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Los Hermanos, a

revelação da 15ã edição

do Diretas na Música

Despesas sobem 20% e

empobrecem 
classe media

Dezenove itens que mais aumentaram comprometem 52% da renda

. ~ i • ,  !i  A~ ACTJ- rv*>f«*A r\a froKolílQrlnfPC Pm 1QQQ
A classe média está chegando ao fim

do ano com a nítida impressão de que
empobreceu. E é verdade. Os gastos co-

muns a uma família com renda mensal

de R$ 3.200 aumentaram cerca de 20%

este ano, bem acima dos 8,91% do IP-

CA no Rio, entre janeiro e novembro. O

motivo, segundo a economista Maria

Alice Birbeire, do Instituto Fecomércio,

foi a concentração de reajustes em itens

muito consumidos pela classe média,

como carne, combustíveis e serviços

públicos. Os 19 itens que mais subiram

este ano já comprometem 52% do orça-

mento familiar. O efeito torna-se ainda

mais perverso porque a maioria dos sa-

lários não sobe há pelo menos dois

anos, representando uma perda média

de 4% entre os trabalhadores em 1999.

Com a queda do poder aquisitivo, a pou-

pança das famílias foi desviada para cobrir

o rombo nas contas. Mesmo nos gêneros
de primeira necessidade, os aumentos pe-
saram mais no bolso de quem ganha entre

20 e 30 salários mínimos: 8,79%, contra

7,11% para os que têm renda abaixo de

oito salários. (Economia, páginas 1 e 2)

Ironia causa

a reação de

homossexuais

Grupos de defesa dos homossexuais pro-
metem retaliar, com denúncias aos eleitoies,
os deputados fluminenses que abusaram de

piadas ao aprovar o projeto de lei que dá ao

Grupo Arco-íris de Conscientização Homos-

sexual o título de entidade de utilidade públi-
ca. Foram ouvidas no plenário citações sobre

o "teste da farinha" ou a "garrafa 
que leva que-

rosene e jamais perde o cheiro". (Página 17)

Jovens ficam

ricos com

a Internet

Jovens de 16 a 35 anos estão comandando a

exploração comercial da Internet. Parte de uma

geração que cresceu acompanhando as novas

tecnologias, eles tomaram de assalto a grande
rede. Os investidores, de olho no lucro rápido,
estão abrindo seus cofres milionários para fi-

nanciar projetos de uma garotada que aprendeu
a fazer negócio no micro doméstico. O melhor
exemplo é Edgard Nogueira, que aos 16 anos

fatura R$ 15 mil mensais. Sem abrir mão da

musculação e das lestas com os amigos, Ed-

gard mantém, do escritório da sua casa, um
web site cujo acesso está estimado em 3,7 mi-
lhões de pageviews/mês. (Economia, página 6)

Hotéis do Rio

baixam preço

do réveiflon

É tempo de liquidação nos hotéis do Rio.
A menos de duas semanas da virada para o
ano 2000, a rede hoteleira amarga baixos ín-
dices de ocupação e reduz as tarifas que as-
sustaram os turistas em todo o mundo. Até a
semana passada, apenas 30% dos hotéis da
cidade haviam atingido a ocupação máxima.
Com preços superfaturados, os promotores
de festas também registram encalhe de convi-
tes e resolvem baixar seus preços. (Página 16)

ENTREVISTA

Mangabeira Unger quer
ser prefeito de São Paulo
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MUSA

Lauro Azevedo estará hoje na

final do José Finkel de Natação

Vitória hoje

dá título ao

Atlético-MG

Se o Atlético Mineiro derrotar o Corinthians
hoje, às 18h30, no Morumbi (as TVs Globo e
Bandeirantes transmitem), será campeão brasi-
leiro pela segunda vez. Em caso de empate ou vi-
tória do Corinthians, haverá o terceiro jogo, quar-
ta-feira à noite, também no Morumbi. O Flamen-

go, que joga pelo empate amanhã à noite contra
o Palmeiras, no Parque Antártica, confia na prata
da casa para conquistar a Copa Mercosul. Quatro
titulares foram formados na Gávea. (Esportes)
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Edgard Nogueira tem 16 anos e já fatura R$ 15 mil por mês com o

site criado por ele. "Acho 
que meu negocio vale hoje Llò$ l,o milhão
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Brigadeiro

contorna a

crise militar

CLAUDIUS

A ameaça de renúncia coletiva no alto comando
da Aeronáutica foi abortada ontem depois de uma
reunião conduzida pelo brigadeiro Carlos de Al-
meida Baptista. Ele foi confirmado no comando da
Aeronáutica pelo ministro da Defesa, Elcio Alva-
res. Baptista substitui o brigadeiro Walter Brãuer,
demitido por comentar as acusações feitas pela CPI
do Narcotráfico contra Solange Resende, assessora
do ministro. O presidente Fernando Henrique
Cardoso recebeu Baptista no Alvorada. (Pág. 2)
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Ironia causa

a reação de

homossexuais

Evandro Teixeira

Grupos de defesa dos homossexuais pro-
metem retaliar, com denúncias aos eleitores,
os deputados fluminenses que abusaram de

piadas ao aprovar o projeto de lei que dá ao

Grupo Arco-íris de Conscientização Homos-
sexual o título de entidade de utilidade públi-
ca. Foram ouvidas no plenário citações sobre
o "teste da farinha" ou a "garrafa 

que leva que-
rosene e jamais perde o cheiro". (Página 17)
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Jovens ficam

ricos com

a Internet

Laura Azevedo estara hoje na

final do José Finkel de Natação

Vitória hoje

dá título ao

Atlético-MG

Jovens de 16 a 35 anos estão comandando a
exploração comercial da Internet. Parte de uma

geração que cresceu acompanhando as novas
tecnologias, eles tomaram de assalto a grande
rede. Os investidores, de olho no lucro rápido,
estão abrindo seus cofres milionários para fi-
nanciar projetos de uma garotada que aprendeu
a fazer negócio no micro doméstico. O melhor
exemplo é Edgard Nogueira, que aos 16 anos
fatura R$ 15 mil mensais. Sem abrir mão da
musculação e das festas com os amigos, Ed-

gard mantém, do escritório da sua casa, um
web site cujo acesso está estimado em 3,7 mi-
lhões de pageviews/mês. (Economia, página 6)

Se o Atlético Mineiro derrotar o Corinthians
hoje, às 18h30, no Morumbi (as TVs Globo e
Bandeirantes transmitem), será campeão brasi-
leiro pela segunda vez. Em caso de empate ou vi-;
tória do Corinthians, haverá o terceiro jogo, quar^
ta-feira à noite, também no Morumbi. O Flamen-

go, que joga pelo empate amanhã à noite contra
o Palmeiras, no Parque Antártica, confia na prata
da casa para conquistar a Copa Mercosul. Quatro
titulares foram formados na Gávea. (Esportes)
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IANCO _£Franga_9/3^99 qUe nao permanece ate o fim
das

Fer- uma
Cardoso en-

sem ter
vez na Camara. Os :^t;> Ministerio - Ligado ao go-

aprovaram nove emen- vernador de Sao Paulo, Mario Co-
tucionais, seis projetos vas, Madeira esteve para ser no-
plementar e 21 projetos meado na "ltima reforma ministe-
ados pelo Executivo oil 1 ''"^!!?&v $r^a'' em Ju^°< Para a Secretaria
) governo tinha interes- 1YGeral da Presidencia da Republi-
Esses resultados de- Mca. "Ele so nao e ministro porque

que os partidos aliados • ^, J, o Jose Serra (ministro da Saude) o
FL, PMDB e PPB - fo- vetou", diz o deputado Paulo Ko-
tamb6m que foi muito J"'.j$? /'N bayashi (PSDB-SP).

> trabalho do lfder do f Vf ." Mas Madeira faz questao de
deputado Arnaldo Ma-' garantir que sua permanencia na
)B-SP). lideran^a do governo estava
o, habil e conciliador, :JT; 

' 
> -' ' acertacla entre com 0 presidente

uma unanimidade ate Fernando Henrique ha muito
i oposi?ao. "Ele nunca if• * J « 1/ tempo. "Nos definimos que eu
3so, tem um jeitinho 1^RI&^h flcaria na lideran?a- Na "ltima
is na h0fa'
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COISAS DA POLÍTICA

¦ ROSÂNGELA BITTAR

Símbolos

do otimismo

Depois das festas, daqui para o início de janeiro, o gover-
no estará concluindo a definição de projetos a que pretende
dar mais atenção a partir do ano que vem e que, desde logo,
sabe-se que serão poucos. Duas questões que têm centraliza-
do os esforços, desde o ano passado, estarão resolvidas, se-

gundo a avaliação dos conselheiros políticos do presidente.
Tanto o enfrentamento da instabilidade econômica, que vem

ocorrendo desde as crises internacionais do ano passado, quan-
to a necessidade das reformas constitucionais deverão ser pági-
nas viradas no ano 2000, se os acontecimentos acompanharem
as previsões que estão sendo feitas pelas autoridades.

Isso abre possibilidade para que o presidente Fernando
Henrique, seus ministros e técnicos do governo se dediquem
mais diretamente a programas de maior afinidade com o dia-
a-dia do cidadão. O chefe da assessoria especial do presidente
da República, professor Vilmar Faria, explica que só em janei-
ro ficará mais claro quais serão os projetos a serem escolhidos.

Ele próprio tem a expectativa, contudo, de que o governo vá
se dedicar ao que está mais próximo da vida cotidiana. Isto
significa, a seu ver, que serão eleitos programas que visam a
melhorar os serviços, a renda, as oportunidades de emprego.

Devem merecer mais atenção, porém, outros projetos
destinados a promover o desenvolvimento, como, por exem-
pio, o PPA, plano plurianual que contém os programas prio-
ritários para o governo. Há, ainda, a expectativa de um em-
penho maior nas questões relativas às exportações e às pe-
quenas e médias empresas, um programa denominado Bra-
sil Empreendedor, que deverá passar a ter uma atenção real-
mente mais efetiva.

Áreas que, segundo os estudos em andamento, deverão
merecer mais atenção são as de educação, ciência e tecnolo-
gia. O governo se considerava bem-sucedido na recuperação
de pontos que sempre foram negativos na educação brasilei-
ra. Acha, por exemplo, que removeu os gargalos do ensino
fundamental, não sendo hoje mais tão dramática a repetên-
cia, que impedia a progressão dos alunos. O ensino médio
melhorou um pouco, com o empurrão do primeiro grau, e o
provão começou a apresentar seus efeitos positivos para o
ensino superior. O presidente Fernando Henrique quer mais
atenção ainda a esta área a partir do próximo ano.

Quer, também, aproveitar os dados de estabilidade da
economia mundial, para voltar-se às áreas de ciência e tec-
nologia. Além de buscar novas formas de financiamento da
ciência e tecnologia, acredita o governo que será necessário
promover maior envolvimento das empresas para que efeti-
vãmente possa desenvolver os dois setores, sem contar ape-
nas com a pós-graduação.

Na área social, o governo quer uma melhoria dos serviços
de saúde, educação, saneamento, reforma agrária, consolidan-
do posições conquistadas pelo esforço empreendido até agora.

"No ano 2000 ainda há o simbolismo dos 500 anos, e o
Brasil vai entrar em clima mais otimista", avalia Vilmar. Na
sua opinião, o governo está bem equipado para aproveitar a
conjuntura mais favorável, conquistando, finalmente, um
tempo decisivo e promissor.

O governo se divide hoje entre os que acham que será
plenamente possível levar adiante esses planos e os convic-
tos de que a eleição municipal tudo atrapalhará.

O primeiro grupo é mais numerosos. Com as eleições,
acreditam muitos dos que hoje têm responsabilidades exe-
cutivas no governo, as atenções da sociedade estarão nelas
concentradas e o governo poderá dedicar-se melhor à admi-
nistração, tendo mais espaço para trabalhar.

Impunidade
O presidente Fernando Henrique está recebendo muitas

pressões, e sua tendência é aceitá-las, para vetar o projeto,
aprovado no Congresso, que anistia as multas eleitorais. Até
o dia 28 terá que tomar uma decisão e, se não houver uma
forte onda em contrário, ou uma argumentação que valha a
pena ouvir, vai vetar a anistia.

A sustentação política do veto está amparada na evidência
de que o projeto, como está, só contribui para alimentar o am-
biente de impunidade que vigora no país. Se são anistiadas as
multas eleitorais e as multas de trânsito, daqui a pouco, aler-
tam os mais preocupados, estará o Brasil anistiando crimes.

Desgaste
A medida provisória que concede às empregadas domésti-

cas o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao
Seguro Desemprego, assinada pelo presidente, na semana pas-
sada; teve a finalidade de estender a elas direitos que todos os
trabalhadores têm, mas também a intenção de evitar um des-
gaste político muito grande que poderia surgir mais à frente.

Havia cerca de 140 projetos sobre o assunto tramitando
na Câmara e no Senado. Alguns, até, já aprovados, com vo-
tação expressiva, instituíam fórmulas tanto para o FGTS
quanto para o Seguro consideradas desastrosas do ponto de
vistaJo governo. •

FSando"lftnriqüe aVííií)Li, com seus assessores, que
não devia mais protelar esti-^rovidência. O veto a qualquer
dos |^ietos^ue»^MMse^8CT-'definitivamente aprovado no
Congresso provocánSnnwtfesgasté insuportável para o pre-
sidente, que está tentando recuperar seus índices de popula-
ridade da época do Plano Real.

Ou passava o governo a conduzir o processo, ou a avalan-
cha de propostas atropelaria o presidente. Fernando Henri-
que acabou assinando a medida provisória.

e-mail para esta coluna: rbittar@jb.com.br
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CULTURA

NUNCA E DEMAIS.
Caderno B.
Todos os dias, no seu Jornal do BrasiL

ERRATA

No encarte do Ponto Frio, veiculado
hoje, neste jornal, o Barbeador Braun
Pocket Twist não tem corta costetetas
conforme anunciado.

Aeronáutica reage à Defesa
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Política

politica@jb.coin.br

SÔNIA CARNEIRO

BRASÍLIA - O Ministério da
Defesa ainda não superou a mais
grave crise política desde a sua
criação em janeiro deste ano.
Tendo como mediador o minis-
tro-chefe da Segurança Institu-
cional, general Alberto Cardoso,
o governo conseguiu evitar uma
dura reação à demissão do co-
mandante da Aeronáutica, briga-
deiro Walter Werner Brauer, que
apoiou a decisão da CPI do Nar-
cotráfico de quebrar os sigilos
bancários, fiscal e telefônico de
Solange Antunes Resende, a as-
sessora especial do ministro da
Defesa, Elcio Alvares, que aca-
bou exonerada do cargo.

As declarações do ex-coman-
dante Brauer expuseram as di-
vergências ainda existentes den-
tro da Aeronáutica contrárias à
criação do Ministério da Defesa,
comandado por um civil. No
Exército e na Marinha todos os
problemas foram superados, mas
na Aeronáutica muitos interesses
estariam sendo contrariados.

Batalha - A briga entre o
comando da Aeronáutica e o mi-
nistro da Defesa, Elcio Alvares,
vem sendo travada desde que o
presidente Fernando Henrique
Cardoso começou a discutir a
criação do ministério da Defesa.
A Aeronáutica nunca aceitou ser
comandada por um civil, apesar
de ser a mais liberal das forças.
A principal batalha travada entre
Elcio e o comando é a criação da
Agência Civil de Aviação.

Elcio defendia o formato do
novo órgão como uma agência
reguladora e civil. Werner Brauer
lutava por uma agência ligada ao
Departamento de Aviação Civil -
DAC, que não seria extinto man-
tendo sua poderosa estrutura.
Com a saída de Werner, o terreno
ficará limpo para a extinção do
departamento, o que significará
uma perda de poder para a Aero-
náutica. Uma das figuras centrais
do embate da Aeronáutica com o
ministério da Defesa é o briga-
deiro Marco Antônio de Oliveira,
chefe do DAC, que lidera a resis-
tência contra o fim do órgão.

Embraer - O ex-comandante
Brauer e o ministro Elcio pare-
ciam afinados na defesa contra a
venda de 20% das ações da Em-
braer para um consórcio de quatro
empresas francesas de aviação.
Porém, a situação mudou depois
da reunião realizada na quarta-fei-
ra passada, no Palácio do Planalto,
que durou mais de quatro horas,
com a participação do presidente
Fernando Henrique, e os ministros
das Relações Exteriores, Luís Fe-
lipe Lampréia, do Desenvolvi-
mento, Alcides Tápias, o presi-
dente do BNDES, Andréa Calabi,
e o então comandante Brauer.

A Aeronáutica ficou isolada
na posição de não vender as
ações alegando prejuízos para o
programa de reequipamento da
força. Na entrevista que provo-
cou sua demissão, concedida
após o almoço de apresentação
dos oficiais-generais recém pro-
movidos no clube da Aeronáuti-
ca, Brauer revelou que durante a
reunião surgiram posições diver-
gentes e muitos questionamen-
tos. Mas o ministério mantinha

sua posição contrária à venda e
iria fazer uma pesquisa nos do-
cumentos da privatização da
Embraer em 1994 para subsidiar
um parecer contrário à operação.

Parecer - Para o brigadeiro,
só daqui há dois meses é que seria
possível a conclusão dos estudos.
Fernando Henrique acabou adian-
do a decisão de anular ou não a
venda das ações até a conclusão do
parecer do consultor-geral da
União, Geraldo Quintão. Mas o
presidente do BNDES, Andréa
Calabi, não gostou do adiamento e
defende a venda urgente das ações.

Outra divergência entre Elcio
e o comandante Brauer era o uso
do avião presidencial, apelidado
de "Sucatão". Enquanto Élcio
anunciava que o avião não seria
mais utilizado pelo presidente da
República, o brigadeiro conti-
nuou defendendo o uso do Boe-
ing por Fernando Henrique. E
mesmo depois de Elcio ter dito
que o avião seria aposentado, o
brigadeiro afirmou que desço-
nhecia a decisão e que conside-
rava a aeronave "segura".

ILIMAR FRANCO E
EUGÊNIA LOPES

BRASÍLIA - O presidente Fer-
nando Henrique Cardoso vai en-
cerrar o ano sem ter sido derrota-
do uma única vez na Câmara. Os
deputados aprovaram nove emen-
das constitucionais, seis projetos
de lei complementar e 21 projetos
de lei enviados pelo Executivo ou
nos quais o governo tinha interes-
se direto. Esses resultados de-
monstram que os partidos aliados
- PSDB, PFL, PMDB e PPB - fo-
ram fiéis e também que foi muito
eficiente o trabalho do líder do
governo, deputado Arnaldo Ma-
deira (PSDB-SP).

Discreto, hábil e conciliador,
Madeira é uma unanimidade até
mesmo na oposição. "Ele nunca
fica nervoso, tem um jeitinho
manso mas é duro na negocia-
ção", afirma o líder do PT, depu-
tado José Genoíno (SP). Essas
qualidades e o fato de ser um dos
poucos parlamentares que estu-
dam os projetos tornaram Madei-
ra respeitado.

Elogios - "Sou um coordena-
dor das atividades do governo. A
liderança das bancadas é dos lide-
res", diz Madeira. O hábito de
sempre consultar os demais lide-
resgovernistas é reconhecido. "O

Madeira é excelente. É uma pes-
soa simples e humilde que combi-
na tudo previamente com os de-
mais líderes. Todas as suas deci-
sões são colegiadas. Ele não tem
um exército atrás dele, mas é mui-
to bem preparado técnica e juridi-
camente", elogia o líder do PFL,
deputado Inocêncio Oliveira (PE).

O presidente da Câmara, depu-
tado Michel Temer (PMDB-SP), é
outro que não poupa elogios a
Madeira. "Ele tem todas as carac-
terísticas do líder: é ponderado,
equilibrado e combativo", afirma,
ao ressaltar seu o relacionamento
"ótimo" 

que tem com o líder do
governo. Já o líder do PMDB, de-
putado Geddel Vieira Lima (BA),
o define como "sério nos acordos
e de espírito conciliador".

Timidez - "A timidez o impe-
de de capitalizar seu trabalho",
comenta o deputado Alberto
Goldman (PSDB-SP), que desta-
ca entre as virtudes do líder do go-
verno a capacidade de captar o
clima do plenário e avaliar a cor-
relação de forças na Câmara. "O

governador Mário Covas me ensi-
nou que um líder do governo não
é para aparecer na imprensa, mas

J. França - 9/3/99

Deputado Arnaldo Madeira: "Meu trabalho é buscar resultados"

para trabalhar", defende-se Ma-
deira quando lhe cobram maior
exposição aos holofotes.

Essa consciência do papel do
líder o fez, recentemente, dizer
não a um pedido feito pelo minis-
tro da Fazenda, Pedro Malan, que
queria impedir que a comissão da
reforma tributária votasse o rela-
tório do deputado Mussa Demes
(PFL-PI). "Não vou fazer isso.
Recebi o parecer do Ministério há
uma hora e querem que eu vá à
comissão impedi-la de votar. Nes-
se caso só obedeço a determina-
ções do presidente da República",
respondeu Madeira, segundo tes-
temunhas. A divergência tornou-
se pública, mas não foi a única.

Esquerdismo - Defensor da
manutenção da aliança que apóia
o governo, Madeira fica irritadís-
simo quando ouve algum tucano
falar em rompimento com par-
ceiros. Nas conversas reserva-
das, ele se refere a esses tucanos
como portadores de "esquerdis-

mo, a doença infantil da social-
democracia".

Madeira é obrigado a se des-
dobrar diariamente para dar
conta dos os inúmeros compro-
missos da liderança do governo.
A agenda pesada já lhe valeu al-
gumas críticas. A mais recente
foi no episódio da reforma tri-
butária, quando integrantes da
equipe econômica reclamaram

que não permanece até o fim
das reuniões. "Não dá para ficar
horas intermináveis dentro de
uma reunião, enquanto as coisas
estão acontecendo no Congres-
so", alega.

Ministério - Ligado ao go-
vernador de São Paulo, Mário Co-
vas, Madeira esteve para ser no-
meado na última reforma ministe-
rial, em julho, para a Secretaria
Geral da Presidência da Repúbli-
ca. "Ele só não é ministro porque
o José Serra (ministro da Saúde) o
vetou", diz o deputado Paulo Ko-
bayashi (PSDB-SP).

Mas Madeira faz questão de
garantir que sua permanência na
liderança do governo estava
acertada entre com o presidente
Fernando Henrique há muito
tempo. "Nós definimos que eu
ficaria na liderança. Na última
hora, alguns aconselharam o
presidente a me indicar para o
ministério. Outros defenderam
minha permanência na lideran-
ça", relata Madeira, evitando
criar polêmica.

A liderança mudou a rotina
de Madeira e prejudica o atendi-
mento de suas bases eleitorais.
Ele costuma chegar a Brasília no
meio da tarde de segunda-feira e
seu primeiro compromisso é
uma reunião, no Palácio do Pia-
nalto, com o presidente Fernan-
do Henrique, o chefe da Casa Ci-
vil, ministro Pedro Parente, e o
secretário geral da Presidência,
ministro Aloysio Nunes Ferreira.
A reunião serve para definir as
prioridades do governo na
Câmara. Antes de embarcar de
volta para São Paulo, geralmente
na quinta-feira à noite ou na sex-
ta-feira pela manhã, volta a se
encontrar com os participantes
da reunião de segunda-feira, pa-
ra o balanço da semana.

Rotina - Em Brasília, Ma-
deira segue uma rotina rígida: le-
vanta cedo, mesmo que tenha
dormido tarde na noite anterior,
participa de incontáveis reuniões
na Câmara, no Palácio do Planai-
to e nos ministérios. Aos 59 anos
e em seu segundo mandato de
deputado, o líder do governo ra-
ramente tem tempo para almoçar
com calma. Antibagista ferrenho
- odeia participar de reuniões
onde haja fumantes - Madeira
não é um adepto dos exercícios
físicos. O máximo de esforço
que pratica é percorrer a distân-
cia entre o Palácio do Planalto e
o Congresso a pé.

Madeira conquista Câmara

¦ Líder do governo tem habilidade e competência reconhecidas até pela oposição
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as defendem saida de Elcio

s£rio amieo seu, ap6s uma chuva poucas horas o local foi liberado. Armadas algu6m envolvido em tr£-

degranizoem 1994, somente con- Beneficios _ O senador desta- fico de influencia. Para Suplicy, as

seeuiu euardar um lote de vei'cu- cou que a amizade entre Solange declara?oes que provocaram a de-

los Mazda em um armazem parti- Elcio "e um fato publico". 
"Ainda missao do ex-comandante da Aero-

cular no porto de Vitoria (ES), que ele diga que nao estava ligado nautica, Walter Werner Brauer, sao

apos a intervencao de Solange ao escritorio, o fato concreto um consenso nas Fonjas Armadas.

Antunes Resende, assessora do que Solange, usando a condisao "O sr. Brauer falou dgo que certa-

entao senador Elcio Alvares. de amiga do senador e agora mi- mentesabiacomprofundidade.Fez
"Na epoca, nem a Secretaria da nistro, conseguia beneficios." Pa- um alerta ao presidente, como uma

Doraue "esta fragilizando o gover- Receita Federal, com o trabalho do ra Suplicy, e urgente que a CPI do voz corrente das For?as Armadas,

no Fernando Henrique e inviabili- renomadojurista Hamilton Diasde Narcotraficosolicitedoescntorio que nao querem a desmorahz^ao.^

zando a conduSao do Ministerio". Souza, conseguiu a liberate para em Vitona a apresenta^ao da natu- 0 presi<lente(J®ei 
Werner

Ja o senador Eduardo Suplicy o armazem. Em Brasilia, aconse- reza e do Upo de trabalhos que er- Deputados Michel Temer

(PT) disse que as acusacoes de lharam o empresario a recorrer ao amprestados. (PMDB-ar), aisse oniem que

trafico de influencia contra o mi- escrit6rio de advocacia do senador 0 senador do PT tambem defen- nao quer se envolver no assunto

nistro da Defesa Elcio Alvares Elcio Alvares e falar com a Solan- deu a demissao imediata de Elcio. da

nao sao novidade entrc alguns ge,comoargumentodequeelaera 
"Ao mante-lo no govemo, o presi- nautica. Essa e uma questao in-

empresLs de Sao Paulo. Para muito amiga do Senadof, disse. dente est* coirendo o nsco de ter terna do Ministerio da Defesa ,

ilustrar, ele contou que um empre- Ap6s a interven?atf de Solange, em como principal chefe das Fo^as explicou.
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Símbolos

do otimismo

Depois das festas, daqui para o início de janeiro, o gover-
no estará concluindo a definição de projetos a que pretende
dar mais atenção a partir do ano que vem e que, desde logo,
sabe-se que serão poucos. Duas questões que têm centraliza-
do os esforços, desde o ano passado, estarão resolvidas, se-

gundo a avaliação dos conselheiros políticos do presidente.
Tanto o enfrentamento da instabilidade econômica, que vem

ocorrendo desde as crises internacionais do ano passado, quan-
to a necessidade das reformas constitucionais deverão ser pági-
nas viradas no ano 2000, se os acontecimentos acompanharem
as previsões que estão sendo feitas pelas autoridades.

Isso abre possibilidade para que o presidente Fernando
Henrique, seus ministros e técnicos do governo se dediquem
mais diretamente a programas de maior afinidade com o dia-
a-dia do cidadão. O chefe da assessoria especial do presidente
da República, professor Vilmar Faria, explica que só em janei-
ro ficará mais claro quais serão os projetos a serem escolhidos.

Ele próprio tem a expectativa, contudo, de que o governo vá
se dedicar ao que está mais próximo da vida cotidiana. Isto
significa, a seu ver, que serão eleitos programas que visam a
melhorar os serviços, a renda, as oportunidades de emprego.

Devem merecer mais atenção, porém, outros projetos
destinados a promover o desenvolvimento, como, por exem-

pio, o PPA, plano plurianual que contém os programas prio-
ritários para o governo. Há, ainda, a expectativa de um em-

penho maior nas questões relativas às exportações e às pe-
quenas e médias empresas, um programa denominado Bra-
sil Empreendedor, que deverá passar a ter uma atenção real-
mente mais efetiva.

Áreas que, segundo os estudos em andamento, deverão
merecer mais atenção são as de educação, ciência e tecnolo-

gia. O governo se considerava bem-sucedido na recuperação
de pontos que sempre foram negativos na educação brasilei-
ra. Acha, por exemplo, que removeu os gargalos do ensino
fundamental, não sendo hoje mais tão dramática a repetên-
cia, que impedia a progressão dos alunos. O ensino médio
melhorou um pouco, com o empurrão do primeiro grau, e o

provão começou a apresentar seus efeitos positivos para o
ensino superior. O presidente Fernando Henrique quer mais
atenção ainda a esta área a partir do próximo ano.

Quer, também, aproveitar os dados de estabilidade da
economia mundial, para voltar-se às áreas de ciência e tec-
nologia. Além de buscar novas formas de financiamento da
ciência e tecnologia, acredita o governo que será necessário

promover maior envolvimento das empresas para que efeti-
vãmente possa desenvolver os dois setores, sem contar ape-
nas com a pós-graduação.

Na área social, o governo quer uma melhoria dos serviços
de saúde, educação, saneamento, reforma agrária, consolidan-
do posições conquistadas pelo esforço empreendido até agora.

"No ano 2000 ainda há o simbolismo dos 500 anos, e o
Brasil vai entrar em clima mais otimista", avalia Vilmar. Na
sua opinião, o governo está bem equipado para aproveitar a
conjuntura mais favorável, conquistando, finalmente, um
tempo decisivo e promissor.

O governo se divide hoje entre os que acham que será

plenamente possível levar adiante esses planos e os convic-
tos de que a eleição municipal tudo atrapalhará.

O primeiro grupo é mais numerosos. Com as eleições,
acreditam muitos dos que hoje têm responsabilidades exe-
cutivas no governo, as atenções da sociedade estarão nelas
concentradas e o governo poderá dedicar-se melhor à admi-
nistração, tendo mais espaço para trabalhar.

Impunidade
O presidente Fernando Henrique está recebendo muitas

pressões, e sua tendência é aceitá-las, para vetar o projeto,
aprovado no Congresso, que anistia as multas eleitorais. Até
o dia 28 terá que tomar uma decisão e, se não houver uma
forte onda em contrário, ou uma argumentação que valha a

pena ouvir, vai vetar a anistia.
A sustentação política do veto está amparada na evidência

de que o projeto, como está, só contribui para alimentar o am-
biente de impunidade que vigora no país. Se são anistiadas as
multas eleitorais p as multas de trânsito, daqui a pouco, aler-

.tara. os mais preocupados, estará o Brasil anistiando crimes.

Desgaste
A medida provisória que concede às empregadas domésti-

cas odkeitQ,ao Fundo.de Garantia por Tempo de Serviço e ao
SegÉ^e"seríipfego, assinada pelo presidente, na semana pas-
sada, teve a finalidade de estender a elas direitos que todos os
trabalhadores têm, mas também a intenção de evitar um des-

gaste político muito grande que poderia surgir mais à frente.
Havia cerca de 140 projetos sobre o assunto tramitando

na Câmara e no Senado. Alguns, até, já aprovados, com vo-
tação expressiva, instituíam fórmulas tanto para o FGTS

quanto para o Seguro consideradas desastrosas do ponto de
vist^fegovemo.

Fêmatíüo Henrique avaliou, com seus assessores, que
não devia mais protelar esta providência. O veto a qualquer
dos, projetos que viesse a ser definitivamente aprovado no
Congresso provocaria um desgaste insuportável para o pre-
sidente, que está tentando recuperar seus índices de popula-
ridade da época do Plano Real.

Ou passava o governo a conduzir o processo, ou a avalan-
cha de propostas atropelaria o presidente. Fernando Henri-
que acabou assinando a medida provisória.

LUCIANA JULIAO E
SÔNIA CARNEIRO

BRASÍLIA - O presidente Fer-
nando Henrique Cardoso recebeu
ontem no Palácio da Alvorada o
novo comandante da Aeronáutica,
o brigadeiro Carlos de Almeida
Baptista, confirmado no cargo no
fim da manhã pelo ministro da De-
fesa, Elcio Alvares. A nomeação já
foi assinada pelo presidente e deve-
rá ser publicada no início da sema-
na no Diário Oficial. Baptista, que
é o atual presidente do Superior
Tribunal Militar (STM), admitiu
que assumirá o comando com a
função de bombeiro, responsável
por acalmar os ânimos de oficiais
da Aeronáutica, depois da demis-
são do brigadeiro Walter Wemer
Brauer, na última sexta-feira.

Boato - Ontem mesmo, Bap-
tista iniciou seu trabalho de bom-
beiro. No fim da tarde, se reuniu no
ministério com Brauer e com os
outros integrantes do alto comando
da Aeronáutica para acertar sua li-
nha de trabalho. A demissão de
Brauer causou insatisfação entre
oficiais da Aeronáutica, e na manhã
de ontem havia o boato de que o al-
to comando da Força iria pedir exo-
neraçáo. Depois de uma reunião do
Comando da Aeronáutica, que du-
rou três horas, com a presença de
Brauer, foi abortada a possibilidade
de renúncia coletiva.

Também o chefe do Estado
Maior da Aeronáutica (EMA),
Marcus Hernzl, decidiu não renun-
ciar em solidariedade a Brauer, de-
pois de ter sido preterido na indica-
ção por Baptista. Participaram do
encontro quatro brigadeiros: Osires
Carvalho, do Comando Geral de
Pessoal, Marcus Hemzl, Chefe do
EMA, Henrique Marini, Comando
Geral do Ar, e José Marconi, chefe
do Departamento de Ensino e Pes-
quisa. O ministro da Defesa mini-
mizou a insatisfação dentro da Ae-
ronáutica, afirmando que a nomea-
ção de Baptista foi fruto de longas
conversas com todos os comandan-
tes da Força Aérea.

Missão - "O brigadeiro Bap-
tista é quase uma unanimidade
dentro da Aeronáutica e é muito

Brasília - Fernando Bizerra Jr.

O ministro da Defesa, Elcio Alvares (E), confirmou Carlos Baptista no comando da Aeronáutica

respeitado dentro das outras For-
ças", afirmou Elcio Alvares na
saída da reunião com o presidente
Fernando Henrique, sugerindo
que o presidente do STM é um
nome forte para comandar a Aero-
náutica nos próximos três anos de
mandato de Fernando Henrique
Cardoso. Carlos de Almeida Bap-
tista foi chamado às pressas no
Rio na última sexta-feira e ontem
mesmo assumiu os trabalhos jun-
to ao Ministério da Defesa. "Es-

tou recebendo uma missão e um
bom militar nunca recusa uma
missão", disse Baptista.

Walter Werner Brauer deixou o
cargo depois de fazer comentários
sobre as acusações feitas pela CPI
do Narcotráfico contra a assessora
especial de tlcio Alvares, a advo-
gada Solange Antunes Resende.
Na última quinta, Brauer afirmou
que funcionários públicos preci-
sam ter vida "ilibada e transparen-
te", o que foi considerado no go-
verno como quebra de hierarquia.
Solange teve a quebra do seu sigi-
lo bancário, fiscal e telefônico pe-

dida pela CPI, e foi obrigada a
também deixar o cargo anteontem.
Elcio mandou convocar Brauer no
Rio e anunciou a ele sua decisão
de demiti-lo. "Brigadeiro, infeliz-
mente não há mais clima para o
senhor continuar no cargo", disse
o ministro secamente para Brauer.

Ontem, ao anunciar oficial-
mente o nome do novo comandan-
te da Aeronáutica, Elcio Alvares
voltou a defender sua assessora,
com quem trabalha há 20 anos,
reafirmando que considera Solan-
ge como uma pessoa 

"digna sob
todos os aspectos".

Cidadania - O ministro se
disse seguro de que no fim das in-
vestigações ficará demonstrada a
lisura no comportamento de Solan-
ge. 

'Tive que afastá-la, mas tenho
esperança e quase certeza de que
essas acusações absurdas contra a
doutora Solange não têm sustenta-
ção." O ministro fez críticas à deci-
são da CPI de pedir a quebra de si-
gilo de Solange. "A CPI conta com
a nossa simpatia e respeito, mas ela
não tem poderes absolutos. A co-

missão não deu fundamento à deci-
são, e isso é uma questão de cida-
dania", disse Elcio, deixando claro
que optou pelo afastamento da as-
sessora "por razões de Estado" e
não por uma decisão pessoal.

Elcio Alvares não quis comentar
a demissão de Walter Wemer
Brauer, mas, apesar dos elogios que
teceu ao brigadeiro, deu a entender
que, com o novo comandante, have-
rá maior coesão dentro do ministé-
rio, criado em junho com um civil à
frente dos três comandos militares.
'Temos agora um clima forte de en-
tendimento em favor de uma con-
vergência de forças", disse.

Evitando polêmicas, Carlos de
Almeida Baptista informou que,
como presidente do STM, estava
afastado dos problemas da Aero-
náutica e por isso não poderia opi-
nar sobre os problemas enfrenta-
dos pela Força. "Até hoje, tenho
sido mais magistrado. Só agora
volto à condição de soldado e não
seria ético dar opiniões antes de
conversar com o brigadeiro
Brauer", justificou-se.

Convite no 
primeiro 

dia de férias

e-mail para esta coluna: rbittar@jb.com.br

LUCIANA JULIAO

BRASÍLIA - O brigadeiro
Carlos de Almeida Baptista, pre-
sidente do Superior Tribunal Mi-
litar (STM), foi acordado de seu
descanso, na tarde de seu primei-
ro dia de férias, na última sexta-
feira, com a notícia de que o mi-
nistro da Defesa, Elcio Alvares,
queria conversar sobre o episódio
que levou à demissão do coman-
dante da Aeronáutica, Walter
Werner Brauer. Aos 67 anos,
Baptista é o oficial mais antigo da
Aeronáutica na ativa, com 50
anos e meio de carreira militar.

Depois de assumir a presidência
do SIM, em março deste ano, o

brigadeiro anunciou para a família
que aquele seria o último desafio de
sua carreira. O convite formalizado
ontem pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso, no entanto, fez
Baptista mudar de idéia e aceitar a
nova missão. "Agora eu tenho que
ligar para a minha mulher, que de-
ve,.estar me vendo pela televisão
sem entender nada", contou o novo
comandante, depois de sair da reu-
nião com o presidente.

Tranqüilo - O brigadeiro che-
gou na madrugada de ontem a Bra-
sília, onde permanecerá durante as
festas de fim de ano, já iniciando
seu trabalho à frente da Aeronáuti-
ca. Muito tranqüilo, Baptista infor-
mou que convocaria seus assesso-

res ainda durante o fim de semana
e que, a princípio, não pretendia fa-
zer grandes mudanças no gabinete
antes ocupado por Brauer.

Carioca, Baptista estudou no
Colégio Militar e foi aluno da pri-
meira turma da Escola Preparató-
ria de Cadetes, em Barbacena
(MG). Depois de atingir o posto
de oficial-general, em 1983, Bap-
tista já foi chefe da 5a Força Aérea,
chefe do Estado Maior do Coman-
do Geral do Ar, comandante da
Defesa Aero-Espacial, chefe de
gabinete do ex-ministro da Aero-
náutica Moreira Lima e coman-
dante do Comando Geral do Ar.
Há cinco anos e seis meses ele en-
trou para o STM. No novo posto, o

brigadeiro espera não encontrar
maiores dificuldades. "Não é pró-
prio do militar fazer resistências",
afirmou Baptista, referindo-se à
insatisfação de oficiais da Aero-
náutica com a demissão de Brauer.

Tenista - Baptista é casado ,e
pai de três filhos, entre eles uma
menina de 12 anos, do segundo ca-
samento, que terá que desistir da
promessa de ir à praia com o pai,
tenista amador, durante as férias. O
filho mais velho do brigadeiro,
Carlos de Almeida Baptista Júnior,
seguiu a carreira do pai, é tenente-
coronel e hoje comanda o esqua-
drão da Força Aérea em Anápolis
(GO), que atuará no projeto de vi-
gilância da Amazônia, o Sivam.

Petistas defendem saída de Elcio

SÃO PAULO - O deputado José
Genoíno (PT) afirmou ontem que o
Ministério da Defesa está sem au-
toridade política e militar. "O mi-
nistro Elcio Alvares deveria ser
substituído. Ele está sem condições
de estar à frente do Ministério",
afirmou. Para Genoíno, o Ministé-
rio da Defesa deve ser reformulado,
porque 

"está fragilizando o gover-
no Fernando Henrique e inviabili-
zando a condução do Ministério".

Já o senador Eduardo Suplicy
(PT) disse que as acusações de
tráfico de influência contra o mi-
nistro da Defesa Elcio Alvares
não são novidade enta alguns
empresários de São Paulo. Para
ilustrar, ele contou que um empre-

sário amigo seu, após uma chuva
de granizo em 1994, somente con-
seguiu guardar um lote de veícu-
los Mazda em um armazém parti-
cular no porto de Vitória (ES),
após a intervenção de Solange
Antunes Resende, assessora do
então senador Elcio Alvares.

"Na época, nem a Secretaria da
Receita Federal, com o trabalho do
renomado jurista Hamilton Dias de
Souza, conseguiu a liberação para
o armazém. Em Brasília, aconse-
lharam o empresário a recorrer ao
escritório de advocacia do senador
Elcio Alvares e falar com a Solan-
ge, com o argumento de que ela era
muito amiga do senador", disse.
Após a intervençãò de Soiange, em

poucas horas o local foi liberado.
Benefícios _ O senador desta-

cou que a amizade entre Solange e
Elcio "é um fato público". 

"Ainda

que ele diga que não estava ligado
ao escritório, o fato concreto é
que Solange, usando a condição
de amiga do senador e agora mi-
nistro, conseguia benefícios." Pa-
ra Suplicy, é urgente que a CPI do
Narcotráfico solicite do escritório
em Vitória a apresentação da natu-
reza e do tipo de trabalhos que er-
am prestados.

O senador do PT também defen-
deu a demissão imediata de Elcio.
"Ao mantê-lo no governo, o presi-
dente está correndo o risco de ter
como principal chefe das Forças

Armadas alguém envolvido em trá-
fico de influência." Para Suplicy, as
declarações que provocaram a de-
missão do ex-comandante da Aero-
náutica, Walter Wemer Braüer, são
um consenso nas Forças Armadas.
"O sr. Braüer falou algo que certa-
mente sabia com profundidade. Fez
um alerta ao presidente, como uma
voz corrente das Forças Armadas,
que não querem a desmoralização."

O presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer
(PMDB-SP), disse ontem que
não quer se envolver no assunto
da troca de comando na Aero-
náutica. "Essa é uma questão in-
terna do Ministério da Defesa",
explicou.

PRÓTESE DENTAL DE PRECISÃO

PERIODONTIA
(TRATAMENTO DE GENGIVA. DENTES
COM MOBILIDADE E ENXERTOS)
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Dr. MÁRIO KRUCZAN

CRO123761
Av. N. S. dt Copacabana. 195/iala 10031

Tel: 542-18941

ERRATA

No encarte do Ponto Frio, veiculado
hoje, neste jornal, o Barbeador Braun
Pocket Twist não tem corta costeletas
contorne anunciado.

CULTURA

NUNCA E DEMAIS.
Caderno B.
Todos os dias, 110 seu Jornal do Brasil.

JORNAL DO BRASIL

JORNAL DO BRASIL

COISAS DA POLÍTICA

¦ ROSÂNGELA BITTAR
Brigadeiro contorna

¦ Novo comandante se reúne com oficiais e acalma os ânimos

crise

na Aeronáutica

E1

CULJURA

NUNCA E DEMAIS.
Cademo B.
Todos os dias, no seu Jornal do BrasiL
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Temer 
quer 

aumento 
para 

Congresso

¦ Presidente da Câmara acha irrisório salário líquido de R$ 4,5 mil dos parlamentares e diz que deslanchou reformas:

Brasília - J.França

Agenda positiva"Quando eu assumi pela segunda
vez a presidência da Câmara, fala-
va-se muito em reforma e o país
passava por um clima de desespe-
rança com perspectiva de infla-
ção, desemprego, grampo, CPI do
banco, CPI do Judiciário. Resolvi,
então, propor uma agenda positi-
va para a Câmara com três tarefas
a cumprir. Uma foi levar avante a
reforma tributária, que é ansiada
por todo o país. A outra foi a re-
forma do Judiciário, que também
estava sendo discutida e trabalha-
da há mais de três anos e não ia
pra frente. E a terceira foi a limi-
tação das medidas provisórias até
para devolver prerrogativas ao Po-
der Legislativo."

Reforma Tributária
"Coloquei um empenho pessoal
muito grande, com o apoio dos
líderes, e a reforma tributária ca-
minhou. Fui aos empresários, aos
sindicatos, visitei a todos. Ao
longo do ano, nos empenhamos
pela reforma. E chegamos ao
ponto de votar o relatório. Adia-
mos várias vezes a votação e o
governo queria que se adiasse
mais uma vez. Mas conclui que
se nós não votássemos pelo me-
nos o relatório chegaríamos ao
ponto que nós estamos discutin-
do hoje. Portanto avançou muito
a reforma tributária, que é a mais
difícil delas, porque envolve inte-
resses da União, estados e muni-
cípios, dos setores produtivos e
dos setores contribuintes."

Reforma do Judiciário
"A reforma do Judiciário também
foi adiante e foi votada na comis-
são especial e está pronta para ir
para o plenário. Haverá modifica-
ções no texto porque eu mesmo
não concordo com uma ou outra
coisa que está na reforma. No pie-
nário. vamos discutir emendas e
destaques ao texto e, naturalmen-
te, aprimorar o relatório que foi
fruto de um grande empenho da
deputada Zulaiê Cobra(PSDB-
SP) e de todos os membros da co-
missão especial."

Incidente de
Inconstitucionalidade"Não concordo com incidente de
inconstitucionalidade previsto na
reforma do Judiciário. Já existe a
Ação Declaratória de Inconstitu-
cionalidade, que está à disposi-
ção de todos, e, portanto, o inci-
dente de inconstitucionalidade é
uma demasia. Não sou a favor.
Essa matéria do incidente será
votada em destaque depois do re-
latório da reforma do Judiciário.
Não acho que o incidente seja

EUGENIA LOPES E
1L1MAR FRANCO

BRASÍLIA - O presidente
da Câmara, Michel Temer
(PMDB-SP), considerou irrisó-
rio, diante dos gastos que o
mandato exige, o salário de R$
8 mil brutos, cerca de R$ 4,5
mil líquidos, pago aos deputa-
dos e senadores que integram o
Congresso."Sei que esta minha
afirmação fica sujeita a chuvas
e trovoadas, porque em um país
pobre, em um país de miserá-
veis, onde R$ 100 é dinheiro,
você falar que quem ganha R$
4,5 mil não está ganhando bem
é quase uma heresia", disse.

Temer mostrou-se orgulho-
so com o sucesso da sua pro-
posta de "agenda positiva",
que desengavetou as reformas
do Judiciário e a tributária.
Criticou, no entanto, a inclusão
na reforma do Judiciário do in-
cidente de inconstitucionalida-
de, que permite ao Supremo
Tribunal Federal(STF) chamar
para si o julgamento de proces-
sos das instâncias inferiores.
"É uma demasia", afirmou.

Aos 59 anos de idade e no
quarto mandato de deputado,
o presidente da Câmara evita
falar sobre seu futuro político,
que segundo amigos é a can-
didatura ao governo de São
Paulo, em 2002. Temer não
esconde, no entanto, que o
projeto do PMDB é ter can-
didato próprio à presidência
da República. A aliança de
partidos que sustenta o go-
verno poderá se manter até
2002, disse, se o presidente
Fernando Henrique Cardoso
atuar apenas como "árbitro",

sem apoiar nenhum candidato.

importante para a governabilida-
de. O incidente não é saudável;
não é bom para as instituições do
país. Com o incidente e a súmula
vinculante, também prevista na
reforma do Judiciário, daqui a
uns dez, vinte anos, só vamos ter
os juizes de primeiro grau em tri-
bunais legislando sobre ação de
despejo, se a fruta que deu no pé,
atravessou o muro, se é do vizi-
nho ou minha."

Medidas Provisórias
"Conseguimos uma coisa inédita
no tocante à limitação das Medi-
das Provisória. Levamos a plená-
rio uma emenda constitucional
substitutiva consensuada com o
voto favorável de todos os lide-
res e dos deputados de todos os
partidos. Só o deputado Luiz
Carlos Hauly votou contra. A
emenda foi para o Senado, que
manteve basicamente o mesmo
texto e só modificou aquela his-
tória de exame separado das me-
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Temer: "Num país de miseráveis, o deputado falar que não ganha bem é quase uma heresia

didas pela Câmara e pelo Sena-
do. Portanto, vindo pra cá nós
vamos aprovar a proposta".

Reforma Política
"A reforma política não estava
na agenda positiva da Câmara.
A reforma política é uma coisa
que ouço desde o instante em
que eu cheguei aqui na Casa.
Acho que se deve fazer, mas não
dá para embolar com outros te-
mas. Não dava para jogar a re-
forma política com a tributária,
a do Judiciário e as leis previ-
denciárias que ainda estavam
sendo votadas, que são do ajus-
te fiscal. Então o que eu estou
imaginando? É que tão logo
aprovado aqui na Câmara a re-
forma tributária e a reforma do
Judiciário, nós vamos entrar na
reforma política e discutir am-
piamente o tema. E um tema
que não pode faltar à reforma
política é o parlamentarismo."

Parlamentarismo Transitório
"Não estou propondo parlamenta-
rismo para resolver o problema do
país. Estou propondo uma coisa
de longo prazo. Até, talvez, um
parlamento transitório. Um parla-
mentarismo para vigorar cinco,

quatro anos, depois você submete
a referendo."

Parlamentarismo X Medidas
Provisórias"Se você tem a Medida Provisória
no parlamentarismo, ela pode sub-
sistir porque se o primeiro-ministro
edita uma medida provisória ele é
responsável pela edição. E se ela
não se converter em lei, o risco que
corre é a queda do gabinete. Ou se-
ja, se a execução está dentro do Le-
gislativo, tem sentido uma medida
provisória. Agora no presidencia-
lismo não. No presidencialismo ge-
ra distorções. Como daqui a pouco
a medida provisória está legislando
sobre frutas críticas."

Voto Distrital/Cláusula
de Barreira"Essa coisa do voto distrital can-
sou. Você só pode pensar em voto
distrital se instituir como regime o
parlamentarismo. Você só pode
pensar em cláusula de barreira se
você instituir como sistema de go-
verno o parlamentarismo. Então
você tem que partir para um pacto
político profundo para chegar ao
individual. Não vejo no que as
instituições vão melhorar se nós
instituirmos o voto distrital, a não

ser que haja a concepção de que o
deputado federal é o 'vereador-

zão' que representa uma determi-
nada região."

propondo o teto seja R$ 12.720, ;
que é o subsídio do Supremo Tri- !
bunal Federal. O teto pode ser R$ I
12.720, o que não significa que |
nós venhamos a fixar .em R$ !
12.720. Pode serR$ 10.800, pode !
ser R$ 8 mil." ;

l'
Salário mínimo
"Posso dizer em letra maiúscula •
que o salário mínimo é irreal. O ;
trabalhador não vive com um sa- j
lário mínimo. Tanto que, pelo me- •!

nos no meu estado, em São Paulo, |
não conheço muita gente que ga- I
nha salário mínimo. Salário mini- !
mo é um referencial, as pessoas j
ganham mais que um salário iní- ;
nimo. Então havendo possibilida- !
des econômicas, acho fundamen- !
tal tornar real o salário mínimo. ]
Ou seja, um salário capaz de ga- |
rantir a subsistência dos trabalha- I
dores e de sua família, assim diz a <
Constituição, com coisas básicas, \
vestuário, educação, higiene, la-
zer, habitação."

PMDB X Eleições presidenciais"A idéia de uma candidatura pró-
pria na União e nos estados é
muito forte no PMDB. E ela é de-
rivada da unidade que se conse-
guiu no comando nacional do
PMDB. Não sei dizer se a candi-
datura própria significa que em
algum momento o PMDB vai dei-
xar de apoiar o governo do presi-
dente Fernando Henrique. Pode
ser que o presidente Fernando
Henrique resolva ser apenas o ár-
bitro, o magistrado, na eleição.
Agora, se o raciocínio for em ter-
mos partidários, é claro que lá pa-
ra frente, num dado momento, os
partidos têm que se definir. Ou os
partidos mantêm a aliança ou
rompem a aliança. E não pode
romper a aliança às vésperas da
eleição presidencial."

Salário dos parlamentares"Acho que os parlamentares re-
cebem pouco. Mas, evidente-
mente, quando eu faço essa afir-
mação, é claro que a contra-afir-
mação é a seguinte: mas como é
que o deputado ganha líquido de
R$ 4 mil a R$ 5 mil e o trabalha-
dor comum tem um salário mini-
mo de R$ 136. Mas R$ 4,5 mil
não é um pagamento adequado
para o parlamentar, que tem inú-
meros gastos. O parlamentar já
ganhou mais. Desde já, sei que
esta minha afirmação fica sujeita
a chuvas e trovoadas, porque
num país pobre, num país de mi-
seráveis, onde R$ 100 é dinheiro,
você falar que quem ganha R$
4,5 mil não está ganhando bem é
quase uma heresia. Mas esta é a
realidade dos fatos."

Teto salarial
"Acho que os três Poderes têm
que ter o mesmo subsídio. A mi-
nha primeira proposta é que, seja
qual for o subsídio, deverá ser
igual nos poderes. Mas não estou

PMDB X Aliança
"Antes das eleições municipais é \
difícil o rompimento da aliança. A í
Executiva do PMDB resolveu ;
convocar o conselho político para ;
verificar se chama uma convenção !
do partido. E, evidentemente, é a j
convenção que vai decidir essa ]
matéria. Se o presidente Fernando 1
Henrique num dado momento dis- j
ser: 'Eu tenho uma base que me ;
sustenta e eu vou com essa base !
sem optar por um candidato', na- |
da impede que o PMDB se mante- I
nha na aliança. Agora, se tudo di- !
recionar-se para a idéia de que o I
presidente vai agir como membro |
do partido, é claro que o rompi-
mento seria inevitável."

Candidatos do PMDB à presidência"Tem tantos: Itamar Franco, o ex-
presidente José Sarney, o senador
Pedro Simon, o senador Jader
Barbalho, o ministro Eliseu Padi-
lha (dos Transportes), que vem
realizando um belo trabalho, se
realmente ele tiver verbas e puder
asfaltar as estradas."
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Parlamentaristas preparam 

retorno

¦ Partidários do sistema de governo querem adotá-lo sem consulta popular, seis anos apos a segunda derrota nas urnas

Helvio Romero - 21/9/99 111 1—'— 1—

1LIMAR FRANCO

BRASÍLIA - Os parlamentaris-
tas estão de volta e, seis anos de-
pois de terem sido derrotados em
plebiscito, pretendem aprovar
emenda constitucional mudando o
sistema de governo, mas sem con-
sulta à população. 

"Sistema de
governo não é coisa para levar pa-
ra o povo resolver. E um tema
muito complexo para que a popu-
lação participe", afirma o deputa-
do Bonifácio de Andrada (PSDB-
MG), relator da comissão especial
criada para definir um modelo de
parlamentarismo para o país.

O presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer
(PMDB-SP), anuncia que, após a
votação das reformas tributária e
do Judiciário, dará prioridade ao
debate sobre o parlamentarismo.
Temer também é contra a sonda-
gem da população antes da im-
plantação do novo sistema. "De-

fendo uma transição, com o parla-
mentarismo vigorando por quatro
anos, para depois fazer um refe-
rendo", diz. Essa também é a tese
defendida pelo secretário-geral do
PSDB, deputado Márcio Fortes
(RJ): "É 

preciso ter um tempo de
exercício para que a população te-
nha oportunidade de comparar um
sistema com outro".

Derrotas - O medo do que
pensa a população tem motivos,
pois o parlamentarismo foi der-
rotado em dois plebiscitos. Em
1963, depois de uma curta expe-
riência no governo João Goulart,
somente 17,9% dos eleitores op-
taram por este sistema. E em 93,
apenas 24,6% dos eleitores vota-
ram no parlamentarismo. Para os
defensores desse sistema, sequer
seria necessário um referendo
para a adoção de modelo seme-
lhante ao do parlamentarismo na
França ou em Portugal. Nestes
países, o presidente da República
é eleito pelo voto direto e man-
tém algumas prerrogativas de
chefe de governo."Estaríamos introduzindo téc-
nicas parlamentaristas no presi-
dencialismo e assim não seria
preciso nem fazer um referendo
depois", defende Bonifácio de
Andrada. Para o líder do gover-
no na Câmara, Arnaldo Madei-
ra (PSDB-SP), favorável ao no-
vo sistema, não há a menor
possibilidade de o debate pros-
perar justamente por causa da
população. 

"O último plebisci-
to foi realizado há menos de
dez anos e as objeções ao siste-
ma ainda são muito grandes na
sociedade", afirma.

Pesquisa - Mas a maioria
dos adeptos do parlamentarismo
está entusiasmada. Pesquisa coor-
denada pelo deputado Paulo Ko-
bayashi (PSDB-SP), feita neste
ano na Câmara, revelou que
47,50% dos deputados são favo-
ráveis ao sistema. Até mesmo na
oposição há defensores do parla-
mentarismo e o líder do PT, depu-
tado José Genoíno (SP), diz que
seu partido não se recusa a deba-
ter o tema. "Nós só podemos dis-
cutir se houver um plebiscito an-
tes e se o novo sistema for im-
plantado para o mandato presi-
dencial de 2006", diz Genoíno. O
petista considera que a sucessão
de Fernando Henrique deve ocor-
rer com as atuais regras do jogo,
que são presidencialistas.

J. França -14/5/99

"É 
preciso ter um

tempo de exercício

para que a população
tenha a oportunidade

de comparar um

sistema com o outro"

Márcio Fortes

"Nós só podemos
discutir se houver

um plebiscito antes

e se o novo sistema

for implantado

para 2006"

José Genoíno

Os números do parlamentarismo

Pesquisa na CSmara
Parlamentarismo 245 deputados 47,50% da Caniara

Presidencialismo 174 deputados 34'00°/o da Caniara

Indefinidos 93 deputados 18,50% da Camara

Total 512 deputados

Plebiscite de 6 de janeiro de 1963
Presidencialismo 9.457.448 82,0%
Parlamentarismo 2 073 582 
Votaram 11.531.000

Plebiscite de 21 de abril de 1993
Presidencialismo 37.156.841 55,4%
Parlamentarismo 16 517862 2^6%
Votaram 67.010.041

J. Franga - 15/3/99 Fernando Bizerra Jr. - 30/9/99

"Não há dúvida de

que o país precisa
de um sistema de

governo que não

seja vulnerável às

crises e consolide

o processo
democrático"

Rita Camata

"Se a população
não for ouvida

antes, não tem

parlamentarismo"
Aloysio Nunes Ferreira

Implantar o parlamentaris-
mo sem ouvir o povo é um golpe
constitucional", critica Genoíno.
A preocupação com a legitimi-
dade também é compartilhada
pelo secretário-geral da Presi-
dência e coordenador político do
governo, Aloysio Nunes Ferrei-
ra. Sua avaliação é de que, mes-
mo sem haver impedimento jurí-
dico para que o novo sistema se-
ja introduzido por emenda cons-
titucional, não há como escapar
de uma consulta popular prévia."Se a população não for ouvida
antes, não tem parlamentaris-
mo", afirma.

O coordenador político do go-
verno não quer, porém, um pie-
biscito. Ele defende que seja fei-
to um referendo, onde os eleito-
res serão chamados a se posicio-
nar em cima de uma proposta
concreta de parlamentarismo.
Aloysio também faz questão de
deixar claro que o tema não é de
interesse direto do governo, pois
o seu envolvimento poderia pare-
cer uma tentativa de manter o
presidente Fernando Henrique
Cardoso no poder além de seu se-
gundo mandato. "Esta não é uma
questão política de governo nem'
está na sua agenda de ações ime-
diatas", observa.

Divisão - Além disso, há inte-
grantes do governo favoráveis aos
dois sistemas, o que impediria
uma ação conjunta. Nos partidos
que apoiam o presidente também
há opiniões divergentes. "O 

parti-
do é dividido nesse tema", diz o
deputado Vilmar Rocha (GO), in-
tegrante da executiva do PFL. O
presidente do partido, senador
Jorge Bornhausen (SC), é parla-
mentarista, mas o vice-presidente
da República, Marco Maciel, e o
presidente do Senado, Antonio
Carlos Magalhães (PFL-BA), são
presidencialistas.

Tantos obstáculos justificam a
cautela da presidente da comissão
especial, deputada Rita Camata
(PMDB-ES). 

"Estamos introdu-
zindo este debate na pauta, ini-
ciando as articulações políticas,
mas não há dúvida de que o país
precisa de um sistema de governo
que não seja vulnerável às crises e
consolide o processo democráti-
co", diz Rita Camata. Mas, para
ter êxito, os parlamentaristas terão
ainda que se entender sobre qual
modelo adotar. Eles estão dividi-
dos entre o clássico, como o prati-
cado na Inglaterra ou na Itália, e o
que dá maiores poderes ao presi-
dente da República, como o da
França ou de Portugal.

O relator tende a adotar em
seu parecer a segunda alternativa,
o que poderia garantir o apoio de
alguns presidencialistas menos
convictos. O parlamentarismo
brasileiro, segundo Bonifácio de
Andrade, teria eleições diretas
para a Presidência da República.
O presidente teria a prerrogativa
de nomear e demitir o primeiro-
ministro e ainda dissolver o Con-
gresso e convocar novas eleições
parlamentares.

O primeiro-ministro estaria
sujeito a votos de desconfiança
do Legislativo. O presidente não
seria uma figura decorativa, co-
mo a rainha da Inglaterra, msd
teria atribuições como a de co-
mandar as Forças Armadas, a po-
lítica externa e a decisões sobre
assuntos estratégicos.
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LEITURA INDISPENSÁVEL

AS OBRAS TEÓRICAS MAIS INFLUENTES DO SÉCULO

Nós, da UniverCidade, concluímos uma minuciosa pesquisa e

selecionamos os 130 principais ensaios teóricos na área das Ciências Humanas.

Observando que a teoria, na prática, pode ser diferente, recomendamos sua

leitura. Estamos certos de que o saber transmitido pelos mestres irá

contribuir para uma moderna formação cultural desta e de futuras gerações.

A Livraria Paulo Francis estará recebendo encomendas dos interessados

por meio do fax (21) 259-2946 ou do e-mail: livraria@UniverCidade.br.

1) ALBERT CAMUS
O homem revoltado

2) ALBERT EINSTEIN
O princípio da Relatividade

3) ALEXANDRE KOJÈVE
Introdução à leitura de Hegel

4) ALVIN TOFFLER
O choque do futuro

5) ANDRÉ BRETON
Manifesto do movimento surrealista

6) ANTONIN ARTAUD
O teatro e o seu duplo

7) ARTHUR KOESTLER E OUTROS
The God that failed - antologia
organizada por Richard Crossman

8) B. MALINOWSKI
Sexo e repressão na sociedade selvagem

9) BENEDETTO CROCE
Teoria da história e historiografia

10) BERTRAND RUSSEL/WHITEHEAD
Principia Matemática

11) BURRHUS E SKINNER
Walden Dois

12) C. G.JUNG
Tipos psicológicos

13) C.WRIGHT MILLS
A elite do poder

14) CARL SCHMITT
Teologia política

15) CLAUDE LÉVI-STRAUSS
As estruturas elementares do parentesco

16) CORNELIUS CASTORIADIS
A instituição imaginária da sociedade

17) DAVID LAING
O Eu dividido

18) DOUGLAS & HOFSTADTER
Gõdel, Escher, Bach

19) EDGAR MORIN
O método

20) EDMUND HUSSERL
Investigações lógicas

21)EDMUND WILSON
Rumo à Estação Finlândia

22) ELIAS CANETTI
Massa e poder

23) ÉMILE DURKHEIM
As formas elementares da vida religiosa

24) ERIC VOEGELIN
Order and History

25) ERNEST GOMBRICH
Ensaios sobre a arte

26) ERNST CASSIRER
O problema do conhecimento

27) ERNST GELLNER
Nações e nacionalismo

28) ERNST H. KANTOROWICZ
Os dois corpos do rei

29) EZRA POUND
ABC da literatura

30) FERDINAND DE SAUSSURE
Curso de lingüística geral

31) FERNAND BRAUDEL
O Mediterrâneo

32) FRANZ BOAS
A mente do homem primitivo

33) FRANZ ROSENZWEIG
A estrela da redenção

34) FREDRIC JAMESON
Ensaios sobre o pós-modermsmo

35) FRIEDRICH A. VON HAYEK
O caminho da servidão

36) FRIEDRICH MEINECKE
A idéia da razão de Estado na história
dos tempos modernos

37) G. BERNARD SHAW
Ensaios

38) G. K. CHESTERTON
Ensaios

39) GASTON BACHELARD
O novo espírito científico

40) GEORG LUKÁCS
História e consciência de classe

41) GEORG SIMMEL
A filosofia do dinheiro

42) GEORG STEINER
After Babel

43) GEORGES DUMÉZIL
Mito e epopéia

44) GILLES DELEUZE
Diferença e repetição

45) HANNAH ARENDT
As origens do totalitarismo

46) HANS-GEORG GADAMER
Verdade e método

47) HAROLD LASKI
Liberdade e Estado moderno

48) HENRY BERGSON
A evolução criadora

49) HERBERT MARCUSE
Eros e civilização

50) ILYA PRIGOGINE
O fim das certezas

51) IMRE LAKATOS
Metodologia da Ciência e Epistemologia

52) IVAN ILLICH
Deschooling Society

53) JACQUES DERRIDA
Gramatologia

54) JACQUES LACAN
Seminários

55) JACQUES MONOD
O acaso e a necessidade

56) JEAN PIAGET
A origem da inteligência na criança

57) JEAN-FRANÇOIS REVEL
Nem Marx nem Jesus

58) JEAN-PAUL SARTRE
O ser e o nada

59) JOÃO XXIII
Encíclicas

60) JOHAN HUIZINGA
Homo Ludens

61) JOHN DEWEY
Natureza humana e conduta

62) JOHN KENNETH GALBRAITH
A sociedade afluente

63) JOHN M. KEYNES
Teoria geral

64) JOHN RAWLS
A teoria da justiça

65) JON ELSTER
Ulisses e as sereias

66) JORGE LUIS BORGES
Ensaios

67) JOSE ORTEGA YGASSET
Meditações do Quixote

68) JOSEPH SCHUMPETER
História da análise econômica

69) JÚLIA KRISTEVA
A revolução da linguagem poética

70) JÜRGEN HABERMAS
Conhecimento e interesse

71) KARL MANNHEIM
Ideologia e utopia '

72) KARL R. POPPER
A sociedade aberta e seus inimigos

73) KONRAD LORENZ
Evolução e modificação do
comportamento

74) KONSTANTIN STANISLAVSKY
A formação do ator

75) L WITTGENSTEIN
Tratactus Logico-Philosophicus

76) LE CORBUSIER
Escritos sobre Arquitetura

77) LEON TROTSKY
A história da Revolução Russa

78) L. KOLAKOWSKI
As principais correntes do marxismo

79) LOUIS ALTHUSSER
Ler o Capital

80) LOUIS DUMONT
Homo Hierarchicus

81) LUCIEN FEBVRE
A religião de Rabelais - O problema
da descrença no século XVI

82) LUIGIFERRAJOLI
Direito e razão

83) MARCEL MAUSS
Ensaios sobre a dádiva

84) MARSHALL MCLUHAN
A galáxia de Gutemberg

85) MARTIN HEIDEGGER
Ser e Tempo

86) MERLEAU-PONTY
Fenomenologia da percepção

87) MAX SCHELER
Ética

88) MAXWEBER
Economia e sociedade

89) MELANIE KLEIN
Inveja e gratidão

90) MICHEL FOUCAULT
As palavras e as coisas

91) MILTON FRIEDMAN
A economia monetarista

92) MIRCEA ELIADE
Ò mito do eterno retorno

93) NIKLAS LUHMANN
Fim e racionalidade dos sistemas

94) NOAM CHOMSKY
Estruturas sintáticas

95) NORBERTO BOBBIO
Ensaios '

96) OSWALD SPENGLER
A decadência do Ocidente

97) PAUL FEYERABEND
Contra o método

98) PAUL RICOUER
O conflito das interpretações:
Ensaios de Hermenêutica

U N I V E R

99) PERRY ANDERSON
Linhagens do Estado Absolutista

100) PIERRE BOURDIEU
A reprodução

101) R. FIRTH
Os Tikopia

102) RAYMOND ARON
Guerra e paz entre as nações

103) RAYMOND KLIBANKY,
ERWIN PANOFSKY E FRITZ SAXL

Saturno e a melancolia

104) RENÉ GIRARD
A violência e o sagrado

105) RICHARD RORTY
A filosofia e o espelho da natureza

106) ROBERT DAHL
Poliarquia

107) ROBERT NOZICK
Anarquia> Estado e Utopia

108) ROLAND BARTHES
O grau zero da escritura

109) ROMAN JAKOBSON
Ensaios

110) RONALD DWORKIN
O Império da justiça

111) RONALD SYME
A revolução romana

112) RUDOLF BULTMANN
Jesus Cristo e a mitologia

113) SIGMUND FREUD
A interpretação dos sonhos

114) SIMONE DE BEAUVOIR
O segundo sexo

115) STEPHEN W. HAWKING
Uma história do tempo

116) T. S. ELIOT
Ensaios

117) TALCOTT PARSONS
A estrutura da ação social

118) THEODOR ADORNO E
M. HORKHEIMER

A dialética do Iluminismo

119) THOMAS MANN
Considerações de um apolítico

120) THOMAS S. KUHN
A estrutura das revoluções científicas

121) TIMOTHY LEARY
Ensaios

122) UMBERTO ECO
Obra aberta

123) VILFREDO PARETO
Tratado de Sociologia geral

124) W.I. LÊNIN
Sobre o imperialismo

125) W. O. QUINE
Ensaios sobre Lógica

126) W. K. C. GUTHRIE
História da filosofia grega

127) WALTER BENJAMIN
Ensaios

128) W. HEISENBERG
Os princípios físicos da teoria quântica

129) WERNER JAEGER
Paidéia

130) WILHELM REICH
A função do orgasmo
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¦ LUCIANA NUNES LEAL

A aprovação da Medida Provisória que cria a Agência Nacional de
Saúde Complementar, criada para fiscalizar as empresas de planos de
saúde, ficou para o ano que vem, por influência de algumas segura-
doras. Deputados da oposição e da situação foram convencidos de
que era preciso discutir mais o tema e não aceitaram a votação.

Diz o relator da MP, deputado Ronaldo Cezar Coelho, que a maior
resistência das empresas é quanto ao pagamento de indenização para
o governo, quando seus clientes utilizarem serviços de emergência de
hospitais públicos, pagos pelo Serviço Único de Saúde, o SUS.

Pelos cálculos do deputado, se esta regra já estivesse em vigor, os
planos de saúde teriam que ressarcir o governo em pelo menos R$
600 milhões todo ano, já que boa parte de seus 40 milhões de segu-
rados recorre à rede pública em caso de emergência, e só depois é
transferida para os hospitais dos convênios.

Os atendimentos de emergência, para pacientes que sofrem derra-
me, enfarte, acidentes, traumas de todos os tipos, são justamente os mais
caros, e os planos de saúde não têm gastos com isso - diz o relator.

A outra pendência na agência é a tentativa dos parlamentares de
Brasília de levar a sede para a capital federal, enquanto os cariocas
defendem a permanência no Rio. A discussão foi recentemente mo-
tivo de debate na TV Câmara entre o tucano carioca Márcio Fortes e
o pefelista brasiliense Paulo Octávio.

Até a ida do BNDES para Brasília foi defendida por Paulo Octá-
vio, que argumentou que há 118 mil funcionários públicos no Rio.
Respondeu Márcio Fortes:

Mas eles não estão à toa. Só a rede de hospitais federais no Rio
é muito maior que a do Distrito Federal inteiro.

O tucano diz que 
"o 

ponto culminante do ridículo" foi a transfe-
rência do Departamento de Marinha Mercante, que ficava no Rio.

Só se for para fiscalizar os pedalinhos dos lagos de Brasília -
ironiza Márcio Fortes.

?

Escorregão
Tem uma derrapada na MP

editadá em novembro com intui-
to de moralizar os bingos. Abre
espaço para que empresários do
jogo não tenham de desembol-
sar dinheiro extra.

Consta do texto que os bin-
gos devem pagar taxa de R$ 6
mil para emissão de certificado
de autorização permanente, re-
novada a cada ano.

Só que o texto não menciona a
renovação. Ou seja, vai ter esper-
to querendo pagar uma vez só.

Imposto
O deputado Walter Pinhei-

ro (PT-BA) entrou na Justiça
federal de Brasília com ação
popular para impedir que o
governo conceda novos des-
contos a empresas privatizadas
de telefonia.

Dívida
Decisão judicial da 2a Vara

de Niterói garantiu a um mu-
tuário redução nas prestações
da casa própria. A CEF ainda
terá que restituir ao cliente os
valores cobrados indevida-
mente com juros e correção
monetária, além de renegociar,
seu financiamento.

Parceria
Rio de Janeiro e Bahia

apresentarão projetos de
combate à violência em con-
junto para o Ministério da
Justiça e o BNDES. Entre
eles, a construção de presí-
dios federais.

A parceria foi acertada entre
os secretários de Segurança Jo-
sias Quintal, do Rio, e a baiana
Kátia Alves Santos, que visitou
o estado esta semana.

Peso
Alvo de muitas denúncias

de fraude, os restaurantes a
quilo estão na mira do Inme-
tro. A fiscalização começa em
janeiro. A forma de pesar os
pratos será o alvo principal
das incertas.

Conforto
O edital para venda do pri-

meiro lote de camarotes do Ma-
racanã, que serão leiloados dia
11 de janeiro, já está à disposi-
ção na Suderj.

Serão 28 camarotes que va-
riam de R$ 150 mil, com capa-
cidade para 15 pessoas, a R$
290 mil, com 30 lugares. Va-
lem por cinco anos.

Mudança
O tradicional Colégio An-

drews vai fechar a sede da
Praia de Botafogo. A partir do
ano que vem, funcionará so-
mente o prédio da Rua Vis-
conde Silva, no Humaitá.

Perto
Superintendente da Guarda

Municipal do Rio, o coronel
Paulo César Amêndola está de
malas prontas. Dia 26 muda-se
para a sede da Guarda, em Bota-
fogo, onde vai morar até o pró-
ximo dia 2.

Quer coordenar de perto os
preparativos para o réveillon do
ano 2000. O quarto será num
anexo de seu gabinete.

Pacote
O Sebrae do Rio tenta encon-

trar uma alternativa antes de o
governador Garotinho sancionar
a lei que aumenta o ICMS e ta-
xas de serviço público. Argu-
mento: o ajuste vai levar à falên-
cia muita pequena e média em-
presa, além de aumentar a sone-
gação fiscal.

Memória
Oito estátuas de deuses gre-

gos importadas para decorar o
cais onde desembarcou Dona
Leopoldina estão sendo restau-
radas e duplicadas pela Funda-
ção Parques e Jardins.

As peças de mármore de
Carrara serão transferidas para o
Palácio da Cidade quarta-feira.
As cópias, esculpidas em massa
de pó de mármore e gesso, ocu-
parão o lugar das originais, nos
jardins do Valongo.

LANCE-LIVRE

Com a saída do senador Luiz
Otávio, o PPB não terá mais li-
derança no Senado. Ficará ape-
nas dois representantes na Casa.

Mais de 400 operações de
financiamento às exporta-
ções no valor de US$ 145,8
milhões foram feitas por pe-
quenas e médias empresas
de janeiro a outubro deste
ano, com o Proex.

Santa Catarina espera receber
3 milhões de visitantes no ve-
rão. E, para garantir segurança,
montou a Operação Veraneio,
que integra pela primeira vez as
polícias Civil e Militar e o De-
partamento de Turismo.

O roteiro "Batuque de ne-
gros", de Carlos Alberto Rat-

ton, foi premiado no concurso
de longa-metragem promovi-
do pelo Ministério da Cultura.

Francisco de Carvalho, o
Chiquinho da Mangueira, re-
cebe hoje, às 21h, no Skiper, tí-
tulo de emérito da Federação
de Voleibol do Rio.

O método usado pela Rádio
Jornal do Brasil AM para dri-
blar a ditadura militar foi o te-
ma da tese de mestrado defen-
dida pela jornalista Ana Baum,
aprovada com louvor na UFF.

O professor Cândido Mendes
conversa hoje, na China, com o
presidente Jiang Zemin sobre
intercâmbio de ensino entre os
dois países.

Mordaça é para pitbull.
Com Cliristiana Albuquerque

Indústria sob investigação

¦ CPI dos Medicamentos deve pedir quebra do sigilo bancário dos laboratórios

FRANCISCO LEALI

BRASÍLIA - Criada há pouco
mais de um mês, a Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) dos
Medicamentos pode mudar o ru-
mo das investigações até agora
restritas a tomadas de depoimen-
tos. O relator da CPI, deputado
Ney Lopes (PFL-RN), embora
trate do tema com cautela, já ad-
mite que poderá se tornar inevitá-
vel a decretação da quebra do si-
gilo bancário dos maiores labora-
tórios farmacêuticos do país.

Ney Lopes classifica a decisão
de "medida extrema", porém, ne-
cessária caso se constate a exis-
tência de superfaturamento na im-
portação dos insumos utilizados
na fabricação de medicamentos.
Outra medida cogitada é a realiza-
ção de uma devassa contábil nas
empresas. A comissão, que só vol-
tará ao trabalho a partir do dia 11
de janeiro, vai analisar os dados
fornecidos pelo Banco Central,
Receita Federal e Ministério do
Desenvolvimento sobre as opera-
ções de importação de insumos.

Devassa - "Se tiver elemen-
tos de que há superfaturamento,
se justificará a quebra do sigilo
bancário ou uma devassa contábil
para obtermos os elementos ne-
cessários à materialização da prá-
tica danosa ao consumidor brasi-
leiro", disse o relator da CPI. Ney
Lopes ressalvou, no entanto, que
só será possível garantir que a co-
missão adotará a medida após a
análise dos documentos. "Como

dizem: a gente sabe como começa
uma CPI, mas não sabe como ter-
mina", comentou.

O primeiro a sugerir a quebra
de sigilo bancário das empresas
multinacionais fabricantes de me-
dicamentos foi o presidente do
Conselho Regional de Farmácia,
Antônio Barbosa. Em depoimento
à CPI, o presidente do conselho

Adriana Caldas - 24/5/99
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Ney Lopes admite também uma devassa contábil nas empresas

afirmou que as multinacionais es-
tariam importando insumos com
preços fictícios, acima daquele
praticado no mercado internado-
nal, como forma de burlar a legis-
lação e remeter ilegalmente divi-
sas ao exterior. Boa parte das
compras, segundo relatou Antônio
Barbosa, seriam feitas entre a ma-
triz estrangeira e a filial brasileira
de uma mesma empresa.

Intimação - Na primeira reu-
nião marcada para janeiro, os in-
tegrantes da CPI vão definir a lis-
ta dos próximos depoentes a se-
rem convocados. O relator vai
propor que entre os intimados es-
tejam os representantes do setor
de vendas dos laboratórios que,

em julho deste ano, participaram
de uma reunião em São Paulo pa-
ra traçar uma estratégia de boico-
te aos medicamentos genéricos -
aqueles com mesmo princípio ati-
vo dos de marca, mas com preço
menor. A Polícia Federal já indi-
ciou 25 representantes da indús-
tria farmacêutica presentes na
reunião.

Ney Lopes defende que a CPI
também ouça os indiciados pela
prática de cartel. "A 

prova do in-
quérito da Polícia Federal permi-
tirá que a CPI faça uma seleção e
ouça os envolvidos", disse o rela-
tor. Para evitar que os gerentes de
venda indiciados aleguem que não
têm autorização para falar em no-

me da empresa - argumento usa-
do pelos laboratórios para desqua-
lificar a reunião investigada pela
polícia - a comissão vai exigir
que eles estejam acompanhados
por diretores das multinacionais.
"Eles serão convocados pela CPI
com a observação de que devem
comparecer acompanhados por
alguém que responda pala empre-
sa, para depois não virem apre-
sentar filigranas jurídicas do tipo:
'fulano falou, mas não mandei'",
justificou Ney Lopes.

Cartel - Nessa frente de in-
vestigação, a CPI espera reforçar
o trabalho da Polícia Federal para
provar que o setor de medicamen-
tos está agindo de forma carteliza-
da. "Estamos ainda na fase de in-
dícios, mas acho que será possível
chegar a uma conclusí.o objetiva
da existência do cartel ou de prá-
ticas abusivas no mercado brasi-
leiro", disse o relator.

Essa linha de trabalho poderá
fazer com que os representantes
dos laboratórios compareçam pa-
ra depor na CPI não como simples
testemunhas, mas na qualidade de
suspeitos de prática de crime.
"Vai depender do momento da co-
lheita do depoimento. Se tivermos
prova suficiente para o pré-indi-
ciamento é claro que faremos. Ca-
so não tenhamos, vamos partir pa-
ra ouvir o depoimento para obter
elementos que configurem os de-
litos penais", explicou Ney Lopes.

O relator acredita que a comis-
são poderá apresentar sugestões
para coibir os aumentos abusivos
de preços. Uma primeira proposta
seria a criação de um programa
nacional de medicamentos genéri-
cos com a adoção de incentivos
fiscais para seus fabricantes. Ou-
tra alternativa que o relator plane-
ja discutir com seus colegas da
comissão é a adoção de uma legis-
lação estabelecendo um sistema
de monitoramento dos preços.

Polícia Federal abre inquérito

e-mail para esta coluna: informcjb@jb.com.br

BRASÍLIA - Depois de indi-
ciar por crime de cartelização 25
representantes de laboratórios far-
macêuticos, a Polícia Federal vai
investigar as empresas de distri-
buição de medicamentos no país.
O delegado Luiz Carlos Zubcov,
que preside o inquérito sobre o ca-
so na Superintendência da Polícia
Federal em Brasília, quer apurar
se as distribuidoras cederam às
pressões dos grandes fabricantes
multinacionais e boicotaram os
medicamentos genéricos confor-
me estratégia traçada numa reu-
nião dos gerentes nacionais de
venda da indústria farmacêutica
em julho deste ano.

Uma carta enviada à Secretaria
de Direito Econômico (SDE) do
Ministério da Justiça é a pista que

a polícia pretende seguir para ave-
riguar o envolvimento das distri-
buidoras com a denúncia de práti-
ca de cartel no setor de comercia-
lização de medicamentos. Envia-
da pelo laboratório goiano Teuto -
um dos principais fabricantes de
genéricos -, a carta é a resposta a
um questionário elaborado pela
SDE que confirma os boicotes.
Cópia do documento foi remetida
ao delegado Zubcov e também à
Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) dos Medicamentos.

O documento do laboratório
Teuto cita sete distribuidoras
que, ou se negam a comprar os
medicamentos do laboratório de
Goiás, ou reduziram seus pedi-
dos. Segundo a carta assinada pe-
lo presidente do laboratório, Wal-

terei de Melo, as empresas de
distribuição Intermed Atalaia
Farmacêutica, da Bahia, Audifar
Comercial, de São Paulo, não ne-
gociam com o Teuto.

Redução - De acordo com
Walterci de Melo, as distribuido-
ras Imifarma Produtos Farmacêu-
ticos e Alto Miudesas Comercial,
do Maranhão, ANB Farma, do Pa-
raná, e Dimed, do Rio Grande do
Sul, reduziram suas compras
"drasticamente". Essas empresas,
informou o Teuto, não assumiram
oficialmente as razões da redução
a "quase zero" dos negócios com
o fabricante de genéricos.

Das empresas de distribuição
citadas pelo laboratório goiano a
que mais chamou a atenção dos
investigadores da Polícia Federal

foi a Magela Comércio e Repre-
sentações, do Ceará, que era "um

grande cliente" do Tento. A em-
presa deixou de comprar do labo-
ratório após ser comprada pela
Distribuidora Farmacêutica Pana-
rello, de Goiás. A Polícia Federal
descobriu que Nilson Ribeiro da
Silva, ex-gerente de vendas do la-
boratório Jassen-Cilag, atualmen-
te trabalha nessa distribuidora.

Foi ele quem organizou, no dia
27 de julho deste ano numa sala
da Fundação Getúlio Vargas em
São Paulo, a reunião de represen-
tantes dos grandes fabricantes de
remédios do país. Dessa reunião,
saiu uma ata com análise sobre o
futuro do mercado das distribui-
doras nacionais e os planos para
boicotar os genéricos no Brasil.

Nas ruas contra o Reich

FRANCISCO LUIZ NOEL

Único país em que o povo exi-
giu do governo que declarasse
guerra ao nazi-fascismo, o Brasil
foi palco de grandes manifesta-
ções de rua entre 1942 e 44, quan-
do finalmente mandou 25 mil ho-
mens ao front. O jornalista e ex-
militante comunista João Falcão,
80 anos, não hesita em afirmar que
a mobilização popular da época foi
a maior da história do país, no li-
vro O Brasil e a 2a Guerra - Teste-
munho e depoimento de um solda-
do convocado, recém-lançado pela
Editora Universidade de Brasília.

Falcão, ativo integrante da se-
ção baiana do velho Partido Co-
munista do Brasil de 1938 a 57,
faz minuciosa reconstituição da
agitação das ruas e dos bastidores
do governo durante o conflito.
"Nem 

pelas Diretas-já houve um
movimento tão grande da popula-
ção como aquele que pediu a en-
trada do país na guerra", diz. Invo-
cando números da imprensa, o jor-
nalista exemplifica: "Em 42, em
Salvador, que tinha uns 400 mil

habitantes, fizemos manifestação
com 100 mil pessoas; e no Rio,
com 200 mil".

Revolta - A inquietação po-
pular, lembra Falcão, teve como
estopim o afundamento de cinco
navios de passageiros no litoral da
Bahia e de Sergipe, em 42, por
submarinos alemães, após um
pressionado Getúlio Vargas rom-
per relações com o Eixo (Alemã-
nha, Itália e Japão). À medida que
os cadáveres davam às praias, au-
mentava a ira patriótica contra o 3o
Reich. "Em Salvador - testemu-
nhei - uma onda de ódio e pundo-
nor cívico levantou-se e espalhou-
se por toda a cidade, traduzindo-se
pelas manifestações populares,
passeatas e comícios que reuniam
multidões", escreve o jornalista.

João Falcão mostra como, em
pleno Estado Novo, a fúria popular
pôs por terra a proibição de mani-
festações imposta pela ditadura.
Embora o lema da União Nacional
pela Defesa da Pátria, integrada
pelos comunistas, fosse apoiar Ge-
túlio contra o nazi-fascismo, as
concentrações populares foram

várias vezes reprimidas pela poli-
cia de Filinto Müller, diz o joma-
lista. Falcão assinala que a União
driblava o governo, aproveitando
datas como a aniversário de Getú-
lio, em 42, para grandes manifes-
tações de rua.

Para o jornalista, a campanha
pela entrada do Brasil na 2a Guer-
ra foi "o 

período mais positivo de
atuação do Partido Comunista na
história do Brasil". Ao Partidão,
obediente à Internacional Comu-
nista comandada de Moscou por
Stalin, é atribuída a articulação da
União Nacional. João Falcão, que
dirigia a revista Seiva, recorda: Os
comunistas acreditavam que,
quando fosse vencida a guerra, a
expectativa democrática encerraria
a ditadura, embora não contassem
que Getúlio teria como sucessor o
general Eurico Dutra, arquiinimi-
go dos comunistas.

Exército - Dutra, ministro
da Guerra na ditadura getulista, e
o também general Góes Montei-
ro, chefe do estado-maior do
Exército, não são poupados no li-
vro de Falcão. "O Exército estava

empolgado com as vitórias de
Hitler. Dutra e Góes Monteiro fo-
ram condecorados pelo governo
alemão depois de o Brasil romper
com o Eixo", acusa. O jornalista
esmiuça, com cartas e outros do-
cumentos do governo, a longa lu-
ta de bastidores no governo de
Getúlio Vargas, simpatizante do
Eixo sob pressão cerrada dos Es-
tados Unidos para juntar o Brasil
aos aliados.

As idas e vindas em tomo da
formação da Força Expedicionária
Brasileira (FEB) e da atuação da
tropa na Europa têm longa recons-
tituição no livro de João Falcão. O
jornalista reclama do desdém com
a cúpula do Exército tratou os pra-
cinhas da FEB, usados para auto-
promoção do governo e embarca-
dos à Europa, em 44, graças a
pressão dos Estados Unidcs, pois a
Inglaterra achava a tropa brasileira
dispensável na batalha. "O trata-
mento dado aos convocados e vo-
luntários era humilhante. Alguns
rapazes, nos quartéis, eram obriga-
dos a fazer faxina", Falcão cobra,
meio século depois.

T
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Da subversão ao Ministério

íCaso de José Carlos Dias mostra como a Polícia Federal combatia a oposição

JOSE M1TCHELL

PORTO ALEGRE - O advoga-
do José Carlos Dias já foi conside-
rado subversivo pela Polícia Fede-
ral, que ele comanda desde a pos-
se no Ministério da Justiça, em ju-
lho. Em palestra feita em 6 de
maio de 1981 para oficiais da Es-
cola de Guerra Naval, o então dire-
tor-geral do Departamento de Po-
lícia Federal (DPF), coronel Moa-

cyr Coelho, apontou Dias, que
presidia a Comissão Justiça e Paz
da Arquidiocese de São Paulo, co-
mo participante de um dos "movi-

mentos subversivos de contestação
violenta" ao regime militar.

A subversão a que se referia o
coronel Coelho estava em outra
palestra, do dirigente comunista
João Amazonas, que em 7 de no-
vembro de 1980 havia falado so-
bre os 63 anos da Revolução Rus-

sa, no Gine Roxy, em São Paulo,
para 2 mil pessoas. O ato fora
promovido pelo Centro de Cultu-
ra Operária, organização ligada
ao Partido Comunista do Brasil
(PC do B). Durante a palestra de
Amazonas, informou o diretor-
geral do DPF, comunistas vende-
ram "farta documentação subver-
siva, cabendo ressaltar a co-
letânea intitulada Guerra popular
- Caminho cia luta armada no

Brasil, que reúne publicações an-
teriores sobre a tomada do poder
através da revolução violenta".

Segundo o delegado federal
aposentado José Hahn, a palestra
do coronel Moacyr Coelho
"mostra claramente a orientação
da época, que transformou por
determinado período a Polícia
Federal, órgão público de presta-
ção de serviços, em órgão de re-
pressão política".

Uma história de repressão 
política

PORTO ALEGRE - Entre o
fim dos anos 70 e o início dos 80,
o regime militar transferiu pro-
gressivamente as funções de cole-
ta de informações e de repressão
política ao Departamento de Poli-
cia Federal. O motivo foi revela-
do na época pelo coronel Moacyr
Coelho, que dirigia o DPF, a esta-
giários do curso de estado-maior
e comando da Escola Superior de
Guerra (ESG): A participação das
Forças Armadas em ações poli-
ciais teve como "conseqüência
danosa" o envolvimento de mili-
tares com drogas e contrabando.

Em palestra na ESG em 20 de
agosto de 1980, o coronel Coelho
disse que a onda de contestação
ao regime e o surgimento da
guerrilha 

"confirmaram a antiga
e reconhecida incapacidade das
polícias brasileiras". Isso, acres-
centou, "levou as Forças Arma-
das a se empenharem em ações

CULTURA NUNCA E DEMAIS.
Caderno li.  JBiodos os (lios, no seu Jornal do llriisü. SSSS

tipicamente policiais, com dano-
sas conseqüências".

Comodismo - Um dessas
conseqüências foi a tendência de
setores policiais ao imobilismo,
"numa espécie de cômoda convi-
vência com a incapacidade, dei-
xando às Forças Armadas a res-
ponsabilidade da contra-subver-
são". A outra conseqüência apon-
tada pelo coronel Moacyr: "A de-
formação de indivíduos e órgãos
militares, que invadiram outras
áreas de ação policial, como as de
repressão às drogas e ao contra-
bando, em detrimento do comba-
te à subversão e, não raro, com o
envolvimento daqueles militares
com os contraventoras".

O texto da palestra faz parte
dos documentos e depoimentos
que delegados federais vêm cole-
tando em todo o país para a edi-
ção de uma história da Polícia Fe-
deral. Um dos responsáveis pelo
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trabalho é o delegado gaúcho Jo-
sé Hahn, 64 anos, aposentado, in-
tegrante da primeira turma forma-
da pelo DPF. "A Polícia Federal
deve apresentar-se à sociedade
com seu verdadeiro rosto históri-
co. Com seus acertos e erros, vi-
tórias e derrotas, retrocessos e
avanços", defende.

Origem - Hahn sustenta
que, 

"ao contrário do que sempre
se falou, a Polícia Federal não
foi um filhote da ditadura". O
delegado lembra que, em 1964, a
Lei 4.483 "reorganizou o Depar-
tamento Federal de Segurança
Pública (DFSP), criado em 28 de
março de 1944" e sediado no Rio
de Janeiro, que passou a ter as
atribuições nacionais de polícia
marítima e de segurança das
fronteiras. O DFSP virou Depar-
tamento de Polícia Federal em
1967. Os generais e coronéis que
comandaram o departamento du-

rante a ditadura tentaram trans-
formá-lo em uma espécie de FBI
brasileiro.

A partir de 1973, o comando
do DPF foi exercido por coronéis
como Moacyr Coelho, formados
na Escola Nacional de Informa-
ções, que inseriram o departamen-
to na repressão política. Na re-
constituição da história da Federal,
um dos testemunhos mais espera-
dos é o do delegado Edgar Fuques,
que resiste em falar. "Ele foi o
mais poderoso delegado federal
junto aos militares e órgãos de in-
formação ", diz José Hahn. Fuques
presidiu, no Rio Grande do Sul, o
inquérito que não apontou respon-
sáveis pelo seqüestro, em 1978,
dos refugiados uruguaios Lilian
Celiberti e Universindo Diaz. Es-
teve na linha de frente, também, da
investigação sobre a morte do jor-
nalista Alexandre Von Baumgar-
ten, em 82, no Rio. (J.M.)
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Pavio Curto

yxe eleição em eleição e de plebiscito em
JL/plebiscito, a Venezuela, agora sob a lide-
rança avassaladora de Hugo Chávez, caminha
a passos largos para o "golpe legal". A marcha
de Chávez rumo ao poder total é lenta, gradual
e segura. Foi eleito primeiramente contra os
interesses oligárquicos. Acabou com o Con-

gresso Nacional. Elegeu uma Constituinte

quase toda favorável a ele. Está para convocar
nova eleição geral, em que ele próprio se can-
didatará de novo, para exercer mandato espi-
chado de seis anos com direito a reeleição. Os
22 governadores dificilmente sobreviverão. Se
tudo continuar a correr tão bem como correu
até então, completará, com aparente legalida-
de, voto a voto, um golpe de Estado perpetra-
do por etapas - conseguindo pela via legal o

que não conseguiu pela quartelada em 1992.
A rigor, Chávez terá prazo relativamente

curto, um ou dois anos no máximo, para satis-
fazer as expectativas que despertou. A título de
revanche contra quatro decênios de poder divi-
dido entre os dois partidos tradicionais, a Ação
Democrática e o Copei, pulverizados pela der-
rota eleitoral acachapante, comprometeu-se a
solucionar várias frentes complicadas: corrup-

ção, empregos, investimentos privados, saúde,
educação, segurança. Ora, a economia infor-
mal venezuelana absorve quase 55% da mão-
de-obra - mais do que a economia brasileira.
Menos de um terço dos venezuelanos paga im-

postos. Não há possibilidade de fazer gastos
sociais com parcela tão pequena de contribuin-
tes. Tais investimentos entram em colapso com

qualquer queda no preço do petróleo, que res-

ponde por 77% das exportações.
O fenômeno Chávez, encarnando expecta-

tivas sobretudo das classes mais baixas, pode-
rá ter pavio curto. Gerou esperanças que serão
objeto de cobrança imediata. Não é outra a lei-
tura de sua promessa de aumentar os benefí-
cios da Seguridade Social sem a contrapartida
das receitas, mas está garantindo a si mesmo a

possibilidade de permanecer na presidência
até 2012. Nem deixou por menos quando, por
ocasião do referendo sobre a nova Constitui-
ção, declarou que os eleitores estavam decidin-
do "o destino da Venezuela para os próximos
200 anos"...

Fechando o círculo de acumulação de po-
der reservou-se a prerrogativa de dissolver a
nova Assembléia, agora unicameral, e assegu-
rou-se até mesmo o controle da imprensa, ex-

presso pela frase constitucional de que os
meios de comunicação devem fornecer "infor-

maçao verdadeira, oportuna e imparcial - tra-
dicional fórmula para impor a censura, tal co-
mo está se tentando também no Brasil com a
nova Lei de Imprensa.

A Venezuela oscila entre o colapso econô-
mico e a ditadura legal - alternativa terrível a
coroar anos de gastos faraônicos, manutenção
de privilégios e desordens sociais mal resolvi-
das. O presidente Rafael Caldera, que entregou
o poder a Chávez, sucessor do governo corrup-
to de Andrés Pérez (varrido da presidência pe-
lo impeachment) governou sob estado de
emergência financeira e suspensão de algumas
garantias constitucionais. O antecessor de Pé-
rez, Jaime Lusinchi, fugiu do país com a secre-
tária e amante para escapar à Justiça.

Esta é a herança dos partidos tradicionais
que se despediram vergonhosamente do cená-
rio político. O povo venezuelano que agora
apóia Chávez não tinha nem direito de se vin-
gar dos políticos nas eleições. O voto era no
partido, que fazia a lista de seus representan-
tes. Os caciques que dominavam as máquinas
partidárias sempre se reelegiam, e não havia
renovação. As diferenças entre os dois partidos
que se revezavam eram mínimas. Ambos nas-
ceram das elites, cada um dominava um jornal
importante, ambos governavam para empresá-
rios e banqueiros e nenhum se preocupava em
combater a corrupção.

Os termos da Constituição bolivaríana
aprovada no referendo de quarta-feira não são
novidade. Chávez nasceu politicamente com o
Movimento Revolucionário Bolivariano que
tentou instaurar, pela via armada, um governo
"duro e radicalmente nacionalista". Tanto ele
como seu fiel escudeiro Ortiz Contreras não ti-
nham formação política tradicional e jamais
haviam participado de grupos de esquerda ou
direita. Passaram a vida na casema (e depois
da tentativa de golpe dois anos no cárcere), on-
de desenvolveram ideologia radicalmente mi-
litarista e nacionalista. Desde tenentes eram
considerados contestadores. Segundo o minis-
tro da Defesa da época, o nacionalismo exa-
cerbado aproximou-os do fascismo na medida
em que combatiam o pluralismo democrático.

Durante e depois da quartelada frustrada
de 1992 não houve qualquer manifestação pa-
ra condenar os boinas vermelhas, que, em ato
de desespero, refletiram o sentimento genera-
lizado de desgosto com o governo. Em suma,
a "rebelião bolivaríana" fora uma advertência
não ouvida pelos políticos tradicionais. A Ve-
nezuela de agora, sob o impacto da Constituin-
te bolivaríana que está varrendo para baixo do
tapete sua história do último meio século, de-
monstra que de nada valem precedentes demo-
cráticos se a democracia não chega a todos
sem demagogia, ou se os únicos a lucrar com
ela são os corruptos e os afoitos.

O resultado é esta Constituição vazada em
terminologia estatizante mas que contempla o
livre mercado em sintonia com a mixórdia
ideológica da coalizão de 13 partidos que
apoiaram Chávez, na qual predominam sindi-
calistas, políticos de esquerda radical e milita-
res populistas. A situação econômica da Vene-
zuela é um péssimo pano de fundo para expe-
riências ideológicas. A pior recessão dos últi-
mos decênios só foi suavizada pelo aumento
recente dos preços do petróleo. Oitocentas em-
presas fecharam. Metade da população ativa
está na economia informal. Tudo isto forma
contraste brutal com os anos 70, em pleno
boom do petróleo, quando Andrés Pérez era o
"papaizinho socialista". Mais de 200 bilhões
de dólares em royalties foram desperdiçados
sem nenhum benefício para a população.
Quando o preço do petróleo desabou pela pri-
meira vez a economia venezuelana desceu jun-
to pelo ralo.

Passado o período do golpismo, restou o
caminho do voto, trilhado por Chávez. Mas o
voto, como demonstram os últimos aconteci-
mentos, pode também ser sinônimo de "golpe

democrático".

IQUE

Interesses Menores

A colhendo proposta do senador Álvaro
/\üias (PSDB-PR), uma comissão espe-
ciai do Senado aprovou por unanimidade
durante a semana a proibição da venda pela
União de ações ordinárias da Petrobras que
excederem o limite mínimo de controle do
capital: 50% mais uma ação.

Muitos dos senadores que acolheram a
medida como altamente patriótica, como
forma de "barrar a privatização da estatal",
estão redondamente enganados. Depois do
fim do monopólio estatal do petróleo, apro-
vado pelo Congresso a partir de 1998, mui-
tas atividades antes exercidas pela Petrobras
em regime de exclusividade começaram a
ser abertas para parceiros privados, nacio-
nais ou estrangeiros.

Na prática, mesmo a União mantendo
o controle do capital da empresa (o que se-
ria legalmente garantido com apenas 50%
mais uma ação ordinária com direito a vo-
to), a Petrobras está sendo fatiada em par-
te dos seus negócios. A própria direção da
empresa já decidiu - à luz na nova realida-
de nascida do fim do monopólio e da aber-
tura do mercado brasileiro de petróleo -
redirecionar as atividades.

Além de acolher parcerias nas áreas de
refino, transporte de combustíveis e explora-
ção de petróleo, prioridade absoluta da em-
presa, a Petrobras está se preparando para
tornar-se não apenas uma companhia de pe-
tróleo e seus derivados (atividade à qual es-
tava confinada pela Lei 2.024. que instituiu o

4

monopólio e a Petrobras em 1953), mas uma
empresa energética, aproveitando sua produ-
ção de gás natural em usinas termelétricas e
a queima de gases, com geração de calor, nas
refinarias e centrais petroquímicas para a co-
geração de energia.

Tudo isso parece ter sido ignorado pelos
senadores, que também demonstraram ig-
norância em relação aos efeitos de uma deci-
são desta natureza sobre os mercados de ca-

pitais. Sobretudo no momento em que á
companhia faz enorme esforço para o ajuste
de suas posições contábeis, tendo em vista a
necessidade de transparência nos números de
balanço para o lançamento de ADRs na Boi-
sa de Nova Iorque no começo de 2000.

Um dos senadores que aprovaram a me-
dida desdenhou dos eventuais prejuízos dos
investidores, mas se esqueceu de fato ele-
mentar: sendo a Petrobras controlada pela
União, qualquer desvalorização de suas
ações representa um prejuízo para todos os
brasileiros, tanto os acionistas quanto os só-
cios indiretos, por intermédio da União.

O presidente Fernando Henrique há de
vetar a proposta se ela não for derrubada em
votação no plenário da Câmara e do Senado.
O interesse nacional tem de falar mais alto
sobre o interesse menor do senador Álvaro
Dias, que causou sérios prejuízos à Petrobras
e à União, na tentativa de fortalecer uma po-
sição, até aqui incapaz de garantir a nomea-
ção do representante dos funcionários no
conselho da Petrobras.
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A OPINIÃO DOS LEITORES

Segurança absurda
É absurdo que o governo do Estado queira

cobrar serviços de segurança privada, sob a
alegação de que quer melhorar a remuneração
do policial. E por que então foram autoriza-
das as empresas de segurança privada? Se um
policial pode, em nome e a serviço de sua Se-
cretaria de Segurança, prestar serviços em
eventos e o Estado cobrar por esse serviço,
como fica a situação do contribuinte? Para
que servirá então o pagamento dos tributos?
A sanha de cobrar, mais e mais, está levando

governo do Estado a ferir a Constituição,
cobrando por serviços que já estão embutidos
nos impostos pagos pelo contribuinte. Valmir
Crevelari de Castro Júnior - Niterói (RJ).

Desrespeito
(...) O JB tem publicado uma série de repor-

tagens, muito oportunas, sobre a questão dos
transportes urbanos. Permitam-me narrar uma
experiência que tive na noite de 7/12. Eu aguar-
dava a condução que me levaria para casa, após
mais um dia de trabalho, em um ponto da Ave-
nida Brasil. Mais ou menos às 8hl5 dei sinal
para um ônibus da linha 326, número 28.534.0
motorista piscou os faróis e parou para que um
passageiro saltasse, distante do local onde eu
me encontrava. Fiquei parado. Em seguida, o
ônibus avançou e parou exatamente à minha
frente, abrindo a porta traseira. Mal coloquei o
pé no primeiro degrau, o motorista deliberada-
mente arrancou em alta velocidade enquanto
fechava a porta, fazendo com que eu perdesse o

l equilíbrio. Por sorte, nada de grave aconteceu.
Pessoas morrem por causa desse tipo de bestei-
ra. O motorista que teve essa atitude é mais que
irresponsável, é um criminoso. A cassação de
sua carteira de habilitação seria uma punição
muito leve. O número da linha e do ônibus fo-
ram anotados e estão aí. Quero saber o que as
autoridades municipais e estaduais farão sobre
isso. Quero saber, também, o que a empresa
tem a dizer. Se a resposta não vier, fica prova-
do que a cidadania não vale mesmo nada neste
país, que os empresários não têm o menor res-
peito pelos usuários de seus serviços e que o
poder público é omisso. São atitudes crimino-
sas e corriqueiras como essa que estão fazendo
o carioca perder o prazer de viver na cidade que
um dia se orgulhou de ter um povo de espírito
cordial. Conto com o JB para que a minha voz
seja ouvida. Rodrigo de Oliveira Morais -
Rio de Janeiro.

Deficientes físicos
O grupo Cinemark, com grande alarido na

mídia, anunciou a inauguração de novas salas
no mais novo shopping da Zona Sul, o Botafo-
go Praia. Ocorre que, na contramão de todos os
parâmetros do bom senso, da lógica comercial
e das disposições legais, o fez em espaço físico
inacessível a deficientes físicos, idosos e ou-
tros, com limitações de mobilidade. Cadê o po-
der público para coibir o abuso? Só atua na

I campanha eleitoral? Quem concedeu o alvará
para o funcionamento de tais salas? E o dr. Gre-
gori, a quem está confiada a política de direitos
humanos de todos os brasileiros e de integração
das pessoas portadoras de deficiência na socie-
HnHp, o que faz? Este é apenas um pequeno
exemplo do descaso ao qual está relegado esse
segmento da população brasileira (cerca de
10%!); o desrespeito é muito mais grave em
outras áreas. Tomem alguma providência, já!
(...) José Alberto T. Dantas - Rio de Janeiro.

Um flamenguista de fé

(...) Ouso pedir ao jornal que acolha a
opinião de quem torce pelo Flamengo há 70
anos. Setenta! Em 70 anos, nunca vi o Fia-
mengo tão mal dirigido. A sua queda come-
çou com a derrota de Márcio Braga e pros-
seguiu com a nomeação de Gilmar. O presi-
dente eleito não tem nem nunca teve o "to-

que" rubro-negro, não é do ramo e procede
exatamente como um beócio, nomeia, dá

carta branca e prestigia um governante pior
do que ele. Gilmar é um comerciante, um
aventureiro, um prepotente, que nunca ves-
tiu a pele rubro-negra, não é do sangue -
não é da raça -, não leva jeito! Ninguém da
direção do Flamengo tem a cara da raça.
Márcio Braga ganhava títulos, eleições,
prestígio, ganhava até do Eurico que cresce
nas costas do Edmundo e do Gilmar. Anto-
nio Guimarães Corrêa - Teresópolis (RJ).

Remédio em falta
O secretário de Saúde do Estado do Rio,

Gilson Cantarino, afirmou, dia 24/7, nesta co-
luna, que o remédio Cellcept 500 mg "está à
disposição para o consumo na farmácia da
Rua Moncorvo Filho, em estoque suficiente
para cinco meses de consumo". Porém, no dia
8 deste mês, essa medicação estava em falta
na referida farmácia, "sem previsão de entre-
ga", segundo os funcionários. Daí a pergunta:
como ficam os pacientes transplantados que
dependem desse importante remédio? Evaldo
de Oliveira - Teresópolis (RJ).

'Mulher'

Triste Brasil. Uma das melhores coisas já
produzidas pela TV brasileira está saindo do
ar por excesso de qualidade. O seriado Mm-
lher, com um elenco de primeiríssima, abor-
dava com seriedade temas importantes e po-
lêmicos, como gravidez prematura, Aids,
aborto, terceira idade, câncer, crianças excep-
cionais e outros, sempre de forma didática,
sem jamais abrir mão da inteligência, um le-
ve toque de humor, bom gosto e, principal-
mente, muita sensibilidade. Mas é compreen-
sível, e até natural, que no país dos sem-terra,
sem-teto, sem-saúde, sem-emprego e sem-
escolas o ibope do programa naufragasse an-
te o avanço dos Gugus, Faustões, Tchãs, Ra-
tos, Leões e padres alegres. Enfim, foi muito
bom enquanto durou. Só me resta agora para-
benizar a todos que viabilizaram a criação de
um programa de tão alto nível. Antonio José
Ferreira Freire - Rio de Janeiro.

Descontos no Municipal
Muito bom o desconto dado a estudantes, a

idosos e a clube de assinantes de jornal pelo
Teatro Municipal. Os descontos são dados da
seguinte forma: estudantes com a carteira da
UNE têm 50% e clube de assinantes, 20%, em
qualquer lugar do teatro. Já os idosos, os mes-
mos 50% que os estudantes, mas somente para
assistir ao espetáculo na galeria, lugar mais al-
to do teatro, justamente a parte mais longe e
complicada para um idoso chegar. Sem falar na
distância para enxergar o palco. Meu avô e mi-
nha avó, de 80 anos, abriram mão dos 50% de
desconto e compraram seus ingressos com os
20% oferecidos a assinantes de jornal. Perde-
ram 30%, mas tiveram a liberdade de escolher
um lugar com acesso mais fácil e de melhor vi-
sibilidade. Assim, o desconto dado aos idosos
passa de desconto para descontentamento.
Fábio Foldes Guimarães - Rio de Janeiro.

Por que não me ufano
Li, mais uma vez envergonhado, que o pre-

sidente da Câmara dos Deputados vai cortar o
ponto dos deputados que não comparecem pa-
ra votar. Sugiro que além de cortar a merenda
os ponha de castigo — de frente para a parede,
ajoelhados em grãos. Mais triste do que ter um
Parlamento assim, só não tê-lo. Esperidião
Fernandes Campos - Rio de Janeiro.

Correspondência para esta seção: Avenida Brasil
n» 500, 6« andar. CEP 20949-900, Rio de Janeiro, RJ.
Fax 021-574-4858.
As cartas, e-mails e fax serão selecionados para publi-
cação, no todo ou em parte, entre os que tiverem as-
sinatura, nome completo legível e endereço que per-
mita prévia confirmação. Pede-se aos leitores a genti-
leza de redigirem textos com 15 linhas, no máximo.

e-mail: cartas@jb.com.br
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safanão nas

cassandras

MIGUEL JORGE*

Nos cinco anos do Plano Real, de 1993 a
1988, a família brasileira encolheu, gerou
menos filhos (2,3 por mulher), empobreceu
(exceto as muito pobres, que ganharam
mais), ficou mais instruída (94,7% das crian-

ças na escola) e ganhou mais confoito (luz
elétrica, telefone, eletrodomésticos), maior
expectativa de vida (68 anos em 1998) e me-
lhores serviços públicos (água, coletas de li-
xo e esgoto).

As conclusões acima são da recente Pes-

quisa Nacional por Amostra de Domicílio
(Pnad) de 1998, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), e podem ser
confirmadas por outros estudos. Solitaria e
cuidadosa pesquisa de Luís César Póvoa, ti-
tular de endocrinologia da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, constata que os po-
bres engordam mais que a classe média. E os
ricos ficam obesos porque consomem muito
carboidrato por vício alimentar: em dez
anos, 50% dos brasileiros estarão acima do

peso'devido à falta de exercícios e à adoção
dos fastfoods nos seus cardápios básicos.

Essas informações do IBGE e do médico
fluminense, a exemplo de certos documenta-
rios com flagrantes rápidos, mostram que as
condições de vida no Brasil melhoraram nos
últimos cinco anos, apesar da crise interna-
cional, dos brasileiros em regime de subsis-
tência, da defasagem entre o Sul-Sudeste e o
Norte-Nordeste, do aumento da economia
informal, do empobrecimento da classe mé-
dia, do aumento do número de idosos (8,8%
da população tem mais de 60 anos) e dos pe-
ríodos de recessão.

Não melhorou tanto quando deveria e po-
deria - precisamos de mais proteínas, mais
escolas e mais saúde - mas melhorou na
maioria dos itens reais e substantivos, inclu-
sive no grau de confiança da população em
relação ao país (não aos governos!).

Talvez, as pesquisas do IBGE e outras re-
cém-divulgadas mostrem ao governo a per-
cepção das mudanças a serem feitas para que
os brasileiros tenham condições mais dignas,
num contexto só possível com mais investi-
mentos em empregos, educação e saúde.

Se é verdade que, nos últimos cinco anos,

quando o Plano Real começou a produzir
efeitos - a inflação era de 50% ao mês - o
Brasil está se tomando menos injusto. Em-
bora haja coisa demais a ser feita política,
econômica e socialmente, é inegável, tam-
bém, que esses novos dados do IBGE são um
safanão nas cassandras que apostam mais
nos fatores ruins, que conspiram contra o
crescimento econômico, do que no potencial
do país para sobreviver a crises.

Em 1993, tínhamos 11,4% de crianças
entre 7 e 14 anos fora das salas de aula; no
ano passado, 5,3%, com um avanço ainda
mais expressivo no Nordeste: de 16,6% pa-
ra 7,7% e analfabetismo em queda livre,

passando de 28,7% para 16,8%, na faixa
entre 10 e 14 anos.

Obviamente, nada brilhante e espetacular,
mas um esforço razoável da sociedade brasi-
leira, na medida em que o IBGE registrou
outros avanços: a concentração de renda teve

pequeno recuo pelo quarto ano, resultado

que os técnicos julgaram surpreendente; me-
tade da população ocupada com salário entre
R$ 52, em média, e R$ 280, passou a ganhar
mais, apesar da queda da renda do assalaria-
do; cresceu a chamada renda indireta dos
brasileiros, contabilizada na forma de menos
serviços públicos.

Se não bastasse isso para desautorizar

projeções fortemente derrotistas, naquele
tom de fracasso e penúria tão típico das cas-
sandras, haveria outras razões e argumentos

para acreditar que podemos confiar mais,

pois novos nichos de desenvolvimento sina-
lizam mudanças positivas na economia.

Os brasileiros têm hoje expectativa de vi-
da de 68 anos contra 66 do início da déca-
da, e 43 anos da década de 50 — em 2020,
nossa população terá mais de 25 milhões de
idosos. Como afirma o presidente da insti-
tuição, os resultados da Pnad sobre 1999, a
serem divulgados em 2000, serão de fato
"cruciais" para se avaliai* melhor a trajetória
sócio-econômica que o Brasil vem percor-
rendo, numa conjuntura internacional tão
difícil, para alcançar mais desenvolvimento,
com mais empregos, educação e saúde, me-
nor concentração de renda e maior partici-
pação no cenário mundial.

Até lá, é preciso que sejamos menos fero-
zes nos juízos sobre nós do que os estrangei-
ros costumam ser.

•Jornalista, vice-presidente de Assuntos Corporativos
da Volkswagen do Brasil

O Circo de Seattle

BARBOSA LIMA SOBRINHO*

Começo a desconfiar que a reunião da
OMC em Seattle não foi assim tão infrutífera
como tanto noticiou a imprensa. Pelo menos
tenho a impressão de que algum resultado foi

planejado pelos seus organizadores. Na mi-
nha visão, parece que afinal os lobos mostra-
ram seus dentes e que os cordeiros, assusta-
dos, começaram a ver uma realidade que re-
cusavam.

Ilustra essa impressão uma entrevista do
atual ministro da Agricultura, Sr. Pratini de
Moraes, que já no título mostra uma reação
irada que, se é mais realista, não deixa de ser
contraditória em relação à política do atual

governo. Traz esta manchete: "Pratini diz que
o protecionismo de países ricos cria mais mi-
séria no Brasil" (O Globo, 11.12.99). Pescan-
do alguns trechos dessa entrevista, encontra-
mos afirmações totalmente contrárias à políti-
ca oficial. Vale repetir algumas. Sobre abertu-
ra comercial: "Fizemos concessões na áiea in-
ternacional muito maiores do que podíamos,
por isso as dificuldades para se alcançar o
equilíbrio da balança comercial". Sobre pre-
ços: 

"Se o Brasil tem condições de produzir
itens naturais, como a carne, sem hormônios
ou anabolizantes, temos que cobrar mais caro

por isso. Precisamos fazer mais marketing pa-
ra dizer ao mundo que temos produtos de me-
lhor qualidade. Se não pudermos ter preços
melhores para esses produtos, não faz sentido

produzi-los". Sobre globalização: A política
de subsídios dos países ricos é que cria a mi-
séria no Brasil". E, no que poderia ser o fecho

principal de sua entrevista, fala numa palavra
quase proibida até hoje, mas que certamente
marcará o ideário de nossos futuros dirigen-
tes, ao se referir às diferenças comerciais en-
tre os países: 

"Precisamos olhar isso com

mais patriotismo, pois são ações [protecionis-
tas dos ricos] que vão contra nossos inteies-
ses".

Se essas declarações viessem em algum es-
tudo teórico sobre relacionamento comercial
internacional, naturalmente não seriam dignas
de maior destaque, mas possivelmente adjeti-
vadas de acacianas. Mas o que as distingue é,
sobretudo, o momento atual em que o gover-
no brasileiro pressiona por medidas de ainda
maior abertura internacional, como as das pri-
vatizações do pouco que ainda nos resta.

Acredito que se não tivéssemos sofrido o

golpe baixo e espúrio da reeleição, não esta-
ríamos nessa posição de espoliados e rouba-
dos, até sem saber exatamente como foi o as-
salto. Também compreendo que o ministro da
Agricultura manifeste seu inconformismo
com essa triste posição. Se bem que acredito

que ele saiba a lição tão repassada de Emraa-
nuel de que 

"a maldição dos preços baixos
não pesa sobre determinados produtos, mas
sim sobre determinados países". A Inglaterra,

por exemplo, soube defender seus preços de
carvão, um produto mais primário que a lã, o
cobre, o açúcar. Também deve saber que são
os salários baixos os que determinam o preço
mais baixo, que os países pobres exportam
sua pobreza, se empobrecendo cada vez
mais, ao mesmo tempo que os ricos obtêm o
resultado inverso.

Por outro lado, não devemos nos apressai" e
achar que os saldos na balança comercial sig-
nificam mais que apenas um dos itens da cria-

ção de riquezas. Na verdade, o Brasil sempre
exportou e aumentou muito esses valores re-
lativos. Em 1963 exportamos 1,4 bilhão de
dólares, em 78 alcançamos 12,6 e atualmente

já passamos da casa dos 45 bilhões de dólares.
Dados que não resolvem, uma vez que a im-

portação vem crescendo mais, ainda nos dei-

xando com déficit na balança comercial. É
claro que mais importante são os saldos, mas
saldos que não venham a ser consumidos pe-
los compromissos da dívida externa.

Algumas reportagens sobre a reunião dé
Seattle procuram encontrar razões que justi-
fiquem as tantas manifestações ocorridas,
tentando atribuir os fatos a uma espécie de
"nova rebeldia", reunindo entidades dás.
mais diversas (mas todas de países ricos),

que teriam como inimigo comum a globali-
zação. O que não deixa de ser um paradoxo,
uma vez que essa cartilha foi criada justa-
mente para beneficiar os ricos e empobrecer
ainda mais os pobres. Parece-me que o can-
to é outro e o que apareceu em Seattle foi, na
verdade, a roaterialização de uma briga de
rua, uma rixa milenar, do "quero mais para
os meus", independente de ideologias e mui-
to menos da fantasiosa imagem de um mun-
do mais igual e mais generoso. Valem mais o
emprego, as vantagens, o vil metal. E nada:
de globalização, como dizem os manifestan-
tes do Primeiro Mundo, deixando atônitos os
vendedores dessa nova ordem mundial como

pobres palhaços de um circo mambembe,
abandonados pelos patrocinadores que fugi-
ram com a receita, restando apenas contas a

pagar e uma enorme confusão.
Por tudo isso, acho correta a reação do(j

ministro da Agricultura e saliento que entre
as suas afirmações a mais importante é a do

patriotismo. Está chegando o dia em que.
todos saberemos que sem ele nada de efeti-
vo será construído no Brasil. E o caminho

para sua aplicação prática é e será sempre o
do nacionalismo econômico, como nos en-
sina a história de todas as atuais grandes
potências.

'Presidente da Associação Brasileira de imprensa (ABI)

Tecnologia é um bom negócio?

MAURO MARCONDES RODRIGUES*

Nos últimos anos, a produção de ciência no
Brasil apresentou grande avanço, podendo ser
medido pelo significativo incremento das ci-
tações de trabalhos científicos brasileiros em

publicações internacionais e pelo fato de o
Brasil já participar com quase 1% da produ-
ção de publicações científicas mundiais, con-
tra 0,5% ao final dos anos 80. Essa perfor-
mance é conseqüência dos investimentos go-
vernamentais realizados nas últimas décadas
na formação de recursos humanos altamente

qualificados e na infra-estrutura de ciência e
tecnologia. Como resultado desse esforço,
anualmente 4 mil novos doutores das mais di-
versas áreas da ciência são incorporados ao
universo de profissionais atuando no Brasil.

Do lado do desenvolvimento tecnológico e
da inovação no setor produtivo, observa-se,
no entanto, um distanciamento acentuado dos

padrões verificados nos países desenvolvidos.
A questão é: quantos, dos 4 mil doutores, são
absorvidos anualmente pela indústria e pelo
setor privado no Brasil? Poucos, muito pou-
cos. Para se ter uma idéia, enquanto nos EUA
80% dos profissionais de pesquisa e desenvol-
vimento trabalham em empresas e centros de

pesquisa associados, no Brasil esse número é,

quando muito, de apenas 11%. Na Inglaterra,
dos aproximadamente 3 mil doutores que são
formados anualmente, uma parte não despre-
zível é empregada pelo setor produtivo. Outra

questão importante: quantas patentes brasilei-
ras são registradas nos EUA? Poucas, muito

poucas. Em contrapartida, a Coréia já opera
na faixa dos 1.500 registros ao ano.

Por que o Brasil, 8a economia do mundo e
9o produtor de automóveis, com uma indústria
complexa e diversificada, só investe marginal-
mente em desenvolvimento tecnológico e ino-
vação?

São vários os fatores determinantes dessa
realidade brasileira: originam-se na ausên-
cia de um ambiente institucional e econômi-
co que induza e provoque a empresa a invés-
tir em pesquisa e desenvolvimento, e pas-
sam por questões culturais e comportamen-
tais dos empresários brasileiros que privile-
giam a importação de tecnologia — seja dire-
tamente ou mediante a compra de máquinas
e equipamentos - em detrimento do seu de-
senvolvimento no país. Também são pouco
percebidos pelo mercado o potencial e a
oportunidade que representam para as em-

presas os investimentos governamentais na
área de formação de profissionais qualifica-
dos (mestres e doutores), haja vista o peque-

no número desses profissionais trabalhando
em pesquisa e desenvolvimento no setor

produtivo e a inexpressiva interação das em-

presas privadas brasileiras com universida-
des e institutos de pesquisa.

O tema é complexo, abrangente e instigan-.
te. Precisamos colocá-los na agenda do país e

propor uma ação articulada, envolvendo o.
Congresso Nacional, os governos e suas
agências de desenvolvimento e fomento à

pesquisa, as universidades e centros de pes- ;
quisas, o setor empresarial e suas entidades,
representativas, assim como mobilizar a so-,\
ciedade para a importância desse tema para o

desenvolvimento do Brasil.
O fato é que a variável desenvolvimento ,

tecnológico/inovação ainda não está incor-

porada às estratégias de crescimento de nos-
sas empresas. O sucesso da Petrobrás e da

Embraer, fortemente associado ao contínuo
investimento dessas empresas em desenvol-
vimento tecnológico, parece ser percebido
como sucesso de casos isolados e não repli-
cáveis pelas demais empresas brasileiros.
Temos a obrigação de alterar essa situação

para colocar o Brasil num novo patamar de

desenvolvimento no século XXI.

•Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
*
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"Vamos 

demitir Godot

SOBREVIVÊNCIA
"Predomina hoje
no Brasil uma
ética de
sobrevivência,
fundada na
desesperança. E
preciso saber
que esse quadro
pode ser
transformado"

IDEAL
"Quando a
classe média for
beneficiária do
serviço público
será também
fiadora da sua
qualidade"

FIM DE FESTA
"O 

grave agora
no Brasil é que
país vive um
ambiente de
clima eleitoral,
de fim de
mandato, e não
há eleição"

REGINA ZAPPA

O sr. passou recentemente dois anos no
Brasil, morando em São Paulo. Esta sua
permanência no país mudou sua opi-
nião em relação ao Brasil e a São Paulo?

Mudei de opinião em relação a São Pau-
lo, ao Brasil e, sobretudo, em relação a
mim. Foi uma experiência libertadora.
Descobri no Brasil um grau de disponibili-
dade espiritual, prática e política que eu
não imaginava existir. Em mim, a necessi-
dade de tirar ainda mais o escudo protetor
do distanciamento e vir ao encontro das
pessoas e das situações.

Esta experiência mudou sua concep-
ção de um projeto para o país?

Agora vejo com clareza que há um cami-
nho. Esse caminho passa por quatro gran-
des vertentes. A primeira é a mobilização
dos recursos do país com refinanciamento
do Estado e consolidação de uma base de
poupança que nos liberte da dependência
do capital de curto prazo. A segunda é a de-
mocratização da economia de mercado.
Não basta regulá-la ou humanizá-la, mas
descentralizar radicalmente o acesso aos
recursos das outras atividades da produção.
A formação de uma política social capaci-
tadora, seria a terceira vertente, voltada pa-
ra a capacitação dos brasileiros e não para
uma miragem de igualdade. A quarta é a
constituição de instituições políticas que
criem as bases institucionais de uma políti-
ca democrática de alta energia.

Este é um projeto ambicioso, na medi-
da em que envolve uma grande trans-
formação, inclusive de mentalidade...

Por isso, temos que aproveitar duas gran-
des contradições existentes. No plano das
elites, a contradição entre os interesses fi-
nanceiros e os produtivos. E no plano da
classe média, a contradição entre a minoria
corporativista e a maioria desorganizada.

Isso se faz com que tipo de alianças?
O segredo para entender como funciona

a política brasileira, quando ela é capaz de
transformação, é que ela exige a combina-
ção de negociação entre as minorias orga-
nizadas com mobilização do país, inclusi-
ve da maioria desorganizada. Mobilização
sem negociação acaba em aventura popu-
lista, mas negociação sem mobilização
acaba na esterilidade dos acertos de elite,
que é o que ocorre agora.

Quais são as prioridades no Brasil?
Nossas tarefas mais urgentes são: recu-

perar a capacidade de ação do Estado, cri-
ar uma política social que resgate o núcleo
público de serviços sociais do Estado,
criando uma escola pública e um hospital
público que incorporem a classe média.
Só quando eles forem suficientemente
bons para a classe média é que vão prestar
para qualquer pessoa. Quando a classe
média for beneficiária do serviço público
será também fiadora da sua qualidade. Daí
passamos para o segundo estágio, que é a
democratização do mercado e revitaliza-
ção da democracia.

O sr. falou em disponibilidade espiri-
tual...

Há uma transformação espiritual tam-
bém. Fica claro que o que predomina hoje
no Brasil é uma ética de sobrevivência,
fundada na desesperança. Importante ago-
ra é mostrar aos brasileiros que esse quadro
pode ser transformado.

Isto é plataforma de campanha. É este
o projeto do candidato Ciro Gomes?

O Ciro Gomes tem sido arrojado na de-
fesa de um projeto deste tipo e eu tenho tra-
balhado com ele há muitos anos na formu-
lação dessas idéias. Temos consciência de
que a base política atual do PPS, é insufi-
ciente e tem que ser feita no caminho da
disputa pelo poder.

Significa união com outros partidos?
A longo prazo significa um esforço de

- alianças partidárias no caminho de uma
refundação partidária. O grave agora no
Brasil é que o país vive um ambiente de
clima eleitoral, de fim de mandato e não

0 há eleição.
O sr. falou em alianças partidárias.

Com què partidos?
PMDB, PSDB, PDT, PTB, PSB.
E o PI ?
O PT também, mas está preso numa ar-

madilha. No plano mais superficial, a de-
pendência da imagem do Lula e a recusa
em criar outros quadros como candidatos
à presidência. E, mais profundamente, a
ambigüidade em relação à sua base corpo-
rativista.O PT não oferece um caminho de
refinanciamento do Estado, nem de reorga-
nização das instituições. Oferece uma es-
pécie de assistencialismo radicalizado
mais o esforço de demonstrar confiabilida-
de para os empresários.

Para onde o Brasil está caminhando
hoje?

O Brasil continua a caminhar em direção
à mediocridade. Não em direção à catás-

Roberto Mangabeira Unger vive em campanha perma-
nente. Provavelmente, desde os tempos de criança,

quando durante as férias visitava na Bahia o avô, depu-
tado Otávio Mangabeira, fundador da UDN. Na época
- e até os onze anos - ele vivia em Nova Iorque com a
mãe Edyla, poetiza, e o pai Arthur Unger, alemão natu-
ralizado americano. Nas visitas ao Brasil, ficava choca-
do com o contraste das situações sociais - Manhattan e
Salvador. Depois de muitos anos vivendo em Cambrid-

ge, EUA, onde éprofessor de Direito na Universidade de
Harvard, Mangabeira, que já foi candidato a deputado

federal pelo PDT, agora, em passagem rápida pelo
Brasil, anuncia sua disposição de disputar a Prefeitura
de São Paulo, pelo PPS. Articulador efonnulador das

políticas da platafonna de governo de Ciro Gomes, pro-
vável futuro candidato à Presidência, Mangabeira pas-
sou recentemente dois anos no Brasil, vivendo em São
Paulo. Espera que o pailido o indique candidato emju-
nho e define a Paulicéia como "a 

própria esfinge brasi-

leira, revestida em cimento e carente de doçura". Não
tem visões catastmfistas para o Brasil, mas acha que o

país caminha para um crescimento medíocre, "no bojo
da mesma estrutura de desigualdades e exclusões". Seu
discurso soa estranho aos ouvidos brasileiros, pelo for-
te sotaque americano, pela seriedade extrema e pela ou-
sadia das propostas. Afirma que a população brasileira
espera seu Godot -figura invisível da peça de Becket,

que é aguardada a qualquer momento para solucionar
todos os problemas existenciais dos personagens - ou
seja, "a saída que não vem, um caminho, a força políti-
ca, o candidato, que a tire dali". Godot é também o bis-
cate, o jeitinho, o visto de saída do país, ou o salve-se

quem puder. Mas para o professor e intelectual, que res-

pira política 24 horas por dia, está na hora de "persua-

dir os brasileiros a demitir o seu Godot". Mangabeira

quer mostrar que 
"a 

política importa, que ela é capaz de
mudar a vida das pessoas no cotidiano", e que as pes-
soas "prosperam em países com políticas grandes".

Regina Zappa - Universidade de Harvard, Cambridge, EUA /1996

TRABALHO
"A 

população
está em

condição
precária, e lá no

Planalto falam
em flexibilizar o

mercado de
trabalho mais

rotativo do
mundo"

trofe. Um colapso pode até vir por conta
dessa vulnerabilidade interna potencializa-
da por algum choque externo. Mas o des-
fecho mais provável não é um colapso,
mas um crescimento medíocre no bojo da
mesma estrutura de desigualdade e exclu-
sões, que caracterizam o país atual.

Sua intenção de se candidatar à prefei-
tura de São Paulo é uma estratégia liga-
da à campanha de Ciro Gomes?

Não. Eu dizia outro dia que a cidade de
São Paulo é a própria esfinge brasileira re-
vestida em cimento e carente de doçura. E
um extremo do Brasil. Outro dia teve aqui
em São Paulo uma greve do metrô. Eu an-
dava pela cidade e via a população na rua
atônita, olhando para o céu, esperando al-
guma coisa, esperando Godot. Vemos na ci-
dade de São Paulo uma extensão do proble-
ma geral do país. A maioria da população
economicamente ativa não tem emprego
formalizado, está sujeita a uma demissão
arbitrária imediata, enquanto lá no Planalto
falam em flexibilizar o mercado de trabalho
mais rotativo do mundo. Na periferia, uma
grande parcela da população operária vive
em famílias desestruturadas. A mulher so-
zinha, com companheiros instáveis, uma
outra experiência de desordem, de desorga-
nização da base da vida social. Estas duas
experiências de precariedade, uma na famí-
lia e outra no trabalho, convergem para pro-
duzir na massa dos brasileiros um senti-
mento de estrangulamento, sufocamento e
prostração. Isso numa cidade caracterizada
pelo culto do dinamismo, por uma extraor-
dinária energia vital. Dois exemplos: edu-
cação e transporte. O grande problema da
população trabalhadora é não ter quem to-
me conta do seu filho. A escola de turno in-
tegral não é possível fazer em prazo cuito
para abranger todo mundo. Mas é possível
fazer uma escola que tome conta das crian-
ças depois do tumo escolar. Recreio contro-
lado com atividades artísticas e esportivas.

É possível fazer isso a curto prazo?
Isso é possível fazer já, com um mínimo

de recursos. Aí vem outro problema: a mãe
vai trabalhar em quê? É preciso então criar
condições de trabalho, sem esperar a inicia-
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üva privada, profissionalizando mulheres
para ajudar a tomar conta das crianças. En-
gajando homens nas extensões das escolas.
No transporte há uma solução: fechar a ci-
dade ao automóvel privado e cobrar um se-
lo de valor muito alto para circulação de
cairos particulares. Isso reduziria dramati-
camente o número de automóveis e produ-
ziria muito dinheiro para investir em inicia-
tivas de curto prazo no transporte coletivo.
-A idéia pode causar uma rebelião...

Não se trata de uma política de escotei-
ros, paia agradar a todo mundo.

A candidatura à Prefeitura é um labo-
ratório para futuros projetos?

Não diria laboratório. Vejo que São Pau-
lo é agora a principal vítima da política da
entrega e do faz nada. São Paulo tem que
se levantar primeiro.

Existe um Godot para se esperar?
Há dois Godots. Para os homens que es-

tão governando o Brasil, Godot é os Esta-
dos Unidos. A idéia deles é: 'vamos fazer
a política dos americanos e, se malograr, a
conta é deles'. Para a população, Godot é
a saída que não vem, um caminho, a força
política, o candidato, que os tire dali. Ou
Godot é o biscate, o jeitinho, o visto de
saída do país, o salve-se quem puder. Es-
ses são os Godots de agora, mas quero
persuadir os brasileiros a dispensá-lo, a
demitir o Godot.

Mudou algo no quadro mundial de-
pois da última reunião da OMC em
Seattle?
-As manifestações foram apenas a drama-
tização de um processo que já vem de al-
gum tempo e que observo agora em Har-
vard, nos debates com meus colegas. Há
um sentimento de excitação que nunca vi
por lá no debate das alternativas. Há a con-
vicção de que esse processo de organiza-
ção mundial, à base de submissão dos pai-
ses aos guetos dos mercados financeiros,
não vai funcionar. Cresce também a con-
vicção de que o caminho social democrata
tradicional está em cheque. Entre outras
coisas, porque está construído à base de
uma divisão entre incluídos e excluídos. A
grande questão hoje é saber quem vai per-

tencer aos setores avançados, à nova eco-
nomia. Para que a maioria da população
participe é preciso haver um investimento
muito alto no homem e na mulher comuns.
Os europeus e os americanos estão confor-
mados com a idéia de que a política preci-
sa se tomar pequena para que as pessoas
possam se tomai' grandes. Mas vão desço-
brir que pessoas grandes prosperam em
países com políticas grandes.

Este debate já existe?
Já está manifesto lá na Nova Roma. En-

quanto os nossos líderes estão se abaixan-
do diante do altar e ensinando os rituais de
obediência, eles lá estão num processo de
início de reconstrução de idéias.

E o debate pode se alastrar e chegar a
estas paragens?

Não quero que a melhor forma de mudar
o Brasil seja mudando os Estados Unidos.
Julgo que nós temos razões muito mais ur-
gentes para criar uma Segunda Via.
-Aonde o sr. põe sua candidatura, na es-
querda, centro-esquerda, centro?

Sempre me considerei um homem de es-
querda, mas isso não significa que a candi-
datura em São Paulo seja de esquerda por-
que o problema está num patamar mais
fundamental, que é a idéia da eficácia da
ação coletiva.

E o seu projeto para o Brasil?
-As minhas idéias, levadas às suas últimas
conclusões, representam na prática aquilo
que nosso presidente gosta apenas de falar,
que é a radicalização da democracia. A
grande divisão entre ser progressista e con-
servador hoje no mundo é aceitar ou não
um marco institucional dado. Superá-lo e
organizar a sociedade de forma a dar mais
poder e capacidade à pessoa comum: isto é
que é ser progressista.

Como o sr. vê o governo FH?
Há a atitude do homem que quer ser acei-

to pela gente de bem, pelas pessoas que
controlam o país, pela opinião ilustrada,
um homem que não quer briga, que quer
ser charmoso. Fernando Henrique Cardoso
traiu o Brasil porque o aceitou.

Leia a íntegra no JB Online

SEGUNDA VIA
"A melhor forma

de mudar o
Brasil não é
mudando os

Estados Unidos.
Temos razões

muito mais
urgentes para

criar uma
Segunda Via"

PROGRESSO
"Temos 

que
organizar a

sociedade de
forma a dar mais

poder e
capacidade à

pessoa comum:
isto é que é ser

progressista"
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VIDEOCASSETE SONY SLV-89
7 cabeças autolimpantcs: 4 de vídeo, 2 de áudio

estéreo e 1 de áudio mono. Cabeças de 19 micros.
Novo sistema de gravação simplificada

À Vista " Tinier Com Dial ". Garantia Sony 1 anos.
<00

*# SEMJUROS

DVD SONY S530
Qualidade de imagem com mais de 500 linhas

de resolução horizontal. Exclusivo sistema" Digital Cinema Sound ". Precision Drive.
Buscas e Avanços mais rápidos.

Garantia Sony 1 anos.
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MINI SYSTEM SONY 3400W GRX 700
Controle remoto total. Receiver AM/FM

estéreo digital. Equalizador Gráfico. Duplo cassete
auto reverse. Função Dj Mix(Loop, Flash, Non-stop play)

Laser 3 cds. Garantia Sony 1 ano.
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CONJUNTO SONY 2000W LBTXB-850
Controle remoto total. Receiver AM/FM estéreo digital.

Saida digital para minidisc. Duplo cassete auto
reverse. Acompanha caixas acústicas frontais de

4 vias com super-woofer incorporado Laser 50+1 cds.
Garantia Sony 1 ano.
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CONJUNTO SONY 2800W LBTXB-44
Controle remoto total. Receiver AM/FM estéreo

digital. Equalização gráfica. Mie M1XING (Permite
mixagem com o microfone). Duplo cassete auto reverse.

Funções DJ MIX.(Personalize a sua música de
remixagem exclusivos DJ MIX). Garantia Sony 1 ano.
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CONJUNTO SONY 2800W LBTXB-66
Controle remoto total. Receiver AM/FM estéreo

digital. Equalização gráfica. Mie M1X1NG (Permite
mixagem com o microfone). Duplo cassete auto reverse.

Funções DJ MIX.(Pcrsonalize a sua música de
remixagem exclusivos DJ MIX). Garantia Sony 1 ano.
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CÂMERA DIGITAL
SONY MAVICA FD-73

Zoom lOx. Tela dc cristal liquida 2.5".
Utiliza disquete dc 3,5". Flash embutido

À Vista
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VfDEÓFILMADORA ESTÉREO
SONY DCR-TRV 110

Zoom digital 360x. Função NIGHTSHOT
(lux 0). Controle remoto. Totalmente Digital. Gravação

em modo photo, possibilitando a trasmissào
para o seu computador. Gravação

em modo photo. Garantia Sony l ano.
À Vista ^ _ __ou 7%^ ¦ a#f = 2.909,06

VlDEOFILMADORA SONY CCD-TRV 66
Zoom digital 360x. Controle remoto.

Função NIGHTSHOT (lux 0). Gravação em
modo photo. Formato video HÍ8XR.

Garantia Sony l ano.

VlDEOFILMADORA SONY CCD-TRV 36
Zoom digital 330x. Função NIGHTSHOT

(lux 0). Tela dc cristal liquido dc 2,5".
Formato vídeo Hi8. Garantia Sony l ano.

ou 8x ,

A1558

2bh ou 
7X ¦ V| =

.599, 307»

À Vista ou 7x '

3.072,30

37241

2.329, , 275"

2.606,87 À Vista 29246MkW mt =» 2.047,22

f =2.753,10 1.829,:iai6)íf =2.162,10

xs°.Í S^ÍU,.
' AMBOS COM FRENTE DESTACÁVEL

E INSTALAÇÃO GRÁTIS

DISCMAN SONY DF413 AM/FM24 memórias. Groove. Com bateria
rccarrcgúvcl c fones de ouvido.

Garantia Sony 1 ano.

DISCMAN SONY DE 447
COM KIT PARA CARROGroove. Com bateria recarregável e

fones dc ouvido. Garantia Sony 1 ano.

So

À Vista

319.

42ou 6x

ou 0+8 de RS

58H

47Ü

= 350,52

f = 377,92
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249
ou 5x

J ou 0+7 de RS

M71f = 268,55

41M

DISCMAN SONY D193
Digital. Mega-BASS. Com bateria

recarregável e fones de ouvido.
Garantia Sony l ano.

ÀVista 42M

199.
289,66

ou 5x 1

ou 0+7 de RS 33/

214,60
07= 231,49

CD PARA CARRO SONY CDX-6507
COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

AM/FM estéreo, D-BASS, painelfrontal na cor prata metálico.
Garantia Sony 1 ano.

À Vista

440.

CD PARA CARRO SONY CDX-3167
AM/FM cstcrco, painelfrontal na cor cinza metálico.

Garantia Sony l ano.
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ou 0+8 de RS

94f91=474,S5
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DE RUA: NESTE SÁBADO ATÉ 18h. DE 2" A 5a ATÉ 2QIi. 6a FEIRA AtE 18h.

I COPACABANA - Rua Barata Ribeiro, 774 - Lj. G - Tel.: 548-4490

I TIJUCA - Rua Conde de Bonfim, 469 - Lj. A - Tel.: 570-4070

II.Q I IPANEMA - Rua Visconde de Pirajá, 111 - Lj. E - Tel.: 522-0240

I 
NORTESHOPPING - 2° Piso - Lj. 401 - Tel.: 593-7123

¦ Nicos N. IGUAÇU TOP SHOPPING - 1o Piso • Lj. 116 a 118 - Tel.: 667-1860 
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Promoção Roberto Cario

Para participar da Promoção "Roberto Carlos" preencha os cupons que serão veiculados nos dias 16, 18 e 19/12/99
no noticiário c dia 17/12/99 na revista Programa (só serão aceitos cupons originais). Escreva uma frase de até 20

palavras (preposições, artigos c pronomes serão considerados nessa contagem) sobre "O Espírito do Natal e envie

pelo correio para o Jornal do Brasil, Av. Brasil, 500, sala 518, São Cristóvão - Rio de Janeiro - CEP 20949-900.
Os autores das 200 frases mais criativas ganharão o novo CD do Roberto Carlos.

JOIBI UOCJiB, puicill au *IU (íuiurni «'«•
o documento de identidade. As (rases serão

Mate por uma comissão composta por funcionários das empresas envolvidas na promoção. O JB e a Sony Music nto se
resnonsaMiam por plágios. Não poderão participar da promoção funciomirios e parentes de funcioninos diLs empresas envolvidas.
EswTpromoçüoé dc caráter recreativo e cultural, confonne item II do artigo 3" da lei 5768 de 20/12/71 e não possu, vinculo de compra, Sony Music

www.sonymusic.com.br

JORNAL DO BRASIL

JORNAL DO BRASIL BRASIL
politica@lb.com.br

DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999

CPI vive seu momento mais tenso

¦ Liminares do STF, ataque da OAB e disputas internas fazem comissão que investiga narcotráfico repensar seus rumos

JA1LTON DE CARVALHO

BRASÍLIA - Depois de quase
virar uma unanimidade nacional,
a Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Narcotráfico en-
cerrou a primeira etapa de suas
atividades, na quarta-feira, num
dos momentos mais tensos, desde
sua criação em abril deste ano. A
CPI teve seus poderes limitados
por liminares do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e passou ser al-
vo de forte ataque da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB). A
comissão também enfrenta pro-
blemas internos e pelo menos dois
de seus deputados, Antônio Bis-
caia (PT) e Wanderley Martins
(PDT), ambos do Rio de Janeiro,
estão em confronto aberto.

"A CPI parou no momento cer-
to. Temos que refletir. Tem muita
gente empolgada. Precisamos ar-
rumar a casa", afirmou, em tom
de desabafo, o presidente da co-
missão, deputado Magno Malta
(PTB-ES). Malta, que no auge da
crise com o STF chegou a sugerir
o fim da CPI, reconheceu os exa-
geros cometidos pela comissão e
garantiu que os erros não se repe-
tirão. Segundo ele, no reinicio dos
trabalhos da CPI, a partir de 11 de
fevereiro, todos as falhas serão
devidamente corrigidas. A estraté-
gia é retomar o diálogo com a
OAB e cumprir à risca as determi-
nações do STF para evitar novos
atritos com o Judiciário.

Desentendimentos - "Não

podemos abrir mão de ter conos-
co entidade tão importante quan-
to a OAB como parceira nesta lu-
ta contra o narcotráfico", lem-
brou Malta. Os desentendimen-
tos entre a OAB e a CPI, que co-
meçaram de forma velada há um
mês, cresceram nos últimos dias.
Na quinta-feira, o presidente na-

J. França - 15/12/99

Criada em abril, a CPI do Narcotráfico, que ganhou notoriedade

" ' " ¦/Vv,!^l

nacional, chega ao fim da primeira fase reconhecendo exageros

cional da instituição, Reginaldo
de Castro, ingressou no STF com
uma representação contra a CPI.
Segundo Castro, a CPI não per-
mitiu que o advogado Laerte Tor-
rens colaborasse com a defesa
durante o depoimento do também
advogado Artur Eugênio á co-
missão, conforme determinara,
em caráter liminar, o ministro
Octávio Gallotti.

Mas, se depender da vontade
de Magno Malta, nem mesmo es-
ta iniciativa de Reginaldo de Cas-
tro prejudicará o relacionamento
da OAB com a CPI. "Quando re-
tomamos nossos trabalhos, eu vou
fazer uma visita ao presidente da

OAB", disse Malta. O comando
da CPI tentará também recuperar
o apoio do STF. A comissão apre-
sentará, durante a convocação ex-
traordinária, um projeto regula-
mentando a atuação de advogados
em inquéritos parlamentares. Pela
versão inicial da proposta, os ad-
vogados só poderão se manifestar
por escrito durante o depoimento
de seus clientes.

Aliado - Pela liminar de Gal-
lotti, um dos motivos da crise
com a OAB, o advogado pode
conversar com o cliente ou mes-
mo pedir a palavra para contestar
perguntas que considerar impro-
cedentes. Com a provável apro-

vação do projeto, os deputados
esperam manter intactos os pode-
res da CPI sem desrespeitar as
ordens do Judiciário. "O Judiciá-
rio sempre foi e continuará sendo
nosso aliado", disse Malta. Mas
os problemas da CPI não se limi-
tam a questões jurídicas. Em suas
avaliações internas, os deputados
admitem a existência de uma
guerra de vaidades e o con-
seqüente desvirtuamento dos ob-
jetivos iniciais da comissão.

Criada, a princípio, para invés-
tigar o avanço do narcotráfico no
país, a CPI estaria investigando
outros crimes que, embora gra-
ves, não têm relação direta com o

tráfico de drogas. "Esta é uma
CPI do Narcotráfico e não da vio-
lência. Não podemos sair por aí
apurando qualquer assassinato.
Senão, vamos perder o rumo",
disse Magno Malta. A CPI abriu
frentes de investigações no Acre,
Maranhão, Piauí, Goiás, Mato
Grosso, São Paulo, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Espírito
Santo, Bahia e Alagoas. Mas ain-
da não concluiu os trabalhos em
nenhum destes estados.

A CPI sofreu forte impacto
também quando o deputado Àntô-
nio Biscaia defendeu o afasta-
mento de Wanderley Martins da
comissão. Segundo Biscaia, Wan-

derley Martins não poderia per-
manecer na comissão, enquanto
perdurar as investigações sobre
seu suposto envolvimento- com o
traficante Walter Gomes, o Valti-
nho, e o doleiro Elias Kanaan.
Wanderley sustenta que é inocen-
te. Para resolver o problema,
Magno Malta criou, na terça-fei-
ra, uma subcomissão encarregada
de examinar o inquérito em que o
nome de Wanderley é citado. A
subcomissão foi criada a pedido
do próprio Wanderley.

Sigilo - "É 
preciso que tudo

seja esclarecido para que eu tenha
tranqüilidade para continuar meu
trabalho", disse Wanderley, um
dos subrelatores da CPI. Na quar-
ta-feira, um dia depois do caso
Wanderley vir à tona, o deputado
Fernando Ferro (PT-PÈ) recebeu
um dossiê em que o deputado Si-
Ias Câmara (PFL-AM) é denun-
ciado por envolvimento com o
crime organizado na região Norte.
Para se antecipar a eventuais ata-
ques, Magno Malta e o relator da
CPI, Moroni Torgan (PFL-CE),
decidiram abrir suas contas. "O

meu sigilo bancário já está que-
brado. Não há nenhum proble-
ma", vem repetindo Torgan desde
o início da CPI.

Malta e Moróni Torgan susten-
tam que, apesar dessas dificulda-
des, a CPI recomeçará seus traba-
lhos em fevereiro ainda mais for-
talecida. As atividades públicas da
comissão foram interrompidos na
quarta-feira e só serão reiniciadas
em fevereiro. Neste período, os
técnicos da comissão estarão
aprofundando a análise da farta
documentação recebida. A CPI
dispõe de documentos que vão
desde o caso do empresário Paulo
César Farias, assassinado em
1996, até o crime organizado no
Espírito Santo.

ELE TEM UM

MILHÃO DE AMI

MAS SÓ 200 VÃO

GANHAR 0 CD.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE

POTABILIDADE DE ÁGUA TRATADA

Resultado referente à média das análises realizadas em nossos laboratórios e nos laboratórios da UERJ para °®™««e8:
julho, agosto, setembro e outubro/99. Os resultados reterem-se a amostras de água tratada distribuída à população.

1 - Os valores indicam a média encontrada em cada Município.
2-0 Municipio de Itaguaf recebe água de diversos mananciais.

- VMP: Valor Máximo Permlssivel.
- VMP": Valor Mínimo Permissfvel.

(*) A freqüência de coleta se baseia na população abastecida.

 Bairro:.
Telefone:

Idade:.

Cidade: UF:
 Assinante do JB:0 Sim D Não

Profissão:

Nome:.
Endereço:

(S) - SEMESTRAL
(M) - MENSAL
(F) - FACULTATIVO
(D) - DIÁRIO
(N.O) - NÃO OBJETÁVEL

www.jb.com.br
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Jatene é médico voluntário na favela

¦ Ex-ministro cuida

de postos de saúde

na periferia de SP

JOSÉ MARIA MAYRINK

SÃO PAULO - O ex-ministro
cia Saúde Adib Jatene, um dos
cardiologistas mais requisitados
do país, está aproveitando o tem-
po livre que lhe deu a aposenta-
doria para trabalhar como volun-
tário na periferia da capital. Des-
de que deixou a cadeira de pro-
fessor-titular da Faculdade de
Medicina da Universidade de
São Paulo (USP) e a direção do
Instituto do Coração (Incor), em
4 de junho, quando completou 70
anos, ele tira uma ou duas ma-
nhãs por semana para visitar pos-
tos e ambulatórios de Sapopemba
e Vila Cachoeirinha, duas das
áreas mais pobres das zonas Les-
te e Norte da cidade - territórios
do programa Qualidade Integral
de Saúde (Qualis), nome dado
em São Paulo ao Programa Saú-
de da Família (PSF), mantido pe-
lo Ministério da Saúde em con-
vênio com estados e municípios.

Jatene, que continua operando
no Incor e no Hospital do Cora-
ção, do qual é diretor, não dá con-
sultas nem faz cirurgias na perife-
ria, mas supervisiona todo o ser-
viço sem ganhar um centavo pelo
que faz. "O 

governador Mário
Covas me pediu que ficasse como
coordenador", informa o cardio-
logista, sorrindo de satisfação pe-
la oportunidade de trabalhar em
contato direto com pacientes vin-
dos de favelas e de bairros popu-
lares. Secretário de Saúde no go-
verno de Paulo Maluf, ele transi-
ta com desembaraço ao volante
de seu Omega cinza para percor-
rer as unidades do Qualis 2, ad-
ministrado pela Fundação Zerbi-
ni, do qual foi presidente. Junto
com o Qualis 1, que as freiras do
Hospital Santa Marcelina adrni-
nistram em Itaquera, na zona les-
te, o programa tem mais de 100
equipes atuando na capital.

Agentes - "Embora seja pa-
recido com o programa Médico
de Família, criado pelo regime
socialista cubano, o PSF é um
projeto desenvolvido no Brasil
que se adapta mais à nossa reali-
dade, pois ele se baseia nos agen-
tes comunitários e não na figura
do médico", diz Adib Jatene.
apontando para uma diferença
fundamental. Os dois modelos
são semelhantes, porque estabele-
cem um vínculo entre as equipes
que prestam atendimento e as
pessoas que o recebem. Ao con-
trário de Cuba, onde há médicos
de sobra para morar perto dos pa-

São Paulo - Hélvio Romero

hrASHRS
Jatene percorre favelas como a Iguaçu todas as semanas, para supervisionar o atendimento dado à população pobre nos postos de saúde e ambulatórios

cientes, a estrutura brasileira exi-
ge que apenas os agentes comuni-
tários vivam nos núcleos atendi-
dos por suas equipes. Cada grupo
tem um médico, uma enfermeira,
uma auxiliar de enfermagem e
cinco ou seis agentes.

O ex-ministro da Saúde co-
nhece a maioria do pessoal das
regiões que coordena. Nas inspe-
ções aos postos, aonde chega
quase sempre de improviso, ele
conversa com os funcionários da
administração, pede informações
aos médicos, pergunta aos pa-
cientes se estão sendo bem aten-
didos, checa as instalações e ve-
rifica se os equipamentos estão
funcionando. "A vinda do pro-
fessor aqui é uma bênção para a
gente", diz a irmã Maria Fernan-
da, freira portuguesa que abriu
espaço na Comunidade São José
Operário, no Parque Santa Ma-
dalena Baixo, para abrigar um
posto do Qualis. A parceria com
entidades como a Fundação Zer-
bini, observa Jatene, dá flexibili-
dade para a assinatura de convê-
nios desse tipo e a contratação de
pessoal sem as amarras do servi-
ço público.

Uma das maiores dificuldades
para a constituição das equipes
multiprofissionais é recrutar clíni-.
cos-gerais dispostos a trabalhar
com todas as espécies de doenças."Nossas faculdades formam espe-
cialistas, entre outras razões por-
que não havia campo para os clí-
nicos-gerais", lamenta Adib Jate-
ne, com a esperança de que o PSF
possa alterar esse quadro. Os mé-

dicos de família do programa visi-
tam as casas sempre que é neces-
sário. O elo entre eles e seus pa-
cientes é o agente comunitário,
que conhece bem o núcleo em que
trabalha e mora. A partir de um
cadastro feito pelos agentes, a
equipe convoca os moradores pa-
ra consultas e exames periódicos.
Os postos e ambulatórios funcio-
nam como uma referência na re-
gião e, na maioria das vezes, subs-
tituem os hospitais.

Médicos - "Esse sistema de-
safoga os prontos-socorros, por-
que muita gente que antes recor-
ria aos hospitais agora é atendida
pelos médicos de família", obser-
va Jatene. Um dos primeiros efei-
tos da novidade é o fim das filas
de espera. Cada agente cuida de
um núcleo de cerca de 250 famí-
lias, numa média de 1,2 mil pes-
soas por equipe. "Conheço cada
um de meus pacientes", diz Sér-
gio Roberto Simões, médico in-
tensivista de 43 anos, com 17 de
formado, que trocou a UTI por
um crachá de generalista. Traba-
lhando em tempo integral num
consultório do Posto Guairacá,
em Sapopemba, Simões recebe
um salário de R$ 4,8 mil, bem
acima da faixa dos seus colegas
do serviço público. As enfermei-
ras ganham R$ 2,7 mil, as auxi-
liares de enfermagem ganham R$
1,1 mil e os agentes comunitários
são contratados por R$ 350 men-
sais. O Qualis não exige dedica-
ção exclusiva, mas ninguém dis-
põe de tempo nem de disposição
para buscar um segundo empre-

go. Além dos clínicos- gerais que
compõem as equipes, os ambula-
tórios contam com especialistas
que não são só os médicos, mas
também dentistas, fonoaudiólo-
gos e terapeutas.

O PSF abriu também casas de
parto, para atendimento de ges-
tantes e parturientes. Depois de
fazer o pré-natal, as mulheres vão
ter seus filhos numa espécie de
clínica, com a assistência de par-
teiras e a ajuda dos maridos, aos
quais cabe cortar o cordão umbili-
cal.. "Só os casos complicados
são encaminhados para as mater-
nidades", informa a enfermeira-
obstetra Ruth Hitori Osava, dire-
tora da Casa de Parto da região de
Sapopemba. A parturiente passa
de 12 a 24 horas "internada" e, ao
receber alta, encontra em sua resi-
dência uma equipe completa -
médico, enfermeira e agente - à
disposição.

Criador de um programa pio-
neiro do PSF no Vale do Ribeira,
no começo dos anos 80, quando
era secretário estadual de Saúde, o
duas vezes ministro Adib Jatene
(governos Fernando Collor e Fer-
nando Henrique) não hesita em
usar seu prestígio para ampliar o
Qualis na periferia. 

"Como tenho
acesso a empresários e autorida-
des, consigo motivar pessoas e
instituições que podem ajudar",
diz o cardiologista, apontando o
exemplo de dois postos construí-
dos pelo Bradesco e pela Votoran-
tim na Fazenda da Juta, antigo lo-
teamento invadido e ocupado pe-
los sem-teto na zona Leste.

Verba 
para programa 

é duplicada

SÃO PAULO - Criado em 1991
no Nordeste, a partir de uma expe-
riência do Ceará, o Programa Saú-
de da Família (PSF) expandiu-se
na região com o surgimento do có-
lera, no ano seguinte, e estendeu-
se depois aos outros estados do
país. O objetivo era reduzir a mor-
talidade infantil, mas, à medida
que os municípios iam aderindo,
surgiam outros resultados. Além
de combater as doenças, as equi-
pes multiprofissionais atacavam
outros problemas. Deram mais
atenção aos idosos e preocupa-
ram-se com o meio ambiente, com
o saneamento básico e com as
qúalidade de vida da população.

! "O Saúde da Família perdeu o
sotaque regional", diz a coordena-

dora nacional do programa no Mi-
nistério da Saúde, a enfermeira
Heloísa Machado de Souza. Com
a assessoria da colega Fátima de
Sousa, ela e a equipe incentivaram
os municípios a ampliar sempre
mais o horizonte de ação.

Lazer - Tratamento de lixo,
prevenção à violência, combate às
drogas e ao alcoolismo, estímulo
à criação de alternativas de renda
mínima e projetos de lazer entra-
ram na pauta do programa em de-
zenas de municípios.

Os convênios são assinados em
geral com as prefeituras. São Paulo
é uma exceção, pois o governo es-
tadual só assumiu esse compromis-
so porque a administração do pre-
feito Paulo Maluf preferiu lançar

um sistema próprio, o fracassado
Programa de Atendimento à Saúde.

Apesar da penúria de recursos
públicos na área social, o governo
tem aumentado as verbas para o
Programa Saúde da Família. "As
verbas do orçamento aumentaram
de R$ 218 milhões em 1998 para
R$ 380 milhões em 1999 e vão
atingir R$ 680 milhões em 2000",
anuncia Heloísa Machado.

Multiplicação - O ministro
José Serra pôs fermento no bolo,
mas mudou o critério de distribui-
ção do dinheiro, ao determinar que
vai receber mais quem tiver cober-
tura maior. É uma maneira de in-
centivar a multiplicação de equipes
de saúde para gradual substituição
do esquema tradicional de atendi-

FOTOGRAFE O NATAL E

RÉVEILLON DO MILÊNIO

COM CÂMERAS

?Polaroid

mento. O Brasil tem atualmente
4.732 equipes e 109.217 agentes
comunitários no PSF.

O Ceará é o estado campeão no
Nordeste, com 784 equipes e 9.493
agentes comunitários, mas algu-
mas cidades de regiões metropoli-
tanas vêm se destacando também,
no Centro-Sul. "Florianópolis tem
100% de cobertura, pois seus
agentes atuam até na Avenida Bei-
ra-Mar, que não é uma área de po-
bres de periferia", informa a coor-
denadora nacional do programa.

Outros exemplos são Curitiba,
que tem um bom programa para as
áreas de risco, e Contagem, na
Grande Belo Horizonte, onde a
Prefeitura não manda mais casos
simples para os hospitais. (J.M.M.)

NESTE DOMINGO
LOJAS DE RUA : DAS 10 ÀS 16h.

LOJAS DE SHOPPING DAS 10 ÀS 22h

CAMERA POLAROID 600
ONESTEP INSTANTÂNEA

Com flash embutido
Garantia Polaroid 1 ano.

GRÁTIS
BOLSA TÉRMICA

AVista

= 148,08 r= 156,80ou 0+ 5 de R$

FOCO AUTOMÁTICO AF - MOTORIZADA

AVista

CAMERA 35mm

Visor panorâmico.Painel LCD. Auto disparador,
flash embutido, redutor de olhos

vermelhos.
Garantia Polaroid 1 ano.

ou 5x

ou 0+ 6 de R$

33
= 161,65

53

r= 171,18
CAMERA POLAROID PLATE

INSTANTÂNEA
Com flash embutido

Garantia Polaroid 1 ano.
(À POLAROID DO NOVO MILÉNlÒlItouumint» rtwwM. vmfo futubstm

GRÁTIS
BOLSA TÉRMICA

AVista

= 175,80
t= 186,12ou 0+ 6 de R$

IA Polaroid no mundo cor-de-rosa da Barbie
CÂMERA POLAROID BARBIE

INSTANTÂNEA
Com flash embutido Multicolorida.

Stickers.Filme com moldura personalizada.
, Garantia Polaroid 1 ano.

À Vista

**«s
ou5xVVf =

ou 0+ 6 de R$ 2

= 168,25

LOJAS DE RUA: NESTE SABADO ATE 18h.
DE 2* A 5* FEIRA ATÉ 20h. 6a ATÉ 18h.

-TZ r—-I COPACABANA ¦ Rua Barata Ribeiro. 7U ¦ Lj G Tel.: 548-4490
NORTESHOPPING¦ 2°Piso • Lj 401 Tel 591-7123

IÜUIÜí HJUC4 • Rua Conde de Bonfim, 469 ¦ Lj. A Tel : 570-4070
IPANEMA ¦ Rua Visconde de Pin/s, 111 ¦ Lj. E Tel. 522-0240

eletròm.cos N. IBUACU!0PSHOPPING¦ 1'Piso ¦ Lj. 116a 118 TeL 667-1860
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AEROPORTOS
MeTEOROLOOt*

Domingo com sol e poucas nuvens

no Rio erestante do Estado.

Temperaturas em elevação.

MACAÉ
21/32 A

RESENDE,
V

9 17/27,'- ' ' '•

1)08 REIS

Crescente Cheia Minguante Nova
15/12 22/12 29/12 06/01

MQNTEVIDEU Pane, de Chuva 25 V7
MOSCOU
NOVA IORQUE
ORLANDO

Pare. Nublado 1
Pare. Nublado 11 4

SANTIAGO
Pare. Nublado 22 12
Pare. Nublado 6 0

TORONTO
VIENA Pare. Nublado 1 -7
WASHINGTON Pane, de Chuva 7 0

A CONDIÇÕES DAS ESTRADAS
Central de Rádio da Policia Rodoviária Fe-
dera!: 471-6111; Ponte Rio Niterór. Bata-
Ihão Rodoviário da Ponte Rio-Niterói: 620-
8588; Rio-Petrópolis (Concer): 679-1022;
Rio-Santos: 688-2957; Rio-Teresópolls
(CRT): 678-0001; NovaDutra: 0800-173536;
Via Lagos: (24) 665 6565 e DNER: 471 -0171L J
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AEH0P0RT0S TEMPO VISIBILIDAOE
GALEAO PC MOD/BOA
SANTOS DUMONT PC MOD/BOA
MANAUS PC BOA
FORTALEZA PN BOA
RECIFE PN BOA
CONFINS CH MOD/BOA
BRASILIA PC BOA
CONGONHAS PC MOD
GUARULHOS PC MOD
VIRACOPOS PC MOD
CURITIBA CH MOD
PORTO ALEGRE PC MOD/BOA
LEGENDA:CH - CHUVA; PC - PANCADAS DE CHUVA;
NB - NUBLADO; PN - PARCIALMENTE NUBLADO;
SOL - SOL; RED - REDUZIDA; MOD - MODERADA

ONDAS E MARES

? RECOMENDADA B NÃO RECOMENDADA j
H Flamengo DArpoador ÜPepê
lllrca ü Ma. Quitéria DBarramares

Vermelha HPauIRedfern ? Alvorada
Leme B Bart. Mitre

Rep. do Peru B Vise. de Alb.
B.Ipanema BSãoConrado
Souza Lima ? Pepino
Diabo BQuebra-Mar

Macumba
Pontal
Prainha
Grumari

BGuaratiba

Hora Altura Hora Altura
Rio de Janeiro
Alta 00M7m 1.1 13h11m 1.0
Baixa 07h54m 0.2 20h13m 0.2
São João da Barra
Alta 01h21m 1.0
Baixa Q7h12m 0.1

13M5m 1.0
19h31m 0.1

Macaê
Alta 00h24m 1.1
Baixa 06h46m 0.1

12h48m 1.0
19h05m 0.1.

Cabo Frio
Alta 01h07m 1.0 13h24m 1
Baixa 07h18m 0.3 19h39m 0.:
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Nascente: 06h04
Poente: i9h36
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Frente quente

Frente fria

73 Baixa^ pressão
AAl,a .

pressão Estável instável

Região Sul - Frente fria de fraca atividade
desloca-se pelo leste do Rio Grande do Sul,
provocando pancadas isoladas de chuva.
Região Sudeste - Domingo de sol e temperaturas
elevadas no Rio de Janeiro e São Paulo.
Região Centro-Oeste - Pancadas de chuva no oeste do
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e norte de Goiás.
Região Norte - Pancadas de chuva e trovoa
das na Região.
Região Nordeste - Frente fria desloca-se pela
Bahia, organizando nebulosidade e chuva
pelo interior da Região.

CIDADE TEMPO MAX MlN
AMSTERDAM Sol -1 -5
BARCELONA Pane, de Chuva 15 7
BERLIM Sol -5 -11
BRUXELAS Sol "3
BUENOS AIRES Pane, de Chuva 28 17
CARACAS Pare. Nublado 30 23
CANCUN Pare. Nublado 27 19
CHICAGO Sol 2 -6
ESTOCOLMO Pare. Nublado -5 -12
GENEBRA Pare. Nublado 6 -2
HELSINQUE Neve -2 -8
LIMA Pare. Nublado 24 20
LISBOA Pare. Nublado 11 8
LONDRES Sol 0 -3 ¦
LOS ANGELES Sol 23 7 \
MEXICO Pare. Nublado 16 5 ')
MIAMI Pare. Nublado 25 16 ¦
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Quilombo

Governo vai emitir título para proteger área de comunidade negra na Bahia

lidade, que poderá ser destinada à
As '74 famílias remanescentes

do quilombo conhecido como Ar-
raiais Negros, em Rio de Contas,
no Sul da Bahia, vão receber na
quarta-feira do governo federal o
título de domínio da terra ocupada
por seus antepassados desde a es-
cravidão. Essa será a segunda co-
munidade formada por descen-
dentes de escravos a ter reconhe-
cimento oficial depois que o pre-
sidente Fernando Henrique Car-
doso editou, em 27 de outubro,
medida provisória que deu à Fun-
dação Cultural Palmares. do Mi-
nistério da Cultura, a responsabi-
lidade de conceder os títulos aos
quilombolas.

A fundação, criada em 1988.
ano do centenário da abolição da
escravatura, trabalha na identifica-

ção dessas áreas desde 97 e tem re-
gistradas 724 comunidades, onde
vivem aproximadamente 80 mil
brasileiros. A primeira a ter o títu-
lo de reconhecimento de domínio
após a medida provisória foi Cu-
riaú, no Amapá - a próxima deve
ser Mangai, na Bahia. Quilombola
era o nome dado aos escravos refu-
giados nos quilombos, palavra que,
no dialeto africano de origem, sig-
nifica capital, povoamento, união.

Processo - Realizado com o
apoio do Exército e dos governos
estaduais, o trabalho até a conces-
são dos títulos é longo e complexo,
envolvendo antropólogos, agrôno-
mos e historiadores, entre outros
profissionais pós-graduados. São
feitas pesquisas sobre a história e a
tradição oral das comunidades,

além de levantamentos em cartó-
rios de documentos sobre as terras
ocupadas. A partir daí emite-se um
laudo. A área é então delimitada e,
depois, demarcada.

Durante o processo, são cônsul-
tados o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (I-
phan), a Secretaria de Patrimônio
da União, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), o
Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra) e a Fun-
dação Nacional do índio (Funai).

Paralelamente, são implantados
projetos culturais e de desenvolvi-
mento sustentado, seguindo a vo-
cação das comunidades. Em Ar-
raiais Negros, foi encontrada uma
produção de artesanato de alta qua-

LÍNGUA viva

¦ PROF. SÉRGIO NOGUEIRA DUARTE

O caso

A proximidade do Natal faz com que eu possa passar alguns
dias na minha amada Porto Alegre. E a possibilidade de rever
muita gente querida. São parentes e muitos amigos: do União,
da UFRGS, do Farroupilha, do 1PV, da Bordini... E muita festa

para tão poucos dias.
Quero aproveitar minha estada em Porto Alegre para respon-

der a uma cartinha recebida no início de novembro, na semana

que antecedeu a última rodada da Ia fase do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol.

Para quem não se lembra, no dia 10 de novembro o meu In-
ternacional jogou contra o Palmeiras. O risco de ser rebaixado

para a "segundona" levou alguns "amigos" gremistas ao delírio
e, pelo visto, deixou uma dúvida gramatical no leitor Márvio
Vignoli, gaúcho macho do tipo "deportação". Segundo ele, es-
taria errada a frase usada por um repórter da RBS (Rede Brasil
Sul = afiliada da TV Globo): "O Grêmio é o time gaúcho mais
bem colocado no Brasileirão."

Percebi perfeitamente a gozação que estava por trás da per-
gunta. Havia veneno em cada palavra e ironia em todos os co-
mentários. Era sarcasmo puro. Diante de tanto sofrimento, re-
solvi guardar a cartinha. Afinal, o assunto já havia sido tratado
aqui na Língua Viva. , „ ,

Para o nosso leitor, em vez de "mais bem colocado , o repor-
ter deveria ter dito "melhor colocado .

Como já foi analisado aqui nesta coluna, trata-se de um as-
sunto polêmico. Há controvérsias. Uns dizem que o certo é
"melhor colocado"; outros afirmam que o correto é "mais bem
colocado"; existem ainda aqueles que consideram um caso fa-
cultativo, do tipo "tanto faz".

O repórter da TV Gaúcha (RBS), por ser ligada à TV Globo, de-
ve ter seguido a orientação da CGJ (Central Globo de Jornalismo),
antes de qualquer particípio, deve ser usada a forma mais bem.
"Ronaldinho é o jogador brasileiro mais bem pago"; 

"E o clube
mais bem organizado"; "Ele se mostrou mais bem preparado"...

Portanto, meu caro gremista Márvio, o repórter não errou ao
dizer que 

"o Grêmio é o time gaúcho mais bem colocado no
Brasileirão". O "erro" está no sujeito da oração.

Após a rodada final da Ia fase do Campeonato Brasileiro, fui
conferir a classificação do meu Internacional. Afinal, a vitória so-
bre o Palmeiras livrara o meu time do rebaixamento. Qual foi a mi-
nha sutpresa? Acabamos em 16° lugar. E quem estava em 18°? "E-

les". Portanto, meu querido Márvio, como conhecedor do caminho

para a "segundona", você já deveria ter aprendido que devemos es-

perar até o último suspiro para 
"comemorar" a morte de alguém.

Diante das evidências, chegamos a conclusão de que o repor-
ter realmente errou: o clube gaúcho mais bem colocado no Bra-
sileirão de 1999 foi o Internacional.

Os meus leitores do restante do Brasil devem estar decepcio-
nados com a coluna de hoje. Concordo com vocês. Isso e refle-
xo da campanha medíocre dos times gaúchos neste último Cam-

peonato Brasileiro. A bem da verdade o Inter não foi o "mais

bem colocado", apenas fez a campanha "menos ridícula".
Um forte abraço e um Feliz Natal a todos os meus queridos

leitores.
?

A dica
Vai vir ou vai vinil

O leitor Antônio Lima, pelo
correio eletrônico, cobra um
comentário meu sobre o que ele
chama "vírus lingüístico": o
mau uso da forma verbal "vim".

Primeiro, é importante
lembrar que a forma verbal
vim existe. O problema é sa-
ber quando usar. Vim é a Ia
pessoa do singular, do pretéri-
to perfeito do indicativo, do
verbo vir: "Eu sempre vim a
esta casa com grande prazer."

O que o nosso leitor chama
de "vírus" é o uso da forma vim
em lugar do infinitivo vir: "Ele

não vai vim" (= vai vir); "Vo-

cês não vão vim?" (= vão vir);
"Você pode vim sempre que
quiser" (o certo é pode vir).

Em vez de "vai vir" e "vão

vir", prefira ele virá e eles virão.

Mea culpa

Deu na Língua Viva: "Veja-

mos o que diz os dicionários Cal-
das Aulete e Michaelis." (Peter
Rosenfeld e Rogério Flesch)

Não tem perdão. O sujeito
está no plural: 

"Vejamos o
que dizem os dicionários..."

0 desafio

Qual é a forma correta?

a) "Em resposta à ou a re-
clamação acima citada?"

exportação. A partir da titulação,
os quilombolas passam a ter direi-
to a créditos governamentais e a
capacitação nas áreas de meio am-
biente, de produção agrícola e até
de informática. Convênio entre a
Fundação Palmares e os progra-
mas Universidade Solidária e Alfa-
betização Solidária permite a essas
populações, também, o acesso à
educação formal.

A presidente da Fundação Cul-
tural Palmares, Dulce Maria Perei-
ra, ressaltou que, com a iniciativa
do governo, os quilombolas dei-
xam de estar vulneráveis a inva-
sões de suas terras. Elas passam a
ser consideradas territórios cultu-
rais, o que fortalece a preservação
das tradições dos moradores.

b) "De acordo com o dire-
tor, o desqumprimento das di-
retrizes estabelecidas será
considerado transgressão dis-
ciplinar sujeita ci ou a adver-
tência escrita, suspensão e, fi-
nalmente, desligamento da
empresa?"

Resposta de O desafio da
semana passada.

Pergunta da leitora My-
riam Goulart de Oliveira: "Na

frase 'Na 
partida em que ha-

jam jogadores convocados...',
o verbo haver é auxiliar para a
formação da voz passiva (ha-
jam sido/tenham sido) ou tem
o sentido de 'existir', sendo,
portanto, impessoal?"

A princípio, podemos inter-
pretar a frase de duas maneiras:

Ia) Haver tem o sentido de
"existir". É verbo impessoal
(=sem sujeito). Isso significa que
só pode ser usado no singular.
"Na 

partida em que haja (=exis-
tam) jogadores convocados..."

2a) É possível interpretar-
mos a frase na voz passiva
(=com o verbo ser subenten-
dido). Nesse caso, o termo jo-
gadores seria o sujeito. O ver-
bo haver seria auxiliar e deve-
ria concordar no plural: 

"Na

partida em que os jogadores
hajam sido convocados..."

Para saber qual das duas
interpretações é a correta, é
necessário conhecer o restante
da frase.

A DUVIDA
Um ou dois vai ou vãol

Carta do leitor Lauro Cir-
ne: "Ao usar um ou dois, o
verbo vai para o singular ou
para o plural? Por exemplo,
um ou dois problemas precisa
(ou precisam) ser solucionado
(ou solucionados)?"

Quando usamos a con-
junção ou, com valor de
"exclusão" ou de "dúvida",

o verbo deve concordar com

o que está mais próximo:"Ou eu ou você terá de
viajar a Brasília para resolver
o problema.""Ou você ou eu terei
viajar...""Ladrão ou ladrões invadi-
ram a mansão do Morumbi."

Portanto, a resposta é:
"Um ou dois problemas pre-
cisam ser solucionados."

Vamos aprender juntos. No
domingo que vem, tem mais.

- àAAAÉÉÉÉÉá
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No último dia 14, os deputados da As-
sembléia Legislativa do Rio conseguiram
transformar o Palácio Tiradentes em uma
grande mesa de botequim. Sob o pretexto
de estarem debatendo um projeto de lei que
tornava instituição de utilidade pública o
Grupo Arco-íris de Conscientização Ho-
mossexual, os parlamentares fizeram da
sessão um campeonato de piadas de salão,
como descreveu o colunista Artur Xexéo na
sexta-feira em sua coluna no JB. A graça,
porém, ameaça ter um final nada divertido
para os deputados brincalhões. As princi-
pais entidades do movimento gay carioca
prometem denunciar nas próximas eleições
os parlamentares que fizeram da causa ho-
mossexual motivo de chacota. A idéia é re-
comendar aos eleitores - não apenas gays, é
claro - que evitem votar nesses candidatos.

"Essas pessoas vão entrar em uma lis-
ta negra. Vamos aconselhar, por meio do
nosso jornal especializado e pelo sistema
de mailing que mantemos, que as pessoas
não votem nesses deputados. E será uma
recomendação para todos", afirma Rai-
mundo Pereira, diretor do Atobá, grupo
que mantém em seus quadros 700 sócios
fixos, sete mil nomes cadastrados no
mailing e cerca de 120 pessoas presentes
em reuniões quinzenais.

O bate-boca dos deputados permeou
praticamente todas as rodinhas de amigos e
foi um dos principais temas das comemora-
ções de fim de ano. "Agora, caiu a máscara
e o que aconteceu vai pesai' na hora do vo-
to. Eles não legislam para evangélicos ou
para o grupo A, B ou C. Eles legislam para
o povo. Foi um momento infeliz", defende
Almir Pereira Júnior, assessor da subsecre-
taria de Pesquisa e Cidadania da Secretaria
de Segurança Pública e prestes a concluir
sua tese de mestrado sobre homossexuali-
dade no Instituto Universitário de Pesquisas
do Estado do Rio de Janeiro (luperj).

Almir e cerca de outros 20 voluntários
do Disque-Defesa Homossexual (DDH) se
reuniram na noite de sexta-feira para o tra-
dicional "amigo oculto". E a chacota dos
parlamentares foi assunto mais que recor-
rente. "O 

que estava em jogo era uma ques-
tão pública. Às vésperas do ano 2000 é, no
mínimo, uma burrice ignorar um grupo
grande como o dos gays", afirmou Fábio
José de Melo, coordenador dos voluntários
do DDH e integrante do grupo Arco-íris, pi-
vô da polêmica.

Evangélico, Carlos Henrique Souza, vo-
luntário do DDH, complementou as críti-
cas. "A 

posição dos evangélicos é homofó-
bica. Eles têm medo de ser contra algo por-
que podem ser banidos do sistema", disse,
referindo-se às declarações de deputados
pastores evangélicos contrárias à causa ho-
mossexual. Secretário-geral do grupo 28 de
Junho, de homossexuais da Baixada Flumi-
nense, Eugênio Ibipiano, vai além e classi-
fica como "resquícios da ditadura" a postu-
ra dos parlamentares. 

"Só com a união dos
gays e das demais minorias poderemos lu-
tar contra o preconceito", pregou.

No final das contas, a proposta real da
votação - de considerar utilidade pública o
grupo Arco-íris de Conscientização Ho-
mossexual - só foi lembrada por uma meia
dúzia de deputados. Autor do projeto de lei,
Carlos Mine afirma já não se surpreender
com o rumo que a votação acabou tomando
e defende com unhas e dentes a tese da im-
portância de considerar o grupo utilidade
pública. 

"Com este título, o grupo poderá
participar e contribuir, por exemplo, com
campainhas de prevenção à Aids e ainda ob-
ter financiamentos para o desenvolvimento
de seus trabalhos", explica Mine.

Mas, na prática, o título não garante
tantos benefícios quanto os descritos por
Mine. "Na verdade, dá credibilidade.
Atualmente, somos referência e consulta-
dos por escolas, universidades e institui-
ções, mas ainda não fomos beneficiados
com financiamentos", descreve Raimundo
Pereira, diretor do Atobá, que ganhou o tí-
tulo do estado e do município em 1991. O
projeto de lei do deputado Mine foi apro-
vado e passará por uma segunda discussão,
em fevereiro, quando a proposta passará
pelo crivo final dos parlamentares.

Piadas no

plenário da

Aleij, na

última sessão

do ano, fazem

grupos gays 
j|

ameaçarem«,-k*

deputados com
"lista 

negra"

nas próximas

eleições

PELA ORDEM. FARINHA E QUEROSENE

"Não sou contra homossexual, sou con-
tra o homossexualismo ". Mário Luiz (pfl)

"Será que há alguma relação com o pa-
vão quando abre a cauda, o tal do Arco-
íris? Na medida em que o presidente não
vem, vamos permanecer eternamente na
dúvida do que seja ripalofilia, sodomia,
cronoinversão, felácio, sodômico-passi-
vo, pedofilia, sadomasoquismo. A peclofi-
lia justifica-se, já que os membros têm
uma atração incontida pelos garotões".
Sivuca (PPB)

"Há muitos anos ouvíamos dizer que
existe ex-deputado, ex-marido, e outros
vários ex. Nunca, porém, em toda mi-
nha vida, ouvi falar na existência de
um ex-gay, ex-homossexual", woiney
Trindade (PDT)

"Penso que devemos acreditar na re-
cuperação do ser humano em todos os
níveis. Em alguns casos, exigem-se pro-
vas científicas. No interior, existe a
"prova da farinha". Se não passar pela"prova da farinha de trigo", não há
justificativa. Voto favoravelmente ao
projeto porque devemos investir em to-
das as propostas, mas "garrafa que le-
vou querosene não perde o cheiro ja-
mais". Paulo Melo (PSDB)

"É que na cabeça machista média a
pessoa que tem uma relação ativa como
homossexual não se considera um ho-
mossexual: considera homossexual aque-
le que é "comido", aquele que tem o pa-
pel passivo na relação ". Carlos Mine (PT)

"Não vi ainda, não conheço um ex-gay
convertido por Deus. Não quero nem que ve-
nha a esta Casa um ônibus cheio de ex-gays
convertidos. Basta vir um só para eu conhe-
cer e passar a acreditar". Eider Damas (PFL)

Paulo Melo

Eider Dantas

"Desafio o senhor deputado. Se ele qui-
ser, pode arrumar um, dois, três ônibus
para que eu possa trazer a estas galerias
ex-lwmossexuais, ex-viciados, ex-trafi-
cantes, ex-prostitutas, para que ele possa
vê-los transformados, com família consti-
tuída, porque a palavra de Deus é espíri-
to e vida. Deus é contra o homossexualis-
IIIO Pastor Divino (PMDB)

"Na minha terra há um ditado machis-
ta que diz "homem não gosta de ho-
mem". Mas eu adoro o deputado Jamil
Haddad". Délio Leal (PMDB)

"Aliás, pelo visto, só há machos neste
plenário, que se jactam desta condição,
no que se refere aos homens". Chico
Alencar (PT) Sivuca

rn "Sexo não é opção, é determinismo.
Ninguém nasce homem ou mulher porque
quer (...) O que eles querem, na verdade,
é admitir como natural o que é antinatu-
ral pelo próprio relacionamento huma-
no". Carlos Dias (PFL)

"Conheço muita gente casada - e exis-
te a respeito estatística de uma revista
médica - que tem filhos, mas tem outros
comportamentos. São "do anonimato' e,
muitas das vezes, conseguem manter o
casamento". Paulo Melo (PSDB)

"Não sabia que vossa excelência tinha
amigos assim". Pastor Mário Luiz (PFL)

"Tinha e continuo tendo. Posso dizer a
vossa excelência que tenho vários ami-
gos: amigos pastores, como vossa exce-
lência, amigos católicos, amigos de cen-
tros espíritas, amigos machistas, como
alguns dos que aqui se manifestaram. Até
porque a masculinidade de um homem
não está na cama (...)". Paulo Meio (psdb)

"Se Deus, que aqui foi tão falado, acei-
tasse o gay, Ele não faria Adão e Eva, fa-
ria Adão e Ivo. Para finalizar, foi dito pe-
Io presidente do Arco-íris que 10% da so-
ciedade é gay. Somos setenta deputados,
então há sete gays aqui. Quero saber
quais são". Sivuca (PPB)

Na festa de fim de ano dos voluntários do DDH, o debate sobre homossexualis,no na Alerj foi o assunto do dia

Serviço que

dá resultado

De um lado da linha, voluntários. Do
outro, centenas de pedidos de ajuda. Es-
sa é a rotina do Disque-Defesa Homos-
sexual (DDH), que desde a sua funda-
ção, em julho deste ano, já solucionou
192 casos de violência contra homosse-
xuais. "Nossa proposta era criar um ca-
nal de comunicação entre a população
homossexual e a polícia. Resultado me-
lhor, impossível", afirmou, empolgada, a
subsecretária adjunta de Segurança, Síl-
via Ramos, que também coordena os
centros de referência contra a díscrimi-
nação racial e de proteção à criança e ao
adolescente. O DDH - um serviço da
Secretaria de Segurança Pública do Es-
tado - surgiu a partir do Centro de Refe-
rência Contra a Discriminação Homos-
sexual, representado por todas as entida-
des e associações gays do Rio, inclusive
o Grupo Arco-íris de Conscientização
Homossexual, que no último dia 15 vi-
rou símbolo de chacota na Alerj. "Acho

lamentável, que, às vésperas do ano
2000, alguns de nossos parlamentares
não tenham uma noção sequer de civili-
dade. Aquele show na Alerj foi uma fal-
ta de respeito. Onde está o direito à dife-
rença?", questionou, revoltada.

Sílvia contou ainda que muitos dos
homossexuais atendidos pelo serviço
acabam se tornando "amigos do DDH".
Os casos são muitos e variados. Entre os
mais recentes, solucionados pela 5aDP
(Centro), está a prisão de dois crimino-
sos que aplicavam o golpe Boa noite
Cinderela, em que a vítima é dopada
com soníferos na bebida, e depois rouba-
da e agredida. "Um dos bandidos foi
preso no início de novembro", observou
Sílvia. No DDH também funciona o ser-
viço Balcão de Direitos, criado para so-
lucionar casos de violência doméstica.
"Um homossexual colocado para fora de
casa por seu parceiro, por exemplo, en-
contra neste serviço caminhos jurídicos
para conseguir uma reintegração de pos-
se do imóvel", exemplificou.

Todos os 14 voluntários e o coorde-
nador do DDH são homossexuais e an-
tes de serem efetivados precisam passar
por um estágio de treinamento e dinâmi-
ca de grupo, onde vivenciam dificulda-
des reais do homossexual que busca aju-
da na polícia - situação que, segundo
Sílvia Ramos, vem mudando radical-
mente para melhor. Só este ano mais de
3.500 PMs foram obrigados a assistir a

palestras para entenderem como respei-
tar os homossexuais. O DDH funciona
de segunda a sexta-feira, das lOh às
17h. O telefone é 399-1111.

DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999
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i Altos preços cobrados pelos hotéis brasileiros espantam turistas, reservas caem e tarifas são reduzidas rapidamente
* Carlos Magno  - m_ J _

S1M0NE CAND1DA

É hora de aproveitar o período
de liquidação do Réveillon do mi-
lênio. Às vésperas da virada do
ano e com a taxa de ocupação dos
quartos abaixo das expectativas,
alguns hotéis da cidade estão re-
formulando os pacotes e dimi-
nuindo os preços planejados no
início de 1999. Segundo o vice-
presidente da Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis do Es-
tado do Rio de Janeiro (AB1H-
RJ), Francisco Grabowsky, o mo-
vimento deixou muito a desejar.

Até a semana passada, apenas
30% dos hotéis do Rio já haviam
conseguido alcançar 90% da ocu-
pação máxima. Os outros 70% da
rede hoteleira totalizaram uma
média de 60% dos quartos reser-
vados. Os empresários do setor
acreditavam que todos os hotéis
da Avenida Atlântica e das redon-
dezas já fossem estar lotados no
segundo semestre de 1999.

"Imaginamos que o Réveillon
do ano 2000 teria uma significado
maior para as pessoas. Não houve
tanta procura quanto imaginava-
mos", diz Francisco Grabowsky.
"Como a expectativa de lotação
antecipada foi frustrada e poucos
hotéis estão cheios, a solução en-
contrada por muitos foi reavaliar
os preços", explica.

Recuo - A estratégia adotada
por alguns estabelecimentos hote-
leiros foi reformular os pacotes e,
conseqüentemente, diminuir os
preços. A rede Luxor reduziu os
pacotes de cinco noites para três
noites. No Luxor Copacabana, foi
criado um pacote de três noites,
custando RS 2 mil. Antes, o paco-
te mais barato era de cinco noites
e custava R$ 3,2 mil. Vinte por
cento dos quartos ainda estão à es-
pera de hóspedes.

A mesma estratégia de queima
de estoque foi adotada pela dire-
ção do Le Méridien. que até sex-
ta-feira passada estava com cerca
de 70% dos 496 apartamentos alu-
gados. Este ano, esperando um
grande volume de reservas para a
virada do milênio, o hotel criou
pacotes de cinco dias em vez de
três. Na reta final acabou voltando
atrás e diminuindo o período mí-
nimo de estada.

Mas o hotel diz que a reformu-
lação do pacote não foi motivada
pela escassez de hóspedes."A ex-
pectativa de lotação antecipada
não foi atingida, mas fizemos isso
foi para facilitar vida das pessoas
que não têm tempo disponível",
explica a assessora do hotel, Eli-
zabeth Japiassú. No Méridien, on-
de antes a opção mais barata era
passar cinco noites por RS 7,5
mil, agora é possível ficar três
noites pelo valor de R$ 3 mil. O
Rio Othon, na Avenida Atlântica,
também aderiu à idéia. Ali, o
cliente passou a ter a opção de fi-
car três noites por R$ 5,8 mil. An-
tes, o preço mais baixo era R$ 9,6
mil, por cinco noites.

Queda - Não é o que diz a
Associação Brasileira de Agên-
cias de Viagem do Rio de Janeiro
(Abav-Rio). Na avaliação da enti-
dade, houve uma queda de 30%
nas vendas de pacotes para o Rio
em comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Tudo por
causa dos altos preços cobrados
pelos hotéis."A rede hoteleira via-
jou e cobrou valores exorbitantes.
Os turistas acabaram desistindo.
Em outros estados, os hotéis per-
ceberam o erro e voltaram atrás",
criticou Vera Potter, diretora de
receptivo da Abav.

Na agência E.L. Turismo, que
há 12 anos traz turistas da Europa
e dos Estados Unidos, até mesmo
o número de consultas de preços
ficou abaixo das expectativas. "As

pessoas ficaram tão assustadas
que sequer perguntaram os pre-
ços", conta a operadora Gisele Vi-
lanova, da agência.

O superfaturamento de preços
também causou encalhe nos in-
gressos das festas de Réveillon. O
bar R9, no Leblon, por exemplo,
teve que abaixar o valor do convi-
te de R$ 200 para RS 150 há duas
semanas. "Isso foi possível, por-
que antes a festa estava programa-
da para 100 pessoas. Como agora
a previsão é de que venham 200
foi possível redistribuir os eus-
tos", justifica o gerente da casa,
Sérgio Renato Ribeiro Coelho.

~J

No quarto mais barato do Hotel Méridien, que antes custava R$ 7,5 mil por 5 noites, já é possível ficar 3 noites por R$ 3 nul

Antônio Lacerda

OFERTAS

Av. Atlântica, 1112, 15° andar
(Tel: 295-2332). RS 450 (homens)
e RS 400 (mulheres).

Av. Atlântica, 1112, 3o e 4o andar
(552-2749). Convites a RS 300
(H) e RS 350 (M).

Pão de Açúcar e Morro da Urca
(322-2200). RS 680 (Morro da
Urca) e RS 840 (Pão de Açúcar).

R9 - R. Gen. Venâncio Flores,
173, Leblon. (540-9999). RS 150.

Rhapsody, Av. Epitácio Pessoa,
1104, Lagoa (247-2104). RS 250.

Bazzar - Av. Epitácio Pessoa,
1.110, Lagoa. (Tel: 287-3726).
RS 380). • •• ."~Wr .nx

Carpaccio & Cia, R. Prudente de
Moraes, 1.838, Ipanema (Tel:511 '
4094). R$100. ' 

'' 1 '

Deck - Avenida Atlântica,
2.316, loja A. (Tel: 256-3889).
RS 250

Gibo, Rua Jangadeiros. 28-A,
Ipanema. (247-6797). USS 200

Barril 1.800 - Avenida Vieira
Souto, 110, Ipanema (Tel: 523-
0085). RS 170.

Apostas de

última hora

Apesar de o movimento de
vendas e reservas para o Ré-
veillon do ano 2000 ter ficado
abaixo das expectativas, ainda
tem gente que acha que pode
lucrar - e muito - com a virada
do ano. Tanto que, na contra-
mão da regras do mercado, al-
guns restaurantes, casas notur-
nas e promoters anunciaram
que irão aumentar os preços na
reta final.

O festeiro Ricardo Mello,
que está à frente de um evento
na Avenida Atlântica, aumentou
o valor do ingresso em RS 50
no dia Io de dezembro, apesar
de ainda restarem 200 dos 700
convites para ser comercializa-
dos. Para amenizar o aumento,
Ricardo passou a aceitar cartão
de crédito e a parcelar o paga-
mento em até três vezes. "Até o
dia 31 venderemos tudo", apos-
ta Ricardo, que aguarda a pre-
sença de 700 pessoas na festa e
justifica que 

"o custo da produ-
ção fez o preço subir".

O promoter Sami Paskin, que
também está organizando uma
festa na Avenida Atlântica, é ou-
tro que está contando com o ve-
lho hábito brasileiro deixar tudo
para última hora. A festa de Sa-
mi, programada para receber
400 pessoas, até quinta-feira ti-
nha apenas 20% dos convites
vendidos. Ainda assim, os pre-
ços devem subir R$ 100 nesta
semana. Homens passarão a pa-
gar R$ 450 e mulheres, RS 400.
"O movimento tende a aumentar
nas últimas semanas", planeja.

No restaurantes Bazzar, na
Lagoa, a esperança de ver casa
cheia ainda persiste. Até sexta-
feira, 70% dos 80 lugares da ca-
sa ainda estavam vagos. "O

nosso público é carioca, só de-
cide nos últimos dias", justifica
um dos donos da casa, Carlos
Franqueira. A casa cobra RS
380 pelo jantar de Réveillon. E
não pensa em dar desconto.

Os supermercados também
apostaram nas compras de últi-
ma hora. A maioria das ofertas
de champanhe e espumante foi
programada para as últimas se-
manas de dezembro.

 Sérgio baixou o preço do convite para a R9, no Leblon, e aumentou o número de convidados

Uma noite 
para 

todos os 
gostos

Fotos de Felipe Varanda
Quer viver um Réveillon das

Arábias? Uma virada de ano com
sotaque arretado? Ou, quem sabe,
uma festa com tempero italiano?
Não é preciso ir muito longe. Este
ano, a maioria dos quiosques da
Lagoa preparou decorações e pra-
tos especiais e promete fazer da
festa uma mistura de sotaques e
temperos dos quatro cantos do
planeta. Vai ter tenda árabe com
direito a garçom vestido a caráter,
prato de jabá no estilo ano 2000,
receitas italianas regadas a um
bom vinho da terra de Giulianna e
Matleu, além, é claro, da típica
comida de botequim.

Como a opção de bandeiras e
sotaques é grande, para atrair a
clientela a dona do Quiosque
Arab, Vivian Arab, decidiu fazer
uma espécie de Réveillon das mil
e uma noites. Além do cardápio tí-
pico - carneiro com hortelã e vi-
nho e arroz com grão de bico e
amêndoas ela providenciou te-
cidos listrados brilhosos para er-
guer uma tenda árabe em volta do
quiosque e roupas de homens do
deserto para os garçons. 

"Com-

prei roupas da Síria e Líbano nu-
ma feira, há um ano, e deixei
guardadas este tempo todo para o
Réveillon", conta Vivian, que ain-
da aceita reservas.

Forró - Bem próximo ao Ré-
veillon das Arábias haverá uma fes-
ta porreta no quiosque Arretado. A
comemoração será embalada por
um DJ e a banda de forró Acaso
Marimbondo. A casa vai cobrar
consumação mínima de RS 50 e,
além dos tradicionais pratos nor-
destinos, terá uma refeição especial
para forrar o estômago dos clien-
tes: o Jabá 2000. "É 

prato especial
para a ocasião", explica Pedro Mi-
randa, dono do quiosque, que está

O prato nordestino estará no Réveillon da Lagoa, que terá também garçons vestidos de árabes

com lotação esgotada. Mas há fila
de espera por desistentes.

O Arretado não é o único que
ficará cheio no dia 31. Pelos cál-
culos da Fine Foods, empresa
que administra os 25 quiosques
da Lagoa, 80% dos restaurantes
já têm lotação esgotada. O quios-
que Italiano, que servirá ceia
com sotaque a Ia Terra Nostra,
está com 40% das mesas reserva-
das. Por RS 90 por pessoa, a casa
servirá antepasto, penne com sal-
mão, escalopinho a pizzaiolo e ti-
ramisu. A garrafa de vinho italia-
no custará RS 35. Tutto no maior
espírito italiano. Uma das poucas

casas que não está fazendo reser-
vas é o Alemão. E é para lá que
devem ir os interessados em virar
o ano com um bom chope, salsi-
chão e mostarda preta alemã. O
quiosque terá um valor mínimo
de consumo de RS 30.

Fogos - Para incrementar a
festa à beira da Lagoa foi progra-
mada queima de fogos de cerca
de 8 minutos. Mas o foguetório
não será a principal atração. Ha-
verá três palcos nos parques dos
Patins, das Taboas e do Cantaga-
lo, com shows que começarão de-
pois da meia-noite. No Parque
dos Patins e no Cantagalo, os rit-

mos serão blues e jazz. Na Ta-
boas, a música baiana dará o tom.

A idéia é transformar a Lagoa
numa grande pista de dança até o
amanhecer. "Ano passado perce-
bemos que um grande volume de
pessoas veio para a Lagoa depois
da queima de fogos de Copacaba-
na. Então, decidimos começar a
nossa festa depois da meia-noite",
explicou o presidente da Fine
Foods. Para garantir a tranqüilida-
de, a empresa contratou 80 segu-
ranças. O número de banheiros
será aumentado - além dos 10 ba-
nheiros fixos, serão instalados 25
banheiros químicos.

COZINHA VARIADA

Arab - Parque do Patins
O quiosque será decorado como
uma tenda árabe, com garçons a ca-
ráter. O jantar, com seis pratos e do-
ces árabes, será a RS 150 por pessoa.
Italiano - Parque dos Patins
Jantar com sotaque italiano: ante-
pasto, penne al salmon, escalope a
pizzaiolo e tiramisu de sobremesa,
a R$ 90 por pessoa.
Arretado - Parque dos Patins
O espaço foi decorado com um Pa-
pai Noel cangaceiro. Terá um pra-
to especial com abóbora, cebolas,
carne seca e catupiry e batizado de
Jabá 2000. Consumação mínima
de R$ 50 por pessoa.
Alemão - Parque dos Patins
Para comer, Schlachtplatte (kassler,
eisben, salsichões, salsichas frank-
furt, lingüiças, chucrute, repolho ro-
xo e batatas cozidas). Custa R$ 36 e
dá para três pessoas. Consumação
mínima de RS 30 por pessoa.
Epitácio - Parque do Cantagalo
A decoração será em branco e
prata. Terá o mesmo cardápio tí-
pico de botequim que faz suces-
so: bolinho de bacalhau, bolinho
de aipim com carne seca e salada
de batatas com salsichão. Mesa
com quatro lugares: RS 200.
Delícias da Baia - Cantagalo
Ceia tradicional. O toque baiano fica
por conta da porção de acarajés ofe-
recida à clientela e da música baiana.
A banda Uns Cara Aí, de Salvador,
tocará axé music até o sol nascer.
Preço: RS 150 por casal.
Pois, Pois - Cantagalo
Quitutes portugueses: bacalhau,
queijos e petiscos defumados. Preço
de RS 65 por pessoa, sendo RS 50 de
consumação mínima.
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Réveillon 2000 entra em liquidação
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Sílvia cita a frase no quadro-negro 
"Conhece a ti mesmo", do filósofo Sócrates, para explicar o interesse dos jovens pelo curso e nega que a chance de aproveitamento profissional seja escassa

Estado em 
penitência

Atos impopulares

compõem política
de corte de gastos
JOÃO CARLOS LEAL

O governador Anthony Ga-
rotinho é evangélico, mas o
contrato que assinou para pa-
gar os pecados de um estado
que deve R$ 18 bilhões à
União tem nome de sacramen-
to católico: "Confissão, pro-
messa de assunção, consolida-
ção e refinanciamento de dívi-
das". A combinação não deu
outra. Durante as últimas duas
semanas, ao seguir direitinho
as penitências relacionadas no
acordo, publicado no Diário
Oficial do último dia 3 - que
tem todo o jeitão de pacto com
o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) -, o governador as-
sinou o maior número de me-
didas impopulares de toda a
sua administração.

Primeiro, entre os dias 6 e
10 deste mês, com o apoio da
Assembléia Legislativa, Garo-
tinho aprovou generosos au-
mentos para todas as taxas esta-
duais e, em seguida, também
para as dos cartórios, além de
reajustar a tabela do IPVA. Co-
mo a gritaria foi tímida, na se-
mana passada o governador re-
solveu - talvez por apostar no
princípio maquiavélico de que
o mal se faz de uma vez - que
era a hora também de cortar na
carne e reduzir as despesas com

o funcionalismo. O decreto que
assinou na quarta-feira, dia 15,
reduziria as gratificações rece-
bidas por uma considerável
parte dos servidores.

Reduziria, se não tivesse si-
do revogado pelo próprio go-
vernador que, no dia da publi-
cação do ato, achou sua reda-
ção confusa. Pelo que assinou e
depois cancelou, a redução se-
ria gradativa: de 10% ao mês, a
partir de janeiro, até cortar pela
metade o valor pago na forma
de gratificação a uma lista de
onde escaparam médicos, pro-
fessores, policiais, defensores e
promotores do estado. Ainda
que tivesse, nas contas de quem
entende de orçamento, um im-
pacto reduzido, a grita foi tanta
que o governador precisou vol-
tar atrás e cancelou o decreto.

Programa - Um recuo
apenas estratégico. Pelo que fi-
cou acordado na cláusula 14 do
contrato de renegociação, o es-
tado deverá cumprir o Progra-
ma de Reestruturação e Ajuste
Fiscal imposto pelo governo fe-
deral. E ele é bem claro: será
preciso cortar os gastos com o
funcionalismo até o teto de
54% da receita do estado. O
problema é que dar forma final
ao texto do decreto que reduzi-
rá as gratificações não está sen-
do nada fácil para o governa-
dor. A última versão, que pro-
vocaria uma queda de 38% no
poder aquisitivo de milhares de
funcionários, foi a sua terceira
tentativa ao longo deste ano.

Na primeira incursão, no
fim de março, o governador ag-
iu meio que no desespero. Fei-
tas as contas, o governo perce-
beu que estava entrando no ver-
melho em R$ 60 milhões todos
os meses. O decreto de então
pecou pelo excesso. O corte era
tão radical que previa zerar as
gratificações. Garotinho aca-
bou esbarrando numa forte re-
sistência interna - um dos seus
colaboradores chegou a deixar
seu cargo à disposição. Ficou o
dito pelo não dito. Até a segun-
da tentativa, em setembro. Des-
sa vez, a mensagem chegou a
ser enviada à Assembléia, pre-
vendo diversos cortes, mas aca-
bou retirada de pauta.

Contrato - O próprio go-
vernador, contudo, já deixou
claro que os cortes virão. Pelo
contrato assinado com o go-
verno federal, o estado está
obrigado a cumprir as seis me-
tas contidas no Programa de
Reajuste Fiscal: fazer empatar
a dívida que hoje representa
três vezes a receita líquida do
estado, até 2030; ter um supe-
rávit crescente a cada ano; re-
duzir o gasto com funcionários
(não incluindo os aposentados,
já escanteados para o Rio Pre-
vidência) até 50% do orça-
mento, em 2002; aumentar a
arrecadação; fazer um levanta-
mento do patrimônio que pode
ser vendido; reduzir os investi-
mentos até o teto de 11%, em
2000, e 9% em 2001. Um arro-
cho de fazer inveja ao FMI.

_,T„ JORNAL DO BRASIL 1 H
DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999 CIDADE ^ '

cidade@jb.com.br  

Grego
paixão 

de universitários

Procura pelo curso na UFF e Ueij supera a de línguas como alemão e francês e professores arriscam motivação mística

Idioma de Platão fascina estudantes

DENISE OLIVEIRA

Às vésperas do ano 2000, um
número surpreendente de jovens
está com os olhos voltados para o
passado. É ó que demonstram os
registros dos vestibulares da Uni-
versidade Federal Fluminense
(UFF) e da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (Uerj), onde
a procura pelo curso de grego su-
perou línguas como o alemão, o
francês e o italiano. Na Ueij, a re-
lação candidato/vaga do curso de
Licenciatura Português-Grego
chegou a 45,8, ultrapassando
Odontologia (35,38) e Educação
Física (37,3). Explicação lógica
para tamanha procura não existe,
mas professores e coordenadores
arriscam uma motivação mística:
com a proximidade da passagem
do milênio, a sociedade estaria
voltando-se para o passado em
busca de conhecimentos para en-
carar o futuro.

Os dados das universidades
realmente surpreendem. Na UFF
o número de inscritos subiu de 33
no vestibular de 1999 para 218 no
vestibular de 2000. Eles concor-
rem a apenas 20 vagas, o que re-
presenta uma relação candida-

to/vaga de 10,9. Na Uerj há 458
inscritos concorrendo a 10 vagas.
Também os cursos de Latim e He-
braico tiveram grande procura. O
primeiro reuniu 480 inscritos con-
correndo a 20 vagas, enquanto o
segundo registrou 337 candidatos
para 10 vagas. Tanto latim como
grego superaram a procura por
alemão, com 443 inscritos, per-
dendo apenas para o curso de Li-
cenciatura em Português-Espa-
nhol, no qual a relação candida-
to/vaga chegou a 56,85.

Pioneiro - De acordo com
os coordenadores dos cursos,
existem nas turmas tanto jovens
que acabam de sair dos colégios
como profissionais já formados,
que buscam um aprofundamen-
to cultural e aprimoramento de
linguagem. Em Niterói o inte-
resse pela língua grega cresceu
depois que a professora Sílvia
Damasceno e o professor Fer-
nando Muniz realizaram um
curso de extensão - Introdução
ao Grego Clássico - em 1998,
aberto à comunidade, que che-
gou a ter 80 alunos. "O curso te-
ve excelente aceitação e preten-
demos repeti-lo em 2000, assim
como o projeto O grego vai às

escolas, que realizamos também
em 98, dando palestras sobre a
cultura grega em escolas de 2o
grau", contou Sílvia.

Mas se o grego clássico ensi-
nado nas universidades fascina
os estudantes, também o grego
moderno tem seu público. Há
pouco mais de um ano no Bra-
sil, a professora Cristina Zeoria-
dis já chegou a ter 30 alunos.
"Pelo menos metade deles é de
filhos de gregos ou com algum
parente grego. A língua é apren-
dida para cultivar a tradição.
Mas há também o caso de pes-
soas que se encantam com aque-
le país durante uma viagem e
querem conhecer a língua. Tive
uma aluna que voltou tão encan-
tada com a Grécia que passou
até a cozinhar pratos típicos gre-
gos", contou Cristina.

A vice-consulesa da Grécia no
Rio, Maria Alice Dessiotou, diz
que é grande o número de turistas
brasileiros em seu país, principal-
mente entre maio e setembro, no
verão. Mas ela lamenta que o re-
tomo não seja o mesmo: "O Bra-
sil é um país muito bonito, mas
existe o problema da criminalida-
de, que assusta os gregos".

Eles já foram chamados de
malucos e ouviram diversas
vezes a palavra 

"arrependi-

mento" ou propostas de carrei-
ras mais rentáveis. Mesmo as-
sim não desistiram e muitos es-
tão para se formar no curso de
Grego. Tamanha convicção é
explicada por esses alunos com
apenas uma palavra: fascina-
ção. 

"O 
grego é fascinante,

prende a gente", disse Melissa
de Mello Martins, de 22 anos,
aluna do 6o período da Univer-
sidade Federal Fluminense
(UFF). Também no futuro pro-
fissional não há dúvidas. "De-

pois que me formar pretendo
continuar estudando. Mas
qualquer coisa que eu fizer,
sem dúvida vai estar relaciona-
do a grego", decretou Tatiana
Vieira Barcelos, de 22, aluna
do 10° período.

Coordenadora do curso de
Português-Grego da UFF, a
professora Sílvia Damasceno é
outro exemplo. "Eu me formei

em Grego pela UFF em 1968.
Escutei muita gente falando
que eu não arrumaria coloca-
ção e curiosamente fui a pri-
meira da minha turma a ser
contratada pela UFRJ, 15 dias
depois de formada", conta Síl-
via. Para a professora, a esco-
lha mostra que os jovens estão
se permitindo buscar algo que
dê prazer, sem visar apenas a
parte financeira."Neste final de século as
pessoas estão se voltando para
o lado humano. A procura por
carreiras que antes representa-
vam bons empregos já não é tão
grande, até porque o desempre-
go hoje atinge todas as áreas."

Mas apesar do campo de
trabalho restrito - os alunos
têm como opção dar aulas em
universidades e seminários
teológicos, além de aulas de
Português - a realidade da pro-
fissão não é tão desanimadora
quanto pode parecer. 

"Todas as
pessoas que conheço e se for-

maram conseguiram emprego.
Além disso, muitas escolas dão
preferência a quem estuda gre-
go ou latim alegando um maior
conhecimento da estrutura da
língua portuguesa", garante Ja-
maci Fontes da Silva, de 26,
aluno do 10° período. As aulas
particulares procuradas por
pesquisadores ou historiado-
res, rendem em média R$ 80
por hora. Já o salário de um
professor universitário pode
chegar a R$ 3 mil.

Para Carlos Alberto Muniz,
de 26, aluno do 4o período, o
Grego é uma opção de renda
para sua outra carreira. Inte-
grante de uma banda de música
Gospel, ele pretende dar aulas
em um seminário teológico.
"Vou poder ganhar meu dinhei-
ro e ao mesmo tempo conhecer
melhor a parte do Novo Testa-
mento da Bíblia, escrito em
grego Koiné. Afinal, você sabe,
não dá pra viver só de música",
diz o evangélico.
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Grileiros são ameaça em Jacarepagua

¦ Disputa por terras

Grilagem de terras não é um
problema apenas do interior do
país. Esta semana, moradores
da comunidade de Meringuava,
em Jacarepagua, Zona Oeste do
Rio, bateram à porta do Minis-
tério Público Estadual, no Cen-
tro, em busca de socorro. Muni-
dos de cartazes e faixas, eles
pediam justiça na apuração das
ameaças de morte que quatro
famílias da comunidade vêm
sofrendo por causa de conflitos
de terras na região.

O presidente da Associação
de Moradores de Meringuava,
Sérgio Pinheiro da Silva, conhe-
cido como Sérgio Gardênia
Azul, e um ex-PM identificado
apenas como Pereira, sao acusa-
dos pelos moradores de pressio-
ná-los a deixar o terreno que
ocupam, às margens da Estrada
de Meringuava. Segundo o gru-
po, a dupla já teria matado o mo-
rador Sebastião Francisco de Li-
ma, o Tido Sem Medo, assassina-
do em maio do ano passado.

Uma comissão de moradores
foi recebida pela promotora Re-
nata Cabo, que decidiu iniciar as
investigações sobre as novas
ameaças e apurar a possibilidade
de outros crimes terem ocorrido.
A decisão foi tomada depois que
Renata ouviu relatos de quatro

''pessoas de Meringuava. "Elas

; .estão com medo. Querem a poli-
; ícia no local e o fim do conflito",

disse a presidente do Conselho
Tutelar de Jacarepagua, Isabel
Alves, representante do grupo. A

; antenção dos moradores - leva-
dos para a região na enchente de
fevereiro de 1996 - é pedir ao
governo para que o assentamen-
to seja transferido de local.

Os problemas na área come-
çaram no ano seguinte, quando
foi desenvolvido o Projeto Habi-
tacional Popular de Meringuava.

e agressões fazem moradores de Meringuava pedirem ao Ministério Público que investigue crimes

Cario Wrede
O programa previa o assenta-
mento das 180 famílias que ocu-
pam os lotes 01 e 02 do Projeto
de Assentamento 42.389 da Es-
trada da Meringuava, há quatro
anos. Segundo os moradores, os
planos da prefeitura se chocaram
com os de Sérgio Gardênia Azul
e Pereira, também conhecido co-
mo Zézinho Orelha.

Os dois planejavam montar
uma pequena empresa na região
e vender os terrenos ocupados
por R$ 11 mil. O ex-PM e Sér-
gio, segundo os moradores, co-
meçaram a fazer pressão para
que os lotes fossem desocupa-
dos, para serem revendidos. Me-
tade das famílias do lugar já te-
ria abandonado os terrenos. A
reclamação chegou à mesa da
promotora Elizabeth Sampaio no
dia 5 de novembro. Ela então
mandou para a 32a DP (Jacaré-
paguá) peça de informação "re-

quisitando a instauração de in-
quérito e cumprimento das dili-
gências necessárias".

Risco de vida - Quem não
sai é ameaçado. Maria Ângela
Santana Silva, de 31 anos, teve
seu terreno vendido irregular-
mente pelos dois homens, mas
ainda assim não deixou sua casa.
"Não saio daqui de jeito ne-
nhum. Já mataram meu coelho,
meu cachorro e também bateram
no meu filho", conta.

Quem resiste corre o risco de
esbarrar no poder de fogo da du-
pia. Um deles, Sebastião Fran-
cisco de Lima, o Tido Sem Me-
do, era o líder da comunidade e
lutava pela democratização no
processo de divisão das terras.
Foi morto com três tiros à quei-
ma-roupa há um ano e sete me-
ses, na Estrada de Curicica, em
Jacarepaguá. A suspeita, segun-
do os moradores recaiu sobre o
ex-PM e Sérgio Gardênia Azul.

sofrido
Os grileiros pediram ao Ministério Público justiça e a apuração das ameaças que têm

Invasores planejam 
ações

A invasão de terras é um anti-
go problema de Jac:;,epaguá e da
Barra da Tijuca. E só tende a pio-
rar. "Atualmente há 80 focos de
invasão nessas áreas", diz Luís
Antônio Guaraná, ex-subprefeito
da Barra. O problema atinge em
cheio o patrimônio público: 80%
dos terrenos invadidos pertencem
à prefeitura, segundo cálculos de
Luís Antônio.

A cada dia mais valorizados, os
dois bairros da Zona Oeste são al-
vos constantes da ação de grileiros."Na Barra chegou a haver uma in-
vasão por dia", conta o ex-subpre-
feito, que deixou o cargo em feve-
reiro. A estratégia dos invasores é
planejada. No cartório, eles regis-
tram a área e fazem a descrição do

terreno. "Depois eles cercam o lo-
cal e esperam passar dois anos pa-
ra vendê-lo", explica Luís Antônio.

Geralmente os grileiros divi-
dem o pedaço de terra em vários
lotes e lucram pela quantidade. Só
para se ter uma idéia, em feverei-
ro um terreno na Avenida Célia
Ribeiro da Silva, no Recreio dos
Bandeirantes, foi dividido em 64
lotes de 15x25 metros. De entra-
da, o comprador tinha que pagar
apenas R$ 15 mil. Ou seja, os gri-
leiros ganharam R$ 960 mil sem
gastar coisa alguma. "O resultado
é que um morador de Nova Igua-
çu, por exemplo, junta todo o di-
nheiro que tem para morar na Bar-
ra, mas sem saber que o terreno
está em situação ilegal".

Os casos mais comuns envol-
vem a participação de famílias po-
bres, incentivadas a invadir a re-
gião pelos mineiras (chefes da
grilagem). 

"Os mineiras vendem
os melhores lotes e, para garantir
a posse, chamam essas famílias
para ocupar o restante do terre-
no", explica Luís Antônio. Segun-
do ele, muitas vezes esses líderes
são policiais e até moradores do
bairro. "Quem comanda a invasão
tem dinheiro, não mora no terre-
no", explica. O controle da terra
invadida gera conflitos. "Quando

resolvem vender outros lotes, os
grileiros expulsam as famílias e
geralmente começam pelas mais
fáceis de pressionar, formadas
apenas por mulheres".

PONTE
Acidentes causam

engarrafamentos
Três acidentes na Ponte Rio-
Niterói, pista de saída do Rio,
feriram quatro pessoas
causaram extensas retenções na
Avenida Brasil e Elevado da
Perimetral. Os desastres, na
altura da Ilha de Mocanguê,
foram entre 4h50 e 5h30. Um
Corsa bateu num ônibus; dois
caminhões da Skol se chocaram
e um engavetamento envolveu
três carros.

CRIME
Caminhoneiro é

morto na Barra
Policiais da 16a DP (Barra da
Tijuca) encontraram, na
madrugada de ontem, o corpo
do caminhoneiro José Arnaldo
Góes, 39 anos. Ele foi morto a
tiros e deixado num bugre. O
crime aconteceu próximo à
residência de José Arnaldo, na
Rua do Sol, casa 11.

IPVA
Campanha orienta

fim de dívidas
O governo estadual inicia às
10h30 de hoje, junto ao posto
da Petrobras no Corte do
Cantagalo, na Lagoa, uma
campanha de orientação para
o pagamento do IPVA de
1999 e anos anteriores. A
distribuição de folhetos aos
motoristas, que incluirá mais
150 postos da Petrobras na
capital, Baixada e Niterói, vai
até 8 de janeiro.

JORNAL DO BRASIL
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Carlo Wrede

Grileiros são ameaça em Jacarepaguá

¦ Disputa por terras e agressões fazem moradores de Meringuava pedirem ao Ministério Público que investigue crimes

PRAIAS

Dia de salvamentos e acidentes
Apesar do sol não ter saído tão forte quanto na sexta-feira, o dia on-
tem foi de muito trabalho para os guarda-vidas do G-Mar do Corpo
de Bombeiros. Com o mar cheio de correntezas, foram registrados
241 salvamentos ontem e sexta-feira nas praias da orla carioca. O
calor encheu a água de banhistas, tornando mais freqüentes os
afogamentos e os acidentes. Um um deles, na Barra da Tijuca,
Leonardo Farias da Silva Rubens, de 16 anos, teve um corte da boca
ao queixo. Segundo testemunhas, o rapaz foi atingido dentro d'água
pelo bico de uma prancha de surfe.

A reclamação chegou à promo-
tora Elizabeth Sampaio no dia 5 de
novembro. Ela então mandou para
a 32a DP (Jacarepaguá) peça de in-
formação "requisitando a instaura-
ção de inquérito e cumprimento
das diligências necessárias". a

Risco de vida - Maria Ânge-
la Santana Silva, de 31 anos, teve
seu terreno vendido irregularmen-
te pelos dois homens, mas não dei-
xou a casa. "Não saio daqui de jei-
to nenhum. Já mataram meu coe-
lho, meu cachorro e também bate-
ram no meu filho", conta. Há um
ano e sete meses, Sebastião Fran-
cisco de Lima, o Tião Sem Medo,
um líder na comunidade que resis-

tia às pressões, foi morto com três
tiros à queima-roupa, na Estrada
de Curicica, em Jacarepaguá. A
suspeita, segundo os moradores,
recaiu sobre o ex-PM e Sérgio
Gardênia Azul.

Rotina - A invasão de terras é
um antigo problema de Jacarepa-
guá e da Barra da Tijuca. "Atual-
mente há 80 focos de invasão nes-
sas áreas", diz Luís Antônio Gua-
raná, ex-subprefeito da Barra. Oi-
tenta por cento dos terrenos inva-
didos pertencem à prefeitura, se-
gundo cálculos de Luís Antônio."Na Barra chegou a haver
uma invasão por dia", conta o ex-
subprefeito, que deixou o cargo

em fevereiro. A estratégia dos in-
vasores é planejada. No cartório,
eles registram a área e fazem a
descrição do terreno. "Depois
cercam o local e esperam passar
dois anos para vendê-lo", explica
Luís Antônio.

Os casos mais comuns envol-
vem a participação de famílias po-
bres, incentivadas a invadir a re-
gião pelos mineiras (chefes da gri-
lagem). "Os mineiras vendem os
melhores lotes e, para garantir a
posse, chamam essas famílias para
ocupar o restante do terreno", ex-
plica Luís Antônio. "Quando re-
solvem vender outros lotes, os gri-
leiros expulsam as famílias".

Jorge Cecllio

NATAL
Comércio abrirá
hoje para compras
Quem esqueceu de comprar o
último presente de Natal ou não
quis enfrentar os shoppings
cheios de ontem, pode
aproveitar o dia de hoje, quando
o comércio da cidade fun-
cionará. Embora o movimento
deva ser menor que ontem, a
previsão é de grande volume de
vendas. No dia 26, domingo que
antecede o Réveillon, as lojas
também estarão abertas.

IPVA
Campanha orienta
fim de dívidas
O governo estadual inicia às
10h30 de hoje, junto ao posto
dá Petrobras, no Corte do Can-
tagalo, na Lagoa, uma cam-
panha de orientação aos mo-
toristas para o pagamento do
IPVA de 1999 e anos anteri-
ores. A distribuição de foi-
hetos, que incluirá mais 150
postos da Petrobras na capital,
Baixada e Niterói, vai até 8 de
janeiro.

CRIME

Caminhoneiro é morto na Barra
Policiais da 16a DP (Barra da Tijuca) encontraram, na madrugada de
ontem, o corpo do caminhoneiro José Arnaldo Góes, 39 anos. Ele
foi morto a tiros e deixado num bugre. O crime aconteceu próximo
à residência de José Arnaldo, na Rua do Sol, casa 11. Em Cordovil,
na Rua Água Doce, um homem identificado apenas como Carlos
Roberto, 28 anos, foi preso por policiais do 16° BPM (Cordovil)
com 85 trouxinhas de maconha e um revólver calibre 38. Houve
tiroteio e Carlos Roberto foi ferido na perna. Após ser medicado,
ele foi levado para a 38a DP (Brás de Pina).

Shopping cria

nova 
polêmica

A Câmara dos Vereadores do
Rio está na berlinda. Paira sobre a
casa a suspeita de que os parla-
mentares cariocas teriam facilita-
do a tramitação de um pedido de
autorização do prefeito Luiz Pau-
lo Conde, alterando o uso do solo
onde está a sede do Flamengo, na
Lagoa. O projeto, aprovado em
junho de 97 e que permitirá a
construção de um shopping na
área, teria contado com o estímu-
lo de agrados dados pelo empre-
sário José Isaac Perez, presidente
da Multiplan, que faria a constru-
ção do empreendimento.

A história teria sido contada' 
pelo governador Anthony Garo-
tinho a um assessor que, por sua
vez, a repassou à imprensa. E
Garotinho a teria ouvido do pró-
prio Perez que, durante um jan-
tar com empresários, há três se-
manas, lhe teria confidenciado
os seus esforços para aprovar o
projeto. Procurado, ontem, o go-
vernador não negou nem confir-
mòu o fato. Preferiu o enigma:"o 

que era para ser ouvido já foi
ouvido e o que não foi ouvido
não era para ser ouvido", disse.

Já o empresário José Isaac
Perez negou, ontem, através de
sua assessoria, a tentativa de su-
borno. Orientado por advogados
a não dar entrevistas, ele confir-
ma apenas ter estado com o go-
vernador, durante um jantar com
mais 29 empresários. Ainda de
acordo com Perez, ao longo do
encontro ele só teria feito uma
crítica à lentidão da Câmara para
aprovar a lei dos apart-hotéis.
Para o empresário, a demora pre-
judicou o turismo na cidade e.

nas suas palavras, 
"custou alto

para todos nós".
Outro empresário presente

ao jantar, Natalino Rabinovitch
- presidente do Grupo Pinto de
Almeida - também nega que Pe-
rez tenha falado em suborno."Eu estava perto e teria escuta-
do", garante. Segundo ele, o
shopping depende muito mais
de uma negociação com o pró-
prio governador, já que o estado
é o dono do terreno. Pelo o que
até agora foi acertado, o gover-
no receberá, na forma de doação
ao Rio Previdência, R$ 1,5 mi-
lhão mais a renda perpétua de
duas lojas. "Almoçamos com o
governador, no Jockey Club, e
ele reclamou muito do peso dos
inativos", lembra o empresário.

Desta vez, porém, os vereado-
res prometem não deixar a acusa-
ção sair barato. Rui César (PTB),
por exemplo, quer convocar o
empresário já na próxima terça-
feira. "Queremos 

que ele dê os
nomes", disse. Eliomar Coelho
(PT), vai além: "se ele disser, os
vereadores poderão até serem
cassados". A líder do governo na
Câmara, Rosa Fernandes, que
votou a favor do projeto por
orientação do prefeito, lamenta o
episódio. "Isso denigre a imagem
da casa". Segundo ela, os verea-
dores deverão aprovar a criação
de uma comissão especial para
apurar o caso. O prefeito Luiz
Paulo Conde, por seu lado, de-
fendeu o construtor. "Não estive
nesse jantar, mas não acredito.
Isaac Perez é um grande empre-
sário competente, que fez muito
pelo Rio", disse.

Grilagem de terras não é pro-' blema apenas do interior do país.
Esta semana, moradores da co-
munidade de Meringuava, em Ja-
carepaguá, Zona Oeste do Rio,
bateram à porta do Ministério Pú-
blico Estadual, no Centro, em
busca de socorro. Munidos de
cartazes e faixas, eles pediam jus-
tiça na apuração das ameaças de
morte que quatro famílias vêm
sofrendo por causa de conflitos
de terras na região.

O presidente da Associação de
Moradores de Meringuava. Sér-
gio Pinheiro da Silva, conhecido
como Sérgio Gardênia Azul. e um
ex-PM identificado apenas como

Pereira são acusados pelos mora-
dores de pressioná-los a deixar o
terreno que ocupam, às margens
da Estrada de Meringuava. Se-
gundo o grupo, a dupla já teria
matado o morador Sebastião
Francisco de Lima, o Tião Sem
Medo, assassinado em maio do
ano passado.

Uma comissão de moradores
foi recebida pela promotora Rena-
ta Cabo, que decidiu iniciar as in-
vestigações depois de ouvir rela-
tos de quatro pessoas de Merin-
guava. 

"Elas estão com medo.
Querem a polícia no local e o fim
do conflito", disse a presidente do
Conselho Tutelar de Jacarepaguá,

Isabel Alves, representante do
grupo. A intenção dos moradores
- levados para a região na enchen-
te de fevereiro de 1996 - é pedir
ao governo que o assentamento
seja transferido de local.

Os problemas na área começa-
ram no ano seguinte, quando foi
desenvolvido o Projeto Habita-
cional Popular de Meringuava,
que previa o assentamento de 180
famílias. Segundo os moradores,
os planos da prefeitura se choca-
ram com os de Sérgio Gardênia
Azul e Pereira, também conheci-
do como Zezinho Orelha, que
planejavam vender os terrenos
ocupados por R$ 11 mil.

Assustada e com um ferimento na cabeça após o acidente, a menina Jéssica, de 5 anos, recebeu atendimento dos bombeiros

Sábado de acidentes no Rio

O carioca viveu ontem um dia
de trânsito violento, marcado por
vários acidentes. Ao todo, duas
pessoas morreram e pelo menos
quinze se feriram. Várias
avenidas estiveram engarrafadas
por toda a manhã.

Em um dos acidente graves do
dia, por volta de 13h, o Chevette
branco, dirigido por Flávio José
dos Santos, de 21 anos, se desgo-
vernou e caiu em uma vala na Ave-
nida Abelardo Bueno, Jacarepa-
guá, perto do Riocentro. Levado
em estado grave para o H. Louren-
ço Jorge, Flávio não resistiu a uma

hemorragia interna. Tiago José
Santos, 12 anos, Gisélia Emília
Fernandes, 17, Kelly Fernandes
Vieira, 15, e Aline da Silva Perei-
ra, 18, tiveram ferimentos leves.

Outro acidente sério ocorreu na
pista lateral da Avenida Brasil, sen-
tido Zona Norte, na altura do Caju,
às 15h30. Um ônibus da linha 362
(Honório Gurgel-Praça 15) bateu
em uma Brasília, enguiçada na pis-
ta. O motorista da Brasília, Márcio
Alexandre da Silva, 23 anos, Sheila
Lúcia de Farias, 23, grávida de sete
meses, Jéssica Daiane de Farias, 5,
Vera Lúcia Viana de Araújo, 47, Ri-

naldo Marques da Silva, 26, e Car-
los Sebastião Abreu Silva, 37, fo-
ram levados com ferimentos leves
para o H. Souza Aguiar.

Engarrafamentos - De ma-
nhã, na Ponte Rio-Niterói, três ba-
tidas na altura da Ilha de Mocan-
guê provocaram congestionamen-
to, com reflexos nas avenidas Bra-
sil e Francisco Bicalho e no eleva-
do da Perimetral. Na primeira, um
Corsa se arrastou pela mureta la-
teral até bater num ônibus da via-
ção Itapemirim. A motorista Clau-
diana Gonçalves da Silva foi leva-
da para o HSA, em estado regular.

Pouco depois, dois caminhões
carregados de cerveja se choca-
ram. E em seguida dois Kadetts e
uma Parati, ferindo quatro pes-
soas. Na BR-040, uma batida en-
tre dois carros também parou a es-
trada em Caxias.

Na Zona Sul, à noite, o Fiorino
placa LBF 9884 capotou no Túnel
Rebouças, sentido Rio Comprido.
Geraldo Gonçalves, de 59 anos,
morreu na hora. E em Botafogo,
um ônibus da linha 511 (Urca-Le-
blon) bateu num poste na Rua Ves-
ceslau Brás, perto do Instituto Phi-
lippe Pinei.

Papai Noel volta ao Maracanã

Após dez anos,

festa abre Natal

no Rio de novo

Depois de dez anos sem pisar
no gramado do Maracanã, Papai
Noel voltou ontem em grande
estilo, para dar início às celebra-
ções de Natal no maior estádio
do mundo. Organizada pela pri-
meira-dama do Rio Rosângela
Matheus, a Rosinha, a festa reu-
niu cerca de 50 mil pessoas - a
maioria crianças, alunos da rede
pública - e teve participação da
apresentadora Eliana, do grupo
de pagode Os Morenos e da Es-
cola de Samba Mangueira do
Amanhã, entre outros.

O evento marcou a volta de
uma tradição, durou seis horas e
foi encerrado com a tradicional
chegada do Papai Noel de heli-
cóptero ao centro do gramado,
levando ao delírio as crianças.
Entre elas, quatro dos nove fi-
lhos do governador Anthony
Garotinho, que se sentou na tri-
buna de honra ao lado da mu-
lher Rosinha e da vice-governa-
dora Benedita da Silva.

A festa foi idealizada pela
Obra Social Vida, ONG presidi-
da pela primeira-dama Rosinha e
que distribuiu gratuitamente 73
mil ingressos para crianças da
rede pública escolar e abrigos de

A chegada de Papai Noel de helicóptero ao gramado encerrou o evento que durou 6 lioras

menores da FIA (Fundação da
Infância e Adolescência). "Lem-
bro-me de só assistir pela TV,
pois minha mãe não me deixava
vir. É uma ocasião importante
que serve para as crianças enten-
derem o verdadeiro sentido do
Natal", disse Rosinha.

Sacrifício - A ambulante
Sandra Moreira da Cruz, 43

anos, veio de Nova Iguaçu
com quatro filhos. A família
teve que pegar dois ônibus e
chegou ao Maracanã por volta
de 6h30, uma hora antes da
abertura dos portões. 

"Quando
era pequena, meus pais sempre
me traziam para assistir. Como
esta é a primeira vez em dez
anos, tinha de trazer meus fi-

lhos", disse, emocionada.
Está prevista a chegada hoje

de mais um Papai Noel, que fará
uma carreata por Copacabana,
do Posto 6 à Praça do Lido, pela
Avenida Atlântica, em um carro
conversível, a partir das lOh. Na
Praia de Icaraí, a prefeitura de
Niterói promove hoje o evento
Natal - Espelho de Deus.
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MUITOS PARTIDQS- POUCAS IDfelAS

MOSCOU - Cento e sete milhões de eleitores da
Federação Russa vão hoje às urnas para escolher, en-
tre candidatos de 26 partidos, 450 novos deputados,
metade pelo sistema proporcional, metade pelo siste-
ma majoritário. São 94 mil postos eleitorais, espalha-
dos por 11 fusos horários, o que significa que pelo
horário de Brasília a votação começa às 17h de sába-
do em Chukota, em frente ao Alasca, e só termina às
15h de domingo no enclave báltico de Kaliningrado.
Tudo sob a vigilância de 1.100 observadores interna-
cionais preocupados com a transparência das elei-

ções, inclusive 400 da Organização para a Segurança
e a Cooperação na Europa, que exige solução nego-
ciada do conflito na Chechênia.

Prévia da corrida presidencial de junho do ano que
vem, esta eleição há poucas semanas prenunciava uma
derrota completa para Boris Yeltsin. Mas o presidente
sacou da manga outra de suas muitas vidas, criou um
novo partido, uma nova guerra, destruiu os rivais e de-
ve garantir, senão maioria para seu grupo no parlamen-
to, pelo menos o enfraquecimento dos inimigos.

A última pesquisa, divulgada quinta-feira, mos-
trou os comunistas (24%) num tranqüilo primeiro lu-

gar e uma reação do partido Unidade (21% e subin-
do), coalizão inventada há três meses pelo Kremlin

para fazer frente à coligação Pátria/Toda a Rússia
(12%), agora em terceiro.

O crescimento do Unidade se deu no rastro do avan-

ço do Exército russo sobre Grozni, a capital chechena.
Por um mistério que só os russos entendem, o eleitor
comum adora campanhas militares. E Pátria/Toda a
Rússia também perdeu pontos porque seus líderes fo-
ram alvo de violenta campanha difamatória. A cobertu-
ra se concentrou sobre o primeiro-ministro Vladimir
Putin, o "durão" que está cuidando dos "bandidos ter-
roristas" chechenos.

Até no judô - Ele não disputa cadeira na Duma,
mas é o candidato de Yeltsin para 2000. A guerra o
transformou no político de maior índice de popularida-
de do país, só superado pelo de Yeltsin em 1991. Des-
bancou favoritos de longa data, como o prefeito de
Moscou, lúri Lujkov, e o ex-primeiro-ministro Ievgue-
ni Primakov. Imagens dele se aquecendo numa acade-
mia de judô e depois derrubando um pobre sparring er-
am repetidas à exaustão. Nas duas TVs estatais, as úni-
cas de alcance nacional, quando o foco saía de Putin se
voltava para o ministro das Situações de Emergência,
Serguei Shoigu, 44 anos, cabeça de chapa do Unidade

que aparecia no telejomal da noite em compungido tra-
to com os refugiados chechenos.

Também não saiu da telinha o tricampeão olímpi-
co e nove vezes campeão mundial de luta romana
Alexander Karelin, 32 anos. Na sexta-feira, ao lado
de Putin, que anunciara nova ofensiva na Chechênia,
ele disse na TV: "Não é segredo que nosso bloco é
uma união das forças saudáveis, nem esquerda nem
direita, gente que trabalha pela saúde da nação." E
aproveitou para perguntar candidamente: "Quando o
senhor vai devolver nosso Serguei a campanha, libe-
rando-o de seus deveres na Chechênia?"

Teoricamente, Serguei Shoigu, sobrevivente de to-
das as crises de governo dos últimos oito anos, tirou fé-
rias para fazer campanha. Na prática, no entanto, ganha
mais votos como ministro do que como candidato, por
suas viagens aos campos de refugiados da Inguchétia.

Para completar este quadro favorável ao Kremlin,
a economia russa se recupera da crise de 1998. Em-
bora as oligarquias e a corrupção continuem, o dia-a-
dia da população melhorou, os salários são pagos
mais regularmente, o consumo cresceu, as indústrias
renascem e o desemprego parou de aumentar. Nada
que possa ser atribuído pessoalmente a Putin, pois a
Rússia tem gigantesco potencial de recuperação eco-
nômica. Os analistas porém afirmam que os eleitores
russos ainda não amadureceram politicamente, e tudo
atribuem ao czar de plantão.

Comunistas - A estratégia do Kremlin para demo-
lir rivais, que muitos acreditam ter saído da cabeça do
mafioso Boris Berezovki, "o homem que não descansa
nem dormindo", deixou em paz os comunistas, que
mantiveram a liderança durante toda a campanha. Sua
bancada deve até crescer. Na sexta-feira, como era dia
de atrair atenção, o líder Guenadi Ziuganov soltou nota
amarga acusando a mídia de apoiar candidatos do
Kremlin e priorizar, como planejou Berezovski, o sen-
sacionalismo da guerra. 

"O 
país foi privado do direito

de discutir calmamente seus problemas básicos", disse.
Pátria/Toda a Rússia, porém, foi o alvo de todos os

ódios do Kremlim. Yeltsin já disse a quem quis ouvir

que Primakov, seu ex-primeiro-ministro, demitido de
surpresa por ter despertado a inveja do chefe ao se tor-
nar perigosamente popular interna e externamente, não
será o próximo presidente. Entre outras coisas porque,
aos 70 anos, seria velho demais para o cargo. Muito
menos lúri Lujkov, 62 anos, que se reelegerá facilmen-
te hoje para a prefeitura de Moscou. Ele foi jurado de
destruição quando prometeu que, chegando ao Krem-
lin, punirá todos os corruptos que cercam Yeltsin.

Lujkov "não é exatamente uma irmazinha de ca-
ridade", nas palavras do diário espanhol El País. Os
métodos com que restaurou Moscou, devolvendo
seu velho esplendor - ele inaugurou um túnel faraó-
nico na semana passada, que aliviará o nó do transi-
to - e alimentando uma prosperidade sem paralelo
em toda a Rússia, são discutíveis, beirando a ilega-
lidade. Mas lhe deram grande prestígio como gestor.
Acontece que a TV estatal - leia-se o Kremlin - o
associou ao assassinato de um empresário america-
no, acusou-o de corrupto, ligou-o à Igreja da Cien-
tologia e pôs sob suspeita os negócios da mulher.
Ele caiu de 15% para 2% nas pesquisas de intenção
de voto para a presidência. Eleito com 90% dos vo-
tos na eleição municipal em 1995, hoje deve ficar
nuns 60%. Do jeitinho que Yeltsin planejou.

Fotos: Moscou - Reuters
Serguei
Shoigu
(acima, à
esquerda),"amigo" dos
refugiados
chechenos, e
Vladimir
Putin,
exterminador
dos "bandidos
separatistas",
formaram a
dupla favorita
da mídia,
manipulada
pelos
estrategistas
do Kremlin,
que pouparam
o comunista
Ziuganov
(à esquerda),
mas
esvaziaram
levgueni
Primakov
(acenando) e
esmagaram
lúri Lujkov
(de boné), as
principais
ameaças a
Yeltsin em
2000

MUITOS PARTIDOS. POUCAS IDÉIAS

Para eleger deputados, os partidos pre-
cisam conquistai- pelo menos 5% dos vo-
tos. Quatro partidos/coalizões farão as
maiores bancadas, e mais dois ultrapassa-
rão o limite mínimo. Os demais não de-
vem chegar à Duma.

PARTIDOS PRINCIPAIS:
PARTIDO COMUNISTA: Prega reformas
econômicas, maior proteção do Estado
paia as indústrias, desaceleração daspri-
vatizações e ampla rede de seguridade so-
ciai, além da voluntária reconstrução da
União Soviética. Principais candidatos:
Guenadi Ziuganov, Guenadi Selezniov
(presidente da Duma) e Vassili Starodubt-
sev. Teve 22% dos votos em 1995, fez a
maior bancada, mas não conquistou
maioria. Segundo as pesquisas, terá entre
20% e 28% dos votos hoje.
UNIDADE: Coalizão recente formada por
blocos regionais fracos, com programa
vago dirigido a "todas as pessoas que
pensam", foi criada pelo Kremlin para
enfrentar a forte coalizão Pátria/Toda a
Rússia. Seu cabeça de chapa é o ministro
Serguei Shoigu, com apoio do hoje popu-
lar premier Vladimir Putin. Principais
candidatos: Shoigu, Alexander Karelin.

Alexander Gurov. Pode conquistar mais
de 20% dos votos.
PÁTRIA/TODA A RÚSSIA: Coalizão de
centro-esquerda liderada pelo ex-premier
levgueni Primakov, o prefeito de Mos-
cou, lúri Lujkov, e governos regionais.
Ganhou apoio de dissidentes do Partido
Agrário que romperam com os aliados
comunistas. Principais candidatos: Pri-
makov, Lujkov e Vladimir Iakovlev, pre-
feito de São Petersburgò.
IABL0K0: Partido liberal que promete
reformas econômicas, campanha anticor-
rupção e defesa da classe média. Seu lí-
der, Grigori Iavlinski, recusou cargos no

governo e atraiu o ex-primeiro-ministro
Serguei Stepachin. Principais candidatos:
Iavlinski, Stepachin e Vladimir Lukin.
Pode ter 7% dos votos.

PARTIDOS COM CHANCE:
FORÇAS DE DIREITA: Coalizão de "jo-

vens reformistas" com representantes no
governo, cujos nomes são associados às
grandes dificuldades enfrentadas pelo po-
vo durante a reforma econômica. Reúne o
grupo do ex-primeiro-ministro Serguei
Kirienko e a Causa Certa (ou Direita - o
nome é dúbio) do ex-vice-premier Boris

Nemtsov. Principais candidatos: Kirien-
ko, Nemtsov e Irina Kakamada. Teria
10% das preferências.
BLOCO DE JIRINOVSKI: Coalizão da
ultradireita, formada por partidos-satélite,
incluindo o Democrático Liberal, do ul-
tranacionalista Vladimir Jirinovski, que
conquistou surpreendente sucesso em
1993 e chegou em terceiro em 1995. Tor-
nou-se o maior apoio de Yeltsin na Duma.
Principais, candidatos: Jirinovski, Oleg
Finko e ígor Solomatin. Pesquisas lhe
dão 5%.
OUTROS PARTIDOS: Movimento Con-
servador da Rússia, União Popular da
Rússia, Mulheres da Rússia, Bloco Stali-
nista pela URSS, Comunistas e Operários
da Rússia pela URSS, Bloco Paz, Traba-
lho, Maio, Bloco do genneral Andrei Ni-
kolaiev, Movimento Herança Espiritual,
Congresso dos Partidos Comunistas Rus-
sos, Partido Paz e Unidade, Partido para a
Proteção das Mulheres, Bloco Social-De-
mocrático, Movimento de Apoio ao Exér-
cito, Bloco pela Dignidade Civil, Movi-
mento das Forças Patrióticas, Partido de
Todos os Russos, Nossa Casa Russa, Par-
tido Socialista, Partido dos Pensionistas,
Partido Socialista Russo.

Mexidinho

à moscovita

MOSCOU - Tudo é possível na
Rússia. Que haja um governo sem
partido próprio; que o Kremlin o
invente na última hora para atra-
palhar seu adversário mais temi-
vel; que a ideologia não seja de-
terminante na hora de votar (o
Unidade sequer tem um claro pro-
grama político); que se criem e se
destruam reputações em questão
de semanas; que o jogo sujo lance
por terra todas as previsões e que
os prognósticos sejam feitos em
pedaços ou se alterem no caminho
para as urnas, sem que mudem as
variáveis fundamentais.

Em agosto passado, o panora-
ma era este: tensão no Cáucaso,
escândalos que afetavam o círculo
mais íntimo do dirigente do
Kremlin; governo, dirigido por
Serguei Stepachin, que atuava ra-
zoavelmente bem; e um novo mo-
vimento, Pátria-Toda Rússia, for-
jado pelo prefeito lúri Lujkov,
com apoio de influentes governa-
dores regionais, que acabava de
pescar o político mais influente
do país: o ex-primeiro-ministro
levgueni Primakov. Seu objetivo
era superar os comunistas em de-
zembro e conquistar a presidência
em junho de 2000. Não parecia de
todo impossível.

Nada a ver com a situação atu-
al. A popularidade de Primakov e,
muito especialmente, a de Lujkov,
despencou. O prefeito de Moscou
só parece aspirar a ser reeleito e a
lamber suas feridas.

Unidade - Shoigu arriscou
sua reputação, provavelmente por
lealdade a Boris Yeltsin, ao aceitar
dirigir a Unidade, que concorre às
urnas com um acrônimo que quer
dar sensação de força (Medved,
urso), conseguiu somar à sua cau-
sa, com ajuda do Kremlin, mais
de 30 dirigentes regionais. Unida-
de é quase um clone de Pátria-To-
da a Rússia. A mesma fórmula e o
mesmo propósito, embora com
menos substância ideológica.
Neste duelo, Shoigu não partia
como favorito. Mas chegou o
apoio do poder, da TV estatal, dos
oligarcas, chegou o jogo sujo e,
sobretudo, chegou a Chechênia.

A guerra destruiu todas as
previsões. O mapa político en-
louqueceu. De repente, Putin se
transformou em herói nacional. E
Shoigu se beneficiou. Parece
mentira, mas só o fato de o pri-
meiro-ministro ter anunciado que
apoiava a Unidade "a título pes-
soai" permitiu ao partido dar o
grande salto, até superar Pátria-
Toda Rússia e pisar nos calca-
nhares dos comunistas.

v
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Uma

¦ Para ganhar hoje

eleição

a corrida pelas 450 cadeiras

ao 
jeito 

de Yeltsin

da Duma, presidente usou estratégia que incluiu guerra e difamação
Moscou, 24/11/99 - AP
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Haiti encerra o século na miséria

Cinco anos depois da intervenção americana para depor militares golpistas, país faminto mendiga ajuda internacional

Reuters - Porto Príncipe, 21/4/99

,jyAN JESÚS AZNÁREZ
£1 Pais

": porto PRÍNCIPE - A miséria
causa náuseas em alguns subúr-
bíos de Porto Príncipe, e, cinco
anos depois que 20 mil soldados
americanos invadiram o Haiti pa-
rá restabelecer a lei e a ordem, o
país fundado por escravos fugidos
é hòje mais democrático, mas per-
manece atolado num atraso miste-
rioso e indecente. Os Estados
Unidos terminaram há duas sema-
nas o repatriamento de seus últi-
mos 450 marines, a missão da po-
lícia civil da ONU conclui seu
mandato este mês, e a ilha antilha-
na que foi colônia francesa e pre-'sa 

de guerra de vários sátrapas en-
tra no novo milênio ainda faméli-
ca, mendicante, entregando-se ao
vodu e à ajuda internacional.
'. O país mais pobre da América

e um enclave de planícies e fio-
restas destruídas, com 75% dos
sèus 7,6 milhões de habitantes
em condições paupérrimas, que
sofre as seqüelas de uma históri-
ça sucessão de ditaduras e crises
;pòlíticas e econômicas. O Haiti
sobrevive em seu calvário com as
remessas de um milhão e meio de
compatriotas expulsos pela fome
pára os Estados Unidos ou Cana-
áâ, com os US$ 356 milhões de
aju,da multilateral, os fundos do
narcotráfico e uma economia
precária e informal.' 

/Nações Unidas - O Conse-
lho'de1 Segurança da ONU conhe-
ce a. fragilidade do processo em
marcha e estuda uma prorrogação
d£ permanência de seus instruto-
res que adestram a polícia haitia-
na no respeito ao próximo e na
aplicação de um novo programa
dé modernização judiciária, cívi-
ca e financeira supervisionado
pela Assembléia Geral. "Não po-
demos deixá-los sozinhos. Sua
democracia é muito frágil e isso
leva tempo", adverte um diplo-
mata. Durante seus 195 anos de
existência, esta república de ne-
gros libertos, a primeira na Amé-
rica Latina, assistiu à promulga-
çãode 23 constituições, à investi-
düra de 42 chefes de Estado: sete
desgovernaram mais de 10 anos,
npye se declararam vitalícios ou
imperadores ao estilo de Nero ou
Tibério e 29 foram assassinados
óií deportados a patadas.
-^delírio nacional mais horro-
toso Aconteceu durante 29 anos
corff> prançois Duvalier (papa
gggseu filho Jean Claude e a
corporação de brutamontes que
assegurou na base da violência
ggueie^ reinado de monstros. Ain-
da. se recorda a data, quatro déca-
das;'atrás, em que o patriarca des-
sf. onda de depredação ordenou
gug. .a;cabeça do capitão Blucher
Ptiiiogènes, chefe de uma revolta
fi&strada, lhe fosse trazida numa
Bandeja. Um avião da Força Aérea
recolheu a cabeça, conservada no
pio, e levou-a até o palácio. O

imaginário popular transformou
o fato em lenda, contando que
Papa Doe interrogou a cabeça a
sós, numa comunicação maluca
que lhe permitiu averiguar outros
planos sediciosos. À sua derruba-
da, em 1986, seguiu-se a desarti-
culação dos tonton macoute, uma
nova Constituição e cinco gover-
nos de pouca duração.

"A situação dos direitos huma-
nos tem melhorado no Haiti com a
democracia, em termos relativos",
afirma Pablo Ruiz, funcionário do
Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD). 

"As

prisões e delegacias eram antes
centros de tortura e repressão.
Agora, o governo investiga os
abusos. Outros índices sociais
também melhoraram." O parcial
bem-estar atingido é precário, su-
jeito a retrocessos, e absorvido
pelo forte crescimento demográfi-
co desta nação católica e ligada ao
vodu. A ampliação das favelas in-
salubres com barracos de folhas
de flandres e papelão e as crescen-
tes necessidades de milhões que,
felizmente, parecem alheios a sua
condição de miseráveis, devoram
e sepultam qualquer progresso.

Números - As estatísticas
haitianas assustavam antes da
ocupação militar de 1994 e ainda
espantam. O país conserva apenas
2% de sua cobertura vegetal, con-
seqüência da degradação do solo,
da queima de florestas ou da fa-
bricação de carvão vegetal como
combustível doméstico, e a média
de vida é de 53,7 anos, contra
69,5 da América Latina e 77,7 dos
países desenvolvidos. A mortali-
dade infantil é de 131 por 1.000, e
cerca de 1.000 em cada 100 mil
mulheres morrem imediatamente
antes ou depois do parto, a taxa
mais alta do hemisfério ocidental.

O restavek, um tradicional trá-
fico de seres humanos, não indig-
na a intelectualidade local: milha-
res de crianças pobres são entre-
gues por seus pais a famílias abas-
tadas, das quais serão emprega-
das. Nada receberão até atingir a
idade adulta. A maioria jamais
voltará a ver suas famílias. Muitos
dos jovens que perambulam em
Porto Rico estigmatizados e sem
oportunidades são fugitivos dessa
nova escravidão. Mas nem tudo
são retrocessos. As porcentagens
de escolarização primária maneja-
dos pelo PNUD avançaram de
49% em 1994 para 65% em 1998,
e o fornecimento de água potável,
de 34% para 53% nas áreas me-
tropolitanas e de 23% para 44,5%
no meio rural.

A metade dos haitianos não
tem a quem apelar. "É terrível. As
pessoas lutam por uma lata d'á-
gua, e se você se aproximar das
portas de muitas mansões cerca-
das de muros de Pietonville ou
dos clubes eqüestres e de golfe,
pode ouvir o ruído da rega de
plantas por aspersão", comenta
um morador europeu.

Era!nmente, a pobreza haitiana explode em protestos violentos, como este contra a policia

Aristide

perdeu 
aura

de mito

PORTO PRÍNCIPE -Jean
Bertran Aristide já não é o padre-
zinho dos pobres, o sacerdote
que encarnou em 1990 a espe-
rança de milhões e ganhou a pre-
sidência por aclamação. Hoje, é
um dos homens mais endinhei-
rados do Haiti, um político em-
briagado de poder. E seus com-
patriotas o sabem muito bem.

Quem arremete contra Aris-
tide é o chefe da oposição hai-
tiana, Gérard Pierre Charles,
que primeiro foi seu aliado poli-
tico e agora é adversário decla-
rado. O mito foi destruído num
país onde os emigrantes na Fló-
rida, Quebec, Chicago ou Paris
enviam entre US$500 milhões e

US$700 milhões, e 4% da po-
pulação controlam 64% da ri-
queza. A entrevista com Char-
les se realiza em seu casarão de
Porto Príncipe. Guarda-costas
armados acompanham o presi-
dente da Organização do Povo
em Luta (OPL), que em 5 de se-
tembro passado foi atacado a ti-
ros e saiu ileso.

"Não descarto a possibili-
dade de que o governo adie as
eleições gerais marcadas para
março. Eles não estão muito
seguros dos resultados." O pre-
sidente René Preval, acrescen-
ta Gérard Pierre Charles, pre-
para de todas as maneiras o re-
gresso de seu mecenas políti-
co, Aristide, e tem empregado,
como este fez em 1995, uma
ideologia de "anarcopopulis-

mo". Preval dispensou em
1997 seu primeiro-ministro,
porque tinha critérios próprios."Não era um gêmeo seu."

A invasão americana de cinco
anos atrás restabeleceu a ordem
constitucional, abriu uma transi-
ção que se presume longa e con-
flituosa, mas não assentou uma
institucionalidade democrática.

Em lugar de incorporar ele-
mentos de estabilidade, Aristide
introduziu as velhas práticas de
corrupção que o povo tinha ra-
chaçado. segundo o chefe da
oposição, e impulsionou uma
dinâmica de conflitos. "Além

disso, nunca quis ser controlado
pelo Parlamento. A mesmo
acontece com Preval."

O presidente, por sua parte,
insiste na economia. "O Haiti foi
destruído e nossa responsabili-
dade é reconstruí-lo." Uma das
políticas de Estado é a captaçao
de divisas com o turismo. No
momento é um sonho, pois no
país inteiro só existem 800 quar-
tos de hotel homologáveis inter-
nacionalmente.

Reuters - 17/10/94

Afastado do poder desde 1996, quando elegeu o sucessor, Atnsuae prepau,-.^ pu.u

Democracia,

só formal

PORTO PRÍNCIPE - Prova-
velmente, se pudesse, a maioria
dos haitianos abandonaria a ilha
rumo aos Estados Unidos, más a
concessão de vistos foi reduzida.
Uma observação das esteiras_. ro-
lantes de bagagens do aeroporto
de Porto Príncipe confirma o pe-
so específico dos peões domici-
liados na América do Norte. As
esteiras do terminal despejam
baús com televisores, rádios, ròu-
pas, secadores de cabelo ou con-
trabando tolerado.

A democracia tutelada pela
presidência de Bill Clinton e pela
ONU é um fenômeno novo no
Haiti, um instrumento complexo
que desnorteia os partidos. As
eleições gerais de 1990 foram
vencidas pelo padre Jean-Ber-
trand Aristide, instalado hoje num
casarão de Porto Príncipe e pron-
to para o reaparecimento político.
Foi derrubado em setembro de
1991 por um golpe militar enca-
beçado por Raoul Cedrás. O pos-
terior embargo dos EUA à ilha pa-
ra forçar sua rendição só fez endu-
recer a repressão dos generais e
agravar a pobreza. O PIB caiu
30% e correu muito sangue até o
espetacular desembarque de outu-
bro de 1994, que despachou Ce-
drás para o Panamá e reinstalou o
padre no governo.

Repatriamento - Um corpo
de paz internacional substituiu o
grosso da infantaria ianque e,
dois anos depois daquele 14 de
setembro, era empossado presi-
dente um companheiro de Aristi-
de, René Preval. Determinado,
governa desde então e liberaliza
progressivamente a economia na
porção ocidental da Hispaniola,
ilha que compartilha com um ini-
migo histórico, a República Do-
minicana. Aos numerosos1 pro-
blemas o governo vizinho acres-
centou mais um, ao proceder ao
brutal repatriamento de milhares
de trabalhadores braçais haitia-
nos contratados pelos engenhos
de açúcar vizinhos. "Eles os
transportam em caminhões e os
põem na fronteira", denunciam
grupos humanitários.

Preval também não foi condes-
cendente quando, em 1997, fe-
chou o Parlamento e convocou
eleições para março de 2000. O
Haiti vive precariamente, com
70% de sua gente no campo, la-
vrando a terra como na Idade Mé-
dia. A maciça presença rural é
conseqüência da distribuição de
terras posterior ao violento fim do
regime francês de grandes planta-
ções. Embora em 1996 o país te-
nha feito a primeira transmissão
de poder entre dois presidentes
democraticamente eleitos, as
prioridades da maioria não são
políticas, mas sociais. (J.J.A)

t)e la Rúa enfrenta crise com dureza

Reuters - Corrientes, Argentina, 17/12/99

MARCIA CARMO
Correspondente

" BUENOS AIRES - Landru é
um cartunista que em riscos de-
sengonçados traduz à sua manei-
ra a vida na Argentina. Na sexta-
'feira, ele estreou um novo apeli-
dó para o ministro da Economia,
'jtfsé Luis Machinea. Um de seus
personagens aponta para uma
máquina e diz: "A nova Machi-
nea de criar impostos". A pri-
méira semana de Fernando De
La Rúa como presidente foi
marcada por medidas muito
'mais rigorosas do que se podia
imaginar, como ajuste fiscal,
cortes no orçamento, presença
do Fundo Monetário Internado-
nal (FMI) e intervenção federal
na província de Corrientes.

Protestos - A semana termi-
nou com protestos que surpreen-'deram o novo governo. Na sexta-
feira à noite, pouco depois de um
braço do sindicalismo, a CTA,
décidir convocar uma greve geral
pára amanhã, o ministro do Inte-
rior, Federico Storani, tentava
convencer outra^ila, a CGT, a não

aderir ao movimento. Movimento
este que seria em protesto contra
a crise em Corrientes, que deixou
dois mortos e pelo menos 40 feri-
dos. Também no fim da noite de
anteontem, dezenas de estudantes
protestaram em Buenos Aires
contra as mortes ocorridas naque-
la província de pouco menos de
dois milhões de habitantes.

Por mais que tente, será difícil
que o novo governo não enfrente
protestos ao longo de sua gestão.
Protestar faz parte da cultura dos
argentinos. Todas as quartas-fei-
ras, por exemplo, um grupo de
aposentados faz caminhada contra
os baixos benefícios. Todas as
quintas, as mães da Praça de Maio
lembram as atrocidades que leva-
ram a perdas de seus filhos e ne-
tos, durante a ditadura, numa ca-
minhada em frente à Casa Rosa-
da. E na sexta-feira passada,
quando souberam que o confronto
entre soldados e manifestantes ha-
via deixado mortos, imediatamen-
te, se formaram manifestações em
diferentes locais. Até mesmo os
soldados fizeram uma espécie de
protesto, erguendo bandeiras

com os salários em atraso desde abril enfrentam as forças policiais

brancas para tentar retirar os ma-
nifestantes que resistiam na ponte
General Belgrano, o principal
acesso à província de Corrientes.

Mas, ao contrário do que al-
guns podiam pensar, em poucos
dias De La Rúa mostrou-se mais

firme do que se imaginava. E ao
mesmo tempo muito mais políti-
co do que 

"aburrido" (chato), o
lema da sua campanha eleitoral.
Tudo o que foi decidido até aqui
recebeu seu próprio aval ou re-
provação. Ele fez questão de re-

ceber pessoalmente, por exem-
pio, a nomeação até dos secretá-
rios dos dez ministérios. Nomeou
velhos amigos para postos-cha-
ves, além de seu irmão, Jorge, na
Secretaria Geral da Casa Rosada,
escolheu o ex-banqueiro Fernan-

do de Santinaiies para a SIDE "a

secretaria de inteligência1" e
Adalberto Giavarini, seu secretá-
rio de Fazenda nos tempos da
prefeitura de Buenos Aires, para
o Ministério do Exterior.

Professores - Na semana
passada, também por sua inicia-
tiva, foi enviada ao Congresso,
dentro do pacote de ajuste fiscal
um novo imposto, já aprovado
na Câmara dos Deputados, que
somará mais US$ 660 milhões
para um aumento de US$ 60 pa-
ra os professores. Com o gesto,
De La Rúa conseguiu a promes-
sa de que na próxima quarta-fei-
ra, depois de mil dias, será reti-
rada a já famosa barraca branca
em frente ao Congresso Nacio-
nal. Ali, 1.500 professores de to-
do o país se revezaram num je-
jum que durou entre cinco e

quinze dias para cada um deles e
teve o apoio, durante o mandato
anterior, exatamente dos que
agora são governo. Governo que
fará de tudo para desestimular
novos protestos mas também
adotará as medidas de arrocho
que esperam os mercados.

1
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De la Rúa enfrenta crise com dureza

Reuters - Corrientes, Argentina, 17/12/99

MARCIA CARMO
Correspondente

BUENOS AIRES - Landru é
um cartunista que em riscos de-
sengonçados traduz à sua manei-
ra a vida na Argentina. Na sexta-
feira, ele estreou um novo apeli-
do para o ministro da Economia,
J,osé Luis Machinea. Um de seus
personagens aponta para uma
máquina e diz: "A nova Machi-
nea de criar impostos". A pri-
meira semana de Fernando De
La: Rúa como presidente foi mar-
cada por medidas muito mais ri-
gorosas do que se podia imagi-
nar, como ajuste fiscal, cortes no
orçamento, presença do Fundo
Monetário Internacional (FMI) e
intervenção federal na província
de Corrientes.

Protestos - A semana termi-
nou com protestos que surpreen-
deram o novo governo. Na sexta-
feira à noite, pouco depois de um
braço do sindicalismo, a CTA, de-
cidir convocar uma greve geral
para amanhã, o ministro do Inte-
rior, Federico Storani. tentava
convencer outra ala, a CGT, a não

aderir ao movimento. Movimento
este que seria em protesto contra a
crise em Corrientes, que deixou
dois mortos e pelo menos 40 feri-
dos. Também no fim da noite de
anteontem, dezenas de estudantes
protestaram em Buenos Aires
contra as mortes ocorridas naque-
la província de pouco menos de
dois milhões de habitantes.

Por mais que tente, será difícil
que o novo governo não enfrente
protestos ao longo de sua gestão.
Protestar faz parte da cultura dos
argentinos. Todas as quartas-fei-
ras, por exemplo, um grupo de
aposentados faz caminhada contra
os baixos benefícios. Todas as
quintas, as mães da Praça de Maio
lembram as atrocidades que leva-
ram a perdas de seus filhos e ne-
tos, durante a ditadura, numa ca-
minhada em frente à Casa Rosa-
da. E na sexta-feira passada,
quando souberam que o confronto
entre soldados e manifestantes ha-
via deixado mortos, imediatamen-
te, se formaram manifestações em
diferentes locais. Até mesmo os
soldados fizeram uma espécie de
protesto, erguendo bandeiras
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Funcionários públicos com os

brancas para tentar retirar os ma-
nifestantes que resistiam na ponte
General Belgrano, o principal
acesso à província de Corrientes.

Mas, ao contrário do que al-
guns podiam pensar, em poucos
dias De La Rúa mostrou-se mais

t

salários em atraso desde abril enfrentam as forças policiais

firme do que se imaginava. E ao
mesmo tempo muito mais políti-
co do que 

"aburrido" (chato), o
lema da sua campanha eleitoral.
Tudo o que foi decidido até aqui
recebeu seu próprio aval ou re-
provação. Ele fez questão de re-

ceber pessoalmente, por exemplo,
a nomeação até dos secretários
dos dez ministérios.

Professores - Na semana
passada, também por sua iniciati-
va, foi enviada ao Congresso, den-
tro do pacote de ajuste fiscal um

novo imposto, já aprovado na
Câmara dos Deputados, que so-
mará mais US$ 660 milhões para
um aumento de US$ 60 para os
professores. Com o gesto, De La
Rúa conseguiu a promessa de que
na próxima quarta-feira, depois de
mil dias, será retirada a já famosa
barraca branca em frente ao Con-
gresso Nacional. Ali, 1.500 pro-
fessores de todo o país se reveza-
ram num jejum que durou entre
cinco e quinze dias para cada um
deles e teve o apoio, durante o
mandato anterior, exatamente dos
que agora são governo. Governo
que fará de tudo para desestimular
novos protestos mas também ado-
tará as medidas de arrocho que es-
peram os mercados.

..ÍMÍJ
¦ Uma carta-bomba destroçou
ontem a mão esquerda do depu-
tado José Martinez Llanos,,um
dos líderes da facção peronista
que forçou a saída das autorida-
des de Corrientes no dia 2 de ju-
lho. O atentado terrorista, o pri-
meiro ocorrido no governo de
De la Rúa, aumentou ainda mais
a tensão na província.
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Haiti encerra o século na miséria

i Cinco anos depois da intervenção americana para depor militares golpistas, país faminto mendiga ajuda internacional

Reuters - Porto Príncipe, 21/4/99

JUAN JESÚS AZNÁREZ
El País

PORTO PRÍNCIPE - A miséria
causa náuseas em alguns subúr-
bios de Porto Príncipe, e, cinco
anos depois que 20 mil soldados
americanos invadiram o Haiti pa-
ra restabelecer a lei e a ordem, o
país fundado por escravos fugidos
é hoje mais democrático, mas per-
manece atolado num atraso miste-
rioso e indecente. Os Estados
Unidos terminaram há duas sema-
nas o repatriamento de seus últi-
mos 450 marines, a missão da po-
jícia civil da ONU conclui seu
mandato este mês, e a ilha antilha-
na que foi colônia francesa e pre-
sa de guerra de vários sátrapas en-
tra no novo milênio ainda faméli-
ca, mendicante, entregando-se ao
vodu e à ajuda internacional.

O país mais pobre da América
é um enclave de planícies e fio-
restas destruídas, com 75% dos
seus 7,6 milhões de habitantes
em condições paupérrimas, que
sofre as seqüelas de uma históri-
ca sucessão de ditaduras e crises
políticas e econômicas. O Haiti
sobrevive em seu calvário com as
remessas de um milhão e meio de
compatriotas expulsos pela fome
para os Estados Unidos ou Cana-
dá, com os US$ 356 milhões de
ajuda multilateral, os fundos do
narcotráfico e uma economia
precária e informal.

Nações Unidas - O Conse-
lho de Segurança da ONU conhe-
ce a fragilidade do processo em
marcha e estuda uma prorrogação
da permanência de seus instruto-
res que adestram a polícia haitia-
na no respeito ao próximo e na
aplicação de um novo programa
de modernização judiciária, cívi-
ca e financeira supervisionado
pela Assembléia Geral. "Não po-
demos deixá-los sozinhos. Sua
democracia é muito frágil e isso
leva tempo", adverte um diplo-
mata. Durante seus 195 anos de
existência, esta república de ne-
gros libertos, a primeira na Amé-
rica Latina, assistiu à promulga-
ção de 23 constituições, à investi-
dura de 42 chefes de Estado: sete
desgovernaram mais de 10 anos,
nove se declararam vitalícios ou
imperadores ao estilo de Nero ou
Tibério e 29 foram assassinados
ou deportados a patadas.

O delírio nacional mais horro-
roso aconteceu durante 29 anos
com François Duvalier (papa
Doe), seu filho Jean Claude e a
corporação de brutamontes que
assegurou na base da violência
aquele reinado de monstros. Ain-
da se recorda a data, quatro déca-
das atrás, em que o patriarca des-
sa onda de depredação ordenou
que a cabeça do capitão Blucher
Philogènes, chefe de uma revolta
frustrada, lhe fosse trazida numa
bandeja. Um avião da Força Aérea
recolheu a cabeça, conservada no
gèío, e levou-a até o palácio. O

imaginário popular transformou
o fato em lenda, contando que
Papa Doe interrogou a cabeça a
sós, numa comunicação maluca
que lhe permitiu averiguar outros
planos sediciosos. À sua derruba-
da, em 1986, seguiu-se a desarti-
culação dos tonton macoute, uma
nova Constituição e cinco gover-
nos de pouca duração.

"A situação dos direitos huma-
nos tem melhorado no Haiti com a
democracia, em termos relativos",
afirma Pablo Ruiz, funcionário do
Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD). 

"As

prisões e delegacias eram antes
centros de tortura e repressão.
Agora, o governo investiga os
abusos. Outros índices sociais
também melhoraram." O parcial
bem-estar atingido é precário, su-
jeito a retrocessos, e absorvido
pelo forte crescimento demográfi-
co desta nação católica e ligada ao
vodu. A ampliação das favelas in-
salubres com barracos de folhas
de flandres e papelão e as crescen-
tes necessidades de milhões que,
felizmente, parecem alheios a sua
condição de miseráveis, devoram
e sepultam qualquer progresso.

Números - As estatísticas
haitianas assustavam antes da
ocupação militar de 1994 e ainda
espantam. O país conserva apenas
2% de sua cobertura vegetal, con-
seqüência da degradação do solo,
da queima de florestas ou da fa-
bricação de carvão vegetal como
combustível doméstico, e a média
de vida é de 53,7 anos, contra
69,5 da América Latina e 77,7 dos
países desenvolvidos. A mortali-
dade infantil é de 131 por 1.000, e
cerca de 1.000 em cada 100 mil
mulheres morrem imediatamente
antes ou depois do parto, a taxa
mais alta do hemisfério ocidental.

O restavek, um tradicional trá-
fico de seres humanos, não indig-
na a intelectualidade local: milha-
res de crianças pobres são entre-
gues por seus pais a famílias abas-
tadas, das quais serão emprega-
das. Nada receberão até atingir a
idade adulta. A maioria jamais
voltará a ver suas famílias. Muitos
dos jovens que perambulam em
Porto Rico estigmatizados e sem
oportunidades são fugitivos dessa
nova escravidão. Mas nem tudo
são retrocessos. As porcentagens
de escolarização primária maneja-
dos pelo PNUD avançaram de
49% em 1994 para 65% em 1998,
e o fornecimento de água potável,
de 34% para 53% nas áreas me-
tropolitanas e de 23% para 44,5%
no meio rural.

A metade dos haitianos não
tem a quem apelar. "É terrível. As
pessoas lutam por uma lata d'á-
gua, e se você se aproximar das
portas de muitas mansões cerca-
das de muros de Pietonville ou
dos clubes eqüestres e de golfe,
pode ouvir o ruído da rega de
plantas por aspersão", comenta
um morador europeu.

Não raramente, a pobreza haitiana explode em protestos violentos, como este contia a policia

Aristide

perdeu 
aura

de mito

PORTO PRÍNCIPE -Jean
Bertran Aristide já não é o padre-
zinho dos pobres, o sacerdote
que encarnou em 1990 a espe-
rança de milhões e ganhou a pre-
sidência por aclamação. Hoje, é
um dos homens mais endinhei-
rados do Haiti, um político em-
briagado de poder. E seus com-
patriotas o sabem muito bem.

Quem arremete contra Aris-
tide é o chefe da oposição hai-
tiana, Gérard Pierre Charles,
que primeiro foi seu aliado poli-
tico e agora é adversário decla-
rado. O mito foi destruído num
país onde os emigrantes na Fló-
rida, Québec, Chicago ou Paris
enviam entre US$500 milhões e

US$700 milhões, e 4% da po-
pulação controlam 64% da ri-
queza. A entrevista com Char-
les se realiza em seu casarão de
Porto Príncipe. Guarda-costas
armados acompanham o presi-
dente da Organização do Povo
em Luta (OPL), que em 5 de se-
tembro passado foi atacado a ti-
ros e saiu ileso.

"Não descarto a possibili-
dade de que o governo adie as
eleições gerais marcadas para
março. Eles não estão muito
seguros dos resultados." O pre-
sidente René Preval, acrescen-
ta Gérard Pierre Charles, pre-
para de todas as maneiras o re-
gresso de seu mecenas políti-
co, Aristide, e tem empregado,
como este fez em 1995, uma
ideologia de "anarcopopulis-

mo". Preval dispensou ein
1997 seu primeiro-ministro,
porque tinha critérios próprios."Não era um gêmeo seu."

A invasão americana de cinco
anos atrás restabeleceu a ordem
constitucional, abriu uma transi-
ção que se presume longa e con-
flituosa, mas não assentou uma
institucionalidade democrática.

Em lugar de incorporar ele-
mentos de estabilidade, Aristide
introduziu as velhas práticas de
corrupção que o povo tinha ra-
chaçado, segundo o chefe da
oposição, e impulsionou uma
dinâmica de conflitos. "Além

disso, nunca quis ser controlado
pelo Parlamento. A mesmo
acontece com Preval."

O presidente, por sua parte,
insiste na economia. "O Haiti foi
destruído e nossa responsabili-
dade é reconstruí-lo." Uma das
políticas de Estado é a captação
de divisas com o turismo. No
momento é um sonho, pois no
país inteiro só existem 800 quar-
tos de hotel homologáveis inter-
nacionalmente.

Reuters - 17/10/94

Afastado do poder desde 1996, quando elegeu o sucessor, Misnae prepara-se peru vuuu,

Democracia,i,>»vvt>w

só formal

PORTO PRÍNCIPE - Prova-
velmente, se pudesse, a maioria
dos haitianos abandonaria a ilha
rumo aos Estados Unidos, mas a
concessão de vistos foi reduzida.
Uma observação das esteiras ro-
lantes de bagagens do aeroporto
de Porto Príncipe confirma o pe-
so específico dos peões domici-
liados na América do Norte. As
esteiras do terminal despejam
baús com televisores, rádios, rou-
pas, secadores de cabelo ou con-
trabando tolerado.

A democracia tutelada pela
presidência de Bill Clinton e pela
ONU é um fenômeno novo no
Haiti, um instrumento complexo
que desnorteia os partidos. As
eleições gerais de 1990 foram
vencidas pelo padre Jean-Bèr-
trand Aristide, instalado hoje num
casarão de Porto Príncipe e pron-
to para o reaparecimento político.
Foi derrubado em setembro de
1991 por um golpe militar enca-
beçado por Raoul Cedrás. O pos-
terior embargo dos EUA à ilha pa-
ra forçar sua rendição só fez endu-
recer a repressão dos generais e
agravar a pobreza. O PIB caiu
30% e correu muito sangue até o
espetacular desembarque de outu-
bro de 1994, que despachou Ce-
drás para o Panamá e reinstalou o
padre no governo.

Repatriamento - Um corpo
de paz internacional substituiu o
grosso da infantaria ianque e,
dois anos depois daquele 14 de
setembro, era empossado presi-
dente um companheiro de Aristi-
de, René Preval. Determinado,
governa desde então e liberaliza
progressivamente a economia na
porção ocidental da Hispaniola,
ilha que compartilha com um ini-
migo histórico, a República Do-
minicana. Aos numerosos pro-
blemas o governo vizinho acres-
centou mais um, ao proceder ao
brutal repatriamento de milhares
de trabalhadores braçais haitia-
nos contratados pelos engenhos
de açúcar vizinhos. "Eles os
transportam em caminhões e os
põem na fronteira", denunciam
grupos humanitários.

Preval também não foi condes-,
cendente quando, em 1997, fe-
chou o Parlamento e convocou
eleições para março de 2000...O
Haiti vive precariamente, com

• 70% de sua gente no campo, la-
vrando a terra como na Idade Mé-
dia. A maciça presença rural é
conseqüência da distribuição de
terras posterior ao violento fim do
regime francês de grandes planta-
ções. Embora em 1996 o país te-
nha feito a primeira transmissão
de poder entre dois presidentes
democraticamente eleitos, as
prioridades da maioria não são
políticas, mas sociais. (J.J.A)
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GENEBRA - Apesar de ter ga- direita tradicional para que tudo fi-
rantido sua reelei5ao, outro derro- casse como estd. Ironicamente, a
tado na sessao que escolheu o no- rufna de Christoph Blocher conie-
vo Conselho Federal sui'?o foi sou exatamente com a yit6ria de
ministro da Economia, Pascal seu correligionario. Veja abaixo
Couchepin. Eleito pelo PRD em quais sao as sete personaUdades
1998, apos o falecimento do antigo que vao govemar a Suf$a at6 2003:
conselheiro federal Jean-Pascal -Ruth Dreiffus (59 anos,
Delamuraz, Couchepin 6 conside- PS): atual presidenta do pafs,°"i
rado o homem forte do governo, tamWm ministra do Interior.-
gragas & sua proximidade com aMoritz Leuenberger (53:
setor privado. Apesar deste perfil, anos, PS): ministro do Meitx
ele passou perto da degola ao ob- Ambiente, Transportes, Energia'e
ter o escore mais baixo entre os Comunica^ao. '

escolhidos (124 votos). O motivo .Pascal Couchepin (57 an<&
da repulsa de alguns colegas par- PRD): ministro da '.

lamentares fica claro nas palavras Economia. : ;
do jornalista e deputado-federal aKaspar Villiger (58 aoo?,
Patrice Mugny (PV), um dos mais PRD): ministro das Finanjas.,?*r
votados em Genebra: "Couchepin Joseph Deiss (53 ^anos!,
e o enviado especial da Sufsa SA, PDC): ministro das Relajoe?;;
um homem a servifo do dinhei- Exteriores. 0 'A-
ro", esbravejou. «Ruth Metzler (35 anos,

0 conselheiro federal mais vo- PDC): ministra da Justifa i r^-
tado, com 191 votos, foi justamen- .Adolf Ogi (57 anos, UDQf
te o representante da UDC, Adolf ministro da Defesa e dos Espoi^6£.
Ogi. Tantos votos se devem a tatica Obedecendo ao crit&io de rodfefty
vitoriosa dos socialistas, que entra- serf o presidente da Suf?a rio anfr
ram em acordo com os partidos da que vem. (M.T.) ' ,ia(a;

Reuters - Helsfnqui, 11 /12/99
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O nrimeim-ministm turco, Bulent Ecevit, na cupula de Helsmqui: "Fmnteiras da UE se estenderao inevitavelmente rumo ao Leste" U
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Reuters - Helslnqui, 11/12/99

O primeim-ministm turco, Bulent Ecevit, na cúpula de Helsínqui: "Fronteiras da UE se estenderão inevitavelmente rumo ao Leste"

Europa busca seus limites

¦ Candidatura turca reabre uma questão de ordem: quem pode entrar na UE?

XAVIER VIDAL-FOLCH
El Pais

BRUXELAS - Quase todos os
clubes tendem a se ampliar. Mas
nunca infinitamente, sob pena de
abandonar sua condição e se
transformar na humanidade. Fi-
xam regras para admitir novos só-
cios, sabem a dimensão que bus-
cam, uma pauta indispensável pa-
ra o esboço de seu futuro: traçam
seus limites desejáveis, embora
sejam flexíveis. Com o impulso
para a ampliação rumo ao Leste e
com a candidatura da Turquia, a
cúpula de Helsínqui, no fim de
semana passado, atualizou "a ne-
ce.ssidade de abrir um grande de-
bate sobre as fronteiras da Euro-
pa", como disse acertadamente o
presidente da Comissão Euro-
péia. Romano Prodi.

Ele reiterou sua proposta de que
os, çjdadãos e o Parlamento sejam
,os protagonistas neste debate, por-
que ,"é impossível fixar as frontei-
ras européias unicamente com base
em decisões governamentais".

Mas muitos, absorvidos pelo
dia-a-dia, aceitam a inércia atual,
segundo a qual a dimensão é fun-
ção quase exclusiva da solicitação
de peticionários, que só devem
cumprir os "critérios de Copenha-
gue". Assim, para o presidente
francês Jacques Chirac, "a 

ques-
tão dos limites é um pouco abstra-
ta, ante as questões concretas que
se nos apresentam agora". "Tal-

vez esse debate não seja o mais
importante agora, não há propos-
tas de adesão que o requeiram co-
mo questão prévia", concordou o
ministro espanhol das Relações
Exteriores, Abel Matutes.

Arrogante - Outros têm opi-
niões coincidentes, por motivos
distintos. "Seria uma arrogância
que esta geração quisesse escrever
a história da Europa para sem-
pre", comentou o português Fran-
cisco Seixas. Mas reina o pragma-
tismo do status quo. 

"As candida-
turas que se têm apresentado até
agora constituem o desenvolvi-
mento natural da União", mani-
testou o nrimeiro-ministro de Por-
tugal, / ^"terres.

Ningu^.- à pergunta
de Prodi: "Se não i.u regras, por
que a Coréia do Sul não poderia
se integrar?" Claro que a Coréia
do Sul é uma hipérbole. Mas a
candidatura da Turquia obrigará à
reflexão. É mais européia do que
a Argélia, Tunísia ou Marrocos?
Por acaso estes não foram um dia
Europa, a Europa romana? Ou são

rigorosamente da África, porque o
mar os separa?

Por si só, a geografia não re-
move todas as dificuldades: um
canal que separa o Reino Unido e
a Martinica é UE porque esta é
francesa. Se o caso turco se torna
um precedente, a Rússia poderia
da mesma forma aspirar ao in-
gresso, porque também um recan-
to do seu território se localiza em
solo europeu, embora a maior par-
te seja asiática.

A Europa até os Urais? A
União Européia até Vladivostok?
"A idéia de que a família euro-
péia abarque a Rússia entra no
campo do possível", respondeu o
presidente da vez, o finlandês
Paavo Lipponen, pois 

"a Europa
e a UE são dois conceitos distin-
tos: a Finlândia sempre foi um
país europeu e nem sempre foi

Critério de

adesão não

é geográfico

Os critérios de Copenha-
gue para a adesão à UE foram
adotados na cúpula de 21 e 22
de junho de 1993. Dizem o
seguinte: "A adesão requer
que o país candidato tenha al-
cançado uma estabilidade de
instituições que garanta a de-
mocracia, o Estado de Direi-
to, os direitos humanos e o
respeito e proteção das mino-

rias, o funcionamento de uma
economia de mercado, assim
como a capacidade de fazer
frente à pressão competitiva e
às forças do mercado dentro
da União. A adesão pressupõe
a capacidade do candidato de
assumir as obrigações que ela
implica, inclusive a observân-
cia dos fins da União Política,
Econômica e Monetária. A
capacidade da União de ab-
sorver novos membros, sem
deixar de manter o impulso
da integração européia, é tam-
bém uma consideração im-
portante no interesse geral
tanto da União quanto dos
países candidatos."

Ambição desmedidf

detém radical suíço:

membro da UE". "No futuro",
previu, 

"as fronteiras da União
Européia deverão coincidir com
as da Europa."

Mas quem as define? Quem
define as fronteiras culturais?
Como sopesar a história? Alguns
já patrocinam a candidatura da
Moldávia, da Ucrânia. E men-
ciona-se inclusive a Geórgia.
Qualquer dia, os sulistas pode-
riam responder com o Magreb,
para equilibrar o clube.

Urgências - Não vale escon-
der a cabeça sob a sombra da
profecia segundo a qual 

"o 
pro-

blema demorará uma geração pa-
ra aparecer". "Entraremos muito
antes do que alguns prevêem",
assegurou o primeiro-ministro
turco, Bulent Ecevit, convencido
de que 

"as fronteiras da União
Européia se estenderão inevita-
velmente rumo ao Leste, rumo a
Azerbaijão e à Ásia Central".

Pode ser que Helsínqui fosse
uma saída para as urgências de
hoje, na convicção de que a
Turquia jamais entrará. Mas en-
tão a estabilidade estratégica
agora comprada se resolveria
como um bumerangue de insta-
bilidade, quando cumprisse as
condições e as rechaçasse.
Além disso, a dinâmica aberta
com uma candidatura é difícil-
mente controlável: prefigura e
acelera a adesão.

Que Europa? E que União?
Se ambas devem coincidir, que
se saiba o que são ambas. E que
se evite a desarticulação da UE.
Com diferentes velocidades? É
preciso formular tudo, antes
que, amanhã, o Turcmênia tam-
bém tenha a idéia de apresentar

MAURÍCIO THUSWOHL
Especial para o JB

GENEBRA - A União Demo-
crática do Centro (UDC), parti-
do suíço de extrema direita que
ganhou em outubro as eleições
legislativas no país, não cessa
de surpreender. Apontado desde
a vitória eleitoral como favorito
para conquistar uma segunda
cadeira no Conselho Federal -
órgão colegiado que preside a
Suíça - o partido de* Christoph
Blocher adotou uma estratégia
política suicida e acabou dei-
xando escorrer por entre os de-
dos uma vitória que, interna-
mente, era tida como certa.
Reunido na última quarta-feira
em sessão solene, o parlamento
suíço decidiu reconduzir os sete
membros do atual Conselho Fe-
deral a um novo mandato de
quatro anos, salvaguardando
desta maneira a "Fórmula Mági-
ca" que, desde 1959, reparte as
cadeiras do colegiado entre os
quatro maiores partidos do país.

O Partido Socialista (PS), o
Partido Radical Democrático
(PRD) e o Partido Democrata-
Cristão (PDC) têm duas cadei-
ras cada, enquanto a UDC fica
com apenas uma. Energizada
pela chuva de votos que rece-
beu, a UDC pleiteou uma se-
gunda cadeira no Conselho Fe-
deral, tomando uma atitude
histórica ao desafiar a "Fórmu-

la Mágica" pela primeira vez
em 40 anos. O resultado obtido
nas urnas deixava claro que o
PDC - que teve pífio desempe-
nho eleitoral - deveria dar
adeus a sua segunda cadeira,
em prol da UDC.

Golpe - No entanto, o so-
nho de grandeza de Christoph
Blocher pôs tudo a perder. Ante-
vendo "uma 

grande coalizão de
direita que vai mudar os rumos
da Suíça no próximo milênio",
ele surpreendeu, ao anunciar

que lançaria seu nome não con-
tra um conselheiro federal do
PDC, mas contra a presidenta
da República, a socialista Ruth
Dreiffus. Ao acenar com esta in-
suspeitada generosidade, Blo-
cher tentou na verdade um gol;
pe de mestre que o colocaria cò-
mo principal personagem pòlíti-
co do país: 

"Nossos verdadeiros
adversários são os socialistas.
Para que atacar o PDC, se, jun-
tos, nós podemos varrer a,'es-
querda do poder em poucos
anos?", indagou Blocher.

No entanto, o canto de se-
reia da extrema direita não deu
resultado. Consolidados há
quatro décadas num govéniò
de entendimento nacional, nu-
ma nação com elevado índice
de vida e quase nenhum confli-
to social, os partidos da direiíâ
tradicional preferiram conti-
nuar ao lado do velho e previ-
sível inimigo do que convidar
um novo e pouco confiável
amigo. Na prática, o resultado
foi arrasador: Ruth Dreiffus
obteve 148 votos oriundos de
diversos partidos; Blocher con-
seguiu 58 votos, apenas sete a
mais que a bancada da Uniaò
Democrática de Centro.

Amargura - Petrificado,
numa sala lotada e com tráns-
missão direta para todo o país,-
Christoph Blocher não escoiH
deu sua amargura: "Os dois
outros partidos burgueses fize-
ram a infeliz escolha de còriü-
nuar governando com a esquer,-
da... Daqui pra frente, nãoi fa-
remos mais acordos, lutaremos
por construir uma oposição pq-:
pular e ativa", prometeu.; Na
saída, Blocher ainda brindou
os parlamentares adversários
com uma pitoresca declaração::
"Nos veremos em Filipos";
disse, citando a fala que o fan-
tasma de Júlio César dirige Jt
seu algoz Brutus, na famosa
peça de Shakespeare. ••

Atenção à América Latina

JEstudo critica a

política dos EUA

em relação à região

FLAVIA SEK.LES
¦ Correspondente
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WASHINGTON - No fim de

1994, a primeira Cúpula das
Américas definiu o início de

; uma nova era no relacionamento
entre os Estados Unidos e outros
países do hemisfério. Com a
queda do Muro de Berlim, o fim
da União Soviética, a democra-
cia se espalhando por todos os
lados e apenas Cuba assistindo

. da arquibancada, ficou combina-
do que as relações entre o gran-
de poder econômico da região e
os outros se definiriam e cresce-
riam através do comércio. Pia-
nejou-se finalizar até 2005 as
negociações para criar uma Área
de Livre Comércio das Américas
(Alca): daí para frente, argu-
mentavam os Estados Unidos, a
prosperidade se espalharia entre
os mais de 30 países do hemisfé-
rio, levando ao fortalecimento
de governos democratas e à re-

..dução dos problemas sócio-eco-
nômicos da região.

Hoje, é praticamente inima-
ginável que as negociações para
a Alca terminem em tempo. O
fracasso recente de uma reunião
da Organização Mundial do Co-
mércio em Seattle demonstrou a
dificuldade que os EUA encon-
tram neste momento para avan-
çar em acordos comerciais. E as
negociações substantivas da Al-
ca só podem começar depois
que o governo americano tiver
autorização do Congresso para
negociar acordos completos,
que podem ser aprovados ou jo-
gados por terra pelos parlamen-
tares americanos, mas não mo-
dificados. Apenas depois das
eleições de 2000 e da posse do
novo presidente em 2001, a Ca-
sa Branca poderá pedir o fast
track (a tal autorização).

Apesar disso, há um novo
movimento nos Estados Unidos
que argumenta que comércio
apenas não é suficiente, e que o
foco da política americana com
relação à América Latina é es-
treito demais para garantir a es-
tabilidade frente às novas amea-
ças deste fim de século.

Um estudo recém publicado
em Washington pelo Center for
Strategic and International Stu-

dies argumenta que Washington
deve começar a considerar com
seriedade as implicações de uma
área de livre comércio em sua
política de defesa e se preocupar
com possíveis ambições na área
de segurança do Mercosul.

"O clima socioeconômico da
América do Sul é variado e não
é politicamente seguro", diz o
relatório. "Mesmo assim, o pro-
cesso da Alca presume que
exista na América do Sul uma
sinergia de liderança entre go-
vemos e blocos de elite capaz
de simultaneamente manter um
ritmo viável de reformas inter-
nas e lidar com uma variedade
de problemas de segurança da
era pós-Guerra Fria." Esses no-
vos desafios incluem terroris-
mo, tráfico de drogas e outras
ameaças para processo a demo-
cracia, como a corrupção.

"A realidade", diz o estudo,
"é 

que forças militares ainda es-
tão em demanda e estão sendo
incentivadas a assumir novos pa-
péis." Enquanto Washington tem
forte interesse em manter a esta-
bilidade de seus vizinhos, o go-
verno americano - do Executivo
ao Congresso - e entidades de
estudo privadas continuam não

dando a importância devida à
América Latina, com a exceção
de algumas áreas de interesse
específicas como direitos huma-
nos e meio ambiente.

Na América Latina, as reper-
cussões da atitude dos EUA com
relação à região também são ru-
ins. Cresce a sensação de que
não há muita substância na Alca,
o que leva à busca de alianças
inter-regionais. Isso ocorre num
momento em que 

"a maior parte
dos governos da América do Sul
estão diante de desafios político-
sociais ou de segurança a suas
políticas de livre comércio".

O relatório da CSIS, resulta-
do de dois anos de estudo, reco-
nhece que há uma razão pela
qual apenas questões econômi-
cas dominem a pauta do rela-
cionamento Norte-Sul. "Uma

linha de argumento contra um
contexto estratégico maior para
atingir as metas de 2005 é que
isso daria um gosto político
ruim às metas de muitos gover-
nos sul-americanos," diz o estu-
do. "Por outro lado, assumir
que comércio livre com os Es-
tados Unidos será visto como
um desenvolvimento benigno é
algo altamente improvável."

mmJ •'*>* '
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Blocher (com a mulher) tentou buscar aliados, masjracqss\

Status quo é mantido

GENEBRA - Apesar de ter ga-
rantido sua reeleição, outro derro-
tado na sessão que escolheu o no-
vo Conselho Federal suíço foi o
ministro da Economia, Pascal
Couchepin. Eleito pelo PRD em
1998, após o falecimento do antigo
conselheiro federal Jean-Pascal
Delamuraz, Couchepin é conside-
rado o homem forte do governo,
graças à sua proximidade com o
setor privado. Apesar deste perfil,
ele passou perto da degola ao ob-
ter o escore mais baixo entre os
escolhidos (124 votos). O motivo
da repulsa de alguns colegas par-
lamentares fica claro nas palavras
do jornalista e deputado-federal
Patrice Mugny (PV), um dos mais
votados em Genebra: "Couchepin

é o enviado especial da Suíça SA,
um homem a serviço do dinhei-
ro", esbravejou.

O conselheiro federal mais vo-
tado, com 191 votos, foi justamen-
te o representante da UDC, Adolf
Ogi. Tantos votos se devem à tática
vitoriosa dos socialistas, que entra-
ram em acordo com os partidos da

direita tradicional para que tudo fi-
casse como está. Ironicamente, a
ruína de Christoph Blocher come-
çou exatamente com a vitória dè
seu correligionário. Veja abaixo
quais são as sete personalidades
que vão governar a Suíça até 200&
¦Ruth Dreiffus (59 ano$,
PS): atual presidenta do país,'é
também ministra do Interior.: | 

" 
j-

¦Moritz Leuenberger ;i(53

anos, PS): ministro do Meiá
Ambiente, Transportes, Energia"©
Comunicação.
¦Pascal Couchepin (57 anos,
PRD): ministro da "j
Economia.
¦Kaspar Villiger (58 ano?,
PRD): ministro das Finanças., "

Joseph Deiss (53 anos,
PDC): ministro das Relações; 

'

Exteriores. -Cl-
¦Ruth Metzler (35 anos,
PDC): ministra da Justiça
¦Adolf Ogi (57 anos, UDC);
ministro da Defesa e dos Esporte^.
Obedecendo ao critério de roátóo,
será o presidente da Suíça no ànçr
que vem. (M.T.) '
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O prímeitv-niinistro turco, Bulent Ecevit, na cúpula de Helsínqui: "Fronteiras da UE se estenderão inevitavelmente rumo ao Leste"

Europa busca seus limites

¦ Candidatura turca reabre uma questão de ordem: quem pode entrar na UE?

XAVIER V1DAL-FOLCH
El País

'BRUXELAS - Quase todos os
clubes tendem a se ampliar. Mas
nunca infinitamente, sob pena de
abandonar sua condição e se
transformar na humanidade. Fi-
xam regras para admitir novos só-
cios, sabem a dimensão que bus-
cam, unia pauta indispensável pa-
ra o esboço de seu futuro: traçam
seus limites desejáveis, embora
sejam flexíveis. Com o impulso
para a ampliação rumo ao Leste e
com a candidatura da Turquia, a
cúpula de Helsínqui, no fim de
semana passado, atualizou "a ne-
cessidade de abrir um grande de-
bate sobre as fronteiras da Euro-
pa", como disse acertadamente o
presidente da Comissão Euro-
péia, Romano Prodi.

Ele reiterou sua proposta de que
os cidadãos e o Parlamento sejam
os protagonistas neste debate, por-
que 

"é impossível fixar as frontei-
ras européias unicamente com base
em decisões governamentais".

Mas muitos, absorvidos pelo
dia-a-dia, aceitam a inércia atual,
segundo a qual a dimensão é fun-
ção quase exclusiva da solicitação
de peticionários, que só devem
cumprir os "critérios de Copenha-
gue": Assim, para o presidente
francês Jacques Chirac, "a 

ques-
tão dos limites é um pouco abstra-
ta;' ante as questões concretas que
se'rios apresentam agora". "Tal-

vez esse debate não seja o mais
importante agora, não há propos-
táS de' adesão que o requeiram co-
mò questão prévia", concordou o
ministro espanhol das Relações
Exteriores, Abel Matutes.

Arrogante - Outros têm opi-
niões coincidentes, por motivos
distintos. "Seria uma arrogância
que esta geração quisesse escrever
a história da Europa para sem-
pre", comentou o português Fran-
cisco Seixas. Mas reina o pragma-
tismo do status quo. 

"As candida-
turas que se têm apresentado até
agora constituem o desenvolvi-
mento natural da União", mani-
festou o primeiro-ministro de Por-
tugal, Antonio Guterres.

Ninguém responde à pergunta
de Prodi: "Se não há regras, por
que a Coréia do Sul não poderia
se integrar?" Claro que a Coréia
do Sul é uma hipérbole. Mas a
candidatura da Turquia obrigará à
reflexão. É mais européia do que
a Argélia, Tunísia ou Marrocos?
Por acaso estes não foram um dia
Europa, a Europa romana? Ou são

rigorosamente da África, porque o
mar os separa?

Por si só, a geografia não re-
move todas as dificuldades: um
canal que separa o Reino Unido e
a Martinica é UE porque esta é
francesa. Se o caso turco se torna
um precedente, a Rússia poderia
da mesma forma aspirar ao in-
gresso, porque também um recan-
to do seu território se localiza em
solo europeu, embora a maior par-
te seja asiática.

A Europa até os Urais? A
União Européia até Vladivostok?
"A idéia de que a família euro-
péia abarque a Rússia entra no
campo do possível", respondeu o
presidente da vez, o finlandês
Paavo Lipponen, pois 

"a Europa
e a UE são dois conceitos distin-
tos: a Finlândia sempre foi um
país europeu e nem sempre foi

Critério de

adesão não

é geográfico

Os critérios de Copenha-
gue para a adesão à UE foram
adotados na cúpula de 21 e 22
de junho de 1993. Dizem o
seguinte: "A adesão requer
que o país candidato tenha al-
cançado uma estabilidade de
instituições que garanta a de-
mocracia, o Estado de Direi-
to, os direitos humanos e o
respeito e proteção das mino-

rias, o funcionamento de uma
economia de mercado, assim
como a capacidade de fazer
frente à pressão competitiva e
às forças do mercado dentro
da União. A adesão pressupõe
a capacidade do candidato de
assumir as obrigações que ela
implica, inclusive a observân-
cia dos fins da União Política,
Econômica e Monetária. A
capacidade da União de ab-
sorver novos membros, sem
deixar de manter o impulso
da integração européia, é tam-
bém uma consideração im-
portante no interesse geral
tanto da União quanto dos
países candidatos."

Atentados fazem 231. i af

mortos em Sri Lankã

membro da UE". "No futuro",
previu, 

"as fronteiras da União
Européia deverão coincidir com
as da Europa."

Mas quem as define? Quem
define as fronteiras culturais?
Como sopesar a história? Alguns
já patrocinam a candidatura da
Moldávia, da Ucrânia. E men-
ciona-se inclusive a Geórgia.
Qualquer dia, os sulistas pode-
riam responder com o Magreb,
para equilibrar o clube.

Urgências - Não vale escon-
der a cabeça sob a sombra da
profecia segundo a qual 

"o 
pro-

blema demorará uma geração pa-
ra aparecer". "Entraremos muito
antes do que alguns prevêem",
assegurou o primeiro-ministro
turco, Bulent Ecevit, convencido
de que 

"as fronteiras da União
Européia se estenderão inevita-
velmente rumo ao Leste, rumo a
Azerbaijão e à Ásia Central".

Pode ser que Helsínqui fosse
uma saída para as urgências de
hoje, na convicção de que a Tur-
quia jamais entrará. Mas então a
estabilidade estratégica agora
comprada se resolveria como um
bumerangue de instabilidade,
quando cumprisse as condições e
as rechaçasse. Além disso, a
dinâmica aberta com uma candi-
datura é dificilmente controlável:
prefigura e acelera a adesão.

Que Europa? E que União?
Se ambas devem coincidir, que
se saiba o que são ambas. E que
se evite a desarticulação da UE.
Com diferentes velocidades? É
preciso formular tudo, antes
que, amanhã, o Turcmênia tam-
bém tenha a idéia de apresentar
sua candidatura.

COLOMBO - Num ataque
suicida, uma terrorista morreu
ontem ao detonar uma bomba
que matou 15 pessoas num comi-
cio da atual presidente de Sri
Lanka, Chandrika Kumaratunga,
dias antes das eleições nas quais
ela tenta um novo mandato. Poli-
ciais e testemunhas disseram que
a mulher tentou pular uma barrei-
ra para se aproximar da presiden-
te, o alvo real do atentado. Ku-
maratunga ficou ligeiramente fe-
rida quando caminhava rumo o
carro, depois de discursar no co-
mício do seu partido, a Aliança
do Povo.

Segundo funcionários do go-
verno, 100 pessoas teriam ficado
feridas e entre os 15 mortos esta-
va um alto oficial da polícia, Lo-
go após o atentado, outra bomba
explodiu numa concentração do
maior grupo de oposição, o Parti-
do Nacional Unido (PNU), num
subúrbio da capital, Colombo.
Pelo menos oito pessoas foram
mortas pela explosão, que feriu
mais de 70 pessoas.

De acordo com as autorida-
des, a presidente Kumaratunga
estava no hospital, mas não cor-
ria perigo. Segundo seu secretá-
rio os ferimentos teriam sido le-
ves. Centenas de soldados ocupa-
ram as ruas de Colombo, onde
um toque de recolher foi decreta-
do pelas autoridades. Pelo menos
três ministros e alguns jornalistas
estrangeiros estavam entre os fe-
ridos hospitalizados.

Até a noite de ontem nenhum
grupo havia assumido a respon-
sabilidade pelo atentado, mas a
própria presidente havia declara-
do anteriormente ser um alvo
preferencial para a organização
separatista Tigres de Tamil. O
grupo vem lutando há anos por

uma pátria para a minoria que vi-
ve na região norte de Sri Lanka.
Desde 1983, 55 mil pessoas fo-
ram mortas em conflitos entre a
guerrilha e as forças do governo.

A origem da explosão no co-
mício do partido da oposição ain-
da não havia sido determinada. O
principal rival da presidente Ku;
maratunga, o líder do PNU Ranil
Wickremesinghe, falando num
comício, condenou o atentado e
cobrou das autoridades uma ex-
plicação: 

"Como terroristas en-
traram numa área de alta segu-
rança?" O ministro Jeyraj Fer-
nandopulle pediu 

"a união de to-
dos os líderes nacionais na luta
contra o terrorismo".

Ex-militante da guerrilha ta-
mil, hoje convertido à luta parla-
mentar, Douglas Devananda cori-
denou os Tigres pelo atentado:
"Isso foi trabalho deles. Já está^
vamos esperando que tentassem
atrapalhar as eleições." Num raro
pronunciamento público no mês
passado, o líder dos Tigres, Velu-
pillai Prabhakaran, havia atacado
violentamente a presidente afir-
mando que seus cinco anos de
governo tinham sido uma "mal-

dição" lançada sobre a a minoria
tamil.

No último mês o grupo guer-
rilheiro lançou ataques de grande
envergadura contra o exército de
Sri Lanka, capturando armas e
bases inteiras na região de Wari-
ni, ao norte do país.

Em 1994, o candidato presi-
dencial do UNP e 51 outras pes-
soas foram mortas num atentado
semelhante ao de ontem, também
durante um comício de campa-
nha. E um ano antes o presidentè
Ranasinghe Premadasa foi assas-
sinado com uma bomba, lançada
num comício de Io de Maio.

Colombo - Af3-
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WASHINGTON - No fim de
1994, a primeira Cúpula das
Américas definiu o início de
uma nova era no relacionamento
entre os Estados Unidos e outros
países do hemisfério. Com a
queda do Muro de Berlim, o fim
da União Soviética, a democra-

' cia se espalhando por todoS os
ládos e apenas Cuba assistindo

"da arquibancada, ficou combina-
dò que as relações entre o gran-
de poder econômico da região e
os outros se definiriam e cresce-
riam através do comércio. Pia-
nejou-se finalizar até 2005 as
negociações para criar uma Área
de Livre Comércio das Américas
(Alcii): daí para frente, argu-
mentavam os Estados Unidos, a
prosperidade se espalharia entre
ós mais de 30 países do hemisfé-
rio, levando ao fortalecimento
de governos democratas e à re-
dução dos problemas sócio-eco-
nômicos da região.

Hoje, é praticamente inima-
ginável que as negociações para
a Alca terminem em tempo. O
fracasso recente de uma reunião
da Organização Mundial do Co-
mércio em Seattle demonstrou a
dificuldade que os EUA encon-
tram neste momento para avan-
çar em acordos comerciais. E as
negociações substantivas da Al-
ca só podem começar depois
que o governo americano tiver
autorização do Congresso para
negociar acordos completos,
que podem ser aprovados ou jo-
gados por terra pelos parlamen-
tares americanos, mas não mo-
dificados. Apenas depois das
eleições de 2000 e da posse do
novo presidente em 2001, a Ca-
sa Branca poderá pedir o fast
track (a tal autorização).

Apesar disso, há um novo
movimento nos Estados Unidos
que argumenta que comércio
apenas não é suficiente, e que o
foco da política americana com
relação à América Latina é es-
treito demais para garantir a es-
tabilidade frente às novas amea-
ças deste fim de século.

Um estudo recém publicado
em Washington pelo Center for
Strategic and International Stu-

dies argumenta que Washington
deve começar a considerar com
seriedade as implicações de uma
área de livre comércio em sua
política de defesa e se preocupar
com possíveis ambições na área
de segurança do Mercosul.

"O clima socioeconômico da
América do Sul é variado e não
é politicamente seguro", diz o
relatório. "Mesmo assim, o pro-
cesso da Alca presume que
exista na América do Sul uma
sinergia de liderança entre go-
vernos e blocos de elite capaz
de simultaneamente manter um
ritmo viável de reformas inter-
nas e lidar com uma variedade
de problemas de segurança da
era pós-Guerra Fria." Esses no-
vos desafios incluem terroris-
mo, tráfico de drogas e outras
ameaças para processo a demo-
cracia, como a corrupçãc.

"A realidade", diz o estudo,
"é 

que forças militares ainda es-
tão em demanda e estão sendo
incentivadas a assumir novos pa-
péis." Enquanto Washington tem
forte interesse em manter a esta-
bilidade de seus vizinhos, o go-
verno americano - do Executivo
ao Congresso - e entidades de
estudo privadas continuam não

dando a importância devida à
América Latina, com a exceção
de algumas áreas de interesse
específicas como direitos huma-
nos e meio ambiente.

Na América Latina, as reper-
cussões da atitude dos EUA com
relação à região também são ru-
ins. Cresce a sensação de que
não há muita substância na Alca,
o que leva à busca de alianças
inter-regionais. Isso ocorre num
momento em que 

"a maior parte
dos governos da América do Sul
estão diante de desafios político-
sociais ou de segurança a suas
políticas de livre comércio".

O relatório da CSIS, resulta-
do de dois anos de estudo, reco-
nhece que há uma razão pela
qual apenas questões econômi-
cas dominem a pauta do rela-
cionamento Norte-Sul. "Uma

linha de argumento contra um
contexto estratégico maior para
atingir as metas de 2005 é que
isso daria um gosto político
ruim às metas de muitos gover-
nos sul-americanos," diz o estu-
do. "Por outro lado, assumir
que comércio livre com os Es-
tados Unidos será visto como
um desenvolvimento benigno é
algo altamente improvável."

Chuvas ja 
mataram

200 na Venezuela

CARACAS - Depois de quatro
dias de chuva, já passam de 200
os mortos nas inundações na Ve- -
nezuela. Sete mil pessoas estão
desaparecidas e 150 mil desabri-
gadas. Para salvar as vítimas da-
quela que é considerada a pior ca-
tástrofe natural dos últimos 50
anos, foram mobilizados 35 heli-
cópteros. Na província de Vargas,
ao norte de Caracas, os aparelhos
foram a única maneira encontrada
para resgatar milhares de pessoas
que ficaram ilhadas. A operação
está sendo coordenada pelo presi-
dente Hugo Chávez, que recrutou
mil pára-quedistas para levar aju-
da aos lugares mais remotos.

O número final de vítimas,
segundo o ministro do Interior
José Vicente Rangel, pode au-
mentar, podendo chegar a 300
mortos. À maior parte deles so-
terrados por deslizamentos de la-
ma ou arrastados por rios que
transbordaram. Pelo menos 100
mortes ocorreram na capital, Ca-
raças. Sem comida, água e luz,
os refugiados da província de
Vargas dirigiam-se para a capital
da região, La Guaíra, em busca
de ajuda. "Minhas 

pernas não me
obedecem mais. Estou andando
há quatro dias", contou Jorge Ri-

vero, um homem de 72 anos, efi-
quanto ouvia o barulho dé um
helicóptero militar que vinha
buscar feridos depois de trazer
comida e remédios.

De acordo com o governo,
90% da população de Vargas foi
atingida pelas enchentes, que afèr
taram a vida de 350 mil habitan-
tes. O ministro da Infra-estrutura;
Júlio Montes informou que 60 mil
pessoas ainda precisam ser eVá-
cuadas e só os danos às estradas
chegavam a U$ 124 milhões. -u

Uma cidade turística à beira-'
mar, La Guaíra teve partes do seu
porto destruídas pelas chuvas. O,
porto recebia um terço do tráfego'
marítimo do país. Ás águas dás
praias, habitualmente azuis, ficar
ram marrons e cobertas de troncos1
e destroços. O ministro da Defesa
Raul Salazar disse que levaria
duas semanas para limpar a área e
de seis a sete anos para restaurar a:
região ao seu estado normal.

O presidente Hugo Chávez,
que decretou três dias de luto, iil-
formou que a ajuda do exterior já
começou a chegar ao país. Õs
EUA mandaram três helicópteros
Blackhawk e Cuba enviou médi-
cos e especialistas em situações
de emergência.
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Relato de uma época suja no Chile

, Jornalista e filha de general que participou do golpe contra Allende narra suas impressões sobre o ditador Pinochet

Reuters - Santiago, 1973

SÉRGIO BENEV1DES

Filha do general Augusto Lutz, que
participou do golpe contra Salvador Allen-
de, no Chile, e morreu em circunstâncias
não muito bem explicadas, quando se opôs
à repressão desencadeada pelo ditador Au-

gusto Pinochet, a jornalista Patrícia Lutz
relata agora, mais de 25 anos depois, suas
impressões acerca dos militares envolvi-
dos no levante contra o governo socialista.
No livro Anos de vento sujo (Garden Hills
Editora) estão generais, tenentes e coro-
néis que Patrícia conheceu de perto, desde
antes do golpe. E Pinochet, no ambiente
familiar, aparece como um personagem
secundário, submetido à mulher, Lucía,
que 

"sempre fazia notar que ela era supe-
rior a ele", recorda a jornalista, que esteve
esta semana em São Paulo para o lança-
mento do livro e falou por telefone com o
JORNAL DO BRASIL.

"Não era uma pessoa muito preparada.
Era inculto", diz Patrícia acerca do ditador.
"Pinochet sempre dizia que era uma sorte

para ele ter Lucía a seu lado. Creio que Pi-
nochet sempre tentou provar à mulher que
ele podia ser algo mais. Por isso, acho que
grande parte das decisões que tomou tam-
béiii está relacionada com esse problema de
auto-estima", afirma, traçando um desenho
nada generoso do ditador.

O livro de Patrícia é escrito em forma de
romance. Pinochet aparece como Aurélio
Blanchet, não porque a jornalista queira
dissimular sua identidade (logo no início da
história fala-se de uma "augusta visita" que
o general, já presidente, fez à cidade de
Punta Arenas), mas porque Patrícia quis
deixar claro que seu trabalho nao foi exata-
mente baseado "numa grande investiga-
ção", mas na "imagem que guardo das pes-
soas que conheci". "Ou seja, Blanchet é a
imagem que faço de Pinochet."

Contradição - Patrícia diz que à épo-
ca do golpe, em 1973, era uma estudante de
esquerda. "Eu tinha 22 anos , conta. Fui

partidária de Allende e votei nele. Era a pri-
meira vez que eu votava. Mas havia sido
criada num ambiente muito mais burguês.

"aJJSZf 'golpe: 
s™™ Cezar Mendotfi 

~ ~é 
Torilio. A»g«o Pinod*, e Gusmw> Ulgh

Não era, portanto, a típica militante de es-

querda. Exponho essas contradições no li-
vro, como eu passava desse mundo de pro-
testos a um mundo morno, em que não fal-
tavam muitas coisas."

A contradição que sua posição envol-
via, de fato, foi um dos maiores problemas
para Patrícia durante o golpe. 

"Sentia que
meus amigos, meus valores e tudo aquilo
em que eu acreditava estavam sendo des-
truídos. Por outro lado, via que meu pai, a

quem eu adorava, estava do outro lado. Pa-
ra mim isso foi tão duro que por muito
tempo me propus a sequer pensar. Não

pensava, não lia, não questionava."
Anos de vento sujo inicia-se com a ima-

gem simbólica da queda real do general
Lutz. Transferido para Punta Arenas, afasta-
do do poder em Santiago, Harald Schultz
(nome que Lutz recebe no livro) foi receber
Blanchet (Pinochet) em sua primeira via-

gem à cidade. Diante das tropas que foram
dar as boas-vindas ao presidente, diz a nar-

• . 1
radora, "presenciei como meu pai perdia o
equilíbrio e seu quepe de lauréis ouro-velho
saltava de sua cabeça para se perder, levado

pelo vento, em espaços anônimos [...]. Para
meu desconforto, a humilhação seguia seu
curso. Como se fosse em câmera lenta, ini-
ciou-se a diáspora das condecorações que
pendiam de sua impecável jaqueta [...], en-

quanto prosseguia o processo de sua des-
truição. [...] Aurélio Blanceht continuou seu
marcial percurso entre aplausos e vivas, a
banda não parou um momento de tocar sua
rotina, e a comitiva oficial nunca perdeu o

passo, nem a direção correta, nem a distân-
cia que deveria separá-la da autoridade má-
xima, de acordo com o protocolo."

O general Lutz caiu doente durante um
coquetel com oficiais da Dina - a polícia
secreta de Pinochet - que haviam ido a
Punta Arenas para preparar a viagem do
ditador. Sentiu uma dor de estômago e
desmaiou. Foi levado a um hospital local
e, em seguida, transferido para Santiago.

"Por fim, sem diagnóstico, morreu", em
novembro de 1974, conta Patrícia. "Numa

das ocasiões em que pude ficar sozinha
com meu pai no hospital, ele, já sem po-
der falar, entregou-me um bilhete que di-
zia:'Tirem-me daqui'."

Patrícia relaciona a morte de seu pai a
oposição que ele apresentou à repressão e
à perpetuação do governo Pinochet. "Meu

pai havia sido nomeado secretário da Jun-
ta de Governo e tentou fazer com que a de-
mocracia voltasse logo. Tentou impedir
que Pinochet se nomeasse presidente sem
deixar a chefia do Exército e sobretudo
tentou acabar com a Dina. Nessas cir-
cunstâncias, foi afastado." Conforme des-
creve Patrícia, ele e o general Oscar Bonil-
la - que ocupou as pastas do Interior e da
Defesa e morreu num misterioso desastre
de helicóptero em 1975 - pediram numa
reunião do Conselho de Generais que se
dissolvesse a Dina e que se destituísse o
coronel Manuel Contreras, chefe da poli-

cia secreta (chamado no livro de "coronel

Carrasco"). Foi então que os dois teriam
ouvido de Pinochet: "A Dina sou eu."

Dina - Hoje "não questiono tanto o
golpe de Estado", diz a jornalista, porque
o Chile de Allende "já estava bastante in-
governável e de alguma maneira termina-
ria num enfrentamento. Questiono como o
golpe foi feito, o tempo que durou e os
abusos que se cometeram. Creio que o gol-

-pe era necessário, mas poderia ter sido fei-
to de outra forma. No Chile não havia ou-
tra força igual ao Exército. Os militares
poderiam ter tomado o poder sem bombar-
dear La Moneda [o palácio do governo],
sem ter matado tanta gente. Não precisa-
vam ser tão cruéis porque não havia exér-
cito paralelo nem os planos de extermínio
como diziam muitos militares como justi-
ficativa para suas ações."

Embora não se trate de uma documenta-
ção histórica, no sentido estrito, o livro de
Patrícia exigiu que ela conversasse com al-
gumas das pessoas envolvidas no cenário
em torno do golpe - incluindo, diz, "um

grande chefe da Dina cujo nome me com-
prometi a não revelar". "Não mudei de opi-
nião sobre essas pessoas, porque acredito
que quem faz parte de uma organização co-
mo a Dina tem algum traço de psicopatia.
Mas entendi um pouco o processo do pon-
to de vista deles."

Esse chefe da polícia secreta com quem
Patrícia falou "contou como tinha sido for-
mado na Escola das Américas, no Panamá,
com um profundo sentimento anticomunis-
ta. Depois, como se foi propagando na
América Latina esse sentimento. Sempre
apresentaram como grande inimigo o leni-
nismo-marxismo. Chamaram-no para a Di-
na porque avaliaram que ele estava prepara-
do para combater esse inimigo. E ele me
disse: 'Sempre fiz o melhor que pude, a par-
tir daquilo que aprendi. Não entendo por
que agora estão me julgando. Fiz o melhor
possível para cumprir a tarefa para a qual
fui treinado'. Claro, eu não o compreendo,
porque não posso, tenho outra escala de va-
lores. Mas o entendo, entendo o que ele es-
tava tentando explicar."

—W^^P^fWyZwTTRrySWJl" "*WM HA J %A 11 KMlwL<t=lwl V\^nM^M±ildZLlLm^LMmAaa£^
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Emílio Carazzai promete
liberar R$ 7 bilhões da

Caixa no próximo ano
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Seu Bolso

FGTS de empregados

domésticos aumenta

encargos em até 60%
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Família Bail, sem receber aumento de salários há dois anos, enfrenta alta de 20% no seu custo de

Classe média em

Não pode ser vendido separadamente

ECONOMIA

economia@ib.com.br

ANA CRISTINA DUARTE E
FLÁVIA BARBOSA

Os gastos da família Bail acu-
mulam alta de 20% em 1999. A
onda de aumentos desencadeada
pela desvalorização do real em ja-
neiro fez com que o comprometi-
mento da renda mensal de R$
3.200 de Cléssio, 46, Alice, 42, o
filho Cláudio, 12, e a avó Elzinda,
87, saltasse de R$ 2.550 para R$
3.060, provocando cortes em su-
pérfluos, diversão, qualidade do
plano de saúde e investimentos,
além de congelamento do salário
da empregada e da mesada do ga-
roto. "O meu 1PCA deve ser ou-
tro", afirma Cléssio. assessor de
captação do Sindicato do Trans-
porte de Cargas do Rio (Sindicar-
ga), que não tem aumento de salá-
rio há pelo menos dois anos.

O índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (1PCA) é a ta-
xa de inflação oficial do governo,
que baliza o sistema de metas in-
flacionárias e acumula alta de
8,91 %, no Rio de Janeiro, este ano.
A variação de preços medida pelo
índice é uma média ponderada que
leva em consideração os gastos e a
parcela que eles representam no
orçamento de famílias que ganham
entre um e 40 salários mínimos.

Impacto - Por contemplar
uma faixa de renda tão ampla, ex-
plica o economista Luiz Roberto
Cunha, da PUC-Rio, a taxa acaba
diluindo o impacto que alguns pre-
ços têm no bolso da classe média -
além de, pela natureza do cálculo,
não levar em consideração as per-
das acumuladas nos salários, esti-
madas em 4% este ano para a mé-
dia dos trabalhadores. Resultado: a
sensação de quem, como Cléssio,

comanda o caixa de uma família, é
que há algo de errado com a infla-
ção, pois está gastando muito mais.
E ele tem razão.

"Os impactos dos maiores au-
mentos deste ano foram muito
mais fortes para a classe média,
pois foram concentrados em tari-
fas, preços controlados e em ali-
mentos que esta faixa de renda (15
a 30 salários mínimos) consome
em quantidade maior. Os gastos
provavelmente subiram cerca de
20%", explica Maria Alice Birbei-
re, economista do Instituto Feco-
mércio de Pesquisa e Desevolvi-
mento (Ifec-RJ).

Sem aumento - Em outras
palavras, os Bail têm, realmente,
do que reclamar. Abrindo sua pia-
nilha de custos, Alice Pereira Bail
se depara com a primeira realida-
de: mais 12 meses vão encerrar-
se e a renda da família não passa
por um reajuste. Em seu caso,
funcionária pública estadual, a
história se repete pela quinta vez.
Na ponta do lápis, Alice desço-
briu que, ao contrário do IPCA de
quase 9%, as 15 despesas princi-
pais da família tiveram aumento
médio de 50% (contando com os
reajustes zero de mesada, empre-
gada e fatura do celular) e cresce-
ram sua participação no orçamen-
to de 79,7% para 95,6%.

Alice explica que, para os gastos
subirem apenas 20%, o que sobrava
para as demais despesas - recreação
- teve de ser encolhido em 36%.
"Destinávamos pelo menos R$ 100
por mês para almoço fora de casa e
algum lazer. Esta despesa foi cance-
lada", diz a funcionária pública.

O esforço de poupança da fa-
mília também foi por água abai-
xo. Com o repentino aumento de

Cléssio Bail, entre o filho Cláudio e a mulher Alice: aumento das contas engoliu a poupança e as aplicações de toda a família

itens tão importantes, seu mari-
do, Cléssio, teve de retirar do
fundo de renda fixa as economias
da família - que recebia cerca de
R$ 600 mensais antes da desva-
lorização. Atualmente, explica
Alice, a caderneta destinada ao
filho Cláudio, que cursa a 6a série
num colégio particular, parou de
receber depósitos regulares de
R$ 100, como acontecia há pou-
co mais de seis meses.

Os maiores choques no orça-
mento foram com o plano de saúde
e os medicamentos da vovó Elzin-

da. Alice levou um susto quando
recebeu uma fatura do plano anun-
ciando que a mensalidade pularia
de R$ 181,18 para R$ 727,53. "Pa-

ra evitar um rombo maior, optei
por um plano de menos recursos,
pois contar com a pensão de R$
136 dela para isso seria injusto",
diz a neta, que fechou um contrato
de R$ 401,67 - mesmo assim, alta
de 121,7%. Perdeu apenas para o
reajuste de 188,9% da cesta de re-
médios de dona Elzinda, que pulou
de R$ 90 para R$ 260. "As vezes
mais", revela Cléssio.

Em seguida, a alimentação e o
tarifaço foram os itens que mais
comprometeram as finanças da fa-
mília Bail. A nota do supermercado
engordou 35,4%; a da feira e a do
açougue, 30%. A conta do telefone
ficou 42,9% mais cara, mas não foi
acompanhada pela do celular. Em
compensação, a energia elétrica su-
biu 29,7%, o gás, 27,3%, e os com-
bustíveis, 33%. A família tem dois
carros a gasolina - o impacto só
não foi mais alto porque Cléssio
tem reembolso dos gastos no posto
por usar o automóvel a serviço.

Alice e Cléssio consideram sor-
te o fato de o Colégio 13 de Maio,
em Santa Teresa (Centro), mesmo
bairro em que moram, representar^
em dezembro despesa adicional dê
R$ 30 por conta da aula extra de in-
glês acertada com a direção. "Mas

o material escolar, pelo que já ob-
servei, está uns 20% mais caro",
diz Cléssio. A família Bail, retrato
fiel do arrocho da classe média, fuj
giu apenas de uma despesa, o aluí"
guel - que deve dar dor-de-cabeçá
no ano 2000 e acumula aumento de
mais de 3% no Rio este ano.
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de vida so be mais para quem ganha entre 15 e 30 salarios : ¦

i I I
I 0 fato e inedito: desde que ocupou a diretoria da Area Inter- ¦
I nacional do Banco Central em meadosde 1963, quando Fernan- __ * /y 

"¦ ~l /W H
I do Henrique Cardoso assumiu o Ministerio da Fazenda de Itamar ¦ ¦ 

^ n ItO /lA 3"C 3"C ^/g\ ¦
I Franco e Pedro Malan foi dirigir o Banco Central, Gustavo Fran- I m Q fil I'l |W I I | I ^-11 ¦ 1 ¦~T |J|lIJ / %J ¦
I co e seus ex-colegas do mercado financeiro (entre o fim dos anos JLf dOlV VT O iUW* ^ V / ^ ¦
I 80 e o come9o dos 90, alem de lecionar na PUC-Rio Franco foi
I assessor economico do Banco Garantia) costumaram remar em

I I 
^Forem'iSmeras 

quedas-de-bra9o, motivadas por pesadi'ssi- flavia BARBOSA OS prOdlltOS que IliaiS pBSafaiTI n0 bOlSO ' 
I

I mas apostas contra o real, a come9ar pelo pontape inicial, com . _ _ 
~~~ 1

I real valendo mais do que um dolar. Contrariando os que acredita- Calcular uma infla9ao para a item |an(R$) dez(R$) acumulado pelo IPCA At6 15 de dezembro, o custo da ; ¦

I vam na repeticao do regime de paridade fixada de um dolar = classe media e tarefa que exige a papel higienico 3,70 5,99 49,6% cesta bfeica de compras subiu ¦

I um real adotado pela Argentina, a medida foi fundamental para constru9ao de uma nova taxa de jomate 5,04 4,82 46,1% I
I auebrar a espinha dorsal da indexa9ao (o que nenhum dos pianos varia9ao de pre9os. Mas alguns Farinha de trigo 1,03 1,46 43,4% I
I anteriores conseguiu). recortes sobre o custo de vida de Agucar refinado 2,50 3,39 29,7% HMM ; ¦
I Houve grandes perdas dos que pagaram agio pelos ti'tulos quem ganha entre 15 e 30 salarios sabaoembarra 2,79 3,34 22,8% ate 8 salarios minimos ¦
I cambiais do Tesouro lan9ados na fase da URV, esperando recupe- minimos revelam que os mais po- carnes 48,9 62,3 21,9% I
I rar adiante com a "inevitavel" alta do d61ar. Depois novas perdas bres, desta vez, toram um pouco Aveseovos 9,47 11,1 18,4% I
I dos que apostaram contra o BC (e o real) nas crises do Mexico mais poupados. Na ciranda de cafe moido 4,91 6,11 17,8% ¦
I (95), da Asia (97) e da Russia (98). Ate que Gustavo Franco per- reajustes de 40 itens basicos, entre Macarrgo 3.45 3,74 13,4% entre 15 e 20 salarios minimos ¦

I deu a ultima das apostas nadefesa do real ecaiu em 13 dejanei- aUmenta?ao, higiene e limpeza, a sabao ern po 3,46 4,07 12,9% MVTVTPTTnRflflt I
I ro de 1999, com estrondoso lucro dos especuladores. inflagao da classe media caioca panifjcados 25,6 29,5 11,3% I
I A menos de um mes do fim da quarentena a que se auto-im- esta acumulada em 8,43% (15 a Leite pasteurizado 13,9 15,5 9,56% SV¦
I pos, o ex-presidente do Banco Central lan9ou o livro como um 20 salanos) e 8,79% (20 a 30)i - 

Cesta de 32 alimentos, 4 produtos de higiene e 4 itens de limpeza entre 20 e 30 salaries mfnimos ¦
I balanco do passado, preparando-se para a nova fase de sua vida 1,5 ponto percentual acima da a- - vaior do consumo medio mensal Usta de 32 alimentos, 4 produtos U
I I partirde 13 de janeiro. Ele aceitou o convite do poderoso banco xa de quem ganha de 1 a 8 sala- FontB. |,ec/RJ de higiene e 4 itens de limpeza ¦
I de investimentos americano Goldman & Sachs e ficara no Brasil, rios minimos por mes. — — Fonte: nec/RJ ¦

sediado no Rio, como o principal conselheiro da institui9ao no De acordo com a economist3 
importan- ce. «acredito que as com- [ ¦

pais. Falta so marcar a data do come?o das novas atividades - MariaAhaBirbere.do Ifec-RJ, 49,6%, o tomato com 4b 1 a. naumase 
^ 

g 
moditiesvoltarao ao mvel de an- ; I

I partir do primeiro aniversario da maxidesvalonza?ao do leal. a classe media gasta maispq, q , , P ? 
em sau'de que nem entraram nesta tes da desvaloriza^ao, mesmo ¦ ¦

I Agora, o mercado seguira mais os passos de Franco. mesmo 
renda barra (22,8%). Cafe, panifica- conta. Sorte que os serves, por com aqueda da cota9ao do dolar. I

I Molon o n intorpeep nnhlirn de R$ 136 freaiienta ele compra dos, carnes, aves e ovos tambem exemplo, ficaram sob controle por Mas deixarao de pressionar tan- ¦

l Em declara9oes em Berlim, o ministro Pedro Malan deu alta umaquantidade maio'r dos produ- estao bem posicionados no rank- aVa''a t0 
^ BXTfecomenda ^ I

I demonstra?ao de espirito publico ao advertir que os contratos de tos. A despesa de quem consome "!gp , ' 
t i. Ela lembra porem, que nao que os consumidores exer?am o I

concessao na area de energia el6trica poderao mo considerar in- sao as ,""e'i„Pfla5ao<.ue estao 2irei,o de «, de marcas e de : I
tegralmente os reajustes do IGP-M ou do 1GP-DI. mente' maior 

in2 .... „no Maria Alice conclui aue su- equivocadas. "As taxas refletem substituir produtos para que fu- ¦
I Ha tempos a coluna vem apontando as distor?oes dos dois in- ^^^ 

0^05' impacta biu 
'para 

52% o compromeLento comportamento medio dos pre- jam da dan?a do custo de vida. I
I dices, causadas pelo peso de 60% dos pre?os no atacado em sua mento forte d p j p P 

trnhilh irlor de classe cos E e nreciso lembrar que pre- "Dizer que esta tudo caro sim- I
I composi?ao, que por sua vez, tiveram forte alta especulativa pro- "'^'^^pj^das^segundo media com os 19 itens que mais 9os importantes estao come9ando plesmente e uma dedu9ao erra- ; I

I voc^apeiosefdtosdaestiagemso^os alimento tornpSSaram 
seu or? Jnto este a cair, o ritmo de reajuste dos da. Cabe ao consumer fazer ; I

Ha logica de o aumento da ordem de 20% do IGP-DI e do " n ce ™ V V 
alimentos, tres produtos itens esta desacelerando. Feijao oP?oes, pelo menos em alimen- ; I

I IGP-M ser repassado a conta do consumidor, que vai receber (se Consumidor Amplo ( ) u-.a-.pnp P limnp-zn p sete itens arroz por exemplo que ia tiveram tacao, ja que outros gastos, co- • I
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I Os Indices de Pre9os ao Consumidor (IPC), do IGP-M e do I
I IGP-DI, apurados no Rio e em Sao Paulo, subiram apenas 8%. //r\ "l • • - „ I

I Ultimas da infiapao "Foram dois an os muito diticeis

I Enquete feita sexta-feira pelo Banco Central junto aos depar- Arte jb I
I tamentos economicos de bancos e consultorias manteve a proje- nn Rin Cpniiniln n IPCA-RJ 

alcool 
(16,6%), remedios (18,6%), ; I

cao de 9% para o IPCA de 1999 (media de 8,99%). E quase um _ Quando o assunto e a real irrfla- OS VlloeS da mflagaO no RlO, SegUllOO 0 IrbA nJ telefonve 
(6>34%) e os imbatl'veis I

H ponto acima da meta inflacionaria de 8%, mas dentro da margem ?ao da classe media, na verdade o mstt% | ¦/> | p „ NqVEMBijq gas de botijao (47,6%) e gasolina I
deoscila9aode 20% para cimaou para baixo. Para o IGP-M eo que esta em jogo e o mvel de com- mrA ArUMULADO TmM (51,7%). 

"Astarifasreguladaseos ¦ I
IGP-DI, omesmofodice: 19,70% prometimento da renda das fami- Lostos, comoIPVAeIPTUque ;
No ano que vem, o IGP-M e o IGP-DI devem cair para 8%, has com determmados produtos e vem por af, embolam o oi^amento

enquantoo IPCA ficaria em 7%, tambem um ponto acima da me- servi?os. Ao contrario do que ocor- de 
qualquer famflia de classe me-

ta inflacionaria de 6% fixada para 2000. ria no passado recente do Brasil, a jM dia", diz Cunha.
. cris.e cambial des'e 3110 P^ovocou | t Nas contas de Maria Alice Bir- ;

Noel com telefone reajustes avassaladores em itens de 
| | |l | | S S a S beire, economista do Ifec-RJ, em ;

O telefone transformou-se num dos presentes mais vendidos consumo elevado entre o pessoal <3 S S 
^ « | | S =« agosto apenas as altas de gasolina,

no Natal, no Rio e em todo opafs. A proximaentrada da Vesper desta faixa de renda. Foi numa 3 gas, energia, onibus e telefone au-
no mercado de telefonia fixa, com aparelhos que se comumcam epoca ruim, pois ha um claro esgo- mentaram 

0 desembolso da classe
por ondas de radio, fez as operadoras de celular do Rio e do Es- tamento da capacidade de abson'er °"e' Arte jb media em 18%. Adicionando re-

pi'rito Santo partirem para agressiva campanha de marketing novos gastos. A renda dos rasi ei- > ou„|IIP5n dnc nrprne nn Brasil medios, alcool e alimenta9ao, esta ;
atraindo novos clientes antes da esperada debandada. ros, segundo o economista Marcio A eVOlllgaO JOS pregOS no BraSII inflacao foi de 27,96%. Com a va- ;

H Quando houver op9ao de telefone fixo, deve ocorrer em todo Pochmann, da Unicamp, deve c e- 
^7pr»fiQiji^LAD0 8,29% i" * SH ll ria9ao de pre9os nos ahmentos de .
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para ca com a nova puxada do ;

^ Francisco Costa e SUva bateu recorde na Comissao de Valores rios publicos, ha cinco anos sem isl 30% mais comprar as mesmas coi-
Mobilidrios: seis anos. Mas quando passar a presidencia em ja- aumento, e a lmciativa pnva sas 

que em janeiro.
neiro ao diretor de desestatiza9ao do BNDES, Jose Luis Osorio, qu^Sn^abS "O diffcil, neste caso, e que :

Apesar daqvaloriza9ao de 50% das bolsas, 1999 foi o pior ano xo da infla9ao passada. Isto au- ~ marca quando o assunto e :
da decada para o mercado de capitals. So 35 novas emissoes de | menta a percep9ao do impacto do iMJEM MAR ABR tafifa 

controli Rem6dio na0 se .
capital, contra 137 em 1998. E nunca tantas companhias fecha- aumento dos pre9os ahrma_ o troca e 0 consumo de energia,
ram o capital: 45 ate outubro, o que indica que o recorde negati- economista Luiz Roberto Luntia, £ eVOlllgaO 00S pregOS no RlO d e teief0nia pode diminuir,
vode 58 fechamentosde capital em 1998 pode ser igualado. da PUC-Rio. "Os 

juros altos am- 
162%V mas 6 sempre pouco diante do au- I

S6 este mes ja fecharam o capital a White Martins e a Data- da, restnngiram o cr6drto e dimi- ¦¦ , ^ /PC'^, "!!^I 
Ann mento de despesa que represen- .

mec. A Bombril, controlada pelo grupo italiano Cino, deve fazer nuiram a capacidade de compra 3..n%L \IPC-RJ ACUMULADO 9,7/o ^ diz Alice Birbeire.
o mesmo. O mercado brasileiro e caro (tem CPMF e outros im- das pessoas, porque os nnancia- Neste caso, ela diz que, a exem-
postos) e com capital insuficiente para as grandes multinacionais mentos ficaram carissimos. , plo da famflia Bail que abre esta re:.; :
que chegam ao Brasil e preferem se capitalizar e levantar recur- O maior motivo de estresse n- m|iportagem, os cortes vao nos super-
sos a custos mais baixos nos Estados Unidos, Europa ou Japao. nanceiro para a classe media foi o n iin% BBS i fluos De acordo com a economista;
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alguns do produtos que fizeram o carrinho de compras ficar mais caro este ano

Básicos têm alta de 8,8%

0s produtos que mais pesaram no bolsoFLÁVIA BARBOSA

Calcular uma infla9ão para a
classe média é tarefa que exige a
constru9ão de uma nova taxa de
varia9ão de pre9os. Mas alguns
recortes sobre o custo de vida de
quem ganha entre 15 e 30 salários
mínimos revelam que os mais po-
bres, desta vez, foram um pouco
mais poupados. Na ciranda de
reajustes de 40 itens básicos, entre
alimenta9ão, higiene e limpeza, a
infla9ão da classe média carioca
está acumulada em 8,43% (15 a
20 salários) e 8,79% (20 a 30) -
1,5 ponto percentual acima da ta-
xa de quem ganha de 1 a 8 salá-
rios mínimos por mês.

De acordo com a economista
Maria Alice Birbeire, do Ifec-RJ,
a classe média gasta mais porque,
mesmo que vá ao supermercado
em que o consumidor com renda
de R$ 136 freqüenta, ele compra
uma quantidade maior dos produ-
tos. "A despesa de quem consome
seis quilos de carne é, evidente-
mente, maior do que a de quem
compra menos. Portanto, um au-
mento forte de pre9os impacta
mais a classe média", explica.

As maiores puxadas, segundo
o índice Nacional de Pre9os ao
Consumidor Amplo (IPCA) cal-
culado para a Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro, foram o
papel higiênico, com reajuste de

Até 15 de dezembro, o custo da
cesta básica de compras subiu

até 8 salários mínimos

entre 15 e 20 salários mínimos

entre 20 e 30 salários mínimos
Lista de 32 alimentos, 4 produtos

de higiene e 4 itens de limpeza
Fonte: Hec/RJ

ce. "Não' acredito que as com-
modities voltarão ao nível de an-
tes da desvaloriza9ão, mesmo
com a queda da cota9ão do dólar.
Mas deixarão de pressionar tan-
to", avalia a economista.

Alice Birbeire recomenda
que os consumidores exerçam o
direito de trocar de marcas e de
substituir produtos para que fu-
jam da dan9a do custo de vida.
"Dizer que está tudo caro sim-
plesmente é uma dedu9ão erra-
da. Cabe ao consumidor fazer
op9ões, pelo menos em alimen-
ta9ão, já que outros gastos, co-
mo gás e luz, são mais difíceis
de cortar", afirma.

há uma série de gastos importan-
tes, como aluguel, educa9ão e
saúde que nem entraram nesta
conta. Sorte que os servi9os, por
exemplo, ficaram sob controle por
conta da queda da renda", avalia a
economista do Ifec-RJ.

Ela lembra, porém, que não
são as taxas de infla9ão que estão
equivocadas. "As taxas refletem o
comportamento médio dos pre-
9os. E é preciso lembrar que pre-
9os importantes estão come9ando
a cair, o ritmo de reajuste dos
itens está desacelerando. Feijão e
arroz, por exemplo, que já tiveram
muito impacto este ano no orça-
mento, estão em queda", diz Ali-

49,6%, e o tomate, com 46,1%.
Destaque, ainda, para a9úcar re-
finado (29,7%) e o sabão em
barra (22,8%). Café, panifica-
dos, carnes, aves e ovos também
estão bem posicionados no rank-
ing dos vilões.

Pondo na mesma conta o tari-
fa9o do segundo trimestre deste
ano, Maria Alice conclui que su-
biu para 52% o comprometimento
da renda do trabalhador de classe
média com os 19 itens que mais
pressionaram seu orçamento este
ano: nove alimentos, três produtos
de higiene e limpeza e sete itens
de pre9os administrados. "E mui-
to pesado, efetivamente, porque

"Foram 
dois anos muito difíceis

álcool (16,6%), remédios (18,6%),
telefone (6,34%) e os imbatíveis
gás de botijão (47,6%) e gasolina
(51,7%). 

"As tarifas reguladas e os
impostos, como IPVA e IPTU que
vêm por aí, embolam o orçamento
de qualquer família de classe mé-
dia", diz Cunha.

Nas contas de Maria Alice Bir-
beire, economista do Ifec-RJ, em
agosto apenas as altas de gasolina,
gás, energia, ônibus e telefone au-
mentaram o desembolso da classe
média em 18%. Adicionando re-
médios, álcool e alimenta9ão, esta
infla9ão foi de 27,96%. Com a va-
ria9ão de pre9os nos alimentos de
lá para cá com a nova puxada do
dólar, é possível que se estime em
mais de 30% o impacto em no-
vembro. No mês passado, custava
30% mais comprar as mesmas coi-
sas que em janeiro."O difícil, neste caso, é que
não há como cortar gastos ou tro-
car de marca quando o assunto é
tarifa controlada. Remédio não se
troca e o consumo de energia,
água e telefonia pode diminuir,
mas é sempre pouco diante do au-
mento de despesa que represen-
tam", diz Alice Birbeire.

Neste caso, ela diz que, a exem-
pio da família Bail que abre esta re:.
portagem, os cortes vão nos supér-
fluos. De acordo com a economista;
vestuário, cinema, teatro e restauí
rantes são os primeiros a pular fora
da planilha de custos num momen-
to de repique inflacionário. (F.B.)

Esta coluna é publicada às quartas-feiras e aos domingos.
u-mail para esta coluna: gmc@jb.com.b
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Nenhum outro jornal pode se orgulhar de colecionar

tantos Prêmios Esso. São 70 vitórias do mais prestigiado

e importante prêmio do jornalismo brasileiro. Uma comprovação do entusiasmo

e da luta diária de uma equipe que respeita o seu leitor.
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Relação de Prêmios do JB:

• 9 Prêmios Principais

11 Prêmios Regionais/Sudeste
• 4 Prêmios Informação Econômica

• 4 Prêmios Informação Esportiva

1 Prêmio Informação Cultural

1 Prêmio Informação Política

• 2 Prêmios de Ecologia e Meio Ambiente

1 Prêmio Informação Científica, Tecnológica e Ecológica
2 Prêmios Reportagem

12 Prêmios Fotografia
2 Prêmios Equipe
2 Prêmios Charge

• 2 Prêmios Hours Concours

• 1 Prêmio Destaque Especial

• 15 Prêmios Menções Honrosas
• 1 Prêmio Cobertura

"Domingo de pavor"-01/02/99
Fotógrafo: Marco Terranova

"Naquele momento só
estavam correndo os
bandidos, os policiais e eu.
A gente veste a camisa do
jornal mesmo. Tudo isto se
deve ao ótimo ambiente
de trabalho. O prestigio pela
premiação não é só meu.
Todos no JB ganharam
ânimo e novas energias
com este prêmio."

www.jb.com.br
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O que 
aconteceu

com os juros

em 1999?

R$

i Valor vai ser utilizado pela Caixa, em 2000, para todas as faixas de renda -

ANA D'ÂNGELO

A mudança no regime cambial foi feita com o propósito de

permitir uma redução sustentada nos juros. O país estava cansa-

do de juros altos, os quais, todavia, pareciam inevitáveis tendo

em vista as crises da Asia e da Rússia, quase que em seqüência.
Argumentava-se, por outro lado, que se o regime cambial fos-

se outro a desvalorização "substituiria o aumento de juros em

algum grau. Será mesmo? O que diz a teoria econômica? Foi is-

so mesmo que ocorreu depois que flutuamos?
A teoria mais ou menos aceita é mais ou menos clara: diz que

se existe mobilidade de capitais o país tem de escolher entre ta-

xa de câmbio fixa e liberdade total para fixar os juros, nunca as

duas. Se combinações são possíveis, e em que circunstâncias, é

menos claro. Há pouca dúvida, por outro lado, que se as contas

públicas estão desarrumadas não é possível ter nenhuma das po-
líticas: o juro será fixado pelas necessidades de captação do go-
verno (e pelo imperativo de não deteriorar demais o perfil da dí-

vida pública) e o câmbio fica determinado, por resíduo, pelas
contas externas. Assim, para resumir a teoria, se as finanças pú-
blicas estão em ordem temos uma escolha. Se não estão, não te-

mos nenhuma.
Pois bem, o ano de 1999 oferece difícil campo de teste para

as diferentes visões sobre os juros altos no Brasil, especialmen-

te no primeiro semestre. A mudança cambial foi muito confusa

e cheia de improvisações. Os juros foram sendo elevados em fe-

vereiro até que em março foram postos em 45% anuais. Tudo

que se queria evitar. E só no segundo semestre voltamos a algo

próximo de 20%, ou seja, níveis nominais próximos ao que pra-
ficávamos antes da crise da Ásia. De janeiro a setembro de 1997

os juros reais médios foram de 1,16% mensais (14,8% anuais),

quando deflacionados usando o IPCA, e de 1,01% (12,8% anu-

ais), usando o IGP-M. A inflação era menor nesse período do

queé hoje: 0,48% mensais (5,9% anuais) pelo IPCA e 0,63%

mensais (7,8% anuais) pelo IGP-M. As comparações entre esses

números e os do segundo semestre de 1999 são prejudicadas pe-
la discrepância de índices de inflação que marca este período, e

parece apenas se alargar: de junho a novembro de 1999 a infla-

ção foi de 0,72% mensais em média pelo IPCA (8,9% anuais) e

de 1,50% mensais pelo IGP-M (19,6% anuais).
Com isso, os juros reais ficam sensíveis ao índice que se es-

colhe para deflacionar os juros nominais: pelo IPCA os juros
reais foram de 0,67% mensais (8,3% anuais) no segundo semes-

tre deste ano (afora dezembro), mas pelo IGP-M foram negati-
I vos em 0,23% (2,8% anuais).

Pode-se dizer, portanto, que, ao fim das contas, estamos com

os menores juros reais dos últimos anos, especialmente se a in-

fiação relevante for aquela medida pelo IGP-M. Na verdade, é a

primeira vez que temos juros reais negativos desde o início do

Plano Real. Não há nada o que se comemorar nisso: juros reais

negativos são um fator de distorção na economia e fornecem

combustível direto para a inflação. Há choques ditos "de oferta",

a máxi, ainda reverberando pela economia, e um bocado de ten-

são nas chamadas cadeias produtivas. A prática de juros reais ne-

gativos nessas condições é um enorme risco.
Bem, mas se a inflação relevante é a do IPCA, os juros reais

estão de bom tamanho e não há nada a fazer. Mas que índice de-

ve adotar o Banco Central e o Ministério da Fazenda em suas de-

cisões?
Não é a primeira nem a segunda vez que discrepâncias nos in-

dices de inflação complicam as decisões de política econômica.
A resposta tradicional para a pergunta feita acima sobre a esco-

lha de índices é "todos". Cada índice mede um fenômeno espe-

cífico: são diferentes ângulos da mesma realidade, que nunca

conseguimos apreender senão nessas observações parciais e re-

conhecidamente imperfeitas. Durante os primeiros dois anos do

Real a inflação do IPCA andou muito maior que a dos preços por
atacado, que fazem 60% do IGP-M. Na época era comum que se

usasse a expressão "média dos índices para medir a inflação e

o sucesso do Real. Afinal. ¦ índices pareciam convergir para
baixo, e o juro real, deflacionado pela 

"média dos índices , foi

sempre de um tamanho digno. Para o período que vai de julho a

novembro de 1999, o juro real, deflacionado pela média dos dois

índices aqui mencionados (IPCA e IGP-M), foi de 0,22% men-
sais (ou 2,7% anuais). Muito ou pouco? Teria o Banco Central

ido longe demais na redução de juros, como abertamente argu-
mentam alguns consultores?

O fato é que estamos terminando 1999 sem que nenhuma no-

vidade importante tenha melhorado as percepções sobre o pro-
blema fiscal brasileiro. E isso é importante para se avaliar o

quanto é possível baixar os juros. É verdade que estamos cum-

prindo a meta de 3% de superávit primário, mas é também ver-

dade que isso não tem muita importância se é grande a probabi-
lidade que o arrocho seja apenas temporário. De fato, se os 3%

de superávit não são uma regra para o resto da vida, seu impac-

to sobre as expectativas é muito pequeno. O sacrifício parece
vão. De toda maneira, nada de novo ocorreu no campo previden-
ciário em 1999, assim como no terreno da privatização, especial-
mente federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi reduzida a

uma pobre caricatura do que pretendia ser na primeira comissão

que a examinou na Câmara.
O ano de 1999 parece terminar de forma ambígua no tocante

a juros. A apreciação cambial corretamente induzida pelo BC
vem encolhendo a bolha inflacionária, o que tem construído uma
atmosfera de otimismo nos mercados. Mas olhando mais à fren-
te, vemos uma difícil pergunta sobre o futuro da política fiscal,
da qual depende fundamentalmente a política de juros: o que vai
acontecer com as contas fiscais quando o FMI for embora?

BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal

programa investir em 2000 o montante re-
corde de R$ 7 bilhões em financiamentos da
casa própria para trabalhadores de todas as
faixas de renda. Desse total, R$ 2,4 bilhões
serão destinados à classe média, para cerca
de 80 mil imóveis, com financiamento mé-
dio de R$ 30 mil. Até o fim deste ano deve-
rão ser financiados cerca de 257 mil imó-
veis, com recursos próprios da Caixa - R$
1,5 bilhão - e do FGTS - R$ 2 bilhões, to-
talizando R$ 3,5 bilhões.

O presidente da Caixa, Emílio Carazzai,
está otimista. "Considero excepcional termos
aplicado R$ 2 bilhões nos programas dç>
FGTS para famílias de renda mais baixa. E

praticamente o mesmo volume de 1998", afir-
mou. Segundo Carazzai, o primeiro semestre
deste ano foi morno devido à desvalorização
cambial. A reação aconteceu a partir de agos-
to. "Isso se deveu basicamente à recomposi-

ção da renda dos trabalhadores e pelo fato de
a TR (Taxa Referencial de juros) estar em pa-
tamares baixos", disse. A TR corrige mensal-
mente o saldo devedor dos contratos.^

Crescimento - Como em 2000 é espera-
do crescimento da economia, o presidente da
Caixa não tem dúvida de que a renda dos tra-
balhadores também aumentará. Daí o investi-
mento recorde em habitação. "O fator princi-
pai que impulsiona a aquisição da moradia é
a renda do trabalhador. Mas taxas de juros
baixas também são importantes para remover
incertezas e inibições", afirmou.

Dos R$ 7 bilhões, R$ 2,5 bilhões virão
do FGTS para financiar construção, aquisi-

ção e reforma de imóveis individualmente
às famílias de renda até 12 salarios mínimos
(R$ 1.632), ou de forma associativa, por
meio de construtoras e associações, para
quem ganha até 20 mínimos (R$ 2.720). E o

programa com as taxas de juros mais baixas
do mercado - 8% ao ano mais TR. O Con-
selho Curador do FGTS deverá aprovar esse
orçamento em março.

Outros R$ 3,15 bilhões são recursos pró-
prios da Caixa e destinam-se basicamente a
financiamentos direto à classe média (R$
2,45 bilhões) e operações de compra de rece-
bíveis das construtoras, o Construgiro (R$
700 milhões). Parte desse orçamento (R$ 1,3
bilhão) deverá vir das liquidações antecipa-
das de contratos em andamento.

Classe média - Os empréstimos para a
classe média são dois. Um é o Poupanção, em

que o interessado precisa fazer uma poupan-
ça prévia de 12 meses e os juros do financia-
mento — sem limite de valor - são de 10,5%
ao ano mais TR. A outra opção é a Carta de

Armando Favaro - 10/2/99
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Carazzai, otimista com 2000: "O que impulsiona a venda de moradia é a renda"

Crédito Caixa, que financia até R$ 400 mil, a

juros de 12% ao ano mais TR.
As operações do Construgiro acabam be-

neficiando a classe média, segundo Carazzai.
É que as construtoras recebem antecipada-
mente da Caixa os recursos dos financiamen-
tos já concedidos e reaplicam em novas uni-
dades, em geral de valores mais elevados. _

Conforme a programação da instituição,
ainda deverão ser investidos R$ 1 bilhão no
Programa de Arrendamento Residencial para
famílias com renda até seis salários mínimos.
Nesse programa, o mutuário assina contrato
de arrendamento do imóvel - uma espécie de
aluguel com opção de compra no final - e pa-
ga uma taxa de ocupação por mês por deter-
minado prazo, quando poderá se tornar o pro-
prietário. Os recursos são do FGTS, mas já
estão alocados separadamente.

Outros R$ 500 milhões virão do Orçamen-
to Geral da União para financiar famílias de
baixa renda, em parceria com estados, muni-
cípios e entidades da sociedade civil, princi-
palmente de cidades pobres, integrantes do

programa Comunidade Solidária.

Novo programa - Além de todos esses
financiamentos, o governo pretende deslan-
char em 2000 programa que está sendo de-
senvolvido pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano. Prevê a construção de 2 mi-
lhões de casas em quatro anos com subsí-
dios do Tesouro Nacional, destinadas aos
trabalhadores de renda baixa, num investi-
mento total de R$ 4 bilhões.

Parte dos recursos virá do FGTS. Deverá
ser usada a parcela destinada a saneamento
básico que não vem sendo desembolsada por-
que os estados e municípios não têm capaci-
dade de novos endividamentos

É um programa em parceria com os go-
vemos estaduais e prefeituras. Como não

podem tomar empréstimos da União, esta-
dos e municípios seriam responsáveis pèla
doação de terrenos e por obras de infra-es-
trutura. Segundo Carazzai, parte do custo da
moradia será subsidiada pelo governo fede-
ral e a Caixa financiará o restante. "Nesse

caso, será possível oferecer uma moradia
com avaliação superior à capacidade de pa-
gamento da família".

Gustavo H. B. Franco é professor da PUC-FU e ex-presidente do Banco Central do Brasil
c-mail para esta coluna: Rfninco@palavra.inf.br

Pratini avisa

que 
adotará o

'toma-lá-dá-cá'

1LIMAR FRANCO E
RIOMAR TRINDADE

BRASÍLIA - O ministro da Agricultura,
Marcus Vinícius Pratini de Moraes, anunciou
que o Brasil vai endurecer a política de comér-
cio exterior para a área do agronegócio. "A nos-
sa política para este setor será a do toma-lá-dá-
cá. Vamos comprar de quem nos compra", dis-
se Pratini ao JORNAL DO BRASIL. O minis-
tro também defendeu a necessidade de um re-
lançamento do Mercosul. "A integração precisa
de um novo impulso porque as dificuldades ma-
croeconômicas estão impedindo um crescimen-
to do comércio dentro do bloco", afirmou.

A mudança de procedimento no comércio ex-
terno na área de agronegócios, segundo o minis-
tro, é uma imposição diante do fracasso da Roda-
da do Milênio, realizada no início do mês, em
Seattle, nos Estados Unidos. Sua avaliação é de

que o Brasil deve abandonar, neste setor, as nego-
ciações multilaterais e intensificar os entendi-
mentos bilaterais ou com blocos de países sobre
restrições tarifárias, de cotas e fito-sanitárias. O
Brasil não deve abandonar o multilateralismo,
mas o caso da agricultura é peculiar e as negocia-
ções têm sido demoradas e ineficazes", afirmou.

Apesar do fracasso das negociações de
Seattle, Pratini acha que o Brasil deve conti-
nuar reafirmando suas posições nos fóruns in-
ternacionais. A meta imediata do ministério,
no comércio exterior, para o ano que vem é
abrir os mercados americano, para a carne bo-
vina brasileira; o canadense, para a carne de
frango; e o europeu, para a carne suína.

"O Mercosul está numa encruzilhada e preci-
sa ser relançado", disse o ministro. Sua avaliação
é a de que o processo de integração não pode ser
tão dependente da indústria automobilística, de-
vendo ser ampliado para o agronegócio. Isso im-

plicaria numa maior reciprocidade entre os par-
ceiros. O Brasil importa 75% de seu consumo de
trigo da Argentina, mas os argentinos não com-

pram açúcar do Brasil, o maior produtor mun-
dial. "Não dá para continuar assim, o que vale
para eles não vale para nós", questionou.

Queda 
dos juros 

torna

poupança 
mais atraente

MARCELO CORDEIRO

BRASÍLIA - A estabilização da economia
e a conseqüente queda nas taxas de juros vai
fazer com que as cadernetas de poupança vol-
tem a ter atrativos, independentemente da re-
muneração que hoje é considerada baixa. A
opinião é do diretor de Varejo do Banco do
Brasil, Marcelo Gomes Teixeira, que acha
importante as discussões em torno de uma
nova forma de financiamento imobiliário mas

que não vê como, no momento, isso pode ser
separado das cadernetas de poupança.

Para Marcelo Teixeira, a poupança não é a
captação ideal para o financiamento imobilia-
rio somente por causa dos juros mais baixos

(TR mais 6% ao ano). "Ela é a captação que
mais se adapta ao mercado imobiliário pelo
perfil do investidor, que é de longo prazo",
disse. Segundo o diretor, os bancos hoje têm
dificuldade em captar poupança pela baixa
rentabilidade que apresentam em comparação
a outros produtos existentes no mercado, co-
mo CDBs e fundos de investimento, mas,
mesmo assim, existe um tipo de investidor

que prefere as cadernetas.
Segurança - Investimento que existe em

quase todos os países do mundo, as cadernetas
de poupança têm a segurança como principal
atrativo para quem investe nelas. "Além de ter
seu crédito garantido pelo governo, o poupa-
dor sabe quanto vai ganhar em sua aplicação,
o que nem sempre é verdadeiro no caso de ou-
tras aplicação", disse Teixeira. Esse ponto, se-

gundo ele, deve ficar cada vez mais evidencia-
do para o investidor, agora que o mercado fi-
nanceiro está mais competitivo. "No Banco do
Brasil, nós estamos adotando um postura de
total transparência para nossos clientes. Que-
remos que ele saiba exatamente no que está
aplicando no momento em que se decide por
investir conosco", afirmou o diretor.

Marcelo Teixeira acha que a transparên-
cia vai deixar mais claro para as institui-

ções financeiras as demandas existentes pa-
ra cada produto, porque elas passarão a co-
nhecer melhor seus clientes. E importante,

segundo ele, que um cliente saiba que çor-
re o risco de perder dinheiro num fundo de
ações, mas que na contrapartida, pode ter
rentabilidade surpreendente nesse tipo de
aplicação. Ele tem que saber, também, que
para ganhar dinheiro com ações é preciso
ter disponibilidade para um investimento de
longo prazo e, nesse ponto, esse cliente se
assemelha ao poupador (já que pode dispor
dos recursos por um período mais longo),
diferindo apenas na aceitação do risco.

Fundos - Os fundos de investimento
(FIFs), que também dão boa rentabilidade,
não têm a mesma segurança das cadernetas.
Enquanto a poupança é garantida pelo FGC

(Fundo Garantidor de Crédito) que permite
o saque até R$ 20 mil em caso de quebra da
instituição que administra a caderneta, ¦ os
investidores em fundos têm como garantias
os papéis que estão na carteira. Para quem
não gosta de correr risco, é preciso ter con-
fiança na instituição que está aplicando
seus recursos. Isso porque, no caso de um
dos papéis da carteira dar prejuízo, esse re-
sultado será repassado para as cotas do fun-
do e a rentabilidade cairá.

Tão seguros quanto a caderneta de poupan-
ça são os CDBs (Certificados de Depósitos
Bancários) papéis emitidos por instituições fi-
nanceiras e que rendem juros maiores que .os
das cadernetas. Esses papéis também são ga-
rantidos pelo FGC mas, ao contrário da pou-
pança, não podem ser deduzidos no cálculo do
imposto de renda e tampouco são isentos do pa-
gamento da CPMF. É um investimento más ^n-
dicado para quem pretende retirar seus recursos
em prazos menores do que os da caderneta.

Na nova estratégia do Banco do Brasil, es-
ses produtos estarão a disposição dos clientes
com uma variedade de opções que os torne
mais atrativos. Além do produto base, Marce-
lo Teixeira, informou que o banco vai adaptar
cada modalidade de investimento as neceSsi-
dades de seus clientes. "Queremos ter uma

prateleira cheia de opções para que nosSos
clientes não precisem procurar investimentos
fora do Banco do Brasil", adiantou Teixeira.
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O 
peso 

do

passivo 
externo

Depois de passar meses pressionado, o dólar comercial fechou,
na última sexta-feira, cotado a R$ 1,80. A valorização do real tem
sido importante para conter a alta dos índices de preços a curto

prazo e, principalmente, para desarmar as expectativas inflacioná-
rias. Ainda assim, a apreciação do cambio é um fato que, embora
recente, já começa a preocupar analistas de peso, como Octávio
de Barros, economista-chefe do Banco Bilbao Vizcaya.

. "Vejo com preocupação a leitura ingênua de que se pode dei-
¦ xar o câmbio apreciar. É preciso reconhecer que, entre os custos e
os benefícios da maxidesvalorização, os benefícios, do ponto de
vista das exportações, não foram muito grandes , diz o economis-
ta, um dos maiores especialistas do país em contas externas.

I • Barros defende que o Banco Central preserve em 40% a desva-
Horização do real em relação à cotação vigente antes da máxi. Ele
lembra que países como a Tailândia e a Coréia, que também des-

1 valorizaram fortemente suas moedas 110 passado recente, não dei-
; xaram o câmbio apreciar além de um determinado limite. "E bom
lembrar que esses países têm vocação exportadora, o que não te-

; mos. Nosso desafio aqui é aumentar as exportações e a população
(o número de empresas) exportadora", explica.

A preocupação com a recuperação das vendas externas é abso-
lutamente justificável. Somente exportando mais do que importa,
o Brasil poderá equilibrar as contas externas a médio e longo pra-
zo. "A conta de serviços - pagamento de juros da dívida externa,
remessa de lucros e dividendos, viagens internacionais - tem tra-

jetória crescente. Isto é inexorável", adverte Octávio de Barros.

Uma trajetória perigosa
; De fato, como o país tem recebido nos últimos anos vultosos
investimentos estrangeiros, as remessas de lucros e dividendos ao
exterior têm crescido muito. Além disso, nos cinco primeiros
anos de Plano Real, estimuladas pelo regime de câmbio quase-fi-
xo que vigorou até janeiro deste ano, as empresas brasileiras se
endividaram no exterior. "As remessas de lucros e dividendos vão
crescer no ano que vem", prevê Barros.

O conceito de passivo externo, que contabiliza a dívida ex-
terna, os investimentos diretos de companhias estrangeiras e
também as aplicações em porti fólio (ações e renda fixa), mostra
bem isso. Investimento estrangeiro, mesmo o de caráter produ-
tivo, é considerado um passivo porque se trata de um exigível a
longo prazo, ou seja, algo que pode ser cobrado no futuro, ou
sair do país.

Entre janeiro de 1994 e outubro de 1999, o passivo externo li-

quido - descontadas as reservas cambiais e os investimentos de
brasileiros no exterior - cresceu US$ 198 bilhões (cerca de R$
360 bilhões). Em porcentagem do PIB, o passivo externo líquido
deve chegar este ano a 55,97% do PIB, conforme estimativa de
Octávio de Barros (ver gráfico). Trata-se de uma trajetória perigo-
sa, principalmente se a parcela relativa a dívida externa crescer
mais do que aquela que diz respeito a investimento direto. Certa
vez, o economista Fábio Giambiagi, do BNDES, calculou que o
nível confortável de passivo externo líquido de uma economia es-
taria em torno de 40% do PIB.

Marcelo Serfaty, diretor da área de administração de recursos
do Banco Pactuai, acha que o governo deveria adotar uma políti-
ca comercial agressiva para alavancar as exportações, a exemplo
do que fez o México nos últimos nove anos. Em 1990, o país ex-
portava cerca US$ 40 bilhões por ano, sendo que o petróleo repre-
sentava 25% da pauta. Oito anos depois, já estava exportando US$
120 bilhões, dos quais, o petróleo representava apenas cerca de
6%. O que facilitou o impulso foi a criação do Nalta, a zona de li-
vre comércio da América do Norte.

Passivo externo
ih--- 1

. (¦ Passivo externo bruto
> Passivo externo líquido

(Em % do PIB)
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Revoada
Ainda estão sendo contabi-

lizados os prejuízos sofridos
pela Argentina com a maxides-

. valorização do real.
Levantamento feito por Mar-

ceio Serfaty revela que 19 grandes
empresas estão transferindo suas
operações do país vizinho para cá.
Algumas estão simplesmente fe-
chando as portas lá e abrindo aqui.
Outras estão trazendo progressi-
vãmente suas operações.

Fazem parte dessa lista a Ford,
a Fiat, a GM, a Volkswagen, a Re-
nault, a Goodyear, a Firestone, a
Pirelli, a Freios Varga e a Nabisco.

ECONOMIA
economia@jb.com.br

JORNAL DO BRASIL

Viagens freadas 
pela 

crise

¦ Cinco milhões de reservas de passagens aéreas, hotéis e carros serão canceladas

O sistema Amadeus, maior
serviço de reservas de passagens
aéreas, hotéis e carros de aluguel
do país, está calculando em cinco
milhões os cancelamentos de re-
servas de brasileiros que preten-
diam viajar neste fim de ano, por
conta das festas natalinas, da
chegada do ano 2000 e das férias
escolares. Com isso, o movimen-
to da empresa vai fechar 1999
com 11 milhões de reservas con-
firmadas, movimento igual ao de
1998 e bastante inferior aos 16
milhões de reservas que chega-

Alternativa
O jornal La Nación revelou

que, dos 42 fabricantes de má-
quinas agrícolas da província ar-
gentina de Santa Fé, 15 planejam
vir para o lado de cá também.

É por essas e outras que
Serfaty considera inútil, para o
Brasil, voltar-se apenas para o
Mercosul, diante do fracasso
das negociações da OMC em
Seattle.

O economista defende uma
aproximação com os EUA, via
Alca. É tudo o que os empre-
sários tupiniquins não que-
rem...

PELO MERCADO

As operações de factoring de-
vem chegar a RS 18 bilhões até
o fim do ano. No ano passado,
atingiram R$ 16 bilhões. O se-
tor não pára de crescer desde o
início do Plano Real. No país
dos juros altos, o factoring
tornou-se a alternativa de finan-
ciamento viável ao comércio.

A vodea Smirnoff lança ho-
je campanha publicitária de

ram a ser realizadas este ano.
"O réveillon do ano 2000 esti-

mulou as reservas. Tivemos uma
atividade muito grande nos últimos
meses", diz Gilson Novo, diretor-
presidente da Amadeus. "Mas o re-
sultado realizado vai ficar abaixo
das expectativas". Os cinco mi-
lhões de cancelamentos podem ser
atribuídos basicamente à subida do
preço do dólar, nos casos de reser-
vas internacionais, e aos altos eus-
tos do turismo nacional.

O Amadeus Brasil investiu US$
20 milhões em 1999, volume que

se repetirá no próximo ano para
expansão da empresa e atualização
dos equipamentos e da transmissão
de dados. "Temos hoje 60% do
mercado brasileiro e queremos
crescer pelo menos 5% durante o
ano 2000", diz Gilson Novo.

Com 110 funcionários, a em-
presa, cuja sede fica na Avenida
Presidente Wilson, 231, 1° an-
dar, no centro do Rio, tem escri-
tórios em São Paulo, Porto Ale-
gre, Recife e Brasília e, no pró-
ximo ano, abrirá filiais em Curi-
tiba e Manaus. Atualmente, está

interligada a 2.500 agências de
viagem em todo o país.

Segundo Gilson Novo, a Ama-
deus é uma empresa que o avanço
tecnológico viabilizou. "Somos

filhos das empresas aéreas e alia-
dos incondicionais da informáti-
ca", diz. "No turismo, o computa-
dor e a Internet podem ser vistos
sob dois ângulos. Por um, tiram a
pessoalidade no tradicional aten-
dimento de balcão das agências de
turismo. Por outro, integram
agência e cliente com um serviço
mais rápido e eficiente".

Amadeus, a maior GDS do 
planeta

Divulgação

Diariamente, 100 milhões de
pessoas viajam pelo planeta, de
avião, de carro, de trem ou de na-
vio. A maioria delas precisa antes
comprar passagens e reservar as-
sento no meio de transporte esco-
lhido. Como organizar essa de-
manda, cuja maior parte (80%)
tem origem em agências de turis-
mo?

Há pouco mais de 10 anos, as
empresas aéreas - responsáveis
por 1,5 milhão de vôos diários -
resolveram criar um serviço que
centralizasse todo esse movimen-
to. Nasciam as GDS - Global Dis-
tribuition Systems -, um segmen-
to do setor terciário que tem tudo
a ver com a civilização do próxi-
mo milênio, ao colocar a informá-
tica a serviço do conforto e da
pressa dos viajantes.

A maior GDS do planeta é o
sistema Amadeus, criado na Euro-
pa em 1987 pela Lufthansa, Ibé-
ria, Air France e SAS. Sozinho,
ele responde hoje por 60% do mo-
vimento de reservas em todo o
mundo, interligando 45 mil agên-
cias de turismo, 730 companhias
aéreas, 51 mil hotéis de 305 ca-
deias, 21 mil pontos de aluguel de
veículos de 53 locadoras, tudo is-
so em 131 diferentes países. São
140 mil terminais de computador
espalhados pelo mundo com horá-
rios, roteiros de vôos, tempo de
duração das viagens, preços, ser-
viços adicionais.

Os computadores da base de
dados da Amadeus - cujo nome
evoca o talento criador do compo-
sitor Wolfgang Amadeus Mozart -
armazenam 70 milhões de tarifas,
5,2 milhões de itinerários (com 33
milhões de conexões possíveis) a
uma velocidade de 1.750 transa-
ções por segundo, com tempo de
resposta de dois segundos para ca-
da consulta. O centro de processa-
mento de dados da empresa é um
dos maiores da Europa e o maior
do mundo, excluídos os centros de
dados militares. Fica em Munique,
na Alemanha, e tem 13 unidades
centrais de processamento.

No Brasil, a Amadeus começou
a operar em 1993, nas asas da Va-
rig e da Transbrasil. Em julho des-
te ano, a empresa ganhou autono-
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Gilson Novo diz que a Amadeus é responsável por 65% do movimento de reservas no Brasil

mia e nova configuração, tornan-
do-se uma joint-venture integrada
pela Amadeus International (34%),
Fundação Rubem Berta (51%) e
Transbrasil (15%). A Amadeus
Brasil é responsável por 65% do
movimento de reservas do país."Trabalhamos com todas as
companhias aéreas do país", diz
Gilson Novo, o diretor-presidente
da Amadeus. "Com o novo forma-
to da empresa, perdemos o verniz
que nos identificava como um
braço da Varig e ganhamos auto-
nomia que hoje nos permite até
patrocinar acordos com cessão de
equipamentos aos agentes de via-

gens", diz ele. O sistema Ama-
deus Brasil oferece às agências de
viagens do país os serviços 011-
Une de 515 empresas aéreas. E
tem até cursos de treinamento pa-
ra funcionários de agentes interes-
sados em participar do sistema.
No primeiro semestre deste ano,
por exemplo, passaram pelas salas
de aula da Amadeus cerca de
3.600 agentes de viagens.

"O segredo do nosso negócio é
a imparcialidade", diz Gilson No-
vo. "Quando um agente de viagens
nos consulta sobre um vôo Rio-
Miami, por exemplo, temos obriga-
ção de informar o que é melhor pa-

ra o passageiro. O critério é absolu-
tamente neutro, não favorece ne-
nhuma empresa aérea. Em primei-
ro lugar, o sistema informa os vôos
diretos sem escala, relacionados
cronologicamente pela hora de saí-
da, pelo número de escalas, pela
duração da viagem, assim por dian-
te. O sistema tem versatilidade pa-
ra informar por outros critérios, co-
mo por exemplo, o de hora de che-
gada, de saída, duração da viagem
etc. A neutralidade é tão patente
que vem crescendo a adesão de no-
vas empresas aéreas, mesmo da-
quelas que trabalham com GDS
concorrentes", diz Gilson.

ONU ajudará Brasil a

registrar suas 
patentes
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R$ 4,5 milhões para mudar
sua imagem no Brasil. Assina-
da pela J. Walter Thompson, a
campanha faz parte da estra-
tégia de associação da bebida
à caipirinha feita à base de
vodea. O filme publicitário
mostra o carnaval carioca, os
clubbers de São Paulo, a tim-
balada baiana e o maracatu
de Olinda associados à marca.

com Cabriela Mafort
e-muil para esta coluna: informeeconomico@jb.com.br

PAULA PAVON*
Enviada Especial

GENEBRA - A Organização
Mundial da Propriedade Intelec-
tual (OMPI), órgão das Nações
Unidas, vai iniciar um programa
de cooperação técnica e financeira
na área de propriedade intelectual
nos países em desenvolvimento,
incluindo o Brasil. Na primeira se-
mana de dezembro, em Brasília, a
OMPI patrocinou um seminário
com o objetivo de conscientizar
cientistas, universidades e institu-
tos de pesquisa sobre a importân-
cia do país incentivar o depósito
de patentes para atrair novos re-
cursos e transferir tecnologia.

Atualmente, o Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial
(INPI), no Rio, recebe 18 mil pe-
didos de patentes por ano, mas
apenas 20% são concedidas.
Desse total, 14.500 são patentes
estrangeiras. Quanto ao registro
de marcas, apenas 15% das no-
vas empresas que surgem no
mercado procuram o instituto.

"O INPI tem um atraso enorme,
mas estamos tentando simplifi-
car os processos de concessão de
patentes e registro de marcas",
disse o atual presidente do INPI,
José Graça Aranha, no cargo há
cinco meses.

A morosidade na concessão de
patentes e a falta de interesse por
parte de cientistas para ter a pro-
priedade intelectual resultam da re-
serva de mercado vivida nos anos
70. Segundo o diretor-geral-adjun-
to da OMPI e secretário-geral-ad-
junto das Nações Unidas, Roberto
Castelo, nessa época, as importa-
ções eram limitadas, o que colabo-
rou para a acomodação da indústria
e do centro de inovação do país."Qualidade e preço são resul-
tado de pesquisa e inovação. Se
não há pesquisa e inovação, ou se
o resultado da pesquisa não é pro-
tegido, todo o esforço do país pa-
ra obter tecnologia e desenvolver
sua capacidade científica é des-
perdiçado. E o país fica com pro-
dutos sem qualidade e sem pre-
ço", afirmou. A OMPI, com o IN-

PI, ministérios da Agricultura,
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Ciência e Tecno-
logia e Educação, pretendem des-
pertar o interesse e mostrar a im-
portância de registrar marcas e
depositar patentes para o cresci-
mento do país.

O programa de cooperação vi-
sa criar infra-estrutura para fazer
a transição entre a criatividade e
a inovação dos institutos de pes-
quisas e das universidades para o
setor industrial. "Nesse processo,
acreditamos que a OMPI pode
contribuir com o Brasil, que é um
país em desenvolvimento mas
com um bom estágio industrial",
observou Castelo, destacando
que o Brasil tem leis modernas
na área de patentes e de proprie-
dade intelectual. "Se o país tem
uma legislação moderna, mas o
registro de patentes não sai, de-
sestimula o investidor estrangei-
ro que vai fabricar em outro
país", afirmou.

'Viajou a convite da OMPI

Essa...

éde

IEstimação!

Canetas

Antigas

Vendas,
Consertos e

'Qualquer Tipo
1 de Carga.

I imaginação em papelaria
Rua Gonçalves Diis, 54 Quiosque

TeL:262-4615
Shopping Rio Sul -1* Piso

Tei.: 541-1041
Pliza Shopping Niterói ¦ 3' piso

TeL: 620-8189
Aeroporto Santos Duraont

Tei.: 814-7380
Shopping Tijuca

Tel.: 568-2183
Botafogo Prali Shopping -1' piso

Tel.:237-9092
Petrobrís

Tel.:876-2095
wivw.papelpicado.com.br
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Sergio Thompson-Flores, Marcelo Tostes (centro) e a equipe da Worldinvest: garimpcindo ideias de alta lucratividade
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i Jovens tomam a rede de assalto e comandam exploração comercial. De olho no lucro rápido, fundos abrem os cofres
Hélvlo Romerou^íum^^msmam ~

ROSANE SERRO

Eles são jovens, cheios de idéias e, por
compreenderem como ninguém as regras
básicas da nova economia (entenda-se
por esse conceito o sistema de produção,
distribuição e consumo que dá suporte à
sociedade da informação), estão obtendo
sucesso comercial e financeiro com negó-
cios costurados sob medida para a Inter-
net. Como só agora o uso comercial da
rede está se intensificando no Brasil, eles
podem ser considerados desbravadores
mas, rapidamente - que o relógio do uni-
verso eletrônico é mais ágil do que o da
vida real - e com o êxito da operação, de
ousados passarão a visionários.

Pode-se dizer que o toque de Midas des-
sa nova geração de empreendedores come-
çou a ser percebido quando, em 1995, o
meteoro Marc Andreessen, aos 24 anos,
passou de empregado do National Center
for Supercomputing Applications da Uni-
versidade de Illinois ganhando US$
6,85/hora a vice-presidente de Tecnologia
da Netscape com US$ 50 milhões em ações
na mão. No Brasil, ainda não se registrou
uma história tão vertiginosa mas pipocam
os casos de moças e rapazes que estão con-
quistando sua independência financeira em
moldes mais lucrativos do que se seguissem
uma carreira tradicional fora do ciberespa-
ço. Até porque - ao contrário do que ocor-
ria há apenas um ano - fundos e bancos de
investimentos estão muito mais receptivos à

¦ idéia de financiar novos projetos na área do
que jamais estiveram.

Preço do pioneirismo - Em 1995,
quando a Internet comercial começou a
operar timidamente no mercado brasilei-
ro, dois engenheiros de computação, Fá-
bio Oliveira e Gustavo Viberti, hoje com
35 e 33 anos, respectivamente, e amigos
desde o tempo da graduação na Uerj, pen-
saram em seguir os passos de Jerry Yang e
David Filo, que, um ano antes, deixaram
os bancos da Universidade de Stanford
para criar a Yahoo!, uma empresa que ho-
je tem um capital acionário avaliado em
dezenas de bilhões de dólares.

Assim nasceu o Cadê, o primeiro site de
busca nacional e também o primeiro projeto
nacional a ser vendido para ter um aporte de
capital. Em março deste ano, a empresa de
Gustavo Viberti e Fábio Oliveira passou a
ser controlada pelo provedor latino-america-
no Starmedia. Até a operação de venda -

provocada pela necessidade de conseguir
um investimento de apenas US$ 5 milhões
para viabilizar sua expansão -, o investi-
mento saiu do próprio bolso dos sócios.

O serviço começou como uma página
pessoal simples e hoje é fornecido através
de 50 servidores por onde trafegam três mi-
lhões de pageviews por dia. O Cadê publica
cerca de 700 sites novos diariamente e mais
de mil pessoas solicitam a inclusão de no-
vas páginas no mesmo período. Esse movi-
mento atraiu um número crescente de anun-
dantes, que forneceram uma receita de US$
1,5 milhão no ano passado."A falta de visão do mercado e a conjun-
tura da época - quando as privatizações do
setor de telecomunicações mobilizaram as
empresas de risco - prejudicaram a nossa
capitalização. Queríamos expandir e não tí-
nhamos alternativa, por isso vendemos. Ho-
je o mercado tem outra dinâmica e há uma
disponibilidade para financiar boas idéias",
analisa o diretor Fábio Oliveira.

Beltrano e Sicrano - Rogério e Pa-
trícia Silberberg também tiveram um mo-
mento de inspiração. Os irmãos de 27 e 25
anos, formados, respectivamente, em ad-
ministraçâo pela Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing e pela Fundação Ge-
túlio Vargas em São Paulo, trabalhavam
no portal ZAZ, em 1998, e se pergunta-
vam continuamente porque o conteúdo
veiculado pelos sites brasileiros era tão es-
tático? "Não havia interatividade. As solu-
ções se repetiam: ou textos editados de re-
vistas ou reprodução de jornais e flashes
com notícias", observa Rogério.

As noites de discussão produziram o web
site Fulano (wmv.fiilano.com.br), que tran-
sita com picardia no terreno árido da infor-
mação. O site é uma grande coleção de per-
guntas e charadas onde o internauta, a cada
vitória, acumula pontos para disputar prê-
mios como computadores, TVs. CDs, livros,
roupas e, a partir de janeiro, automóveis.

No ar desde julho - após sete meses de
desenvolvimento -, o projeto contou com
um investimento inicial de R$ 25 mil,
amealhados entre as economias dos dois.
Mais tarde, os sócios do ZAZ, Marcelo La-
cerda e Sérgio Pretto, injetaram mais RS
120 mil e a empresa de capital de risco CRP
- Companhia Riograndense de Participa-
ções os R$ 480 mil que faltavam para cres-
cer. "Como 

qualquer operação na Internet,
esse é um negócio de risco. Se der certo, vai
ser mais vantajoso do que estar trabalhando
como empregado em uma empresa", garan-
te Rogério Silberberg, que sobrevive do seu
empreendimento online.

Rogério Silberberg com a irmã Patrícia, criadores do web site Fulano; "Se der certo vai ser mais vantajoso do

Consultoria faz o mapa da mina

Você tem um teclado na mão, uma idéia
na cabeça e nenhum dinheiro no bolso.
Não tem família abastada e nenhum amigo
se considera louco o suficiente para acredi-
tar no seu aparente delírio virtual ("tem
certeza de que isso vá dar certo?"). O que
fazer? A quem recorrer? Há alguns anos, a
alternativa seria conseguir um investidor de
porte... nos Estados Unidos. Não havia cul-
tura de capital de risco no Brasil para pro-
jetos relacionados à Internet. Hoje, vários
fundos de investimento como o Albion Al-
liance, Citicorp, Merryl Lynch e Latinvest
anunciam aos quatro ventos que estão aber-
tos a parcerias nesse segmento.

A consultoria carioca de desenvolvi-
mento de negócios Worldinvest, fundada
em 1995, intuiu a mudança de cenário e
há um ano e meio começou a estudar a
evolução do mercado para operar com se-
gurança. O saldo foi um total de R$ 2 bi-
lhões em captações intermediadas no ano

passado. Estão no portfolio da Worldin-
vest o portal Zipnet, a software house
Módulo, o shopping eletrônico da GW
Commerce, de Belo Horizonte e um pro-
jeto de portal vertical ligado à música a
ser lançado no próximo ano.

"O mercado brasileiro de Internet tem
uma soma de peculiaridades que o torna
muito atraente: é o maior da América La-
tina; tem uma enorme taxa de crescimen-
to; possui uma indústria de software for-
te; os brasileiros já têm o hábito de convi-
ver com o meio eletrônico e a abertura do
setor de telecomunicações potencializou
a demanda reprimida" avalia o presidente
da Worldinvest, Sérgio Thompson-Flores.

Para a empresa, o caminho das pedras
para quem pensa em se aventurar comercial-
mente no ciberespaço é bem simples. Em
primeiro lugar, o projeto deve atingir um ni-
cho inexplorado da rede. Depois, é preciso
transformá-lo em um plano que especifique

as estratégias comerciais e a operacionaliza-
ção do negócio, pensando nos riscos, na ma-
neira como lidar com a concorrência e até
em como se adequar às fontes de recursos.

O passo seguinte é a captação de só-
cios, capital e parceiros que, em sintonia,
farão a "máquina funcionar". Como, qua-
se sempre, quem tem a idéia não tem re-
cursos e nem sabe como fazer um plane-
jamento estratégico, a Worldinvest os au-
xilia em todas as etapas. De cada 30 pro-
jetos recebidos pela consultoria, apenas
seis são levados a termo.

"A estratégia de um empreendimento
online é mirar o pódio, já que em cada
área de negócios virtuais as posições de
sucesso são muito limitadas. Portanto, pa-
ra estar entre os primeiros, o empresário
deve adotar uma marca que tenha proje-
ção nacional e não pode ter objetivos mo-
destos", aconselha o gerente de Internet
da consultoria, Marcelo Tostes. (R.S.)

Estefan Radovicz

Sérgio Thompson-Flores, Mando Tostes (centro) e a equipe da Worldinvest: garimpando idéias de alta lucratividade

Talento muito 
precoce

Estudante cria 
'site'

de busca e tem receita

mensal de R$ 15 mil

Ele acorda às 5h30min da manhã pa-
ra pegar as estatísticas do site que pro-
duz e compilar os relatórios semanais
exigidos pelos anunciantes, enquanto se
veste para ir para o colégio. Depois do
almoço, responde e-mails e atualiza os
anúncios (banners) antes de ir para as
sessões de musculação na academia ou
para as aulas de inglês no IBEU. À noi-
te, efetua mudanças no cadastro. Aos
domingos, tem que enviar toda a base
de dados para o servidor, que fica nos
Estados Unidos e no tempo que sobra
vai à praia, estuda e faz um circuito de

festas techno e dance com os amigos.
Essa é a rotina de Edgard Nogueira, de
16 anos, empresário do setor, que aos
13, em um quarto da sua casa, criou a
ferramenta de busca Aonde
(www.aonde.com), que contabiliza uma
média de 3,7 milhões de pageviews
mensais e vai fechar 1999 gerando um
faturamento bruto de R$ 75 mil.

"Ganhei um micro aos 12 anos mas
nunca gostei de joguinho, preferia fazer
coisas úteis como pequenos programas
em Basic", explica Edgard, que garante
ter aprendido HTML (linguagem na
qual as páginas na Internet são escritas)
olhando os comandos do site do Casse-
ta & Planeta. Brincando ou não, o fato
é que o rapaz identificou que aquilo po-
deria ser uma fonte de renda e resolveu

fazer algo profissional.
Em março de 1997, ele lançou o ser-

viço e, desde então, reuniu parcerias,
aumentou o número de acessos e inven-
tou canais: Direito, futebol, esportes. O
Aonde possui 10 anunciantes, entre
eles Starmedia e Shoptime, e consegue
faturar de R$ 12 a R$ 15 mil por mês,
que cobrem com folga os R$ 3 mil do
seu custo mensal médio de manuten-
ção. O lucro está sendo guardado para a
compra de um escritório no próximo
ano. "Sinceramente, só venderia meu
site por uma proposta muito boa. O Ca-
dê - que é o líder - foi vendido por US$
5 milhões, acho que se me oferecessem
US$ 1,5 milhão seria de bom tama-
nho", confessou Edgar, desde já um ho-
mem de negócios. (R.S.)
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que trabalhar como empregado

REDE DE MILHÕES

BROWSER/NETSCAPE
Para quem, no início dos anos 90,

enfrentou a navegação na rede por es-
crito - ou seja, sem as imagens e re-
cursos como a transmissão de som, ví-
deo, realidade virtual e animação co-
mo temos hoje -, a interface gráfica
era uma benção. Tantos compartilha-
vam desta opinião, que o valor de ven-
da da Netscape para o megaprovedor
America Online atingiu a cifra de US$
9,6 bilhões, em março deste ano

E-MAIL GRATUITO/HOTMAIL
A mais popular caixa postal gratui-

ta da Internet superou o pioneiro po-
box.com e arregimentou 9,5 milhões
de assinantes. Resultado: em 31 de-
zembro de 98 foi comprado pela Mi-
crosoft por um alto valor não revelado

COMUNIDADES/ICQ
Quanto mais pessoas se reunirém

em um web site maior será a sua visi-
bilidade e o seu valor de mercado.. A
Mirabilis - empresa israelense forma-
da em 1996 por três jovens de Tel Aviv
- criou um software de comunicação
instantânea, que mostra quem está
acessando a Internet no momento em
que se está conectado. Nunca gerou
qualquer receita. Pois a America Orili-
ne bateu o martelo e a comprou por
US$ 287 milhões, em junho de 98

TV A CABO NO BRASIL
A Globo Cabo, operadora de TV

por assinatura das Organizações Glo-
bo, tem um endividamento de US$
600 milhões e vem amargando, desde
1995, prejuízos a cada ano. Em 95 fo-
ram R$ 12 milhões; em 1996, R$ 30
milhões; chegou a R$ 87 milhões em
1997 e a R$ 231,6 milhões, no ano
passado. De janeiro a setembro deste
ano, já acumula uma perda de R$
454,6 milhões. Bastou a empresa ven-
der uma participação para a Microsoft,
em agosto deste ano, que suas ações -
cotadas em R$ 0,22 em abril - come-
çaram a disparar. Por ser a única re-
presentante do setor de tecnologia nas
bolsas de valores brasileiras, a Globo
Cabo desperta cobiça crescente dos in-
vestidores. Até a última sexta-feira,
seu papel teve uma extraordinária va-
lorização de 481,9%.

FIM DO CONGESTIONAMENTO
ONLINE

A Akamai Technologies tem ape-
nas 14 meses de vida mas já relata um
prejuízo de US$ 28 milhões. Nos pri-
meiros nove meses, ela só faturou R$
1,2 milhão, receita ínfima para pa-
drões americanos. Pois no dia da sua
primeira oferta pública em bolsa, o
preço das suas ações - cotado a US$
26 cada - fechou em US$ 145,19. O
entusiasmo desmedido dos investido-
res tem uma única razão: a Akamai de-
senvolveu uma tecnologia para solu-
cionar o congestionamento na comu-
nicação entre redes. Qualquer interes-
se no colossal mercado que a solução
vai atender não é mera coincidência.

JORNAL DO BRASIL ECONOMIA
economia@jb.com.br
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Corrida do ouro na Internet
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VETOR Vagi
Robin Cook 191
406 páginas Mjgfl
R$ 28,00

Uma epidemia

provocada por
ataque biológico^®
terrorista em
Nova York. Mais
um thriller H
médico-científico 

™

do consagrado autor
de Cromossomo 6.

CORAÇAO
DIVIDIDO
Barbara Taylor
Bradford
336 páginas
R$ 25,00

Com mais de 60
milhões de
livros vendidos
em todo o
mundo, Barbara
nos traz uma
história de
amizade e
dramas.

DIÁRIO DE UM
CONSTRUTOR DO
TEMPLO
Z. Rodrix
448 páginas
R$ 30,00

Romance histórico

que tem seu foco
central no Templo
de Yahweh em
Jerusalém, cuja
construção se
tornou o símbolo
essencial de todo o
esoterismo
ocidental.

AS JÓIAS DE
TESSA KENT
Judith Krantz
480 páginas
R$ 30,00

Uma
emocionante
história sobre
conflitos entre
mãe e filha,
envolvendo
sentimentos e

perdas.

O VOO DAS VI
ÁGUIAS li
Jack Higgins 1
368 páginas 1
R$ 28,00 }

Uma antológica
intriga
internacional

Jbnsequencias
imprevisíveis
do autor de O
ano do tigre e A

águia pousou.

OP-CENTER -
JOGOS DE ESTADO
Tom Clancy e Steve .jj
Pieczenik
448 páginas
R$ 30,00

warren Adler
304 páginas
R$ 25,00

Romance que

j^^rigem ao

Novo livro da séri^
Op-Center^m^HM
Tom Clg^BB
uma^rama
envolvente centrada
na mais secreta das
organizações
americaaü^H&iii Ford e Krístin

ScottThomas.
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Seu Bolso
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O Natal do 
presente 

em conta

¦ Com paciência e pesquisa, consumidor pode evitar 
"estouro" 

do orçamento e ainda pagar em até 10 vezes sem juros

LUCIANA BRAFMAN

A maioria das listas de Natal
inclui presentes para todos os gos-
tos e pessoas. Estão nelas os fami-
liares, o(a) namorado(a), os mi-
mos dos colegas de trabalho, além
das lembranças dos amigos ocul-
tos e dos amigos de sempre. Para
que os numerosos gastos não se
transformem em rombos orça-
mentários, o ideal é diminuir o
preço unitário de cada presente e
optar por parcelamentos camara-
das. Paciência e pesquisa são os
requisitos necessários para encon-
trar itens mais baratos - inclusive
abaixo de R$ 1 - ou dividir as
despesas em até dez vezes sem ju-
ros."Tem muita gente que sai da-
qui com vinte pares de brinco
para dar de presente", conta a
vendedora da Oficina da Prata,
Clarisse do Espírito Santo, refe-
rindo-se aos brinquinhos de pra-
ta por R$ 1,49. A loja, na Rua da
Alfândega 192, fica situada num
dos templos do comércio barato
do Rio de Janeiro, a Sociedade
dos Amigos da Rua da Alfândega

e Adjacências (Saara). Lá, as co-
madres Lourdes Souza c Silva e
Eliane Calazans Lopes, carrega-
das de bolsas, estavam atentas às
ofertas. "Viemos de Laranjeiras
para comprar na Saara", diz
Lourdes, que além do amigo
oculto, ainda pretendia comprar
mais alguns presentes de Natal.
"E as nozes para a ceia. só com-
pro aqui na Casa Pedro", com-
plementa a amiga Eliane.

Na Saara, é possível comprar
também sandálias infantis por
R$ 2,99 (Loja Mero, Alfândega,
198), camiseta de treino oficial
do Flamengo por R$ 19,99 (La-
ba Jeans, Alfândega, 191), piões
por R$ 0,90 (Dudu Centro dos
Presentes, Alfândega, 187), gra-
vatas de poliéster por R$ 4 (Do-
mitex, Alfândega, 178) e CDs
do Tim Maia por R$ 5 (Careço-
ne, Alfândega, 172). No entan-
to, o consumidor deve ficar
atento à concorrência. A camisa
pólo da Pool, por exemplo, um
dos itens mais procurados, pode
variar de R$ 11,99 a R$ 8,99,
em lojas vizinhas.

Longe do Centro da cidade,

muitas butiques e shoppings tam-
bém colocam nas vitrines opções
de presentes mais acessíveis.
Ainda mais atrativas são as alon-
gadas formas de pagamento. A
gerente da Waterproof do Nor-
teShopping, Adriana Bruno, diz
que 76% das compras, a partir do
dia Io de dezembro, estão sendo
feitas em cheque pré-datado ou
no cartão parcelado, já que a loja
divide em quatro vezes sem juros
e sem entrada. Na Monte Cario
Jóias, o cliente pode pagar em
dez vezes no cartão, sem juros.
Até a chiquérrima Vitor Hugo es-
tá parcelando em seis vezes, sem
acréscimo."Adaptamos o pagamento à
realidade do cliente. Nunca dei-
xamos de fazer uma venda", res-
salta Cristina Roberto proprietá-
ria da loja Cris Roberto. A Aqua-
mar foi além. Colocou à disposi-
ção diversas formas de pagamen-
to - desde cheque eletrônico e
cartão de crédito em quatro vezes
sem juros, até cheque pré-datado
em três vezes para 30, 60 e 90
dias -, e ainda optou por reduzir
seus preços em 50%.

Lourdes (D) e Eliane saíram cie Laranjeiras, na Zona Sul, para comprar mais barato na Saara

Bom, bonito e barato

PRESENTE PREQO LOJA

Ate R$ 5,00
Camiseta canelada RS 3,99 Say More, no Nova America
Toalha de rosto R$2,49 Hiper Casa & yideo, no Nova Arnerica
Top trangado R$ 5,00 BaroneeCia.no Penha Shopping
Tiara com flores em couro R$ 5,00 Arte Vida, no Itaipu MuIticenter
Batom R$ 3,00 Costuratto, no Rio Off-Price  •

Incenso indiano R$1,00 Esoteric Center, no MadureiraShoppinQ  ' .
Ima em madeira joaninha R$ 3,90 Imaginarium, no Tijuca Off Shoping  . ^
Vela pintada a mao R$ 3,00 Cia da Terra, no Barra Garden
Chaveiro do Pokemon R$ 1,50 Fantasy, no Via Parque
Cesta para bombons R$0,99 imperpapelaria, no Via Parque
Pulseira de Migangas RS 5,00 Garota carioca, no Shopping Iguatemi  ¦ ,
Porta-guardanapo de pato RS 4,90 Fenetre, no Shopping Iguatemi  '

Fofolete R$3,00 Planet Toy, no Botafogo Praia Shopping ,
Kit Ferramentas R$3,90 Superlar, no West Shopping
Brinco de flores coloridas RS 4,90 Dimpus, no Shopping Tijuca
Borboletinhas e piranhas para cabelo RS 4,50 Algema Too, no Shopping Grande Rio  ]

. I•
Ate R$ 10,00 \ 

'!

Liyro Floresta da Tijuca (Cantos do Rio, Relume Dumara) R$ 10,00 Liyrarja Sicijjano
Oculos para natagao Speedo RS 6,90 Lojas Americanas
Viseira de palha panama RS 10,00 Luz e Brilho, no Bay Market
Incensario em pedra-sabao R$9,00 Elementar, no Shopping da Gavea  i
Cesta de pao com detalhe em bichos de pano fis 7,50 Espassus, no Recreio Shopping
Blusa cigana RS 9,90 Leader Magazine
l_ego RS 6,90 Movie Market, no liha Plaza

camisetas ecologicas (ate 8 anos) RS 10,00 Zoostore, no Botafogo Praia Shopping
Brincos folheados a ouro RS 10 Bureau de Artes, Gavea Trade Center  a ^
Bonecas Chiquititas da Estrela R$ 9,90 Barley's, no Plaza Niteroi  j /„
Reprodugoes de Monet, Dali e Van Gogh RS 8,90 Mr. Print, no Rio Sul  .
Blusa feminina em malha de algodao Cortelle R$ 9,90 Renner  •'
MeiaNike R$6,90 Adidas, no Norte Shopping
Camiseta regata basica RS 5,90 Nosso Fruto, no Top Shopping
Porta niquel de couro de btifalo RS 9,90 Richard's, no Barra Shopping
Porta celular R$9,90 Antonella, no Barra Shopping

Ate R$ 20,00  
:-'

Agenda Gaia 2000 RS 16,80 Livrarias e papelarias  i
Canecas inglesas com motivos natalinos RS 19,00 DerTeerladen, no Barra Point
Camisa Polo RS 19,90 Hering Store
Livro Linguagem Sobre Sexo no Brasil (Ed. Lucerna) RS 20,00 Livrarias Sodiier
Tagas comemorativas ano 2000 RS 15,90 In House, no Ipanema 2000

mini garrafas de champagne Blanc de Biancs RS 20,00 Wjne Store, no Sao Conrado Fashion Mall
Fantociies RS 13,00 Philya, no Downtown
T enis Arcadia RS 19,90 Orensanas Calgados, no Rioshopping Jacarepagua
Porta-joias pintado a mao RS 12,00 Per Te Presente, no Quality Shopping
Camisa Baby Look R$ 11,00 Hexaedron, no Shopping Tijuca ^
Blusa sem manga de crepe RS 12,90 Lojas Americanas
Sacola em nylon esportiva RS 19,90 Le postiche, no Rio Sul
Kit blusa + lata RS 17,90 Smash, no Barra Shopping
Blusa de malha com alga de silicone RS 13,90 Aquamar, no West Shopping  - '

Camiseta ano 2000 R$ 20,00 Papei Craft, no Leblon
"i

Internet dá mapa da 
gasolina 

barata

ROBERT GALBRAITH

Um simples debate na bibliote-
ca do Instituto Brasileiro de Mer-
cado de Capitais (Ibmec) sobre os
sucessivos aumentos nos preços
da gasolina deu a cinco alunos do
curso de economia uma idéia:
pesquisar os preços nos postos e
deixá-los à disposição do público
na Internet. Na primeira pesquisa,
que entrou na rede no fim de ou-
tubro com o endereço www.pos-
todegasolim.com.br, foram per-
corridos 127 postos.

No site, encontra-se a relação
dos postos que oferecem os me-
lhores preços em cada bairro ou
região da cidade do Rio e de Nite-
rói. Os que têm preços mais altos
participam de um ranking. Já hou-
ve 3.779 visitas ao site em novem-
bro e cadastraram-se mais de
1.000 internautas, segundo cálcu-
lo de Vicente de Castro, o web-
master do grupo.

Com a aceitação, os estudantes
voltaram às ruas e atualizaram os
preços, desta vez com 217 postos."Cada vez chegam mais pedidos
de áreas mais distantes. Na próxi-
ma atualização serão 250 e tenta-
remos pesquisar todos os 750 pos-
tos do Rio", anuncia André
Ahouagi Quintão, que assina o re-
gistro de pessoa jurídica do site.

Qualidade - Na próxima
atualização, que deverá estar ama-
nhã na Internet, os estudantes do
Ibmec prometem um upgrade não
somente na quantidade, mas tam-
bém na qualidade das informa-
ções. Segundo André Ahouagi, os
visitantes da página também pode-
rão saber as condições de paga-
mento e os serviços em cada posto.

O empreendimento exige sacri-
fícios. Além de RS 600 mensais

Gustavo Victer teve seu carro roubado durante uma pesquisa

pagos a um contador e de R$ 35
mensais para manter a página hos-
pedada na Internet, cada pesquisa
consome cerca de 400 litros de
combustível - R$ 500 com o litro
estimado em R$ 1,25. "São quatro
equipes que precisam encher o
tanque duas vezes. Vamos sempre
em dupla por uma questão de se-
gurança. Um dirige e o outro ano-
ta os preços", conta Gustavo Vic-
ter, que teve seu carro levado num

assalto durante a última ronda.
Antes de o ladrão levar o carro,

porém, Gustavo tratou de nego-
ciar a pasta que estava no banco
de trás. "Depois de um dia inteiro
de pesquisa, pedi para ficar com
minha apuração. Acabei recupe-
rando o carro algumas semanas
depois", conta. O próximo objeti-
vo do grupo, que ainda conta com
Fernando Nery e Thiago Leote e
colaboradores, é conseguir um pa-

trocínio para cobrir as despesas.
Argumentos para vender o pei-

xe não faltam. "O visitante do
nosso site têm em média dois car-
ros e mora na Zona Sul. E consu-
midor com enorme potencial. O
retorno é certo", garante André
Ahougi, que pretende formar par-
cerias para realizar a pesquisa em
São Paulo e outras grandes cida-
des. O Ibmec já reservou uma sa-
la com computadores e ar-condi-
cionado para o quinteto.

Exemplos - "O Michael Dell
fundou sua empresa - Dell Com-
puters - ainda na faculdade. Os
tênis Nike eram um projeto de fi-
nal de curso de alunos. O Bill Ga-
tes fundou a Microsoft quando era
aluno de Harvard. Grandes proje-
tos podem se tornar grandes em-
presas", diz o diretor do Ibmec,
Antônio de Araújo Freitas Júnior.

O porta-voz do Sindicato Nacio-
nal dos Distribuidores de Combus-
tíveis (Sindicomb), Alísio Mendes
Vaz, elogia a iniciativa, mas pede
atenção para a qualidade dos com-
bustíveis e a questão da sonegação
fiscal. "Um litro de gasolina, com
seus 25% de álcool anidro, custa R$
1,12 para a distribuidora. A margem
de lucro dos postos fica entre R$
0,10 e R$ 0,20. Quem vender abai-
xo desse preço certamente está so-
negando impostos ou adulterando
combustível", avisa Alísio.

O grupo do Ibmec negocia com
a Agência Nacional de Petróleo
(ANP) - que fornece cadastro e lo-
calização de postos - formação de
parceria para divulgar a qualidade
dos combustíveis. "Queremos res-
paldo quanto à qualidade do com-
bustível para que possamos publi-
car no site apenas preços de gaso-
lina com qualidade comprovada",
explica André.

Saiba onde abastecer no seu bairro

Bandeira Localidade Prego
Barra da Tijuca BR Av. Sernambetiba 6.650 RS 1,199
Botafogo Suzuki Frente ao shopping Off Price RS 1,259 ;
Cascadura Esso Padre Telemaco 115 R$ 1,139 _
Copacabana Esso Ao lado da Marius RS 1.280 |
Flamengo Branca Em frente ao Fluminense R$ 1,275
Gavea Ipiranga Estrada Lagoa-Barra R$ 1,330
Ipanema Esso Vieira Souto / Jardim de Allah RS 1,338
Jardim Botanico Esso Rua Jardim Botanico RS 1,338
Jacarepagua Ipiranga Trevode Jacarepagua R$ 1.179
Lagoa Esso Av. Borges de Medeiros R$ 1,299
Lapa Shell Catedral RS 1.292
Laranjeiras Esso Rua das Laranjeiras R$ 1.329
Leblon Ipiranga Bartolomeu Mitre / Cde de Bemadotte R$ 1,339
Meier SOP Av. Amaro Cavalcante RS 1,110
Piedade Shell Rua Clarimundo de Mello 683 RS 1,130
Quintino Esso R. Clarimundo de Mello 854 RSI.1?0
Recreio Esso Av. das Amtos 12.001 RS 1,22 1
RioComprido Esso Dr. Satamine123 ^S 1,259 •
Sao Conrado Ipiranga AtrSs das Sendas RS 1,339
Hjuca SP AlmCochrane/Vise. Figueiredo R$1,179
Urca Shell Frente à Uni-Rio RS 1,359
Niterói BR Marquês do Paraná R$1,199
Fonte: Internei, no site «wvw.postodegasolina.com.br

0 ranking dos postos mais caros do Rio

1° lugar
Piraquê (BR):
Frente do Heliporto, na Lagoa
Rodrigo de Freitas (Texaco):
Av. Epitácio Pessoa, na Lagoa
Posto Farani (Ipiranga):
R. Farani / HBarao de Itambi, em Botafogo
Star Mart (Texaco):
R. Jardim Botânico / R. Getúlio Neves, Jardim Botânico
5° lugar
Praga do Lido (BR):
Av. Atlântica, Copacabana 
Fonte: internet, site www.postodegasolina.com.br

R$1,399

R$1,399

R$1,399

R$1

R$1,396
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FGTS eleva custo doméstico

Encargos subirão para até 60% com recolhimento de fundo de empregados

"l nrnnAfni o 1 r\ n TD rtalnc /4iat

BOCA NO TROMBONE

ANA D'ÂNGELO

BRASÍLIA - As famílias que
concederem o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) às
empregadas domésticas terão um
gasto total que corresponderá, na
prática, a quase um salário e
meio por mês. Isso porque os en-
cargos trabalhistas subirão de
33% para cerca de 44%. A Medi-
da Provisória 1.986, editada na
última segunda-feira, dá a opção
aos empregadores de recolherem
o FGTS dos empregados domés-
ticos. A MP só deve entrar em vi-
gor a partir de 17 de fevereiro,
quando for regulamentada.

O FGTS corresponde a 8% do
salário bruto mensal. Mas a in-
clusão do empregado nesse regi-
me representará outro gasto para
o patrão. Ele terá que pagar a
multa de 40% sobre o saldo da
conta em caso de demissão sem
justa causa. Por isso, os encargos
mensais chegarão a 44%, ou
11% a mais (veja quadro).

Embora alguns encargos se-
jam pagos uma vez por ano, co-
mo as férias e o 13° salário, é
possível saber o peso de cada um
no mês, diluindo-os no período
de um ano. O custo do aviso pré-
vio depende do período de per-
manência do empregado. Se for
de dois anos, significará custo
mensal de 4,16% sobre o salário,
o que resulta no encargo total de
44%. Caso o empregado seja dis-
pensado após um ano, o peso do
aviso prévio será de 8,33%, ou
seja, custos de 48% no total.

Na ponta do lápis - Nesses
cálculos foram considerados
apenas os direitos trabalhistas
que resultam em desembolso pa-
ra o patrão. Se forem considera-
dos como encargos o dia de des-
canso na semana e as faltas de-

Os direitos e deveres das domésticas

Obrigatórios
Salário mínimo
13° salário
Férias de 20 dias úteis, mais abono de um terço
Descanso semanal remunerado (1 dia)
Aviso prévio de 30 dias
Licença-maternidade de 120 dias (período é pago pelo INSS)
Aposentadoria e demais benefícios do INSS
Vale-transporte

Facultativos
FGTS de 8% do salário bruto

Sem direito
Jornada de trabalho definida
Adicional noturno

Os encargos que incidem sobre os salários

Como é hoje
13° salário 8,33%
Férias mais abono 8,33%
Aviso prévio* 4,16%
INSS 12%
Total 32,82%

Como fica com o pagamento de FGTS
FGTS 8%
Multa de 40% 3,2%
Total 44,02%
* Estimou-se que o prazo médio de permanência do empregado é

de dois anos; se for menor, o custo desse item aumenta; se for
maior, o custo diminui.

Fonte: Ministério do Trabalho, advogado Octavio Bueno Magano, Constituição e reportagem

correntes de doenças, que são re-
munerados, o custo pode chegar
a 60%.

Para o advogado Octavio
Bueno Magano, especialista em
Direito Trabalhista, os patrões
não deverão ter interesse em ofe-
recer o FGTS aos empregados.
"Por 

que o empregador vai se
embaraçar dessa maneira, com
um encargo pesado?", questiona.
Magano avalia que os patrões
poderão até optar por fazer uma

poupança no mesmo valor para o
empregado, "mas sem estar su-
jeito à burocracia dos órgãos pú-
blicos".

Uma vez inscrito o emprega-
do no FGTS, o empregador terá
que fazer os recolhimentos
mensalmente, sob risco de ter
que gastar mais ainda. O prazo é
até o dia 7 do mês seguinte ao
devido. Em caso de atraso, terá
que pagar multa de 5% a 10%,
juro de mora de 0,5% e correção

proporcional da TR pelos dias
de atraso.

Descontentes - A Medida
Provisória desagradou os dois la-
dos. A presidente do Sindicato
dos Empregadores Domésticos de
São Paulo, Margareth Carbinato,
considera a MP absurda. Ela até
aceita o recolhimento do FGTS,
mas acha despropositada a multa
de 40% em caso de demissão."A natureza do trabalho do-
méstico é sem fins lucrativos. Es-
se encargo vai onerar o orçamen-
to das famílias. Além de ser um
dependente econômico do em-
pregador, o empregado não gera
lucro. Assim, também não pode
causar prejuízo", justificou.

Segundo ela, muitos patrões já
recolhem por sua conta a contri-
buição previdenciária devida pelo
empregado (de 8% a 11% sobre o
salário), além da sua parcela de
12%. Assim, eles poderiam dei-
xar de recolher essa contribuição
da doméstica e passar a depositar
o FGTS, desde que não houvesse
o custo da multa de 40%.

A representante dos emprega-
dores também teme que a Justiça
acabe concedendo o FGTS aos
empregados que moverem ação
trabalhista, mesmo sendo facul-
tativo. O advogado Octavio Ma-
gano assegura que a MP não abre
esse tipo de brecha. "Não há co-
mo a Justiça chegar à conclusão
de que o FGTS será devido se o
patrão não quis", disse.

A ex-presidente e atual dire-
tora do Sindicato das Emprega-
das Domésticas de São Paulo,
Gildaci de Jesus, considera a MP
"escandalosa". "Lutamos duran-
te mais de 10 anos para que a ca-
tegoria tivesse todos os direitos
trabalhistas. Colocar o FGTS co-
mo opcional é o mesmo que não
ter feito nada", criticou.

Telemar"Estou com uma conta
atrasada desde julho porque a
Telemar-RJ não a enviou com
os valores discriminados. Re-
clamei pelo 104, pela Internet
e até pela Anatel, pedindo
que a conta discriminada me
fosse enviada, mas até agora
nada! Tenho recebido telefo-
nemas de cobrança da Tele-
mar e, inclusive, nas contas
posteriores, têm sido cobra-
dos juros pelo atraso, mas
eles não atendem minha soli-
citação".

Deborah Christina Leite
Resposta: A Telemar in-

formou que os demonstrati-
vos com o valor discrimina-
do de ligações telefônicas
são encaminhados mensal-
mente aos seus clientes. Não
consta nos registros da em-
presa qualquer problema
com relação a envio de sua
conta telefônica do mês de
julho. Apesar disso, a Tele-
mar já providenciou o envio
de uma segunda via do de-
monstrativo. A empresa lem-
bra, no entanto, que o paga-
mento da conta telefônica
pode ser realizado, indepen-
dentemente do recebimento
do demonstrativo. Caso a
cliente tenha dúvidas sobre a
cobrança, ela deve entrar em
contato com o 104 mais o
prefixo do seu telefone.

Orientação: Segundo a
APADIC, a falta do demons-
trativo da conta telefônica
não justifica a suspensão do
pagamento, que deveria ter
sido providenciado pela lei-
tora.

Caixa"No dia 24 de agosto, li-
quidei, antecipadamente,
uma Carta de Crédito refe-

rente a financiamento imobi-
liário da Caixa Econômica
Federal, agência Av. Paulista.
Trata-se de contrato firmado
dois anos antes, para liquida-
ção em 180 meses, cujas
prestações foram pagas pon-
tualmente. Sendo o contrato
regido pelas condições de
mercado, tomei emprestado
um valor e paguei, 24 meses
depois, a juros de mercado,
sem desconto algum. O imó-
vel ficou hipotecado, numa
operação financeira comum,
que em um banco particular
seria tratada com mais serie-
dade. Hoje, dois meses após
o pagamento da dívida,
aguardo o Termo de Quitação
que a Caixa ainda não me en-
tregou. O imóvel está pratica-
mente vendido e não posso
fechar negócio porque, sem o
termo, não tenho a escritura
definitiva".

Thaís Chavarry de Aquino
Resposta: A Caixa Econô-

mica Federal esclarece que,
após depuração/verificação
do contrato de financiamento
em nome da mutuária, já pro-
cedeu à entrega do respectivo
Termo de Quitação, à interes-
sada na data de 22 de outubro
de 1999.

Orientação: A APADIC
recomenda ao leitor buscar
reparação dos danos, mate-
riais e morais, na Justiça Fe-
deral, mesmo a CEF tendo
entregue o Termo de Quita-
ção.

As cartas devem ser enviadas para o
caderno Seu Bolso do JORNAL DO
BRASIL, na Avenida Brasil, 500,6S an-
dar. São Cristóvão. CEP: 20.949-900.
Fax: 585 4428/580 1091. O endereço
na Internet é seubolso ©jb.com.br. Pe-
dimos aos leitores que escrevam até
20 linhas. As cartas só serão publica-
das com o endereço e o telefone do lei-
tor e da empresa ou loja denunciada.

m

Indicadores Cotações referentes ao fechamento de sexta-feira

MERCADO FINANCEIRO

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
30 dias No Ano

Fundos de Renda Fixa 1,44 21,68
Fundos Dl 1,49 21,49
Fundos de Ações e carteira Livre 5,57 31,77
Fundos Cambiais -3,41 81,63
Inflação (IGPM) 2,39 15,22Bolsa de São Paulo 13,00 72,46
Ouro *8,97 70,00
Dólar Paralelo -2,02 58,73
Dólar Comercial -5,76 61,58
Poupança 0.78 10,58
CDB ..1,42 18,67
Fonte: Anbid e Andima

TR E POUPANÇA
Período TR
10/12 a 10/01/00 0,2349
11/12 a 11/01/00 0,2274
12/12 a 12/01/00 0.2646
13/12 a 13/01/00 0.2926
14/12 a 14/01/00 0.3001
15/12 a 15/01/00 0,2948
16/12 a 16/01/00 0,2737
Poupança do dia 19/12/99

12 Meses
27,66
27,56
34,69
87,97
15,37
66,04
64,18
58,73
63,68
13,22
23,88

PAGAMENTO DE APOSENTADORIA
(Dezembro/99)

Final do Dia do Final do Dla do
Beneficio pagamento Beneficlo pagamento

89101314

FGTS
Indices de rendlmento
Mfts 3% 6%
Qutubro 0,5187 0,7595
Novembro 0,4736 0,7143
Oezembro 0,4469 0,6875
Obs.: Data de cr&lito.

CÂMBIO MERCADO EXTERNO

Dólar
Escudo
Franco Suíço
Franco Francês
Iene
Fonte: Banco do Brasil

Venda(RS)
1,9100
0,0095
1,2000
0,3000
0,0190

Libra
Lira
Marco Alemão
Peseta
Peso Argentino

Venda (R$)3,0800
0,0009
0,9900
0,0115
1,9100

Moedas internacionais

DÓLAR E OURO TAXAS DE JUROS

Poupança
0,7361
0,7285
0,7659
0,7941
0,8016
0,7963
0,7751
0,7421

Compra Venda Var.dia(%)
Oólar Comercial 1,8170 1,8178 -1,24
Dólar Paralelo 1,9000 1,9400 -0,51
Ouro Spot (BM&F)
RS/Grama 16,750 -0,65
Fonte: Andima

Taxa Selic (%a.a.) a partir de 16/11 19,00
TaxaOver Proj.Mês

(% a.a.) (% a.a.)
Títulos Públicos Federais 18,97 18,97
Dl-Over 18,80 18,79
LFTE
Fonte: Andima

(Fechamento de sexta/USS 1)
Euro 0,991 Real 1,818
lene 103,270 Peso argentino 0,999
Marco 1,939 Peso uruguaio 11,587
Franco francos 6,506 Peso mexlcano 9,332
Franco suigo 1,590 CoroaSueca 8,521
Libra 0,623 Florim 2,186
Lira 1.920,520 Won 1.130,300
Escudo 197,240 D6lar Canadense 1,477
Peseta 164,150 Peso Chileno 535,950
Fonte: Nova lorque

Bolsas Internacionais

TAXAS DE EMPRÉSTIMO
Hot Money (a.a.)
Desc. de Duplicata (a.m.)
Capital de Giro (a.m.)* Pessoa Física

35,74%
3,27%
3,42%

Cheque Especial* (a.m.)
Conta Garantida (a.m.)
TJLP (a.a.)

11,10%
3,03%

12,50%

Indies 0sc.(%)
Nova lorque (Dow Jones) 11.257,43 +0,11%
Toqulo (Nikkei) 18.095,12 -0,09%Hong Kong (Hang Seng) 15.985,35 +2,67%
Londres (FTSE) 6.724,60 +0,80%Frankfurt (DAX) 6.353,90 +0,20%Paris (CAC) 5.502,40 -0,68%Buenos Aires (Merval) 551,45 +1,75%Mexico (IPC) 6.959,35 +1,46%

SERVIÇOS

INFLAÇAO (%) E REAJUSTE DO ALUGUEL (fator)

SALÁRIO MÍNIMO
Maio/96 a Abril/97 RS 112,00
Maio/97 a Abril/98 R$120,00
Maio/98 a Abril/99 R$130,00
Maio/99 a Dezembro/99 R$ 136,00

N° Acumulado Correct)
Ago Set Out Nov indlce Noano 12 mesas do AJuguel

1NPC/IBGE 0,55 0,39 0,96 0,94 1.576,88 7,63 8,08 1,0808
IPCA/IBGE 0,56 0,31 1.19 0,95 1.579,09 8,29 8,65 1,0865
IPC/FIPE 0,74 0,91 1,13 1,48 178,440 8,11 7,98 1,0798
ICV/OIEESE 0,38 0,37 0,93 1,34 nd 8,70 8,87 1,0887
IGP/FGV 1,45 1,47 1,89 2,53 174,496 18,52 19,68 1,1968
IGPM/FGV 1,56 1,45 1,70 2,39 1 74.939 1 7,97 18,50 1,1850
tPC-RJ/FGV 0,56 0,35 0,68 1,62 187,362 9,70 10,03 1,1003

IMPOSTOS, TAXAS E (NDICES
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Ufir* 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770Uferj" 44,2655 44,2655 44,2655 44,2655 44,2655
UPC* 17,23 17,23 17,38 17,38 17,38TR 0,2945 0,2715 0,2265 0,1998 0,2998TBF 1,5281 1,4848 1,3992 1,3521 1,5535
SEUC 1,57 1,49 1,38 1,39 nd* Em Reals. " Em Ufir.

CONTRIBUIÇÕES AO INSS
Autfinomos

Classe Meses Base (R$) Aliquotas(S) ApagarR$12 136,00 20.00 27,2012 251,06 20.00 50,2124 376,60 20.00 75,3224 502,13 20.00 100,4336 627,66 20.00 125,5348 753,19 20.00 -150,6448 878,72 20.00 175,7460 1.004,26 20.00 200,8560 1.129,79 20.00 225,9610 1.255,32 20.00 251,06
Assalariados, Domfeticos e Trabalhadores Avulsos

Salário de Contribuição (RS)até 376,60de 376,61 até 408,00de 408,01 até 627,66de 627,67 até 1.255,32Empregador

Alíquota INSS (%)7,658,659,0011,0012

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CHEQUE ESPECIAL E CRÉDITO DIRETO
Banco Cheque CrMItoespecial diretoBradesco 9,80% 2,60 a 3,80%
Itaú 3,95 a 9,90% 2,70 a 3,10%
Unlbanco 5,90 a 10,70% 2,66 a 4,02%
Real 10,90% 2,59 a 2,70%Banerj 7,90 a 9,90% 3,75 a 5,50%
B.Brasil 3,85 a 8,50% 2,70%HSBC Bamerindus 6,80 a 9,90% 2,61 a 4,88%
Fonte: Bancos

CARTÃO DE CRÉDITO
Credicard 6,42 a 11,50%Diners 6,42 a 10,70%Ouro Card 8,50 a 8,90%
Unibanco 11,90%•A.Express 12,89%

a Física

A.Express Credit 10,95%Bradesco 9,53 a 10,32%Personnalité BFB 9,90%•Somente pagamento à vista"Taxas apuradas na sexta-feira.

BOLSAS
Fechamento da sexta-feiraPontosIBovespa 14.788IBV 51.607SOMA 579

Osc.(%)+2,01+1,01+0,10

Qtde.TIL59.473.273.0522.755.432.64089.311.288

Vol. em R$814.146.279,6234.217.914,5819.133.122,31

IMPOSTO DE RENDA
_ * ¦

X!
IR na Fonte (Dezembro)
Base de cálculo (R$)
Até 900,00
De 900,00 a 1.800,00
Acima de 1.800,00

Alíquota
%

isento
15

27;5

Parcela a
deduzir em R$

135,00
360,00 (j)

Deduções: a) RS 90,00 por dependente, b) RS 900,00 por aposentadoria para quem |ã com- .
pletou 65 anos. c) Contribuição Previdenciária. d) Pensão alimentícia. ó
Fonte: Secretaria de Receita Federal

Alíquota IRPF(%)8,009,009,0011,00

SEGUROS
b

Pra20s para pagamento: empresas, no dia 2 de cada mês ou no 1o dia útil subseqüente e pes-soas físicas, até o dia 15 ou antecipadamente caso nào seja dia útil. Após o vencimento, há
acréscimo de juros e multa.

¦ TAXA DE JUROS PRO RATA DIA DA TR*
Contratos até 30.06.94 (Antigo IDTR)

19/12 0,00969787* Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) n

Contratos a partir de 01/07/94
(Fator acumulado de juros-TR(FAJ-TR)
19/12

> Contratos de Seguros.

¦ P0R PATRIMONII) LlQUIDO ¦ P0R PATRIMONII) LiQUIDO
P. Uquldo (RS) Valor da Cota Rentab. (mis) P. Uquldo (RS)

Fundos de Renda Flxa Fundos CambiaisCAJXA FAC EXECUT1V0 4.987.309.506,70 2,0496570 0,79 CI71HEDGE 250.360.802,81ITAU RENDA FIXA - FAC Ft 4.746.842.186,78 23,2431740 0,64 BOSTON CAMB1AL 239.343.033,21BB-FIX 60 3.915.564.406,84 2,7647406 0,74 CITICAMBIO 90.328.495,87BB-EMPRESARIAL 60 3.021.753.206,39 2,8129306 0,79 SUL AMERICA CAMBIAL 111 FIF 69.105.449,66CCF-T1PO 2.418.615.613,87 416,2169800 0,85 CCF FIF CAMBIAL 67.552.266,79UNIBANCO RF PLUS 1.854.949.888,62 27,1085220 0,84 SUDAMERIS CAMBIAL 52.639.401,67CA1XA FIF IDEAL 1.818.923.967,20 0,6898610 0,77 ING SILVER TUUP RF 60 50.745.820,03SANTANDER RENDA FIXA 1.233.584.554,05 1,9002800 0,87 ITAU HEDGE CAMBI0 FAC 42.480.888,18BB-APUC 1.199.447.894,88 1,2717040 0,52 IBT CAMBIAL FIF 36.257.885,93CAIXA FIF FACIL 1.080.232.061,95 2,4150940 0,74 CCF00LAR 34.994.521.88BANESPA FBQ ESPECIAL 956.488.587,56 1,4229960 0,78 BANESPA FBI Dl 30 CAM 32.141.022,90fJOSSA CAIXA FIF Dl 936.467,884,49 2,4924286 0,73 CREDIBANCO DOLLAR HEDGE 32.073.010,53BB-FIX 30 931.098.443,47 2,34202% 0,64 CAMBIAL 29.343.065,09iiOSTON CAPITAL FIX 786.902.018,40 269,3799160 0,89 BBA FIF CAMBIAL 24.814.546,88CCF-MULTI 782.802.024,35 73,1426600 0,84 CSAM GARANTIA CAMBIAL 24.721.888,12BBV EMPRESA RF 60 747.179.792,83 234,1512795 0.87 DRESDNER CAMBIAL HEDGE 30 FIF 20.245.943,25SUDAMERIS FUNOACOES 743.105311,73 2697,4923000 0,85 BRAOESCO CAMBIAL 15.635.881,29SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA 707.245.518.05 23,0968834 0.84 ITAU FPP- FIF 13.814.040,51UNIBANCO RENDA FIXA BONUS 706.998.720,63 2,5802330 0,79 FIX CAMBIAL - FIF 12.052.110.29CITIPENSI0NII 687.382.826,80 2,7954040 0,85 SANTANDER CAMBIAL 11.639.877,11
Fundos Dl Fundos de A?8es e Carteira LlvreBRAOESCO FIF EMPRESA Dl 4.566.918.301,19 2,5584609 0,82 DYNAMO PUMA 474.850.828,08ITAU Dl FIF 4.096.143.071,62 15,4891800 0,84 OPPORTUNITY L0GICAII - CL 303.959.055,11BRAOESCO FA0 RF Dl 3.557.868229.50 2,6063741 0,73 BRASIL PRIVATE EQUITY 259.486 506,72BRAOESCO EMPRESA Dl - 90 2.046.435.328,78 1,4214236 0,82 CITIACOES 185.402.109,39CITIFUNDOS Dl PREMIO 1.963 665.196.65 2,6061120 0,76 ITAUACOES 175.215.492,55BB-FIX Dl 60 1.846 398.440,57 1,6361113 0,78 FAT0R SINERGIA CL 175.208.134.85ITAU Dl - FAC R. 1.783.495052.84 15.2830830 0,63 BRADESCO F. MUTU0 AC0ES 171.606 360.31BOSTON CAPITAL Dl 1.629.139.071,51 267,9601620 0,79 ITAU CARTEIRA UVRE 161.242.009,74BRAOESCO FAC CP VERSATIL 1.490.158242.97 1.1535461 0,37 SONATA 157.281.995,07PRIVATE EXCLUSIVE Dl FAC Fl 1 484 232.557.43 27,2174790 0,82 BB-AC0ESINDICE 126.130.747,91BRAOESCO FA0 FIF 0190 1.375.499.114,60 1.7347079 0,74 CAIXA CL INDICE 124.080.299.65BRADESCO FA0 MACRO Dl-60 1 365 658 419,34 1.8542115 0,86 C.UVRE BFA PRIVATE 115.495.598,08BOSTON MAXIDI 1 348.980.358.62 0,1035334 0.81 UNIBANCO GALILEU - CL 112 078.420,%BANESPA FB0 Dl ESPECIAL 1.330 599.795.28 1,4169500 0.78 BB FUND0 DE AC0ES 106.200.073,54CITICORPORATE 926 090 055.97 2,7189530 0,82 UNIBANCO AC0ES BLUE 102.458.191,73BANESPA FB0DI VIP 831.547.904.13 1,3934240 0,72 GALAXIA 99.816694.84FRANCES Dl FIF 821.162.137.65 274.5296710 0,84 PORTFOLIO LIVREI 96.662.502,44CITINVEST-PLUS 803.723320.45 2.4436120 0,65 B0ST0NAC0ES 93.094.864,65BRAOESCO FAQ RF RF CP FACIL 784.630 958.61 2,3517230 0.69 BRADESCO C. UVRE FACIL 87.635.704.37603T01I PREMIUM Dl 765 829.144.73 189.0440930 0.77 BOSTON CAHTEIRA UVRE 81.884.818.83Fonte: ANBID

2,88277103,53537612,951987015,1437290176,0721600400,33606001224,284411621,94640302490,002912021701,61254001,8546420269,330288816,10259703,09489101,8744130209,47636092,266482624,6883380217,055615620,7834849

-3,12-3,69-3,21-2,70-3,24-3,78-3,29-3,85-3,59-5,76-3,41-3,90•3,94-3,38•3,33-3,44-1.25
0,77-3.26-3,66

2,16458579 C|

ifj
I
Oi

26,11877304,17714271638,82419600,12827300,97203501342.89978400,95100571,848813013,33625309,11052801,64286701422,98169801,95572501,423220029,19918204538,86186501160,76322901,17483602,86435580,0482200

4.696,290,396,362.708,802,144.25•1,03
5,055,547.395,115,085,705,778,105.404,605,53

¦ POR RENTABILIDADE ¦ POR RENTABILIDADE
P. Uquldo (RS) Valor da Cota Rental), (mti) P. Uquldo (RS) Valor da Cota Rentab. (mil)

Fundos de Renda Flxa Fundos Cambiais
MATRIX BAN0RTE 13.087.436,49 2556,8645900 2,39 ITAU F PP - FIF 13.814.040,51 24,6883380 0,77
ATICOBMF 12.810.692,51 1,1829410 1,60 AAA CAMBIAL FIF 526.269,47 1,0287263 0,69
PORTO SEGURO FIF 56.716.893,88 1 4,0771440 1,41 BRADESCO CAMBIAL 15.635.881,29 2,2664826 -1,25
0INAMICO 56.563.683,97 1,0845581 1,22 MERCATTO CAMBIAL RF 948.941,50 1,1133048 -1,66
PRIVBANKORBAN 5.224.969,00 279,2126310 1,22 OPPORTUNITY CAMBIAL II RF 485.734,05 1,3622741 -2,52
PRIVBANK CORAL PLUS 4.132.777,27 276,8471940 ' 1,22 HEDGING-GRIFFO CAMBIAL - FIF 3.059.138,55 1,4069197 -2,66
EQUITY RF 2.971.330,11 1,1167690 1,16 SUL AMERICA CAMBIAL 111 RF 69.105.449,66 15,1437290 -2,70
FACHADAR 15.384.327,20 1,2108155 1,11 LLOYDS FOREX UPPER 3.961.618.13 2,9225750 -2,88
FAQ BENEFIT 60 1 5.317.046,39 1,9709013 1,11 BCN ALLIANCE CAMBIAL 4.244.427,36 167,8031000 -2,%
ALFA INVESTOR FIF PLUS 16.528.032.58 202,3214152 1,07 UOYDS HEDGE 4.214.951,32 0,6321960 -2,98
LIRIOFIF 18.797.955.60 8,7682320 1,05 B0AV1STA CAMBIAL 4.040.068,00 3321,4901457 -3,03FAQ PIPELINE 13.857.532,83 1,7437692 1,05 LAT1NVEST NETONO CAMBIAL RF 494.897,33 0,9763585 -3,04
DIBENS PERSONAL ROOT FIF 3.466.171,34 2,6442040 1,04 BBV CAMBIAL 60 3.101.188,02 104,8240062 -3,06
SAVANA FIF 26.083.580,80 1,9749898 1,03 CTT1HEDGE 250.360.802,81 2,8827710 -3.12BMG PORTFOLIO II FIF 21.892.412,64 1,7807450 1,03 SAFRA CAMBIAL 8.330.569,37 162,7231440 -3.20ALFA PLUS RF 21.973.430,27 201,4464647 1,02 CITICAMBIO 90.328.495,87 2,9519870 -3,21FAQ RIO GRANDE 17.371.724,03 1,9955875 1,02 CCF RF CAMBIAL 67.552.266,79 176,0721600 -3,24
PRIVBANK DIAMANTE PLUS 3.156.913,21 276,0232430 1,02 RX CAMBIAL - RF 12.052.110,29 217,0556156 -3,26C0INVAL0RES-UNEAR YIELD 20.894.992,45 3,1607356 1,01 ING GREEN TOUP FIF 2.687.046,88 1019,9689163 -3,27PRIVBANK PER0LA PLUS 4.874.683,92 275,6570970 1,01 ING SILVER TUUP RF 60 50.745.820,03 1224,2844116 -3,29
Fundos Dl Fundos de AcSes e Carteira LivreALFA PRIVATE FA0RF 14.032.814,81 218,7108997 1,04 SIWSUPERBELL 982.447,22 2450,9777790 1 8.%
U8ERAL EMBLEMA FIF 4.509.912,60 0,0798860 0,90 BOREAL AC0ESII 1.022.138,80 3,3652270 1 6.85
RF UDER 30 Dl 127.171.688.95 2,7239257 0,88 SAFRA SET0RIAL TELECOM 3.440.736,51 15,4222860 15,42CHASE DYNAMIC FAQ 2.755698.41 124,7031662 0,88 BANRISUL PERFORMANCE 5.560.461,88 3,9466600 1 2.72
UBS BRINS0N 01 18.954.039,76 1,3102462 0,87 SCHRODER BRASIL SMALL CAPS -FMIA 1.034.923,10 12,7751050 12,27BVA FIX SEGURO 7.601 296,69 2,0084992 0,87 ALFA C.L IV FMIA 57.756,04 133,5968700 11,77
BRADESCO FAQ MACRO Dl-60 1.365.658.419.34 1.8542115 0,86 FMIA CCF BANKING 5.575.813,27 1848,6664100 11,51PREEMINENT 202.179.595.31 19,2261887 0,86 FIQMIA CCF BANKING 5.537.593.67 1763,2739200 11,39SANTOS MAXI MONEY Dl 5.411.947,43 2,6185690 0,86 BOSTON TELECOM 26.627.714,28 141,2645980 11,38
BESC PRIME - 60 168.911.349,33 2,6779821 0,85 UBERAL TELEC0MUNICAC0E5 CL 49.686.75 1,7692190 10,50
LATINVEST TERRA FIF 14 537.873,94 1,1031924 0.85 TELECOMUNICACOES 18.997.372,70 1529,9774940 10,15SAM INSTmjCIONAL Dl RF 4.351.527,16 1,2579440 0.85 SAFRA SET0R1AL BANCOS 2.325.846,19 14,8094450 10,13
ITAU 01 FIF 4 096.143.071.62 1 5.4891800 0,84 CITITELECOM 18.992 488.10 1,4223270 9,94
FRANCES 01 RF 821.162.137,65 274.5296710 0,84 ORYX CARTEIRA LIVRE - FMIA 271.321,88 1,4988080 9,72
FIFABNAMR0 PROFIT 677.640.821.32 1 9,8839371 0,84 BRADESCO TEMPLETONIBX 4.819.781,27 1,2404885 9,53
ALFA 0RBIS FIF Dl 446.%2.348.52 286.4878159 0.84 FMIA TITULO CL 6.247.182.63 3,1061980 9,43
BOSTON PRIVATE Dl 239.094.047,35 4.0403073 0.84 B0ZAN0 TELECOM 4.279.774,23 13,6779427 9.41
RFABNAMRO CREDIT 179.909.866.60 1 6,6063185 0,84 BMG AC0ES 9.018.962,61 8,0258380 9.35
JAMSTEC 119.156.755,33 27,3510910 0,84 UNEAR FD0 MUTUO CL 5.052.758,98 2,5315848 9.35
ALFA 0RBISII FIF 99.971.445,28 1 50,2757844 0.B4 SCHRODER BRASIL-FMIA 5352.465.16 22.3725330 9,26
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Natal e tempo de alegria. E nao existe alegria maior que a das crianfas. Por isso, a Bradesco Seguros preparou

uma s6rie de atra<;oes para o dia de Natal. As 18 horas, os contadores de histdria, dirigidos por Laura Sandroni,

(¦ entram 

em cena. E is 20 horas e a vez do Circo Popular do Brasil, de Marcos Frota. animar a garotada. 
g

Tudo para fazer do Natal Bem Brasileiro 99 Bradesco Seguros uma celebra^ao ae 
^

esperanga, paz e felicidade. Traga a sua familia e viva todas as emo«5es do Natal. 
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Circo Popular do Brasil.de Marcos Frota.e contadores de história
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lIS ckmp4n^sl ha America conta com y£&l Brasileiros 
ditan^,

^^0^^ H Mercosul reabre Sebastiao Rocha II / o ritmo do Deportivo

fabrica do Flamengo para renascer ^P» no Espanhol

I Reinaldo fez sofreu

No o d0 de 1976 a
tern Bebeto, goleador em
due pode ou - re- istou tetrapla de ataque com
outros destacar 

^^¦Vnlljg Campeonatosnum nho em 1998, na
abre as portas para a consagracao na Sele^ao Brasueira. - _ .-^ /~'<^Q^Hjjj^^^^^^HHH|j^^HP|RI Para Zico segund
Olhando-se a lista dos artilheiros. percebe-se que atras apenas de Pele -
maioria nao vingou com a camisa amarela. gols na competieao na

Unssequert.ve.am chance. Outros, apesar da ca egona, . ¦ _ 
misa canarinho. "As

nao se linnaramco.no titulares - casode 
^mundoMas M|^^V 

' 
questao de momenta,

eu erareservadoTosfaoedo Pele." Com 28 gols marcados, o atleticano Guilherme luta para bater recorde de Edmundo Mas ai eu ja tinha

vitoria do titulo

Sao Paulo - Armando Favaro

?f£tSs

vitória do título

São Paulo - Armando Favaro

Campanha na^

Mercosul reabre

fábrica do Flamengo
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Delfim Vieira - 26/8/99

tuaranà foi,

"*oJ

Rio de Janeiro -domingo, 19 de dezembro de 1999 JORNAL DO BRASIL Não pode ser vendido separadamente r>

Basquete

Robyn Davis é

o fiel escudeiro de

Oscar no Fia
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Waldemar Sabino - 23/10/77

W li*™
tf

Reinaldo fez 2<8 gols em 77 e sofreu com contusões

Uma conquista

de sabor amargo

MÁRCIO MARÁ

No fim de sua 29a edição, o Campeonato Brasileiro já
tem garantido o seu artilheiro. Guilherme, com 28 gols,
que ainda pode se igualar ou até superar Edmundo - re-
cordista da competição, com 29 -, vai juntar seu nome a
outros na imensa galeria. Porém, a glória de se destacar
num campeonato lido como o mais difícil do mundo não
abre as portas para a consagração na Seleção Brasileira.
Olhando-se a lista dos artilheiros, percebe-se que a
maioria não vingou com a camisa amarela.

Uns sequer tiveram chance. Outros, apesar da categoria,
não se íinnaram como titulares - caso de Edmundo. Mas
houve exceções. Zico. artilheiro em 1980 e 1982, e Bebeto,
em 1992. foram absolutos até onde tiveram fôlego. Reinai-
do e Careca, goleadores em 1977 e 1986. disputaram Copa
do Mundo, mas sempre estiveram às voltas com contusões.

Dario, o Dada Maravilha, que junto com Túlio foi o jo-
gador mais vezes artilheiro da competição (1971-1972-
1976), sempre foi contestado, a exemplo do próprio Túlio,
de Serginho, Müller, Viola e até mesmo Roberto Dinamite,
que durante a Copa de 1978 ganhou a posição de titular de
Reinaldo. "Às vezes há outros critérios para convocação.
Quando o jogador reúne não só a qualidade mas comple-
menta o esquema do treinador, tem mais chances", afirmou
Roberto, que reconhece ter sofrido até 1978 o estigma de ser
apenas bom finalizado.-. "Mudei a característica depois que
fui treinado por Oto Glória. Ele me alertou que eu precisava
ser mais versátil, me movimentar mais."

Sebastião Lazaroni, técnico na Copa de 1990, confirma a
tese de Roberto. "Seleção é paia jogador mais técnico, com
história maior. Ser artilheiro de um Brasileiro às vezes de-
pende do momento, do ambiente no clube, esquema", co-
rnentou Lazaroni, que chegou a dai' chance a Charles, ex-Ba-
hia. "Mas ele não manteve as atuações que tinha no clube".

Até Guilhenne concorda com Lazaroni. "Muitas vezes
alguém se torna artilheiro porque a equipe joga em função
dele e o esquema do time o favorece", afirmou o atacante do
Atlético-MG. que não sonha ainda com Seleção e sabe que
Wanderley Luxemburgo tem várias opções. Mas faz uma
ressalva. "Quem consegue ser artilheiro do campeonato
mais difícil do mundo certamente tem boas credenciais."

Reinaldo acha que Guilherme está no melhor mo-
mento, mas tem dúvidas quanto ao seu aproveitamento.
"O 

grupo da Seleção já está formado e o calendário bra-
sileiro é louco, fica difícil manter boa média por dois
anos." Dario acha que o eixo Rio-São Paulo leva vanta-
gem. Para ele, só o Brasil não valoriza os artilheiros de
campeonatos nacionais. "Em 

qualquer lugar do mundo
seriam titulares. É lógico que o meu caso foi dilerente,
eu era reserva do Tostão e do Pelé."

SPORTES
esportes@jb.com.br

Esperança

América conta com

Sebastião Rocha

para renascer' ¦' Á ... - ;!)»£*'•-
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Ismar Ingber - 31/10/99

Toque de classe
w.i y - •<

Brasileiros ditam ,
o ritmo do Deportivo

no Espanhol
Página 5

Com 28 gols marcados, o atleticano Guilherme luta para bater recorde de Edmundo

César, do América-79, foi para o futebol português«i;
•oq • !••

Jogador extraclasse ;;

escapa do carma
:i ííí' J •

Zico e Bebeto são exceções. Foram artilheiros em '

Campeonatos Brasileiros e titulares na Seleção. Zico fi- ;
gurou como primeiro da lista em 1980 e 1982, pelo FlaV^i.
mengo - em ambos com 21 gols -, e vestiu a camisa 1Q> ,•
do Brasil de 1976 a 1986, participando de três Mundiais.!'.'
Bebeto, goleador em 1992, pelo Vasco, com 18 gols, con: y Á
quistou o tetra mundial nos EUA, em 1994, fazendo dur°-.i
pia de ataque com Romário - que nunca foi artilheiro em •> 1
Campeonatos Brasileiros -, e jogou ao lado de Ronaldi,-;:
nho em 1998, na França. _ "3"

Para Zico, segundo goleador da história da Seleção 9-
atrás apenas de Pelé -, o fato de um jogador marcar mais-,
gols na competição não significa que vá se firmar com a çacp«.
misa canarinho. "Às vezes um atacante é artilheiro poh i' ;
questão de momento, mas não quer dizer que vai ser convor
cado. Na visão do treinador, quem ele escolhe é o que me.-: i
lhor se encaixa no esquema", disse Zico, maior ídolo do
Flamengo em todos os tempos, lembrando no entanto qu$£| |
Reinaldo e Serginho foram artilheiros nacionais e titulareS^
em Copas - em 1978 e 1982, respectivamente. >

Bebeto vai mais longe. "Seleção é outra história. Séi$*í;
menosprezar os artilheiros, que têm seus méritos, é precisai;
algo mais. Habilidade, visão de jogo."

Reinaldo tinha tudo isso. Artilheiro em 1977 pelo Atfé^ I <

tico Mineiro, com 28 gols, disputou a Copa de 1978, im^M;
foi perseguido pela maldição das contusões. Com probíí-;*Í;
mas nos meniscos, ficou de fora em 1982 - a exemplo dè*. \
Careca, que sofria do mesmo mal - e poderia ter tido sé|M;;
te melhor na Seleção. "Às vezes coincidia eu estar machu;» í;
cado justamente em época de convocação, e isso me/pré*p
judicou bastante." —¦'

Para o ex-jogador mineiro, é mais fácil jogar em clube. £*,"O atacante depende do time, que tem esquema especial gè; ^
ra ele. Quando é desconhecido, então, joga desmarcado e;sêj
destaca, mas alguns são efêmeros." í>&!

Menos fama - Paulinho (Vasco/1978), Nilson (Inter/fr;-;;
1988), Paulinho McLaren (Santos/1991) e Guga (Santo?^; Ç,
1993) são exemplos de artilheiros do Brasileiro que pass&í
ram ao largo da Seleção. Roberto César (Cruzeiro) e César
(América-RJ) empataram no topo da lista em 1979, com'^2^^.;
gols, e o último acabou vendido para o Benfica, de Porp^VJ
gal. Hoje, vive bem com o que ganhou em São João dá •[*}
ra, Estado do Rio, mas lamenta não ter tido chance na Sej^|;
ção. 

"Eu ia para o Flamengo, mas o Benfica fez proposta; * l
superior. Fui campeão português e da Taça de Portugal
1981/1982, mas se tivesse ficado aqui poderia ter sigjJSS|i
vocado. Como eu me transferi para o exterior e era um pOi-j; :'
co desconhecido, acabei esquecido." £j à

César retornou ao Brasil em 1983 e foi para o Greii^o,M|
marcando o gol da vitória de 2 a 1 sobre o Penarol, do Uru-^-t
guai, que deu o título da Libertadores ao clube .gaútm^ú
"Mas aí eu já tinha 30 anos." .(MJVL) lllüila

Atlético-MG a uma

Mineiros nem dormem pensando
no Corinthians, que tem insônia

por causa dos gols de Guilherme

JORGE HENRIQUE CORDEIRO E THÉO FILIPE

SÃO PAULO - Uma vitória na partida de hoje, a partir
das 18h30, sobre o Corinthians, no Morumbi - as TVs
Globo e Bandeirantes transmitem -, dará ao Atlético Mi-
neiro, campeão em 1971, o segundo título brasileiro. No
time dirigido por Humberto Ramos, que venceu o primei-
ro jogo em Belo Horizonte por 3 a 2, ninguém quer ficar
em São Paulo até quarta-feira - data para o terceiro con-
fronto, caso haja empate ou vitória do Corinthians. Para os
jogadores, o ideal é estar ainda hoje à noite comemorando
o título com a torcida em Belo Horizonte. Mas a expecta-
tiva vem literalmente tirando o sono dos atleticanos. "A

ansiedade toma conta à medida em que vai se aproximan-
do a hora do jogo e às vezes acordo à noite e imagino lan-
ces da partida", confessa o meia Robert.

r Outros nem quando estão dormindo deixam a decisão
de lado. Curê, uma das opções de Humberto Ramos para
substituir Marques - Lincoln e Adriano lutam pela vaga
!-, é um exemplo. "Já sonhei mais de uma vez com o gol
do título. Tomara que ele se torne realidade", torce. O ar-

"* ^:*• .'.rT,':*1K ¦Mjy.r ;<
m <

tilheiro Guilherme também não vê a hora de a bola ro
"Os dias estão demorando a passar." *j ¦ f

No Corinthians, a situação não é diferente. O técnico ©$¦* \;¦
waldo de Oliveira dormiu muito pouco durante a semana que^ 

' ,j
antecedeu a partida de hoje contra o Atlético Mineiro, no Md-^ *;

rumbi. Em média, foram quatro horas por dia, segundo seup* \
cálculos. Motivos para a insônia não faltam: contusões
zagueiros João Carlos e Nenê, alem do hieio-campo Rinc<
questionamentos sobre sua liderança no grupo e a boa fase,,
atacante adversário, Guilherme, que fez três gols no pr**
ro jogo. 

"Ainda não precisei tomar remédios para me
mar, como muitos treinadores fazem", orgulha-se.

Para continuar assim, o técnico espera que seu
não durma no ponto, como aconteceu domingo passad^j*'
o Atlético Mineiro fez o primeiro gol da partida aos 15; T-
segundos. "Temos que ter toda a atenção do mundo porr;»,
que é uma partida decisiva para nós."

• -¦». -S
CORINTHIANS: Dida; índio (Marcos Sena), João Carlos .
Costa), Nenê e Kleber; Vampeta, Rincón (Edu), Ricardinho e MarceliijhÇ* %
Carioca; Edilson e Luizão. Técnico:: Oswaldo de Oliveira. . *;

ATLÉTICO-MG: Velloso; Bruno, Galvan, Caçapa e Ronildo; Valdir, G»f '

Io, Robert e Belletti; Guilherme e Curê (Adriano) Técnico: Humberto Rarr

O técnico Oswaldo de Oliveira conta com o talento de Maivelinlto para vencer hoje
t

Local: Morumbi, em São Paulo. Horário: 18h30. Juiz: Márcio RezendeS
Freitas, auxiliado por Jorge Paulo Oliveira Gomes e José Carlos da Silvi
Oliveira (todos da Fifa). As TVs Globo e Bandeirantes transmitem a partida]' *

1
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Diferenças

táticas

Depois da entrada do Humberto Ramos, não houve mu-
dança no desenho tático do Atlético, mas houve uma im-

portante alteração na filosofia do time em campo. A equipe
adotou claramente a postura do contra-ataque e conservou
o esquema anterior, com dois zagueiros, dois laterais, dois
volantes, um meia-armador de cada lado e dois atacantes.

Quando o Atlético é atacado, recua para seu campo e
usa uma linha de quatro zagueiros e outra de quatro mar-
cadores no meio-campo. Não existem espaços entre o
meio-campo e a defesa, dificuldade que o Corinthians en-
controu no primeiro jogo. Quando o time mineiro tem a

posse de bola, necessita da velocidade do Marques pela es-

querda (não vai jogar) e do Belletti pela direita. Este, aca-
ba o jogo um bagaço, já que defende e ataca o tempo todo.

Desta maneira, o Galo está muito bem em campo. O la-
do negativo desta postura é a de permitir a pressão do ad-
versário e os chutes de fora da área, já que os armadores e
zagueiros ficam muito recuados. Assim, saíram os gols do
Vitória e o primeiro do Corinthians.

O Corinthians, que no início do Campeonato era um ti-
me bastante ofensivo, progressivamente adotou um esque-
ma mais cauteloso para proteger seus zagueiros e para
aproveitar a habilidade e velocidade de seus armadores e
atacantes no contra-ataque. A diferença em relação ao
Atlético é que seus dois meias (Ricardinho e Marcelinho)

jogam soltos, mais próximos de seus atacantes e sem a
obrigação de marcar o avanço dos laterais adversários, co-
mo fazem os meias Robert e Belletti. Vampeta também se
arrisca ao ataque, ao contrário dos volantes do Atlético.
Por isto, os zagueiros do Corinthians ficam mais desprote-

gidos que os do Galo.
Hoje, o Corinthians sai em desvantagem e vai ter que

adotar a mesma postura agressiva que teve no segundo
tempo do jogo anterior. Assim, o time deve criar boas
chances de gols, mas vai correr grandes riscos de ser sur-

preendido pelo Atlético.

Dois Ilustres torcedores
Dario e Rivelino são irmãos gêmeos. Um torce pelo

Atlético-MG e outro pelo Corinthians. No início da déca-
da de 70, eles receberam estes nomes em homenagem aos
dois ex-jogadores. Dario mora em Belo Horizonte e Rive-
lino em São Paulo. Há muito tempo que eles não se encon-
train. Estão desempregados.

O torcedor do Corinthians vendeu seu gravador novo,
adquirido em 24 prestações, a juros exorbitantes. Com o
dinheiro, ele comprou dois ingressos - um para ele e outro

para o irmão - depois de ter sofrido 24 horas na fila.
Dario vestiu a camisa 9 do Guilherme e Rivelino a 10,

do Edilson. Comeram um sanduíche com molho (pão mo-
lhado), um pedaço de goiabada com queijo minas, toma-
ram um café e foram para o Estádio a pé, enrolados nas
bandeiras de seus times.

No caminho, os dois foram vaiados e aplaudidos pelos
torcedores. Em caso de briga, estariam juntos, para o que
der e vier. Eram irmãos de sangue e de alma.

Na porta do Estádio se separaram e cada um foi para
sua torcida. Marcaram um encontro após a partida, num
bar próximo da casa do Rivelino. Beberiam juntos, de ale-

gria e tristeza.
Depois de quatro horas de espera, começa a partida. O

Corinthians pressiona desde o início, está próximo do gol,
o Atlético se defende, mas, no contra-ataque, também cria
boas chances de gols.

A partida está terminando, indefinida, quando acontece
o gol da vitória. De qual lado? Você decide, ou melhor, os
jogadores decidem.

Olho do craque
Independentemente da posição que o jogador ocupa no

campo, para ser um craque, é necessário, antes de tudo, ter
uma boa visão do conjunto e, principalmente, antevisão da
jogada. Um grande goleiro ou um excepcional atacante,
precisa saber, antes dos outros, aonde a bola vai chegar.

É evidente que não basta ter estas qualidades para ser
um excepcional jogador. É preciso executar bem os funda-
mentos de sua posição: passe, desarme, drible, finalização
e outros.

Para ser um bom bandeirinha e marcar corretamente o
impedimento, é necessário, enxergar, ao mesmo tempo, o
jogador que vai dar e o que vai receber o passe.

Esta capacidade não é somente técnica, mas também
biológica. O olho dos homens e dos outros animais não
apenas funciona como uma câmera que recebe e transmite
as imagens, como se pensava. Ele também calcula e é ca-
paz de prever a trajetória e a posição futura de um objeto
em movimento.

A visão periférica é diferente em cada pessoa. Ela pode
ser avaliada através de testes e aprimorada com treinamen-
tos especiais.

Não é somente pelo olhar, mas também pelo olho que
se conhece o craque.

¦ ¦¦
Parabéns à CBF pela assinatura de um convênio com a

respeitada Fundação Getúlio Vargas (FGV). Esta, vai mon-
tar um plano de modernização para o futebol brasileiro, a
ser implantado em 2001. Espero que seja para valer.

Humberto Ramos (segundo da direita para a esquerda) treina o Atlético agora e deu o passe para o gol do titulo em 1971

Força vem do 
passado

¦ Campeões de 1971 acreditam em novo título brasileiro para o Atlético-MG

THEO FILIPE

BELO HORIZONTE - No dia
19 de dezembro de 1971, o Atlé-
tico Mineiro conquistava seu úni-
co título do Campeonato Brasilei-
ro até hoje. derrotando o Botafo-
go por 1 a 0, no Maracanã. Se de-
pender dos heróis daquela faça-
nha, esta tarde, exatos 28 anos de-
pois, as coincidências não acaba-
rão na data da decisão e no adver-
sário alvinegro jogando em casa.
"Tenho certeza que a o Galo vol-
tará de São Paulo campeão",
aposta Dario, o Peito de Aço, au-
tor do gol do título, artilheiro do
campeonato de 71 e atualmente
comentarista em um programa
esportivo de televisão.

Tamanha confiança se baseia,
principalmente, nas semelhanças
identificadas pelos ex-jogadores
entre a equipe que entra em campo
hoje no Morumbi e aquela que não
sai da memória dos atleticanos. A
união em torno de um objetivo e a
consciência de que ele pode ser al-
cançado, mesmo com a descrença
de todos, é apontado como fator
fundamental. "Em uma época de
grandes craques, como Gérson,
Pelé e Carlos Alberto Torres, nos-
so time não tinha nenhuma estrela,
mas também não havia vaidades
pessoais e fomos crescendo até
sermos campeões", lembra Spen-
cer, meia-direita do time coman-
dado por Telê Santana.

O ex-técnico afirma que estará
aumentando a torcida atleticana
pelo título deste ano, já que, se-
gundo ele, "o título trará prestígio
para o futebol mineiro, que anda
um pouco por baixo." Telê vê
apenas uma diferença entre os
dois times. "Em 71, na metade do
campeonato nosso time já era res-
peitado e o Atlético de hoje só
conseguiu se impor a partir das

oitavas-de-final", explica, citando
ainda a clara divisão no elenco
corintiano como uma ajuda a
mais para os mineiros.

Se Telê assistirá apenas pela
televisão à partida de hoje, no
banco do Atlético, estarão dois
ex-jogadores que participaram da
campanha de 28 anos atrás. O
técnico Humberto Ramos e seu
auxiliar, José Maria Pena. Hum-

Telê (D) era o técnico da equipe que conquistou o Brasileiro

berto, que fez o cruzamento para
Dario marcar o gol em 71, vê
mais uma semelhança entre os
dois grupos. Ele compara o capi-
tão Gallo ao lateral Oldair. "Os

dois sabem muito bem cadenciar
o jogo e dar tranqüilidade ao time
nos momentos mais difíceis. Isso
tem grande importância em deci-
sões", avalia o treinador.

Humberto tem total apoio dos
ex-companheiros no comando do
time. Eles lembram que, desde os
tempos de jogador, Humberto
gostava de dar palpites no esque-
ma tático da equipe. Dario ressal-
ta a principal virtude do treinador
atleticano para levar o time às úl-
timas vitórias. "Ele dá aos joga-
dores o direito de errar e se colo-
ca como mais um do grupo e não
como alguém que está ali para dar
ordens." Por seu lado, Spencer
tenta desvendar um segredo de
Humberto. "Esse 

papo de humil-
dade e favoritismo corintiano é
conversa fiada dele. O Humberto
sabe que tem grandes condições
de ser campeão e vai atrás disso",
prevê o ex-jogador.

Dicas dos campeões também
não faltam para que a taça volte
para Belo Horizonte. "Ninguém

deve se deixar intimidar pelos jo-
gadores ou pela torcida do Corin-
thians. Se jogarmos como na últi-
ma partida não tem erro, é Galo
campeão", torce Dario se colocan-
do como parte do grupo.

A falta 
que 

Rincón faz

Corinthians torce

para que jogador
esteja em campo

JORGE HENRIQUE CORDEIRO

SÃO PAULO - O técnico Os-
waldo de Oliveira não admite o
questionamento de sua lideran-
ça no Corinthians, mas diz que
com Rincón em campo, o time
ganha personalidade e experiên-
cia. "Ele tem posição de líder
para o grupo." O atacante
son ficou quase oito meses sem
falar com ele, mas é o primeiro
a lamentar a falta do colombia-
no no time. "Sem ele,
muito da força do meio-campo."
Aos 33 anos, Freddy Rincón é
um líder natural no Corinthians,
dentro e fora de campo, e sua
possível ausência do jogo de ho-
je no Morumbi dá calafrios aos
corintianos e deixa muito atleti-
cano aliviado.

A vontade de contribuir com
a equipe rendeu uma grande dor
de cabeça para Rincón e para o
técnico Oswaldo de Oliveira. Na
primeira partida contra o Atléti-
co Mineiro, sentiu o músculo da
coxa direita logo no início do
primeiro tempo mas não pediu
pra sair. Guilherme aproveitou
sua limitação física então e fez o Rincón fez tratamento durante toda a semana e quer jogar

segundo gol do Atlético, ven-
cendo-o na corrida. Recebeu cri-
ticas por ter demorado em pedir
substituição ao técnico, que por
sua vez foi também condenado
por não ter tirado o jogador de
imediato.

Para não alimentar discus-
sões, adotou o silêncio durante a
semana. Enquanto o grupo trei-
nava em Atibaia, no interior de
São Paulo, ficou na capital fa-
zendo testes físicos e massa-
gens. Na sexta-feira, quando se
juntou ao resto do grupo, evitou
fazer comentários sobre sua re-
cuperação. Bem-humorado, li-
mitou-se a dizer que não sabia
se ia jogar. 

"Não sei de nada e
não adianta me perguntar."

Para o médico do Corin-
thians, Joaquim Grava, Rincón
está se recuperando bem, não
tem sentido dores e por isso tem
boas chances de ser escalado.
"Eu diria que as chances dele jo-
gar são hoje de 80%." Oswaldo
de Oliveira vai conversar com o
jogador hoje, na preleção, para
saber se pode realmente contar

ele para o segundo jogo da
final do Brasileiro. E não nega
que está torcendo para que ele
diga sim. "Ele traz toda a expe-
riência que tem como jogador
para o time e é muito importan-
te para o esquema tático."

I
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Humberto Ramos (segundo da direita para a esquerda) treina o Atletico agora e deu o passe para o gol do ti'tulo em 1971
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Diferenças

táticas

Depois da entrada do Humberto Ramos, não houve mu-
dança no desenho tático do Atlético, mas houve uma im-
portante alteração na filosofia do time em campo. A equipe
adotou claramente a postura do contra-ataque e conservou
o esquema anterior, com dois zagueiros, dois laterais, dois
volantes, um meia-armador de cada lado e dois atacantes.

Quando o Atlético é atacado, recua para seu campo e
usa uma linha de quatro zagueiros e outra de quatro mar-
cadores no meio-campo. Não existem espaços entre o
meio-campo e a defesa, dificuldade que o Corinthians en-
controu no primeiro jogo. Quando o time mineiro tem a
posse de bola, necessita da velocidade do Marques pela es-
querda (não vai jogar) e do Belletti pela direita. Este, aca-
ba o jogo um bagaço, já que defende e ataca o tempo todo.

Desta maneira, o Galo está muito bem em campo. O la-
do negativo desta postura é a de permitir a pressão do ad-
versário e os chutes de fora da área, já que os armadores e
zagueiros ficam muito recuados. Assim, saíram os gols do
Vitória e o primeiro do Corinthians.

O Corinthians, que no início do Campeonato era um ti-
me bastante ofensivo, progressivamente adotou um esque-
ma mais cauteloso para proteger seus zagueiros e para
aproveitar a habilidade e velocidade de seus armadores e
atacantes no contra-ataque. A diferença em relação ao
Atlético é que seus dois meias (Ricardinho e Marcelinho)
jogam soltos, mais próximos de seus atacantes e sem a
obrigação de marcar o avanço dos laterais adversários, co-
mo fazem os meias Robert e Belletti. Vampeta também se
arrisca ao ataque, ao contrário dos volantes do Atlético.
Por isto, os zagueiros do Corinthians ficam mais desprote-
gidos que os do Galo.

Hoje, o Corinthians sai em desvantagem e vai ter que
adotar a mesma postura agressiva que teve no segundo
tempo do jogo anterior. Assim, o time deve criar boas
chances de gols, mas vai correr grandes riscos de ser sur-
preendido pelo Atlético.

Dois Ilustres torcedores
Dario e Rivelino são irmãos gêmeos. Um torce pelo

Atlético-MG e outro pelo Corinthians. No início da déca-
da de 70, eles receberam estes nomes em homenagem aos
dois ex-jogadores. Dario mora em Belo Horizonte e Rive-
lino em São Paulo. Há muito tempo que eles não se encon-
tram. Estão desempregados.

O torcedor do Corinthians vendeu seu gravador novo,
adquirido em 24 prestações, a juros exorbitantes. Com o
dinheiro, ele comprou dois ingressos - um para ele e outro
para o irmão - depois de ter sofrido 24 horas na fila.

Dario vestiu a camisa 9 do Guilherme e Rivelino a 10,
do Edilson. Comeram um sanduíche com molho (pão mo-
lhado), um pedaço de goiabada com queijo minas, toma-
ram um café e foram paia o Estádio a pé, enrolados nas
bandeiras de seus times.

No caminho, os dois foram vaiados e aplaudidos pelos
torcedores. Em caso de briga, estariam juntos, para o que
der e vier. Eram irmãos de sangue e de alma.

Na porta do Estádio se separaram e cada um foi para
sua torcida. Marcaram um encontro após a partida, num
bar próximo da casa do Rivelino. Beberiam juntos, de ale-
gria e tristeza.

Depois de quatro horas de espera, começa a partida. O
Corinthians pressiona desde o início, está próximo do gol,
o Atlético se defende, mas, no contra-ataque, também cria
boas chances de gols.

A partida está terminando, indefinida, quando acontece
o gol da vitória. De qual lado? Você decide, ou melhor, os
jogadores decidem.

Olho do craque
Independentemente da posição que o jogador ocupa no

campo, para ser um craque, é necessário, antes de tudo, ter
uma boa visão do conjunto e, principalmente, antevisão da
jogada. Um grande goleiro ou um excepcional atacante,
precisa saber, antes dos outros, aonde a bola vai chegar.

É evidente que não basta ter estas qualidades para ser
um excepcional jogador. É preciso executar bem os funda-
mentos de sua posição: passe, desarme, drible, finalização
e outros.

Para ser um bom bandeirinha e marcar corretamente o
impedimento, é necessário, enxergar, ao mesmo tempo, o
jogador que vai dar e o que vai receber o passe.

Esta capacidade não é somente técnica, mas também
biológica. O olho dos homens e dos outros animais não
apenas funciona como uma câmera que recebe e transmite
as imagens, como se pensava. Ele também calcula e é ca-
paz de prever a trajetória e a posição futura de um objeto
em movimento.

A visão periférica é diferente em cada pessoa. Ela pode
ser avaliada através de testes e aprimorada com treinamen-
tos especiais.

Não é somente pelo olhar, mas também pelo olho que
se conhece o craque.

¦ ¦¦
Parabéns à CBF pela assinatura de um convênio com a

respeitada Fundação Getúlio Vargas (FGV). Esta, vai mon-
tar um plano de modernização para o futebol brasileiro, a
ser implantado em 2001. Espero que seja para valer.
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THÉO FILIPE

BELO HORIZONTE - No dia
19 de dezembro de 1971, o Atlé-
tico Mineiro conquistava seu úni-
co título do Campeonato Brasilei-
ro até hoje, denotando o Botafo-
go por 1 a 0, no Maracanã. Se de-
pender dos heróis daquela faça-
nha, esta tarde, exatos 28 anos de-
pois, as coincidências não acaba-
rão na data da decisão e no adver-
sário alvinegro jogando em casa.
"Tenho certeza que a o Galo vol-
tará de São Paulo campeão",
aposta Dario, o Peito de Aço, au-
tor do gol do título, artilheiro do
campeonato de 71 e atualmente
comentarista em um programa
esportivo de televisão.

Tamanha confiança se baseia,
principalmente, nas semelhanças
identificadas pelos ex-jogadores
entre a equipe que entra em campo
hoje no Morumbi e aquela que não
sai da memória dos atleticanos. A
união em torno de uin objetivo e a
consciência de que ele pode ser al-
cançado, mesmo com a descrença
de todos, é apontado como fator
fundamental. "Em uma época de
grandes craques, como Gérson,
Pelé e Carlos Alberto Torres, nos-
so time não tinha nenhuma estrela,
mas também não havia vaidades
pessoais e fomos crescendo até
sermos campeões", lembra Spen-
cer, meia-direita do time coman-
dado por Telê Santana.

berto, que fez o cruzamento para
Dario marcar o gol em 71, vê
mais uma semelhança entre os
dois grupos. Ele compara o capi-
tão Gallo ao lateral Oldair. "Os
dois sabem muito bem cadenciar
o jogo e dar tranqüilidade ao time
nos momentos mais difíceis. Isso
tem grande importância em deci-
sões", avalia o treinador.

Humberto tem total apoio dos
ex-companheiros no comando do
time. Eles lembram que, desde os
tempos de jogador, Humberto
gostava de dar palpites no esque-
ma tático da equipe. Dario ressal-
ta a principal virtude do treinador
atleticano para levar o time às úl-
timas vitórias. "Ele dá aos joga-
dores o direito de errar e se colo-
ca como mais um do grupo e não
como alguém que está ali para dar
ordens." Por seu lado, Spencer
tenta desvendar um segredo de
Humberto. "Esse 

papo de humil-
dade e favoritismo corintiano é
conversa fiada dele. O Humberto
sabe que tem grandes condições
de ser campeão e vai atrás disso",
prevê o ex-jogador.

Dicas dos campeões também
não faltam para que a taça volte
para Belo Horizonte. "Ninguém
deve se deixar intimidar pelos jo-
gadores ou pela torcida do Corin-
thians", avisa Dario.

Seletiva da Libertadores _
Atlético-PR 3 (todos de Lucas) x 0
Cruzeiro, ontem, em Curitiba.

segundo gol do Atlético, ven-
cendo-o na corrida. Recebeu cri-
ticas por ter demorado em pedir
substituição ao técnico, que por
sua vez foi também condenado
por não ter tirado o jogador de
imediato.

Para não alimentar discus-
sões, adotou o silêncio durante a
semana. Enquanto o grupo trei-
nava em Atibaia, no interior de
São Paulo, ficou na capital fa-
zendo testes físicos e massa-
gens. Na sexta-feira, quando se
juntou ao resto do grupo, evitou
fazer comentários sobre sua re-
cuperação. Bem-humorado, li-
mitou-se a dizer que não sabia
se ia jogar. 

"Não sei de nada e
não adianta me perguntar."

Para o médico do Corin-
thians, Joaquim Grava, Rincón
está se recuperando bem, não
tem sentido dores e por isso tem
boas chances de ser escalado.
"Eu diria que as chances dele jo-
gar são hoje de 80%." Oswaldo
de Oliveira vai conversar com o
jogador hoje, na preleção, para
saber se pode realmente contar
com ele para o segundo jogo da
final do Brasileiro. E não nega
que está torcendo para que ele
diga sim. "Ele traz toda a expe-
riência que tem como jogador
para o time e é muito importan-
te para o esquema tático."

O ex-técnico afirma que estará
aumentando a torcida atleticana
pelo título deste ano, já que, se-
gundo ele, "o título trará prestígio
para o futebol mineiro, que anda
um pouco por baixo." Telê vê
apenas uma diferença entre os
dois times. "Em 71, na metade do
campeonato nosso time já era res-
peitado e o Atlético de hoje só
conseguiu se impor a partir das

oitavas-de-final", explica, citando
ainda a clara divisão no elenco
corintiano como uma ajuda a
mais para os mineiros.

Se Telê assistirá apenas pela
televisão à partida de hoje, no
banco do Atlético, estarão dois
ex-jogadores que participaram da
campanha de 28 anos atrás. O
técnico Humberto Ramos e seu
auxiliar, José Maria Pena. Hum-

Telê (de branco) era o treinador da equipe campeã em 1971

Corinthians torce

para que jogador
esteja em campo

Favaro

Ronaldo Theobald - 20/12/71

JORGE HENRIQUE CORDEIRO

Rincón fez tratamento durante a semana e quer jogar

SÃO PAULO - O técnico Os-
waldo de Oliveira não admite o
questionamento de sua lideran-
ça no Corinthians, mas diz que
com Rincón em campo, o time
ganha personalidade e experiên-
cia. "Ele tem posição de líder
para o grupo." O atacante Edil-
son ficou quase oito meses sem
falar com ele, mas é o primeiro
a lamentar a falta do colombia-
no no time. "Sem ele, perdemos
muito da força do meio-campo."
Aos 33 anos, Freddy Rincón é
um líder natural no Corinthians,
dentro e fora de campo, e sua
possível ausência do jogo de ho-
je no Morumbi dá calafrios aos
corintianos e deixa muuo atleti-
cano aliviado.

A vontade de contribuir com
a equipe rendeu uma grande dor
de cabeça para Rincón e para o
técnico Oswaldo de Oliveira. Na
primeira partida contra o Atléti-
co Mineiro, sentiu o músculo da
coxa direita logo no início do
primeiro tempo mas não pediu
pra sair. Guilherme aproveitou
sua limitação física então e fez o
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JoSo Paulo Engelbrecht

Reinaldo e Juan sao as provas de que investir nos atletas pratas da casa, comofaz o Flamengo, da retorno positivo ao clube
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Carlinhos elege

Reinaldo como

seu 
predileto

¦ Juan também sobe

o ano com a prata da

PEDRO MOTTA GUE1ROS

Reinaldo tem o pé e as costas
quentes. Caso o Flamengo empate
amanhã com o Palmeiras, em São
Paulo, pelo segundo jogo da deci-
são da Copa Mercosul, o centroa-
vante terminará o ano com três títu-
los, - foi campeão estadual entre os
profissionais e os juniores - embo-
ra outra conquista já esteja garanti-
da. "Esse 

jogador é o meu queridi-
nho, pelo futebol que vem apresen-
tado. Faz qualquer coisa dentro de
campo, é capaz de ir bem até na la-
teral", elogia o técnico Carlinhos.
Reinaldo foi o reforço pelo qual o
presidente Edmundo Silva não pre-
cisou gastar um centavo. "Estou

muito satisfeito com as nossas divi-
sões de base. Para quem está espe-
rando contratações milionárias, di-
go que o Reinaldo e o Juan são nos-
sos mais novos reforços". O pri-
meiro, revelado há seis meses, ga-
nha RS 3,5 mensais. Juan, que já
marcou oito gols entre os profissio-
nais, desde 1996, recebe R$ 12 mil.

O atacante marcou um gol e so-
freu o pênalti, convertido por Athir-
son, na derrota por 3 a 2 diante do
Penarol, em Montevidéu, que pôs o
Flamengo na decisão da Mercosul.
Na vitória de quinta-feira, por 4 a 3
sobre o Palmeiras, Juan fez o pri-
meiro e Reinaldo, que jamais havia
marcado no Maracanã, quebrou o
jejum com o gol da vitória. "Às ve-
zes me belisco, ainda estranho que

e Flamengo encerra

casa valorizada
tudo isso esteja acontecendo comi-
go. Estou jogando contra os caras
que eu admirava pela TV", reco-
nhece o centroavante.

Juan sente a mesma coisa. A ex-
periência dos últimos três anos en-
tre os juniores e os profissionais,
ainda não deu a segurança que o
zagueiro procura. 

"Minha posição
é a que mais demora para o jogador
amadurecer, erra-se muito no iní-
cio. Por isso, preciso estar sempre
jogando. Sei que a diretoria quer
trazer o Gamarra. É um craque,
mas o Flamengo tem grandes za-
gueiros. Não posso mais pensar
que ainda sou uma promessa.
Quando subi pela primeira vez, sa-
bia que teria outras chances. Agora,
não tenho mais para onde correr"

Dos 11 titulares que entraram
em campo contra o Palmeiras,
quatro foram feitos na Gávea:
Juan, Athirson, Leonardo Inácio e
Reinaldo. "Há muito tempo não
tínhamos tantos. O Flamengo pre-
cisa manter esse grupo, há muitos
clubes com elencos caríssimos
que não chegaram a duas decisões
no ano como a gente", diz Leo-
nardo. Mais uma conquista de
Carlinhos. O treinador, que está
deixando o cargo, jamais precisou
do ouro que a ISL oferece para
montar um grande time. Há mui-
tos anos que Carlinhos é o princi-
pai garimpeiro de uma mina de
prata, situada às margens da La-
goa Rodrigo de Freitas.

Atacar ou não?

Wanderley quer laterais marcando

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

Os laterais devem avançar ou
não? O técnico da Seleção Bra-
sileira, Wanderley Luxemburgo,
quer definir o trabalho desses
jogadores. O certo é garantir a
defesa ou tentar o gol? Quem
primeiro abriu essa discussão no
futebol brasileiro foi Zezé Mo-
reira. Um dos primeiros a exer-
cer essa função foi o meio-cam-
po Oldair. Zezé exigia que 01-
dair aproveitasse sua técnica e
muita disposição que tinha para
fazer da lateral um novo cami-
nho para o Fluminense atacar. O
maior lateral de todos os tem-
pos, o genial Nílton Santos,
aproveitava o corredor para le-
var o Botafogo e a Seleção ao
ataque. Se no Botafogo chegou
a fazer gols, na Seleção criou até
um momento histórico - sempre
bem comentado pelo mestre Ar-
mando Nogueira - no jogo con-
tra a Áustria, na Copa da Suécia,
em 1958: enquanto o técnico Vi-
cente Feola gritava para ele ficar
na defesa, Nílton avançava até
fazer o gol. Aí, festa geral, no
campo e no banco.

O certo é que após a visão
de Zezé, os treinadores passa-
ram a deixar de ter aquele late-
ral-direito ou esquerdo mar-
cando em cima, o carrapato.
Ficaram famosos muitos due-
los entre Chico e Biguá nos
clássicos Vasco e Flamengo. O
importante é que os laterais er-
am destaques como marcado-
res. Quer dizer, não contra
Garrincha, mas aí era covardia.

Nas últimas décadas os late-
rais se valorizaram bastante
pela forma de apoiar o ti-
me. Alguns, chegam a
ter força de artilhei-
ros, como Jorginho,
Carlos Alberto,
Leandro, Júnior
ou Branco. Wan-
derley Luxem-
burgo reconhece
todo esse sucesso
do lateral-atacante.
No entanto, durante a
Copa da França, em 98,
fez um estudo profundo
de tudo o que houve em
campo. Sabia que um dia

poderia vir a dirigir a Seleção
Brasileira e teria que buscar no-
vos conceitos. E isso ficou cia-
ro, logo que foi indicado para
substituir Zagallo. Na sua pri-
meira convocação, explicou que
não queria mais cabeça de área
lixo, que exigia meias de talen-
to, para trabalhar como volantes
e não apenas marcadores. "Che-

guei à conclusão de que os late-
rais têm que ter por base de tra-
balho a marcação. Quando um
lateral vai à frente, alguém tem
que sair do meio para fazer a co-
bertura. Durante todo esse pe-
ríodo que estou na Seleção (des-
de agosto de 98) venho encon-
trando dificuldade para impor o
que desejo", lembra o treinador.

Wanderley ainda estuda a
forma de jogar dos laterais.
"Nos últimos anos, todos os la-
terais se fixaram mais em
apoiar. Mas prefiro que eles
voltem a ser mais marcadores
que atacantes. Está difícil criar
novamente essa forma de jogar,
mas considero um passo à fren-
te, a defesa fica mais unida. O
meio é que deve ajudar o ata-
que a fazer gols. Pode custar,
mas isso brevemente voltará a
acontecer. Pelo menos na Sele-
ção", acrescenta Wanderley,
que não foi um lateral habilido-
so, mas grande marcador.

Wanderley
quer sua
defesa mais
compacta
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Uma temporada de sacrifícios

Técnico quer férias

que servirão para
recuperar Célio

Carlinhos caiu doente assim
como o Flamengo na reta final do
Brasileiro. Chegou a desfalcar a
roda de chope com os amigos no
Leblon, mas segurou-se no cargo,
a pedido da diretoria, sem de-
monstrar a empolgação, que rea-
pareceu após a vitória sobre o
Palmeiras. "Estou mais feliz por
causa das férias que se aproxi-

mam do que propriamente pela
chance de conquistar o título. Na
verdade, já estou acostumado a
vencer", diz o treinador, que che-
gou ao Fla-Barra pilotando seu
carro nacional com Zeca Pagodi-
nho explodindo nos alto-falantes.

Não foi apenas Carlinhos, de-
bilitado por um herpes nas cos-
tas, que se sacrificou para chegar
ao fim da temporada. O zagueiro
Célio Silva abriu mão de sua
marca registrada para atender aos
pedidos do treinador. "Não estou
podendo chutar com a perna di-

reita. Sinto muitas dores e preci-
so fazer tratamento constante no
local. Não era nem para eu estar
jogando". Segundo o médico
Walter Martins, Célio sofreu uma
contratura exatamente em cima
de uma lesão que já havia cicatri-
zado. "Está 

jogando, porque o
treinador quis contar com ele,
mesmo não estando 100%. Só
pode chutar coma esquerda e tem
dificuldades de movimentação."
Leandro Ávila sofre com dores
lombares que irradiam-se pelo
nervo ciático. Leandro Machado

terminou o jogo contra o Palmei-
ras com marcas da chuteira de
Júnior Baiano nas costas.

Prêmio - A empresa Traffic,
que promove a Copa Mercosul,
acertou com Flamengo e Palmei-
ras que os prêmios para o cam-
peão (US$ 3 milhões) e para o vi-
ve (US$ 1 milhão) serão divididos
entre os dois clubes, independen-
temente do resultado, da seguinte
forma: os jogadores e comissão
técnica do time campeão ficam
com US$ 1 milhão e cada clube
recebe outros US$ 1,5 milhão.

João Paulo Engelbrecht

Os eleitos de Antônio Lopes

Joel Santana chega amanhã

Treinador já tem

lista dos 23 que

jogarão Mundial

RICARDO CALAZANS

A 19 dias da estréia do Vasco
no Mundial de Clubes, o treina-
dor Antônio Lopes já tem "na ca-
beça", como diz, a lista dos 23 jo-
gadores que disputarão o torneio.
A formação tática da equipe, po-
rém, ainda não está definida, e o
treinador aproveita o tempo que
resta para fazer experimentações.
O reinado (longo) dos volantes fi-
xos está prestes a dar lugar a uma
era de cabeças-de-área móveis:
em vez de variações com marca-
dores como Nasa, Amaral, Paulo
Miranda, Fabiano Eller e Fabrício
Carvalho - feitas durante todo o
Campeonato Brasileiro - o treina-
dor busca uma formação mais
ofensiva e técnica. Juninho e Feli-
pe farão as vezes de volantes, au-
xiliando Amaral na marcação e,
ao mesmo tempo, municiando
Romário e Edmundo no ataque. A
única vaga indefinida no meio
campo é a do ponta-de-lança, que
está sendo disputada por Ramon e
Pedrinho."Não vou entrar em detalhes,
mas meu objetivo é massificar os
exercícios de posicionamento e

Evandro Teixeira - 21/9/99

Felipe vai jogar o Mundial de Clubes como cabeça-de-área

movimentação. Alguns jogadores
atuarão com posicionamento no-
vo. Com isso, o time vai ganhar
em poder ofensivo e não ficará
desprotegido. Estou aproveitando
as características dos melhores",
diz Lopes. Na lista que entregará
à Comissão Organizadora do
Mundial, o treinador dará priori-

dade a jogadores versáteis como
Paulo Miranda e Alex Oliveira,
que atuam tanto no meio-campo
quanto na lateral (o primeiro na
esquerda, o segundo na direita).

Em sua lista, Lopes convoca-
rá dois jogadores para cada posi-
ção, com exceção dos goleiros,
que serão três. Enquanto os re-

forços Alexandre Torres e Jorgi-
nho - o vice de futebol, Eurico
Miranda, pode apresentar mais
algum nome até amanhã, prazo
final de contratações para o
Mundial - não se unem ao grupo,
o técnico trata de preparar o ter-
reno para eles. "Vamos traba-
lhando para encaixar uma peça
aqui, outra ali", disse. "Quando

os reforços chegarem meio cami-
nho já estará andado."

Mais preocupante que isso,
para o treinador, são os jogadores
contundidos. A três semanas da
estréia na competição, Lopes ain-
da não conseguiu fazer um coleti-
vo com a equipe que considera ti-
tular completa. Mauro Galvão,
Edmundo e Nasa são os casos
mais graves, mas o departamento
médico garante que todos estarão
a postos para o Mundial.

Eis a provável lista dos 23
convocados para o Mundial de
Clubes: Goleiros - Carlos Ger-
mano, Hélton e Márcio. Laterais
direitos - Jorginho e Maricá.
Zagueiros - Mauro Galvão, Ale-
xandre Torres, Odvan e Henri-
que. Laterais esquerdos - Gil-
berto e Alex Oliveira. Volantes -
Nasa, Amaral, Paulo Miranda e
Fabiano Eller. Apoiadores - Ju-
ninho, Felipe, Pedrinho e Ra-
mon. Atacantes - Romário, Ed-
mundo, Donizete e Viola.

Treinador vai se

encontrar com a

diretoria alvinegra

CAIO CASTRO LIMA

O objetivo principal do Botafo-
go no ano 2000 é apagar a péssima
imagem que ficou do time com a
campanha feita no ano de 99. A
equipe botafoguense por pouco não
foi rebaixada para a Segunda Divi-
são do Campeonato Brasileiro e no
Estadual terminou em sexto, atrás
de Flamengo, Vasco, Fluminense,
Friburguense e Americano. Por is-
so, os alvinegros querem, desta vez,
fazer tudo diferente. Ser campeão
do carioca do ano que vem, portan-
to, é meta da nova diretoria. E para
conseguir esta conquista, como fez
em 97, os supersticiosos de plantão Joel Santana chega amanhã ao Rio para acertar com Botafogo

no Botafogo fazem questão de ter
Joel Santana como treinador. Foi ele
o comandou a equipe naquele ano,
quando os botafoguenses obtiveram
18 vitórias, cinco empates e apenas
três derrotas. Marcaram 42 gols e
sofreram 18.

Joel, que esse ano dirigiu a equi-
pe do Bahia, chega ao Rio amanhã
e vai direto se encontrar com a cú-
pula alvinegra para decidir de vez
sua situação, dada como certa pelos
dirigentes do Botafogo. "O Joel
Santana já é o técnico do Botafogo.
Só falta acertarmos a questão finan-
ceira", afirmou Antônio Rodrigues,
vice-presidente de futebol do clube.
Joel, no entanto, não se dá como
certo no time carioca. "Ainda falta
alguns acertos. Mas o interesse é
grande, não dá para negai", disse o
treinador, que não quis comentar as
novas contratações alvinegras.
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Reinaldu e Juansao as provas deque imestir nos atletas pratas da casa, comofaz o Flamei^o^r^omo positivo aoclube

Joel Santana chega amanha ao Rio para acertar com Botafogo
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Carliiihos elege

Reinaldo como

seu 
predileto

¦Juan também sobe e Flamengo encerra

o ano com a prata da casa valorizada

PEDRO MCTCTA GUEIROS tudo isso esteja acontecendo comi-
go. Estou jogando contra os caras

Reinaldo tem o pé e as costas que eu admirava pela TV", reco-
quentes. Caso o Flamengo empate nhece o centroavante,
amanhã com o Palmeiras, em São Juan sente a mesma coisa. A ex-
Paulo, pelo segundo jogo da deci- periência dos últimos três anos en-
são da Copa Mercosul, o centroa- tre os juniores e os profissionais,
vante terminará o ano com três títu- ainda não deu a segurança que o
los, - foi campeão estadual entre os zagueiro procura. 

"Minha 
posição

profissionais e os juniores - embo- é a que mais demora para o jogador
ra outra conquista já esteja garanti- amadurecer, erra-se muito no iní-
da. "Esse 

jogador é o meu queridi- cio. Por isso, preciso estar sempre
nho, pelo futebol que vem apresen- jogando. Sei que a diretoria quer
tado. Faz qualquer coisa dentro de trazer o Gamarra. E um craque,
campo, é capaz de ir bem até na la- mas o Flamengo tem grandes za-
teral", elogia o técnico Carlinhos. gueiros. Não posso mais pensar
Reinaldo foi o reforço pelo qual que ainda sou uma promessa,
presidente Edmundo Silva não pre- Quando subi pela primeira vez, sa-
cisou gastar um centavo. "Estou bia que teria outras chances. Agora,
muito satisfeito com as nossas divi- não tenho mais para onde correr"
sões de base. Para quem está espe- Dos 11 titulares que entraram
rando contratações milionárias, di- em campo contra o Palmeiras,
go que o Reinaldo e o Juan são nos- quatro foram feitos na Gávea:
sos mais novos reforços". O pri- Juan, Athirson, Leonardo Inácio e
meiro, revelado há seis meses, ga- Reinaldo. 

"Há muito tempo não
nha R$ 3,5 mensais. Juan, que já tínhamos tantos. O Flamengo pre-
marcou oito gols entre os profissio- cisa manter esse grupo, há muitos
nais, desde 1996, recebe R$ 12 mil. clubes com elencos caríssimos

O atacante marcou um gol e so- que não chegaram a duas decisões
freu o pênalti, convertido por Athir- no ano como a gente", diz Leo-
son, na derrota por 3 a 2 diante do nardo. Mais uma conquista de
Peiiarol, em Montevidéu, que pôs Carlinhos. O treinador, que está
Flamengo na decisão da Mercosul. deixando o cargo, jamais precisou
Na vitória de quinta-feira, por 4 a do ouro que a ISL oferece para
sobre o Palmeiras, Juan fez o pri- montar um grande time. Há mui-
meiro e Reinaldo, que jamais havia tos anos que Carlinhos é o princi-
marcado no Maracanã, quebrou pai garimpeiro de uma mina de
jejum com o gol da vitória. "Às ve- prata, situada às margens da La-
zes me belisco, ainda estranho que goa Rodrigo de Freitas.

JORNAL DO BRASIL ^

Atacar ou não?

Wanderley quer laterais marcando

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

Os laterais devem avançar ou
não? O técnico da Seleção Bra-
sileira, Wanderley Luxemburgo,
quer definir o trabalho desses
jogadores. O certo é garantir a
defesa ou tentar o gol? Quem
primeiro abriu essa discussão no
futebol brasileiro foi Zezé Mo-
reira. Um dos primeiros a exer-
cer essa função foi o meio-cam-
po Oldair. Zezé exigia que 01-
dair aproveitasse sua técnica e
muita disposição que tinha para
fazer da lateral um novo cami-
nho para o Fluminense atacar. O
maior lateral de todos os tem-
pos, o genial Nílton Santos,
aproveitava o corredor para le-
var o Botafogo e a Seleção ao
ataque. Se no Botafogo chegou
a fazer gols, na Seleção criou até
um momento histórico - sempre
bem comentado pelo mestre Ar-
mandp Nogueira - no jogo con-
tra a Áustria, na Copa da Suécia,
em 1958: enquanto o técnico Vi-
cente Feola gritava para ele ficar
na defesa, Nílton avançava até
fazer o gol. Aí, festa geral, no
campo e no banco.

O certo é que após a visão
de Zezé, os treinadores passa-
ram a deixar de ter aquele late-
ral-direito ou esquerdo mar-
cando em cima, o carrapato.
Ficaram famosos muitos due-
los entre Chico e Biguá nos
clássicos Vasco e Flamengo. O
importante é que os laterais er-
am destaques como marcado-
res. Quer dizer, não contra
Garrincha, mas aí era covardia.

Nas últimas décadas os late-
rais se valorizaram bastante
pela forma de apoiar o ti-
me. Alguns, chegam a
ter força de artilhei-
ros, como Jorginho,
Carlos Alberto,
Leandro, Júnior
ou Branco. Wan-
derley Luxem-
burgo reconhece
todo esse sucesso
do lateral-atacante
No entanto, durante a
Copa da França, em 98,
fez um estudo profundo
de tudo o que houve em
campo. Sabia que um dia

poderia vir a dirigir a Seleção
Brasileira e teria que buscar no-
vos conceitos. E isso ficou cia-
ro, logo que foi indicado para
substituir Zagallo. Na sua pri-
meira convocação, explicou que
não queria mais cabeça de área
fixo, que exigia meias de talen-
to, para trabalhar como volantes
e não apenas marcadores. "Che-

guei à conclusão de que os late-
rais têm que ter por base de tra-
balho a marcação. Quando um
lateral vai à frente, alguém tem
que sair do meio para fazer a co-
bertura. Durante todo esse pe-
ríodo que estou na Seleção (des-
de agosto de 98) venho encon-
trando dificuldade para impor o
que desejo", lembra o treinador.

Wanderley ainda estuda a
forma de jogar dos laterais.
"Nos últimos anos, todos os la-
terais se fixaram mais em
apoiar. Mas prefiro que eles
voltem a ser mais marcadores
que atacantes. Está difícil criar
novamente essa forma de jogar,
mas considero um passo à fren-
te, a defesa fica mais unida. O
meio é que deve ajudar o ata-
que a fazer gols. Pode custar,
mas isso brevemente voltará a
acontecer. Pelo menos na Sele-
ção", acrescenta Wanderley,
que não foi um lateral habilido-
so, mas grande marcador.

Uma temporada de sacrifícios

Técnico quer férias

que servirão para
recuperar Célio

Carlinhos caiu doente assim
como o Flamengo na reta final do
Brasileiro. Chegou a desfalcar a
roda de chope com os amigos no
Leblon, mas segurou-se no cargo,
a pedido da diretoria, sem de-
monstrar a empolgação, que rea-
pareceu após a vitória sobre o
Palmeiras. "Estou mais feliz por
causa das férias que se aproxi-

mam do que propriamente pela
chance de conquistar o título. Na
verdade, já estou acostumado a
vencer", diz o treinador, que che-
gou ao Fla-Barra pilotando seu
carro nacional com Zeca Pagodi-
nho explodindo nos alto-falantes.

Não foi apenas Carlinhos, de-
bilitado por um herpes nas cos-
tas, que se sacrificou para chegar
ao fim da temporada. O zagueiro
Célio Silva abriu mão de sua
marca registrada para atender aos
pedidos do treinador. "Não estou
podendo chutar com a perna di-

reita. Sinto muitas dores e preci-
so fazer tratamento constante no
local. Não era nem para eu estar
jogando". Segundo o médico
Walter Martins, Célio sofreu uma
contratura exatamente em cima
de uma lesão que já havia cicatri-
zado. "Está 

jogando, porque o
treinador quis contar com ele,
mesmo não estando 100%. Só
pode chutar coma esquerda e tem
dificuldades de movimentação."
Leandro Ávila sofre com dores
lombares que irradiam-se pelo
nervo ciático. Leandro Machado

terminou o jogo contra o Palmei-
ras com marcas da chuteira de
Júnior Baiano nas costas.

Prêmio - A empresa Traffic,
que promove a Copa Mercosul,
acertou com Flamengo e Palmei-
ras que os prêmios para o cam-
peão (US$ 3 milhões) e para o vi-
ve (US$ 1 milhão) serão divididos
entre os dois clubes, independen-
temente do resultado, da seguinte
forma: os jogadores e comissão
técnica do time campeão ficam
com US$ 1 milhão e cada clube
recebe outros US$ 1,5 milhão.

Os eleitos de Antônio Lopes

Joel Santana chega amanhã

João Paulo Engelbrecht

Treinador já tem

lista dos 23 que

jogarão Mundial

RICARDO CALAZANS

A 19 dias da estréia do Vasco
no Mundial de Clubes, o treina-
dor Antônio Lopes já tem "na ca-
beça", como diz, a lista dos 23 jo-
gadores que disputarão o torneio.
A formação tática da equipe, po-
rém, ainda não está definida, e o
treinador aproveita o tempo que
resta para fazer experimentações.
O reinado (longo) dos volantes fi-
xos está prestes a dar lugar a uma
era de cabeças-de-área móveis:
em vez de variações com marca-
dores como Nasa, Amaral, Paulo
Miranda, Fabiano Eller e Fabrício
Carvalho - feitas durante todo o
Campeonato Brasileiro - o treina-
dor busca uma formação mais
ofensiva e técnica. Juninho e Feli-
pe farão as vezes de volantes, au-
xiliando Amaral na marcação e,
ao mesmo tempo, municiando
Romário e Edmundo no ataque. A
única vaga indefinida no meio
campo é a do ponta-de-lança, que
está sendo disputada por Ramon e
Pedrinho. Ontem, Jorginho se ap-
resentou em São Januário e vestiu
a camisa do Vasco.

"Não vou entrar em detalhes,

Evandro Teixeira

Jorginho, contratado para o Mundial, se apresentou ontem

mas meu objetivo é massificar os
exercícios de posicionamento e
movimentação. Alguns jogadores
atuarão com posicionamento no-
vo. Com isso, o time vai ganhar
em poder ofensivo e não ficará
desprotegido. Estou aproveitando
as características dos melhores",
diz Lopes. Na lista que entregará

à Comissão Organizadora do
Mundial, o treinador dará priori-
dade a jogadores versáteis como
Paulo Miranda e Alex Oliveira,
que atuam tanto no meio-campo
quanto na lateral (o primeiro na
esquerda, o segundo na direita).

Em sua lista, Lòpes convoca-
rá dois jogadores para cada posi-

ção, com exceção dos goleiros,
que serão três. Enquanto os re-
forços Alexandre Torres e Jorgi-
nho - o vice de futebol, Eurico
Miranda, pode apresentar mais
algum nome até amanhã, prazo
final de contratações para o
Mundial - não se unem ao grupo,
o técnico trata de preparar o ter-
reno para eles. "Vamos traba-
lhando para encaixar uma peça
aqui, outra ali", disse. "Quando

os reforços chegarem meio cami-
nho já estará andado."

Mais preocupante que isso,
para o treinador, são os jogadores
contundidos. A três semanas da
estréia na competição, Lopes ain-
da não conseguiu fazer um coleti-
vo com a equipe que considera ti-
tular completa. Mauro Galvão,
Edmundo e Nasa são os casos
mais graves.

Eis a provável lista dos 23
convocados para o Mundial de
Clubes: Goleiros - Carlos Ger-
mano, Hélton e Márcio. Laterais
direitos - Jorginho e Maricá.
Zagueiros - Mauro Galvão, Ale-
xandre Torres, Odvan e Henri-
que. Laterais esquerdos - Gil-
berto e Alex Oliveira. Volantes -
Nasa, Amaral, Paulo Miranda e
Fabiano Eller. Apoiadores - Ju-
ninho, Felipe, Pedrinho e Ra-
mon. Atacantes - Romário, Ed-
mundo, Donizete e Viola.

Treinador vai se

encontrar com a

diretoria alvinegra

CAIO CASTRO LIMA

O objetivo principal do Botafo-
go no ano 2000 é apagar a péssima
imagem que ficou do time com a
campanha feita no ano de 99. A
equipe botafoguense por pouco não
foi rebaixada para a Segunda Divi-
são do Campeonato Brasileiro e no
Estadual terminou em sexto, atrás
de Flamengo, Vasco, Fluminense,
Friburguense e Americano. Por is-
so, os alvinegros querem, desta vez,
fazer tudo diferente. Ser campeão
do carioca do ano que vem, portan-
to, é meta da nova diretoria. E para
conseguir esta conquista, como fez
em 97, os supersticiosos de plantão

Correio da Bahia - 28/05/99

Joel Santana chega amanhã ao Rio para acertar com Botafogo

no Botafogo fazem questão de ter
Joel Santana como treinador. Foi ele
o comandou a equipe naquele ano,
quando os botafoguenses obtiveram
18 vitórias, cinco empates e apenas
três derrotas. Marcaram 42 gols e
sofreram 18.

Joel, que esse ano dirigiu a equi-
pe do Bahia, chega ao Rio amanhã
e vai direto se encontrar com a cú-
pula alvinegra para decidir de vez
sua situação, dada como certa pelos
dirigentes do Botafogo. "O Joel
Santana já é o técnico do Botafogo.
Só falta acertarmos a questão finan-
ceira", afirmou Antônio Rodrigues,
vice-presidente de futebol do clube.
Joel, no entanto, não se dá como
certo no time carioca. "Ainda falta
alguns acertos. Mas o interesse é
grande, não dá para negar", disse o
treinador, que não quis comentar as
novas contratações alvinegras.

*
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Uma 
paixão 

acima de 
qualquer 

suspeita

¦ Os torcedores tricolores dão

exemplo de amor na campanha

do time na terceira divisão

EUSÉBIO GALVÃO
"Quem ama não trai. Sou tricolor". A

frase, solta assim, pode perfeitamente pas-
sar por uma das manifestações de carinho
que a torcida do Fluminense vem mostrando no
Rio. Mas não é. Esse é o lema da Torcida Capixa-
ba Paixão Tricolor, que desde o último dia 3 de ou-
tubro existe oficialmente, com direito a registro na
prefeitura de Vitória. A torcida, que cresce a cada
dia, já tem 452 integrantes. Este é mais um exemplo
do que se passou neste ano de 99, em que o time
tenta sair da Série C - a Terceira Divisão do Cam-
peonato Brasileiro. Sem dúvidas, este é o resgate do
orgulho de ser tricolor.

O time em campo até que corre para voltar a
tempos de glória. No Estadual conseguiu, brava-
mente, ser o terceiro colocado. Um torcedor
mais chato pode dizer que o time do Fluminense
tem sempre que pensar grande, mas a maior ca-
racterística da gestão David Fischel é agir de
acordo com as possibilidades. De grande, hoje o
Fluminense tem a sua torcida. Apaixonada, fiel,
e por que não?, orgulhosa. Basta lembrar da in-
vasão da geral, na partida contra o Náutico (2 a

1 para o tricolor) - pelo quadrangular final da
Série C 99 -, um lugar que nunca manteve rela-
ções estreitas com os torcedores do Fluminense.
Mas se o Maracanã não tinha arquibancada, até
os tricolores engravatados se dispuseram a assis-
tir em pé à partida.

Os jogos do Fluminense na Série C são transmi-
tidos ao vivo pelo canal Sportv. A audiência nas
transmissões impressionou a todos, o que mostra a
força, o poder e a paixão dos torcedores tricolores.
E, no embalo da disposição de fazer um clube gran-
de outra vez, até o basquete entrou na dança, com
um time que fez bonito no Estadual.

O orgulho não respeita fronteiras. Na partida de
anteontem, contra o Serra, os ingressos já haviam se
esgotado pela manhã. E que não se pense que eram
os capixabas que queriam incentivar o time local. A
esmagadora maioria do estádio era verde, branco e
grená. O Fluminense é como se fosse um filho
doente. Nessa hora ele precisa de mais carinho,
mais atenção", diz Paulinho Prado, presidente da
Capixaba Paixão Tricolor, que não contente em ir
ao estádio, foi receber a delegação no desembarque
no Aeroporto das Goiabeiras.

Camisas da torcida e do time, faixas na mão, gri-
tos de apoio, paciência de esperar o atraso de quase
uma hora no desembarque. Aqueles tricolores que
estavam debaixo de chuva não se importavam de
bater palmas para um time que, às vezes, é gozado
pelos adversários. Eles são tricolores de coração.
Com muito orgulho.
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Nillon Claudino - 12/11/99

Roni, convocado várias vezes para Seleção Brasileira, deu orgulho aos tricolores

Autêntico tricolor

O técnico Parreira diz

ter orgulho de trabalhar

no time das Laranjeiras
É dele grande parte da culpa de o tricolor

hoje bater no peito antes de dizer que torce
pelo Fluminense. Carlos Alberto Parreira,
campeão do mundo pela Seleção Brasileira,
está no comando do time desde o início da
temporada. Suportou críticas de alguns con-
selheiros do clube em alguns maus resulta-
dos, como a eliminação da Copa do Brasil,
depois de uma goleada de 6 a 0 para o Ju-

ventude, em Caxias do Sul, e recusou bons
convites como o da seleção dos Emirados
Árabes. Parreira quis ficar no Fluminense. E
tem orgulho disso. De estar ali e do trabalho
que está fazendo. "Esse ano era o mais difí-
cil para o Fluminense. O que encontramos
quando chegamos aqui era um horror. Sa-
bíamos que 99 seria para começar a acertar
tudo. Recuperamos uns seis anos em um",
afirmou Parreira, que passou boa parte do
tempo em que está com este time tentando
colocar na cabeça de seus jogadores que o
Fluminense. "Sou tricolor e estou orgulhoso
de comandar o Fluminense." (E.G.)

Um alívio imediato

Com salários em dia, o

presidente David Fischel

colocou o clube no eixo

Quem viu o Fluminense no fim do ano
passado acreditou de verdade que o time esta-
va no fundo do poço. Não só o futebol, todo o
clube. Se a equipe em campo acabava de ser
rebaixada para a Terceira Divisão, o clube vi-
via sob a tensão de disputas políticas. Funcio-
nários insatisfeitos, salários atrasados, o fim
de 98 foi negro para o Flu. Foi então que as-

sumiu o presidente David Fischel - que enca-
beçava o Triunvirato que ainda tinha José de
Souza e Francisco Horta. Neste ano, mesmo
na Série C, o clube deu provas que ainda res-
pira. Mais, o clube recuperou o orgulho de ser
tricolor. Para Fischel, a palavra-chave de todo
o processo de restruturação é credibilidade.
"Era um caos. O que tentamos fazer foi orga-
nizar o clube. Nos livrar da pressão dos credo-
res e das notas promissórias não resgatadas.
Mas com os salário em dia, tudo mudou. Tu-
do começou a caminhar melhor", explicou,
justificando a melhora. (E.G.)

Times lutam 
por 

uma vaga na Ia Divisão

América quase não jogou
em 99. Em 2000 o clube

quer mostrar qualidade
PEDRO LEMOS

Para o América, o ano de 1999 não foi marcado
por grandes vitórias. O time também não sofreu go-
leadas humilhantes. O saldo não seria tão ruim, se
não fosse por um motivo, no mínimo, inusitado. O
time quase não jogou.

No primeiro semestre, a diretoria do clube se re-
cusou a participar de uma seletiva classificatória do
Campeonato Carioca. A decisão custou caro, pois,
além de ficar de fora do Estadual, foi impedido pe-
la CBF de disputar a Série do C Brasileiro. Restou
a desprestigiada Copa Rio, cuja participação não
foi além das quartas-de-final.

O americano José Trajano, jornalista e comenta-
rista esportivo, não esconde o descontentamento.
"A maior frustração que um torcedor pode ter é não
ver o seu time jogar. E se tem um time que precisa
de torcedores é o América. Mas sem entrar em
campo fica difícil".

Temporada inédita para os jogadores. O atacan-
te Fábio Terra, 24 anos, nunca ficou tanto tempo
sem jogar oficialmente. "O time treinava todos os
dias, mas não jogava".

O goleiro Alexandre, 26 anos, reclama das in-
justiças cometidas contra o clube por aqueles que
mandam no futebol brasileiro. "Quando a Terceira
Divisão tinha até 90 clubes, ninguém queria partici-
par. Neste ano, que foi mais organizado e tinha a
presença do Fluminense, não participamos", disse o
goleiro. 

"Era um direito nosso competir este ano",
completou o atacante Artur.

Mas o pensamento da nova diretoria do Améri-
ca, que tomará posse dia 7 de janeiro, é cumprir o
que for determinado. O presidente eleito Hélio
Gáudio diz que o clube já perdeu muito tempo.
¦"Por uma política burra de relação com as entida-
des, o América somente se prejudicou. Mas no ano
que vem vamos disputar a seletiva com um grande
¦time e fazer frente com os grandes", prometendo
um ataque com os ex-vascaínos Mauricinho e So-

•rato e ainda sonhando com o tetracampeão Bebeto.
Trajano vê com bons olhos a disposição da no-

va diretoria, mas protesta. 
"A iniciativa da diretoria

é válida. Mas é um absurdo o América, sete vezes
campeão do torneio, disputar com mais três times o
direito de participar do Campeonato Estadual."

Paulo Nicolella Samuel Martins -15/12/99
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Torres é diretor técnico do Serrano e vai tentar obter recursos para o clube

Arthur, do América, mão disputou uma única partida em 99

O Serrano quer tornar

o nome de Petrópolis

conhecido no futebol

CAIO CASTRO LIMA

Conhecida pela beleza histórica, Petrópo-
lis quer se tornar famosa também no futebol.
Por isso, os dirigentes do Serrano Futebol
Clube resolveram investir pesado para que o
time se torne uma força no estado do Rio. A
equipe do Serrano foi a campeã da Segunda
Divisão do campeonato estadual 99, mas te-
rá que disputar uma seletiva ao lado de Amé-
rica, Volta Redonda e Cabofriense.

Pensando no futuro, a diretoria do Serra-
no está à procura de investimentos. "Existe o
interesse de duas empresas multinacionais e
uma nacional em patrocinar o Serrano. Nós
precisaríamos de cerca de RS 300 mil men-
sais para manter um bom time", afirmou
Marcelo Machado, vice-presidente de finan-
ças. Outro plano da diretoria da equipe pe-
tropolitana é conseguir apoio dos empresá-
rios da Rua Teresa, local conhecido na cida-
de pelo fato de ter um excelente comércio.

Na reforma do estádio Atílio Moratti, com
capacidade para 20 mil torcedores, os diri-

gentes estão tendo o apoio da prefeitura. 
"E-

xiste 120 homens trabalhando na melhoria do
estádio. Já está certo a colocação de um pia-
car eletrônico e de uma nova iluminação",
afirmou o vice-presidente de marketing,
Francisco Almeida. "Há ainda o interesse do
Cirio, atual patrocinador do São Paulo", dis-
se. A empresa de promoções Klefer, do Klé-
ber leite, ex-presidente do Flamengo, tam-
bém está querendo se unir ao Serrano.

De acordo com o dirigente, a Universida-
de Estácio de Sá que quer construir um cam-
pus ao lado do estádio e se tornar parceira do
clube. "A Olympikus também quer se juntar a
nós, montando um time de vôlei feminino
aqui. Vamos formar também uma equipe de
futsal forte", contou Francisco Almeida, vice-
presidente de marketing. Mas os principais in-
vestimentos serão na equipe de futebol. "Nós

temos interesse no zagueiro Pinga, do do Ma-
dureira, no volante André, do Inter, de Porto
Alegre, e no Éverton, que está no Sporting, de
Portugal", disse o vice de futebol, Marcelo de
Almeida. E as contratações não parariam por
aí. "Neném, Jorginho e Magal, do futebol de
praia, o goleiro Paulo Sérgio, que está na re-
serva do Botafogo, e Assis, irmão do Ronaldi-
nho Gaúcho, atualmente no Sapporo, do Ja-
pão, também interessam", afirmou.
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Paixão 
pelos 

brasileiros

¦ Javier Irureta, treinador do La Coruna, destaca a importância de Djalminha

CAIO CASTRO LIMA

Quando jogava aqui no Brasil,
Djalminha era considerado um bad
boy. Não havia time ou treinador
que conseguisse dar jeito no joga-
dor. Más na Espanha, o craque bra-
sileiro encontrou quem lhe colo-
casse no eixo. O nome do respon-

. sável pela façanha é Javier Irureta-
goyena (Irureta), 41 anos, técnico

; do Deportivo La Coruna, equipe
que está na liderança do Campeo-
nato Espanhol nessa temporada,
com 33 pontos, até a 15a rodada. "A
inteligência do Djalminha é funda-
mental pàníCO^e", afirmou, por
telefone, deíBà^pruna; Javier Iru-
reta. O La Corúfià, nos últimos 15

-jogos disputados (não está compu-
tado o jogo de ontem, contra o Cel-
ta), venceu dez, empatou três e so-
freu apenas duas derrotas, uma de-
Ias, em casa. A equipe marcou 31"gols e levou 17."Eu vejo essa trajetória do De-
portivo com muita satisfação. E a
minha segunda temporada no co-
mando do time e tudo está entran-' do no eixo", disse o treinador, que
acredita em um crescimento ainda
maior de seus comandados. "A
equipe está muito segura do futebol
que tem apresentado. Tenho certe-
za que daqui para frente melhorare-
mos ainda mais", afirmou. E essa
•melhora, segundo o próprio Javier,'tem um motivo especial. Um moti-
vo não, quatro bons motivos. "Os
¦brasileiros que estão jogando no
Deportivo desempenham um papel
importantíssimo. No campeonato
espanhol é muito difícil fazer gols,"¦€ 

nós estamos conseguindo fazê-
los, graças à criatividade dos brasi-

Miguel Ruiz - 02/05/99
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Javier Irureta quer ter mais brasileiros jogando no Deportivo

leiros. A nossa característica é criar
oportunidades de gol", disse o téc-
nico. Além de Djalminha, Mauro
Silva, Donato e Flávio Conceição
também atuam pelo La Coruna.

E os elogios de Javier Irureta
aos brasileiros não se limitam ape-
nas à ajuda ao time. "A experiência
do Mauro Silva e do Donato é fun-
damental. Eles dão bastante equilí-
brio para a equipe. E o Flávio Con-
ceição se integrou muito rápido",

disse o treinador, que comanda um
time com o maior número de joga-
dores brasileiros. Para Javier, é fá-
cil trabalhar com esses atletas. "E-
les já estão bem adaptados. O Do-
nato já está há 12 anos por aqui e o
Mauro há oito. O Djalminha está se
adaptando aos poucos", lembrou.

Mas ao que parece o grande xo-
dó de Javier Irureta é mesmo Djal-
minha. "Ele é gemeroso e tem feito
um bom trabalho, tanto paia si

quanto para o elenco", afirmou o
técnico, que não negou ter conheci-
do o jeito temperamentál do craque
brasileiro, mas: soube lidar com is-
so. "Realmente ele tem uma perso-
nalidade aguçada, e muito. Mas es-
se ano melhorou consideravelmen-
te. O Djalminha não pensa mais in-
dividualmente. No ano passado era
pior", comentou. Outro fato sur-
preendente, de acordo com Javier, é
a relação de Djalminha com a tor-
cida do La Coruna. "Ele é muito
carismático e os torcedores o ado-
ram. Tem sido o ponto de referên-
cia do time."

A maneira como Javier Irure-
ta tem trabalhado encantou mes-
mo os brasileiros, a ponto de
Djalminha ter deixado a idéia de
voltar ao Brasil de lado. "Há
dois meses ele queria voltar para
o Brasil para poder disputar o
Mundial Interclubes pelo Vasco.
Mas conversei muito com ele e :;
consegui convencê-lo a ficarão
Mostramos que ele é importante
para nós e que poderia se dar
bem aqui na Espanha. Precisa-
mos dele", disse. Segundo o trei-
nador a felicidade é recíproca
entre espanhóis e brasileiros."Eu 

gostaria de contar sempre
com brasileiros e sei que os que
estão em La Coruna estão bas-
tante contentes", afirmou Javier.

De acordo com o comandante
do La Coruna, existe a possibilida-
de de mais jogadqres brasileiros
irem atuai' lá neste ano 2000. "Nós
estamos rastreahdo atletas no fute-
boi brasileiro. Recebemos vídeos
sobre eles e mandamos pessoas pa-
ra aí com o intuito de buscar era-
ques", contou.

Duelo Rivaldo x Gamarra

Barcelona precisa vencer Atlético de Madrid para seguir lutando pelo título

BARCELONA - O duelo en-
tre o brasileiro Rivaldo e o para-
guaio Gamarra é a atração do
confronto entre Barcelona e
Atlético de Madrid, principal
das sete partidas que completam
hoje a 16a rodada do Campeona-
to Espanhol.

O jogo será no Estádio Nou
Camp e a vitória é de fundamen-
tal importância para o Barcelo-
na, que está distante do líder De-
portivo e sob ameaça de grave
crise, em função dos maus resul-
tados obtidos nos últimos jogos
- derjõtas para Sevilla (3 a 2),
Mallófca (3 a 2), Valencia (3 a
1) e Málaga (2,a 1).

A; verdade,I que a preferência
l ;dÒ tíeinadoçjfcíjpl^ndês Louis Van

iGaal ppr !>eus - compatriotas -
• Réizigèr, Frank r e Ronald de
; feoer, fògafde; Zeijden, Cocu e
; Kluive^^lp^òVpcíido atritos

entre os jogadores é á comissão
técnica, prejudicando o conjunto.
O brasileiro Rivaldo, por exem-

13/06/99. ¦¦¦

Rivaldo é uma das armas para o Barcelona se reabilitar

pio, já bateu várias vezes de fren-"
te com Van Gaal.

O Atlético de Madrid também
vive situação complicada, com
oito derrotas em 15 jogos e já co-
meça a ficar assustado com a
ameaça do rebaixamento. O clu-
be vive ao sabor dos caprichos de
seu presidente, Jesus Gil y Gil, e
para que se tenha uma idéia do
seu momento atual basta lembrar
que ainda não conseguiu obter
um patrocinador. Dos 20 clubes
que estão na Liga, apenas o Atlé-
tico de Madrid e o Oviedo não

•têm sponsors.
No outro jogo de destaque ho-

je o Zaragoza, que briga pelas
primeiras posições, enfrenta o
Atlético de Bilbao no Estádio
San Mamés, em Bilbao.

A rodada - Atlético de Bilbao
x Zaragoza, Barcelona x Atlético
de Madrid, Bétis x Mallorca, Má-

j|Íága x Real Sociedad, Numancia'í!|$Racing, 
Oviedo x Sevilla e Va-

Iencia x Rayo Vallecano.
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Decisões

difíceis

Amigo meu, paulista, que sabe que eu adoro as noi-
tes de São Paulo, telefona e deixa o recado: "Já 

que vo-
cê vai passar a semana aqui, estou preparando tudo pa-
ra nos divertimos muito".

No primeiro momento não entendi direito. Depois de
pensar um pouco, descobri o que ele queria dizer. Ele es-
tá certo de que o Corinthians vence hoje e força a tercei-
ra partida, e o mesmo acontece com o jogo Palmeiras x
Flamengo.

Sou experiente o bastante para saber que estas previ-
sões nern sempre dão certo, sobretudo quando se trata de
futebol. É um esporte em que o favoritismo não dá a cer-
teza da vitória, em que nem sempre o mais dotado física
ou tecnicamente é o vencedor e costuma queimar a lín- •'
gua dos pobres comentaristas.

Sobretudo porque em nenhum dos dois jogos existe
uma supremacia absoluta, apenas a vantagem de Corin-
thians e Palmeiras jogarem em casa e, realmente, terem
feito a melhor campanha no Campeonato Brasileiro e na
.Copa Mercosul.

Algumas coisas devem entrar em qualquer previsão.
Uma delas é a tradição de Atlético e Flamengo. São dois
times de massa, acostumados a grandes decisões e com
boa capacidade de reação em situações adversas. Uma fira-
se que sempre ouço no Rio e deve se repetir em Minas, é

' a seguinte: "Deixaram o Mengão chegar..."
E é ai que mora o perigo. Deixaram o Atlético e o Fia-

mengo chegarem à reta final, e os dois são extremamente
perigosos quando o assunto é decisão. Existe por trás de
ambos uma torcida numerosa e exigente, capaz de pensar
grande nos momentos adversos.

; Por isso, estou em dúvida. Não sei se vou realmente
passar a semana em São Paulo, gozando as delícias de uma -
das melhores noites do mundo, ou se fico no Rio. Afinal de -
contas, o sol já deu um ar de sua graça.

¦ ¦¦
Para os que consideram o trabalho do técnico irrele-

;vante (e entre estes eu não me incluo) a decisão de hoje .
1$ lím prato cheio. Oswaldo Oliveira, pelo Corinthians, e

IlHumberto Ramos, pelo Atlético Mineiro, são novatos na ,
-função.

Oswaldo Oliveira ainda tem a seu favor um título esta-
dual, mas Humberto Ramos estava cuidando de outros afa-
zeres quando foi convocado para substituir Dario Pereyra.

Para os que gostam de comparações, devo acrescentar
que enquanto Oswaldo já estava há bastante tempo no Co-
rinthians - a ponto de ser demitido e depois reconduzido -
Humberto estava em outro ramo (perdão pelo trocadilho
infame), e saiu dos seus cuidados para tentar colocar o
Atlético pelo menos entre os oito finalistas do Campeona-
to Brasileiro.

É por isso que tudo para Humberto é festa, enquanto
que Oswaldo, mais sisudo, diz que luta para ter seu traba-
lho reconhecido, principalmente pela mídia.

Haja o que houver, os dois fizeram um belo trabalho.
¦¦¦

Acho que já elogiei bastante o espírito de luta do Fia-
mengo na vitória sobre o Palmeiras, busquei todas as ex-
plicações, mas não me ocorreu a que foi sugerida pelo téc-
nico Carlinhos: o time se uniu depois da pancadaria em
Montevidéu.

Jamais pensei que o time do Flamengo fosse como
mulher de malandro, que precisa apanhar para amar mais
e melhor.

¦ ¦¦
Quando é que começa a Operação Verão?
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Roma 
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hoje 
pela 
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Time da legião

brasileira enfrenta

Parma de Amoroso
PARMA, ITÁLIA - O Roma

da legião brasileira formada por
Cafu, Aldair, Antônio Carlos,
Marcos Assunção e Fábio Júnior
precisa vencer o Parma hoje no
Estádio' Enio Tardini, para conti-
nuar brigando pela liderança do
Campeonato Italiano, cuja 14a
rodada será completada hoje,
com sete partidas.

O Roma vem de derrota (1 a 0)
para o Bologna fora e o Parma de
boa vitória (2 a 0) sobre Venezia,
na casa do adversário. O Roma,
dirigido por Fábio Capello, cum-
pre boa campanha, com sete vitó-
rias em 13 jogos, embora o trope-
ço em Bolonha tenha decepciona-
do sua torcida, que sofre desde 83
sem o título nacional.

O Parma, treinado por Alber-
to Malesani, é o time do brasilei-
ro Amoroso, que ainda não justi-
ficou os US$ 22 milhões que o
clube pagou por seu passe, ao

V Udinese, há seis meses. Os prin-

AP - 11/12/99

O ucraniano Shevcltenko, do Milan, é artilheiro do Italiano

cipais jogadores do time têm si-
do os argentinos Ortega e Cres-
po, este último artilheiro do Ita-
liano, com nove gols.

Outro jogo de destaque na ro-
dada de hoje será disputado no
Estádio Giuseppe Meazza, em
Milão, onde o Milan recebe o
Reggina. O time dos brasileiros
Serginho e Leonardo é o franco
favorito, pois a equipe visitante
venceu apenas duas partidas.

O Reggina, treinado pelo ex-
jogador Franco Colomba, é time
de poucas atrações e de pequenas
ambições. O clube disputa a Sé-
rie A da Itália pela primeira vez
em seus 50 anos de história e pre-
tende apenas permanecer na Pri-
meira Divisão.

O Milan realiza campanha ir-
regular, com seis vitória e cinco
empates, mas aos poucos vai en-
contrando que o levou ao título na
temporada passada. Na rodada an-
terior, venceu o Torino por 2 a 0.

A rodada - Cagliari x Lecce,
Fiorentina x Juventus, Lazio x
Piacenza, Milan x Reggina, Par-
ma x Roma, Perugia x Bologna e
Torino x Udinese.

Páreo( 1.1 OOm,
Páteo(1.300m,
Páreo(1.200m,
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Páreo(1.200m,
Mno(1.600m,
PámK l.SOOm, areia, I7h25m): ttnk n Rhazaü n Bjte" 
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areia, 14h) : Hero of Orient n Exported Foyt n Great Revolution
areia, 14h30m): Miss Lebion n Milonga Fogosa n Risson
areia, 15h05m): Hot Up n Hold to Glory n Thunder Queen
areia, 15h40m): Bela Americana n Free Style n Tata-Palxão
areia, 16h15m): Talk to Me n Bramilla n Krug Rosé
areia, 16h50m): tvanhoé n Shogun n Usa Dollar

Um dia especial

Destaque de hoje

é prova Heitor

de Lima e Silva
O destaque da programação des-

ta tarde no Hipódromo da Gávea é a
Prova Especial Heitor de Lima e
Silva, o Bolonha, em 1.400 metros,
na pista de areia. O páreo é destina-
do a produtos de 3 anos e mais ida-
de. O campo da competição está
equilibrado, mas Rio do Prata, do

Stud Santa Bárbara dos Coqueiros,
pode, levar a melhor, pois ostenta
excelente estado atlético.

Seus principais adversários
são Nello Fighter, do Stud Baixo
Leblon, o mais velho do lote,
Quadrimoteur, do Stud Fátima e
Márcio, e Explosive Singer, do
Stud TNT. Mas não podem ser
esquecidos os potros Fort Marsh,
do Stud José Lírio Aguiar, Surt
plus, de Antônio Pereira Dias, e
Risque, do Stud Rio Calçado.
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A regularidade do americano Robyrt Davis foi fundamental para que o Flamengo conquistasse o bi no Estadual de basquete
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Com a 
palavra,

a bola

Por mais que medite, por mais que pondere, não consigo ver,
de véspera, o vencedor do jogo de hoje, no Morumbi. Vou repar-
tindo prós e contras: o elenco do Corinthians, a auto-confiança do
Atlético, valores concretos e subjetivos - e não chego, senão, à
maior dúvida. O Atlético Mineiro, da noite pro dia, converteu-se
numa equipe empolgada e empolgante. O Corinthians, por sua
vez, iniciou a partida do Mineirão deitado em berço esplêndido e
quando acordou já era tarde. Ainda assim, porém, soube deixar em
campo e no placar a sua marca de equipe poderosa. À luz do re-
gulamento, o Atlético tem uma vantagem: uma simples vitória,
com um golzinho chorado, lhe assegura o título. Já o Corinthians,
mesmo vencendo, terá provocado, no máximo, o terceiro jogo.

Na primeira partida, as duas equipes ficaram subitamente privadas
de dois craques: Rincón e Marques. O drama se repete, hoje. Marques
não pode jogar e Rincón vai poder, pelo menos, nas tintas da súmula.
O "capitão" corintiano passou a semana sob bombardeios da fisiote-
rapia. A escalação, na verdade, vai depender dele próprio. Não está
sentindo dor no músculo? Então, vamos lá. O técnico tem que se lou-
.var na palavra do jogador. Pelo menos, é o que dita a experiência,
r Na Copa do Mundo de 54, a Hungria pagou caríssimo, na final,
pela escalação de Puskas que, mal curado de um tornozelo avariado,
achou que daria pé. Não deu. No mundial da França, Ronaldinho, so-
brepondo-se aos médicos e ao técnico, escalou-se e deu no que deu.
' 

O próprio Rincón, depois de sentir a fisgada na coxa, achou

que fosse uma dorzinha passageira. Não pediu pra sair. O treina-
dor foi criticado por não tê-lo afastado, de pronto. Em situações
assim, envolvendo um grande jogador, a última palavra acaba sen-
do do craque, mesmo. Até porque a dor é questão muito pessoal.
Há quem tolere mais e quem não tolere nem um pouquinho.

De qualquer modo, é pra se ver com reservas a escalação de
Rincón. O Atlético não quis correr risco com Marques. As duas
atitudes talvez reflitam o estado de espírito das duas equipes.

Enfim, seja o que a bola quiser.

O susto de Leila

Todo mundo festeja o vôlei e, principalmente, o par de olhos de
Leila, realmente, uma beleza. O que ninguém sabe é que um des-
ses tesouros ia se perdendo. Foi assim: no jogo com o Rexona,
Leila salta pra cortar. Do outro lado, Erika sobe e bloqueia. A bo-
la resvala na antena que, por sua vez, atinge e fere o supercílio di-
reito de Leila, provocando, ainda, um derrame no globo ocular.

Felizmente, Leila escapou de um acidente que poderia ter lhe
custado um olho.

Três heróis, três medalhas

Ainda Leila: outro dia, ancorei uma mesa-redonda ao lado de-
la, da Maureen e do cavaleiro Doda. Três atletas de ouro do espor-
te brasileiro. Cada um falou de suas conquistas, do suor que pore-
ja de suas medalhas. A platéia, de cerca de 400 empresários,
aplaudiu, com fervor, o depoimento dos três.

No fim, quando acabei de falar do sucesso do encontro, o cava-
leiro Doda, da equipe de hipismo do Brasil, me fez uma surpresa
que me deixou tonto: pendurou no meu pescoço a medalha de ouro
- a própria - que ganhou nos Jogos Panamericanos de Winnipeg.

Hei de honrar a medalha, por sinal, a única de minha frustrada
carreira esportiva. Passei por diversos esportes, sem jamais ter sido
notado, inclusive por mim mesmo. Se no jornalismo tenho falado
com entusiasmo e carinho, de esportes menos votados, como hipis-
mo, atletismo e iatismo, nas quadras e nos campos sempre fui um ze-
ro à esquerda. Foi assim, na mocidade, quando eu ainda tinha futu-
ro. Como poderia ser diferente, hoje, se o que está por vir não chega
a ser futuro? Daí, o meu desvanecimento diante do gesto de Doda.

Enfim, acabo de ser feito herói esportivo por interposta pessoa,
o que não deixa de ser original.

Eu, quem diria, medalha de ouro! Realmente, meu passado é,
mesmo, imprevisível.

RÁPIDAS E RASTEIRAS

Wanderley Luxemburgo en-
quadrou o Ronaldinho Gaúcho:
primeiro, a seleção, depois, to-
do tipo de badalação. Ronaldi-
nho, inspirado no seu modelo,
queria matar treinos da seleção
pra ir gravar comerciais. E de
menino que se torce o pepino.
¦Leilane Neubarth, que vi nas-
cer no telejomalismo da Glo-
bo, está lançando Faróis de Mi-
Uia, livro em que narra a sua
grande aventura, cobrindo, co-
mo repórter, o Rali Granada-
Dacar, certamente, o mais espi-
nhoso do mundo. São nove mil
quilômetros de deserto.

Uma coisa que esqueci de di-
zer, no texto sobre o jogo de
hoje, o segundo das finais do
brasileiro: não há de ser sem
muito suar que o Corinthians
consegue levar o Atlético a um
terceiro jogo. Até agora, o co-
ração que pulsou mais intensa-
mente foi o do time mineiro.

Palmas pra CBF que deci-
diu contratar a Fundação

Getúlio Vargas pra por or-
dem na vida do futebol brasi-
leiro. Antes tarde que nunca.

Uma boa notícia: piloto es-
portivo (ultraleve) não preci-
sa mais passar pelo corredor
polonês do exame médico do
CEMAL. A prova de saúde,
agora, consiste num atestado
médico, assegurando que o
piloto tem perfeitas condi-
ções físicas e mentais pra
voar de ultraleve. De para-
béns o DAC e a Diretoria de
Saúde da Aeronáutica.

De excelente padrão técnico
e disciplinar a partida Fia-
mengo, 4 x Palmeiras, 3, no
Maracanã, quinta de noite.

A FINA, entidade que manda na
natação mundial, aprovou o maiô
de corpo inteiro, lançado, recen-
temente, por Ian TTiorpe, o bam-
bam-bam das piscinas recordis-
tas. Já em Sídnei, os nadadores
poderão usar o novo modelo que
permite cobrir o corpo inteiro,
menos as mãos, os pés e o rosto.

_______ ÍÜWeMB
A regularidade do americano Robyn Davis foi fundamental para que o Flamengo conquistasse o bi no Estadual de basquete

Com a 
pele 

rubro-negra

¦ Robyn Davis festeja seu sucesso e o título estadual do basquete no Flamengo

FÁBIO GRIJÓ

Askia Jones ainda é um nome lembrado
pelo torcedor rubro-negro, mas outro america-
no ganhou o lugar ocupado pelo ala, principal
jogador do Flamengo na conquista do Cam-
peonato Estadual de basquete do ano passado.
Trata-se de Robyn Terence Davis, um ala-pi-
vô de 32 anos, que passou por Minas-MG, Ja-
les-SP, Corinthians-SP, Pinheiros-SP e Mac-
kenzie-SP antes de chegar à Gávea no meio
do ano. Jogador mais regular na decisão do
Estadual, contra o Botafogo, que garantiu o
bicampeonato ao Flamengo, Davis ainda
guarda um sonho: jogar na NBA, a liga profis-
sional americana."Tenho uns contatos, mas sei que eles não
estão nem aí para mim. Pensam: 'O Robyn vai
voltar mesmo para o Brasil', Mas não adianta
desculpa", conta Davis, que fez testes para o
Indiana Pacers (89) e o Houston Rockets (95).
"É claro que penso em NBA, mas acho que

não depende de mim. Em 95, poderia ter ido
para o Houston, mas acabei não indo", diz ele,
que, na época, jogava no Jales, de São Paulo.
No Flamengo, o jogador se diz satisfeito. "E

sempre bom jogar com uma torcida dessas a
seu favor", reconhece o ala.

Depois de jogar pela Universidade de
Wyoming (EUA), Davis resolveu se profis-
sionalizar. Acabou no Brasil por acaso: em
90, o americano Stuart, então no Minas, in-
dicou o americano do Flamengo para a dire-
toria do clube mineiro. "Não tive dificulda-
des para me adaptar no Brasil. Já passei por
Venezuela, Argentina, Israel, Japão. Gosto
de viajar e conhecer lugares novos", conta
Davis, que mora sozinho num hotel no Le-
blon. "O Rio, para mim, é um lugar perfeito
para relaxar", diz Davis, que fala um portu-
guês com pouco sotaque.

Apontado como o melhor jogador ameri-
cano que já atuou no Brasil, Davis se exime
de qualquer afirmação. Prefere destacar os

companheiros. "É um grande time. Na hora
decisiva, qualquer jogador assume a respon-
sabilidade. Sei que o Oscar tem consciência
de mim. Ele já jogou contra mim e sabe o
que costumo lazer", diz Davis. "Não tenho
medo de nada quando estou em quadra",
completa o ala americano, que conquistou
seu segundo título estadual seguido.

Ano passado, foi campeão paulista pelo
Mackenzie, depois de uma cesta do meio da
quadra de Paulinho Villas Boas a menos de
um segundo para o final, contra o Mogi - o
adversário vencia por dois pontos e estava
perto do título. "Foi uma cesta de Deus." Mes-
mo sonhando com a NBA, Davis ainda quer
continuar no Brasil. "Gosto do país", conta
ele, que diz não pensar ainda no momento de
parar. 

"Posso 
parar amanhã. Se amanhã, acor-

dar e não quiser mais jogar, eu p;u-o. Com o
passar do tempo, o basquete deixa de ser uma
brincadeira, mas é lógico que eu ainda amo o
basquete", conclui Davis.

Carlos Alberto Abreu

Correspondências para "Na Grande Área": Cx. Postal: 34062 - CEP: 22462-
970 - Rio de Janeiro - RJ - E-MAIL: xapuri@armandonogueira.com.br

Reinaldo (E), Beto, Pará e o técnico Carlos Car\>alho formam a base de uma equipe acostumada a festejar títulos na piscina

Uma equipe 
quase 

imbatível

Campeões tricolores de

pólo aquático jogam

juntos há cinco anos

TÚLIO BRANDÃO

O pólo aquático adulto do Fluminense é mui-
to mais do que um time. Trata-se de uma reunião
de amigos de longa data que jogam por prazer e
vencem tudo o que disputam. Tudo mesmo. Em
cinco anos juntos, o time tem apenas três empa-
tes e uma derrota, justamente para o rival Fia-
mengo, numa partida atípica, com jogador ex-
pulso e muita confusão. A base do time - forma-
da pelo técnico Carlos Carvalho e mais cinco jo-
gadores - vem jogando junto há pelo menos cin-
co anos. Os dois primeiros anos, no Botafogo,

renderam o bi carioca, estadual, brasileiro e da
Taça João Havelange. Mudaram para as piscinas
do tricolor das Laranjeiras. Em três anos (97/-
98/99), conquistaram, três vezes mais, todos os
títulos possíveis no pólo-aquático masculino
adulto brasileiro. A última conquista aconteceu
no último dia cinco, quando o Fluminense ven-
ceu o Flamengo, seu principal adversário, por 5
a 3, e conquistou a posse do Troféu João Have-
lange, após três títulos consecutivos.

A união, na verdade, vem de infância, nos
treinamentos do pólo no Guanabara, onde o
técnico Carlinhos, hoje com 42 anos, encon-
trou um grupo de garotos com talento e dispo-
sição para formar um grande time. André Cor-
deiro, Roberto Seabra, Paulo Lacativa, Reinai-
do Nunes e Carlos Uchoa vieram aprendendo
juntos e hoje formam uma base quase imbatí-

vel. "Invencível não é, até porque já perdemos
uma partida, mas é difícil de ser batido. Além
do alto nível dos jogadores, é um time que gos-
ta de treinar e tem um entrosamento de anos.
Mas não é impossível, tanto que as finais têm
sido apertadas", conta o atacante Roberto, um
dos pupilos de Carlinhos.

Das vitórias às propostas. Em tempo de va-
lorização do esporte amador, vários jogadores
do Fluminense foram convidados para inte-
grar outras equipes do Rio, mas preferiram a
emoção. "É como se estivesse com a minha
família. Eu vou para onde o Carlinhos for.
Além disso, o Fluminense, ao contrário do
Botafogo, foi um clube que nos acolheu o
tempo todo. E eu sou tricolor, isso facilita
muito", emenda o defensor Paulo, que acabou
de se formar em medicina.

A BASE INVENCÍVEL

Jogadores que
conquistaram os
pentacampeonatos
municipal, estadual,
brasileiro e da Copa
João Havelange,
além do Torneio
Internacional Copa
Cidade de São Paulo

André Luiz Cordeiro
idade: 32
peso e altura:
87ke1.90m
posição: goleiro
profissão: engenheiro
eletricista
características: bom
reflexo e posicionamento

Paulo Lacativa
idade: 24 anos
peso e altura: 80ke1.89m
posição: defesa (marca-
dor de centro)
profissão: médico
características: boa per-
nada (impulsão para sair
da água) e senso de
marcação

Reinaldo Nunes
idade: 28 anos
peso e altura: 88k e 1,80m
posição: atacante
profissão: estudante
(pós-graduando em edu-
cação psicomotora)
características:
versatilidade e visão
de jogo

Roberto Seabra
idade: 23 anos
peso e altura: 88k e
1.83m
posição: goleiro
profissão: publicitário
características:
chute forte e força

Carlos Uchoa
idade: 33
peso e altura: 80k e
1.82m
posição: defesa
profissão: economista
características: marcação

e natação fortes

*1
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Expectativa em torno de

¦ Brasil torce por
Scherer, Massura

e Leonardo Costa

FÁBIO GRIJÓ

Sídnei é ainda um sonho dis-
tante para os nadadores brasi-
leiros - distante apenas na qui-
lometragem entre o Brasil e a
sede dos Jogos Olímpicos do
próximo ano. Na campo das
chances, os atletas do país se
preparam para a Olimpíada
com possibilidades concretas
de voltar com uma medalha no
peito. Uma análise dos tempos
de cada um dos cinco classifi-
cados para Sídnei até agora
(Fernando Scherer, Luiz Lima.
Alexandre Massura e Leonardo
Costa, em provas individuais, e
Gustavo Borges. 110 reveza-
mento) mostra que as esperan-
ças brasileiras estão deposita-
das principalmente em três pro-
vas individuais.

Nos lOOm livre, Fernando
Scherer tem o quarto melhor
tempo da temporada (49s05).
Scherer tem ainda o quinto me-
llior tempo da história da prova:
48s69, conquistado ano passado
em East Meadovv (EUA). A mar-
ca está a 48 centésimos do re-
corde mundial, do russo Ale-
xandr Popov (48s21). "Vou a
Sídnei para disputar o ouro nos
IOO111 livre", assegura Scherer,
que lenta ainda quebrar o recor-
de mundial da prova. Nos lOOm
costas, Alexandre Massura mar-
cou o quinto tempo do ano
(55sl7) nos Jogos Pan-America-
nos de Winnipeg. em agosto. No
mesmo mês, o americano Lenny
Krazelburg bateu o recorde
mundial, marcando 53s60.

Krazelburg é favoritíssimo ao
ouro olímpico também nos 200m
costas, prova em que também lez
a melhor marca da história em
agosto (Iinin55s87). Nos 200m
costas, Leonardo Costa, com o
tempo de Imin59s33, obtido 110
Pan-Americano, tem a quarta
marca da temporada. Scherer
(lOOm livre), Massura (lOOm
costas) e Leonardo (200m costas)
são as principais chances brasi-
leiras de medalha na Olimpíada.
Os revezamentos 4x1 OOm livre.
4x200m livre e 4xl00m medley
ainda não têm seus nadadores de-
finidos, com exceção de Gustavo
Borges, já garantido.

E preciso, no entanto, anali-
sar os números com cuidado.
"Os resultados pré-olímpicos
são enganosos afinal não co-
nhecemos os programas de trei-
namento de cada um dos países
participantes. Na Olimpíada de
Atlanta-96, os países com me-
lhor desempenho tiveram eli-
minatórias entre 12 e 16 sema-
nas antes dos Jogos", ressalta
Ricardo Moura, coordenador
técnico da Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticas
(CBDA). Isso tem uma explica-
ção: para obter bons resultados
em Sídnei, é necessário montar
um programa de treinamento
que vise a atingir o ápice na
época dos Jogos.

Se os nados livre e de costas
são as principais esperanças de
medalha, nos estilos peito, bor-
boleta e medley. o Brasil não de-
verá contar com representantes
na Olimpíada. Só para se ter uma
idéia de como esses estilos ainda
apresentam um desnível entre os
brasileiros e os nadadores top: os
recordes brasileiros dos 200m
borboleta, dos 200m medley e
dos 400m medley ainda perten-
cem a Ricardo Prado há pelo me-
nos 14 anos.

"Por causa do Gustavo e do
Scherer. há uma tendência de
termos um número maior de ve-
locistas e uma concorrência
maior nessas provas. Temos que
incentivar as provas longas, o
que aumentará a possibilidade
de recordes", acredita Prado,
que cuida do Projeto Futuro, em
São Paulo. O medalhista olím-
pico em Los Angeles-84 diz ain-
da que 

"há chance real de meda-
lha no revezamento". "Isso sig-
nifica que temos nadadores se
destacando. Não temos apenas
um nome", afirma Prado, citan-
do que seus recordes serão bati-
dos "mais cedo ou mais tarde".
"São marcas que podem ser su-
peradas logo", aposta.

Paulo Nicolella - 16/12/fc !

Luiz Lima (E) e Gustavo (D) formam com Alexandre Massura, Fernando Scherer e Leonardo Costa o quinteto de nadadores brasileiros com vaga em Sídnei

Duas tentativas
Incentivo estrangeiro

Atletas de outros países dão fôlego a mais à natação

Yana. Richelle, Szinthya. Mette, Nadejda,
Denis. Os estrangeiros são muitos no Troféu
José Finkel, que está servindo como seletiva
dos brasileiros para a Olimpíada de Sídnei,
no ano que vem. E. com eles. surge uma dis-
cussão sobre a participação dos nadadores
não-brasileiros, limitados a apenas dois por
clube. O que vale mais a pena: trazer dois es-
trangeiros, que. sem dúvida, melhoram o de-
sempenho técnico das competições, ou man-
dar um grupo de nadadores brasileiros para
um período de treinamento fora do país?"Sou mais a favor do que contra a partici-
pação dos estrangeiros. Eu trago estrangeiros
somente porque os outros clubes também tra-
zem", afirma a diretora do Flamengo, Patrícia
Amorim. O coordenador do Vasco, Ricardo
Moura, afirma que a vinda dos estrangeiros

estimula principalmente a natação feminina.
"Mostra que fisicamente não tem tanta dife-
rença assim com as brasileiras", explica Ri-
cardo, anunciando que o Vasco estuda man-
dar um grupo de nadadoras para um período
de intercâmbio no exterior.

"Todo intercâmbio aprimora os conceitos
de técnica. Criamos o hábito de discutir al-
ternativas, aprender como países com tradi-
ção mais forte na natação resolveram seus
problemas", completa o coordenador do
Vasco, que fará uma reunião em janeiro pa-
ra definir o destino de suas atletas. O Fia-
mengo também deve realizar um projeto de
intercâmbio com suas nadadoras. O destino
deve ser a Universidade de Minesotta, onde
treinam os rubro-negros Alexandre Massura
e Ricardo Dornelas. (F.G.)

Centesimos de bragadas

PROVA recorde recorde recorde melhor*
MUNDIAL OLlMPICO BRASILEIRO BRASILEIRO

50m livre TomJager Alexandr Fernando Fernando
(EUA) Popov (RUS) Scherer Scherer
21s81 21s91 22s18 22s22

100m livre Alexandr Matt Biondi Fernando Fernando
Popov (RUS) (EUA) Scherer Scherer
48s21 48s63 

48s69 49s05

200m livre Ian Thorpe Yevgeny Gustavo Gustavo
(AUS) Sadoviy (RUS) Borges Borges
1min46s00 1min46s70 1min48s08 1min49s41

400m livre Ian Thorpe Yevgeny Luiz Luiz
(AUS) Sadoviy (RUS) Lima Lima
3min41s83 3min45s00 3min52s25 3min52s25

1500m livre Kieren Glen Luiz Luiz
Perkins (AUS) Housman (AUS) Lima Lima
14min41s66 14min55s29 15min17s55 15min21s92

100mcostas Lenny Jeff Alexandre Alexandre
Krazelburg Rouse Massura Massura
(EUA) (EUA) 55s17 55s17
53s60 53s86

200m costas Lenny Martin Leonardo Leonardo
Krazelburg Zubero Costa Costa
(EUA) (ESP) 1min59s33 1min59s33
1min55s87 1 min58s47

100m peito Fredde Fredde Alan **
Burghgraeve Burghgraeve Pessotti
(BEL) (BEL) 1min03s60
1min00s60 1min00s60

200m peito Mike Mike Marcelo Marcelo
Barroman Barroman Tomazini Tomazini
(EUA) (EUA) 2min17s04 2min17s04
2min10s16 2min10s16

100m borboleta Michael Dennis Fernando Gabriel
Klim Pankratov Scherer Mangabeira
(AUS) (RUS) 54s24 54s83
51s81 52s27

200m borboleta Dennis Melvin Ricardo **
Pankratov Stewart Prado
(RUS) (EUA) 1min59s00
1min55s22 1 min56s26

200m medley Jani Attila Ricardo Stephan
Sievenin Czene Prado Baptista
(FIN) (HUN) 2min04s10 2min06s20
1min58s16 1min59s91

400m medley Tom Tamas Ricardo
Dolan Darnyi Prado
(EUA) (HUN) 4min18s45
4min12s30 4min14s23

* Melhor brasileiro no ranking de 1999 da Fina.
** Nao ha brasileiro entre os 150 do ranking.

Após o Finkel,

haverá ainda um

par de seletivas
O Troféu José Finkel terá seu

último dia de competições dis-
putado hoje, a partir das lOh, no
Parque Aquático Júlio de Lama-
re. Para os nadadores brasileiros
que tentam ir à Olimpíada de
Sídnei, no ano que vem, restam
ainda duas oportunidades para
conseguir o índice: o Campeo-
nato Sul-Americano, em março,
e o Troféu Brasil, em junho. As
competições de natação nos Jo-
gos Olímpicos começam conco-
mitantemente à Olimpíada no
dia 15 de setembro.

A previsão da Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos

(CBDA) é que a equipe brasileira
que disputará os Jogos chegue â
Austrália um mês antes da Olim-
piada. O primeiro destino dos brá-
sileiros será Camberra, onde òs
nadadores do país treinarão nuiii
dos mais modernos centros de ná-
tação do mundo. Segundo previ-
são da CBDA, a equipe brasileira
deve chegar a Sídnei uma semana
antes dos Jogos Olímpicos.

Na Olimpíada, a Austrália é
apontada como a principal favo-
rita. No masculino, as apostas
são Ian Thorpe (recordista mun-
dial dos 200m livre e dos 400m
livre), Kieren Perkins (recordista
dos 1500m livre) e Michaél
Klim (recordista dos lOOm bor-
boleta). Nos revezamentos, os
australianos são ainda o alvo a
ser batido nas piscinas. (F.G.)

Passagem para Sidnei

Os indices correspondem ao oitavo lugar da Olimpfada de Atlanta-96 >

para as provas individuals e ao quinto lugar para os revezamentos.

PROVAS MASCULINOFEMININO
50m livre
100m livre 49s79 56s07
200m livre i m49s05'^ 2min00s89 .. -
400m livre 3min52s62 4min13s40
800m livre
1500m livre |5min2is42 '
100mcostas 55s82 1min02s90 •

200m costas 2min0is70 2mini3s74
100 m peito  1min02s26" |min09s83
200mpeito 2min15s18 2min30s30
100m borboleta 53s54
200m borboleta imin58s97 2min13s12
200m medley 2min03si 2m|r!l6s37 |
400m medley 4min20s24 4min45s54
4x1 OOrri ijyre 3min20s39 3min45s39 ,
4x200m livre 7min23s39 .?J!n!!!?.9?77....
4x100m medley 3min42s24 4min09s47
*0 programa olimpico nao tern provas de 800m livre masculino e 1500ni livre feminino.

Giobo quete Masculino, ao vivo
09h00 Esporte Espetacular 20h30 30 Minutos especial; tudo so-
18h30 Campeonato Brasileiro: Co- bre a decisao do Brasileiro,

rinthians X Atletico/MG aovivo
Bandeirantes ESPN International
11h25 Primeira partida: Atletico/MG 06h00 Campeonato Holandes: Ajax x

X Corinthians. VT PSV.VT
18h30 Campeonato Brasileiro: Co- 09h30 NBA Action ' '•

rinthians X Atletico/MG -|3h55 Campeonato Espanhol: Bar- s
ESPN Brasil celona x At! Btico de Madri, \t
09h00 Trofeu Brasil de Saltos Orna- 30 viwo

mentals, ao vivo 18h30 Unbelievable Sports . ,>
13h00 Campeonato Sul-americano 20h00 Island Adventure ,,

de Superturismo, ao vivo 22h30 Football Weekend, ao vivo c
16h10 Campeonato Paulista de Bas- 23h30 Spanish Football Extra, ao vivo
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Gustavo e Rogério irão a Olimpíada
i_ tu I_ii  -iciAnin

m Nadadores fazem

índices nos lOOm

livre e 200m costas

FÁBIO GR1JÓ

Dois nadadores, um destino:
Sídnei, na Austrália. Gustavo
Borges e Rogério Romero ga-
rantiram os índices dos lOOm li-
vre e dos 200m costas, ontem à
noite, nas eliminatórias do Tro-
féu José Finkel, e disputarão os
Jogos Olímpicos. Gustavo mar-
cou 49s 19 nos lOOm livre - o
índice é 49s79. Rogério, que vai
para sua quarta Olimpíada, as-
segurou sua passagem para Síd-
nei ao marcar Imin59s23 nos
200m costas e, com o tempo,
ainda quebrou o recorde sul-a-
mericano, em poder de Leonar-
do Costa (Imin59s33) desde
agosto, nos Jogos Pan-America-
nos de Winnipeg.

Gustavo, que já garantira pre-
sença em Sídnei nos revezamen-
tos, conquistou ontem sua vaga
na única prova individual que
deverá disputar na Olimpíada.
"Nadei forte e sabia que tinha
boas chances de conseguir o ín-
dice. Estou feliz, afinal estou in-
vestindo tudo nos lOOm livre",
disse o nadador do Vasco. Na
prova, Gustavo fará companhia a
Fernando Scherer, que carimbara
seu passaporte para Sídnei nos
Jogos Pan-Americanos de Win-
nipeg, quando conquistou o ouro
nos lOOm livre com o tempo de
49s05, a quarta melhor marca
desta temporada.

Já Rogério, de 30 anos, ava-
liou o índice dos 200m costas
como um prêmio - nos 200m
costas, ele fará companhia a
Leonardo Costa, que garantira
vaga em Winnipeg, na Olimpía-
da. O vovô da natação brasileira
já disputou as Olimpíadas de
Seul-88, Barcelona-92 e Atlanta-
96. Depois de conseguir o índice
e ser abraçado por Fernando
Scherer, Alexandre Massura, Fa-
bíola Molina e pela namorada,
Patrícia Comini, Rogério não
conseguiu controlar o choro de
emoção. "Quando fui para os Es-
tados Unidos, tinha dois objeti-
vos: nadar abaixo de 2min e dis-
putar minha quarta Olimpíada.
Estou muito feliz porque conse-
gui os dois objetivos", contou.

Expectativa - Sídnei é ain-
da um sonho distante para os na-
dadores brasileiros - distante
apenas na quilometragem entre
o Brasil e a sede dos Jogos
Olímpicos do próximo ano. Na
campo das chances, os atletas do
país se preparam para a Olim-
piada com possibilidades con-
cretas de voltar com uma meda-
lha no peito. Uma análise dos
tempos de cada um dos seis
classificados para Sídnei até
agora (Scherer, Gustavo, Massu-
ra, Leonardo, Rogério e Luiz Li-
ma) mostra que as esperanças
brasileiras estão depositadas em
três provas individuais.

Nos lOOm livre, Scherer tem
o quinto melhor tempo da histó-
ria da prova: 48s69, conquistado
ano passado em East Meadow
(EUA). A marca está a 48 centé-
simos do recorde mundial, do
russo Alexandr Popov (48s21).
"Vou a Sídnei para disputar o ou-
ro nos lOOm livre", assegura
Scherer, que tenta ainda quebrar
o recorde mundial da prova. Nos
lOOm costas, Alexandre Massura
marcou o quinto tempo do ano
(55s 17) nos Jogos Pan-America-
nos de Winnipeg, em agosto. No
mesmo mês, o americano Lenny
Krazelburg bateu o recorde mun-
dial, marcando 53s60.

Krazelburg é favoritíssimo
ao ouro olímpico também nos
200m costas, prova em que tam-
bém fez a melhor marca da his-
tória em agosto (Imin55s87).
Nos 200m costas, Leonardo
Costa, com o tempo de
Imin59s33, obtido no Pan-A-
mericano, tem a quinta marca
da temporada, atrás de Rogério
(quarto). Scherer (lOOm livre),
Massura (lOOm costas) e Rogé-
rio e Leonardo (200m costas)
são as principais chances brasi-
leiras de medalha. Os reveza-
mentos 4x1 OOm livre, 4x200m
livre e 4xl00m medley ainda
não têm seus nadadores defini-
dos, com exceção de Gustavo
Borges.

. j

Paulo Nlcolella -16/12/99
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Gustavo (E) forma com Luiz Lima (D) e Alexandre Massura, Fernando Scherer, Rogério Romero e Leonardo Costa o sexteto brasileiro com vaga em Sídnei

Incentivo estrangeiro

Atletas de outros países dão fôlego a mais à natação

Yana, Richelle, Szinthya, Mette, Nadejda,
Denis. Os estrangeiros são muitos no Troféu
José Finkel, que está servindo como seletiva
dos brasileiros para a Olimpíada de Sídnei,
no ano que vem. E, com eles, surge uma dis-
cussão sobre a participação dos nadadores
não-brasileiros, limitados a apenas dois por
clube. O que vale mais a pena: trazer dois es-
trangeiros, que, sem dúvida, melhoram o de-
sempenho técnico das competições, ou man-
dar um grupo de nadadores brasileiros para
um período de treinamento fora do país?

"Sou mais a favor do que contra a partici-
pação dos estrangeiros. Eu trago estrangeiros
somente porque os outros clubes também tra-
zem", afirma a diretora do Flamengo, Patrícia
Amorim. O coordenador do Vasco, Ricardo
Moura, afirma que a vinda dos estrangeiros

estimula principalmente a natação feminina.
"Mostra que fisicamente não tem tanta dife-
rença assim com as brasileiras", explica Ri-
cardo, anunciando que o Vasco estuda man-
dar um grupo de nadadoras para um período
de intercâmbio no exterior.

"Todo intercâmbio aprimora os conceitos
de técnica. Criamos o hábito de discutir al-
temativas, aprender como países com tradi-
ção mais forte na natação resolveram seus
problemas", completa o coordenador do
Vasco, que fará uma reunião em janeiro pa-
ra definir o destino de suas atletas. O Fia-
mengo também deve realizar um projeto de
intercâmbio com suas nadadoras. O destino
deve ser a Universidade de Minesotta, onde
treinam os rubro-negros Alexandre Massura
e Ricardo Dornelas. (F.G.)

Bom 
presságio

Pela manhã, nas

finais, Gustavo

ganhou os 50m

Gustavo Borges teve um pres-
ságio de que o sábado seria um
bom dia ainda pela manhã, nas fi-
nais. O nadador do Vasco, supe-
rou Fernando Scherer, do Flamen-
go, nos 50m livre com o tempo de
22s86, contra 22s92 de Scherer, e
recuperou o recorde do Finkel,
que o rubro-negro lhe tirara na
véspèra, nas eliminatórias. "Foi

um tempo razoável e ainda recu-
perei o meu recorde do campeo-
nato", disse.

O Vasco, de Gustavo, aumen-
tou a vantagem sobre o Flamen-
go: o clube de São Januário tem
2.279,5 pontos contra 1.742,5 da

equipe da Gávea. Ainda ontem,
Leonardo Costa, do Vasco, ven-
ceu os 200m medley com
2min05s68 e superou o recorde
do Finkel, de Ricardo Prado
(2min06s23), estabelecido há 12
anos. "Se eu conseguir melhor o
nado de peito, posso até pensar no
índice para a Olimpíada, afirmou
Leonardo, garantido em Sídnei
nos 200m costas.

Outros vencedores: 800m livre
- Yana Klochkova (Minas);
1500m livre - Luiz Lima (Vasco);
200m medley - Yana Klochkova
(Minas); 200m borboleta - Mette
Jacobsen (Vasco) e Denis Sylan-
tiev (Minas); 50m livre - Richelle
Fox (Flamengo); 4x100 medley -
Vasco (feminino) e Minas (mascu-
lino). As finais de hoje, último dia
do Finkel, começam às lOh. (F.G.)

1 Centesimos de bragadas

PROVi recorde recorde recorde melhor*
mundial olImpico brasileiro bras,leiro

50m livre Tom Jager Alexandr Fernando Fernando
(EUA) Popov (RUS) Scherer Scherer
21S81 21S91 22S18 22S22

100m livre Alexandr MattBiondi Fernando Fernando
Popov (RUS) (EUA) scherer Scherer
48S21 48S63 48S69 49S05

200m livre Ian Thorpe Yevgeny Gustavo Gustavo
(AUS) Sadoviy (RUS) Borges Borges
1min46s00 1min46s70 1min48s08 1min49s41

400m livre Ian Thorpe Yevgeny Luiz Luiz
(AUS) Sadoviy (RUS) Lima Lima
3min41s83 3min45s00 3min52s25 3min52s25

1500m livre Kieren Glen Luiz Luiz
Perkins (AUS) Housman (AUS) Lima Lima
14min41s66 14min55s29 15min17s55 15min21s92

100 m costas Lenny Jeff' Alexandre Alexandre
Krazelburg Rouse Massura Massura
(EUA) (EUA) 55S17 55s17
53s60 53s86

200m costas Lenny Martin Rogerio Rogerio
Krazelburg Zubero Romero Romero
(EUA) (ESP) 1min59s23 1min59s23
1min55s87 1min58s47

100m peito Fredde Fredde Alan **
Burghgraeve Burghgraeve Pessotti
(BEL) (BEL) 1min03s60
1min00s60 1min00s60

200m peito Mike Mike Marceio Marceio
Barroman Barroman Tomazini Tomazim
(EUA) (EUA) 2min17s04 2min17s04
2min10s16 2min10s16

100 m borboieta Michael Dennis Fernando Gabriel
Klim Pankratov Scherer Mangabeira
(AUS) (RUS) 54s24 54s83
51s81 52s27

200m borboieta Dennis Melvin Ricardo **
Pankratov Stewart Prado
(RUS) (EUA) 1min59s00
1min55s22 1min56s26

200m medley Jani Attila Ricardo Stephan
Sievenin Czene Prado Baptista
(PIN) (HUN) 2min04s10 2min06s20
1min58s16 1min59s91

400m medley Tom Tamas Ricardo
Dolan Darnyl Prado
(EUA) (HUN) 4min18s45
4min12s30 ; 4min14s23

* Melhor brasileiro no ranking de 1999 da Fina.
** Nao ha brasileiro entre os 150 do ranking. |

Passagem para Sidnei

0s indices correspondem ao oitavo lugar da Olimpiada de Atlanta-96

para as provas individuals e ao quinto lugar para os revezamentos.

PROVAS MASCULINO fEMINIMO
sorniivre:::::::::::::::^:::: ^i..
i oom livre 49s79 56s07
200m livre  1m49s05 M1OO88?_
400m livre 3min52s62
8oomiiyre::;;::::;:':::::;:::;::::::: MIM?....
i500m livre i 5min21 s42 
ioomcostas:;:::::;::::::;...55s82 .i.m«no2s9p
200m costas 2min0is70 ,?Mn13s74 ..
100m peito 1min02s26 
200m peito .2m|n30s30
iddm borboieta 53s54 imln00s91
200m borboieta 1mjn58s97
200m medley 2rnin03s17
400m medley 4min20s24
4x100m livre 3min20s39 3min45s39
4x200m livre 7min23s39 §rnin10s77
4x1 pom medley 3min42s24 4min09s47
*0 programa olimpico nao tem provas do 800m livre masculino e 1500m livre femlnino.

Globo quete Masculino, ao vivo
09h00 Esporte Espetacular 20h30 30 Minutos especial; tudo so-
18h30 Campeonato Brasileiro: Co- bre a declsao do Brasileiro,

rlnthians X Atl6tico/MG aovivo

Bandeirantes ESPN Intemacional
11 h25 Primeira partlda: Atl6tico/MG oehOO Campeonato Holand§s: Ajax x

X Corinthians, VT PSV.VT
18h30 Campeonato Brasileiro: Co- 09h30 NBA Action

rinthians X Atl6tico/MG i3h55 Campeonato Espanhol: Bar-
ESPNBrasll celona x Atl6tico de Madri,
09h00 Trofeu Brasil de Saltos Orna- 30 vivo

mentals, ao vivo 1W30 Unbelievable Sports
13h00 Campeonato Sul-americano 20h00 Island Adventure

de Superturismo, ao vivo 22h30 Football Weekend, ao vivo
16h10 Campeonato Paulista de Bas- 23h30 Spanish Football Extra, ao vivo

BMIES k MKIIR ti RUUS E EM Ml 4 X SW MMS!!

Adivinhe si «wte vwt vai m prtstntt« HittL.
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¦Nadadoras esbanjam

beleza, elegância e até

despojamento na piscina

FÁBIO GRIJÓ
FOTOS DE MARCO TERRANOVA

Os dotes técnicos até chamam a atenção dos
olhos mais atentos, mas uma olhada rápida nas
águas revela campeãs inquestionáveis do Par-

que Aquático Júlio de Lamare. Medalhas de
ouro nos quesitos beleza, simpatia, charme,
elegância, despojamento. Campeãs como a ca-
tarinense Simone Aurich, que não chegou à fi-
nal nenhuma do Troféu José Finkel, mas nem

por isso deve ser esquecida. Dona de olhos cor
de mel, Simone, de 22 anos, não se assume vai-
dosa. "Não sou muito de me arrumar, gosto de
andar largada", assume, com um charme - e
vaidade — que leva as mãos para ajeitar os ca-
belos. Há ainda espaço para a gaúcha Michelle
Lenhardt, de 18 anos, que foi apontada como
namorada do jogador Ronaldinho Gaúcho, mas

já cansou de negar o romance com o atacante.
Loura, falante, Michelle gosta de seus cremes.
Não se preocupa com os ombros largos, co-
muns na natação. "O corpo dá resultado na na-
tação", diz ela, com dois brincos na orelha es-

querda, sua única mania. Em volta, mais mu-
sas. O maior prêmio quem ganha não são as
campeãs. É quem as vê.

A luta pelo melhor tempo

não exclui o cuidado com o

caimento do maiô (acima),

a decoração das costas

musculosas - um golfinho

saindo de uma rosa - e os

cabelos (no alto, à direita)

e também comporta

exageros bem-humorados

como as unhas coloridas

da sorridente Fabíola

Molina (D). Charme

até nos detalhes

Videntes, agradeçam.

Prever nossos resultados

iá ficou fácil demais.

pH 1» LUGAR GERAL do e
1« LUGAR GERAL da Aàn

Eduardo Pompeo da Silva Mineiro • média 7,835:

wÊÊ0m
p!J Biomédica

Daniel de Azevedo Amitrano * 4271 pontos

Yonder Archanjo Ching San Júnior - 4194 pontos
1» LUGAR GERAL

e 1=da Medicina
2» LUGAR GERAL

e 2® de Medicina

p| Tecnológica

Nemer Bosoo Damous • 4420 pontos

Eduardo Pompeo da Sllvà Mineiro - 441? pontos
1» LUGAR GERAL

e 1® de Eng. Produção
2' LUGAR GERAL

e2"deEng. Produção

Econômicas

Diogo Galina-4106 pontos:1« LUGAR GERAL
e 1® de Economia

Refresco pouco é bobagem

no calor olímpico que tem

feito no verão carioca.

Mesmo as musas das

piscinas, que passam boa

parte de sua vida dentro

da água, precisam de uma

refrescada extra de vez em

quando. Entre uma

braçada e outra, corpos

perfeitos se alongam

pjj- Humanas

Romulo Soares Brillo de Carvalho • 4681 pontos2® LUGAR GERAL
e 2a de Direito

Da 5* série ao vestibular
Matrículas abertas para 2000 ESCREVA SEU FU1UBO COM pH !
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Custo: R$ 1.900.000
Público: 911.394

Arrecadação: RS 4.6 mi/hoes

Custo: H> o.u-

Público: 185.
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ORFEU
Custo: R$ 7.000.000
Público: 961.961
Arrecadação: R$ 4.8 milhões

SIM AO. O FANTASMA TRAPALHÃO
Custo: R$ 1.830.000
Público: 1.350.000 pessoas
Arrecadnçao: R$ 6.8 milhões

3pm - ws IV'<^

hos e bugalhos. Santo forte, filme de Eduardo Coutinho

ganhador do Festival de Brasília, está no bolo apesar de

já ter sido visto por mais de 7 mil pessoas. Fé, de Ricar-
do Dias, e No coração dos deuses, de Geraldo Moraes,

que estão no circuito e juntos atraíram pouco mais de 13
mil espectadores, vão ganhar uma fatia para o lançamen-
to fora do eixo Rio-São Paulo. Fé, com apenas duas có-

pias, levou 3,5 mil pessoas ao cinema. O filme de Mo-
raes, com 16 cópias, seduziu 9.463.

0 convênio beneficia ainda obras que já contam com
alavancas nada desprezíveis. Bossa nova, de Bruno Bar-
reto, terá distribuição da Columbia em parceria com a
RioFilme. Castelo Rá-Tim-Bum, de Cao Hamburguer,
entra no pacote de co-distribuição em que a empresa mu-
nicipal dá força à multinacional. No caso de Gêmeas, de
Andrucha Waddington, é a Columbia que se junta à Rio-
Filme para que o leque de salas de exibição do filme não
se restrinja a Rio e São Paulo.

Cruz e Souza, de Sílvio Back, Hans Staden, de
Luís Alberto Pereira, Iremos a Beirute, de Marcos
Moura, A terceira morte de Joaquim Bolívar, de Flá-
vio Cândido, Oriundi, de Ricardo Bravo, A hora
marcada, de Marcelo Taranto, Reunião dos demô-
nios, de Cecílio Neto, Através da janela, de Tata
Amaral, Amélia, de Ana Carolina, Um certo Dorival
Caymmi, de Aluízio Didier, Cronicamente inviáveis,
de Sérgio Bianchi, e 0 dia da caça, de Alberto Gra-

ça, completam a lista. (P.V.)

Os projetos que receberão financiamento estão na página 2

Num ano de escândalos e

pouca captação, cinema

nacional tem público 20%

maior e ganha recursos

para distribuição

Pr a frente,

Brasil

PAULO VASCONCELLOS

Um dos piores anos do cinema brasileiro foi tam-
bém um dos melhores. Em meio à recessão e à des-
confiança em projetos que espantaram os investidores,
o que chegou às telas seduziu 4,5 milhões de pessoas.
0 público em 1997 não passou de 2,5 milhões. Che-

gou a 3,6 milhões no ano passado. De lá para cá, cres-
ceu mais 20% segundo dados da Filme B, empresa de
assessoria cinematográfica.

0 recordista de público foi Simão, o fantasma trapa-
Mo, de Renato Aragão, visto por 1,3 milhão de pessoas
só este ano. Oifeu, de Caca Diegues, emplacou o segun-
do lugar atraindo 961.961 espectadores até a semana pas-
sada. Zoando na TV, com a apresentadora Angélica, foi
visto por 911.394 pessoas e abocanhou o terceiro lugar.
Central do Brasil, de Walter Moreira Salles Júnior, lança-
do em abril do ano passado, só em 1999 arrebatou mais
403.016 pessoas. Maná - 0 imperador e o rei, de Sérgio
Rezende, levou quase 200 mil espectadores aos cinemas.

Todos juntos não dão um Sexto sentido, filmeco hol-
lywoodiano com Bruce Willis feito sob medida para os
místicos de fim de século, mas os números ainda assim
entusiasmaram os técnicos do goyerno encarregados de
fomentar a trôpega indústria cinematográfica nacional.
"Nem tudo é notícia ruim no cinema brasileiro", come-
mora José Álvaro Moisés, da Secretaria de Audiovisual
do Ministério da Cultura. A onda otimista foi saudada
com pelo menos duas providências costuradas para dar
algum fôlego ao setor. A primeira foi a liberação de R$
22 milhões do programa Mais Cinema, um fundo de R$
80 milhões gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, para 30 projetos - 28 desti-
nados à produção, distribuição e comercialização de fil-
mes e documentários e dois para a construção e reforma
de salas de cinema. A outra é o convênio que será firma-
do nesta terça-feira entre o Ministério da Cultura e a Rio-
Filme destinando R$ 1,6 milhão para a empresa munici-

pai de distribuição investir no lançamento e na confecção
de mais cópias de 18 produções."Com a primeira medida o governo acena para o mer-
cado que pretende continuar investindo no cinema nacio-
nal. Com a segunda, aposta num projeto piloto para ata-
car um dos gargalos da indústria: a distribuição , diz Jo-
sé Álvaro Moisés. A taxas de juros de 17% a 20% ao ano,
os financiamentos do Mais Cinema correm o risco de
morrer nos cofres do BNDES. Os produtores estão teme-

rosos de lançar mão dos recursos que oscilam tanto quan-
to o setor. O menor é de R$ 94 mil e vai servir para a rea-
lização de um documentário sobre Abrolhos. Os mais al-
tos chegam a R$ 1,5 milhão. É o que está reservado tan-
to para o debochado Aurélio Schwarzenêga, uma crônica
social recheada com os clichês dos filmes de pancadaria
estrelados por Arnold Schwarzenneger, como para O
amor e outros objetos pontiagudos, próximo filme de Be-
to Brant, baseado em conto de Marçal Aquino.

"Entrei só para ver como funciona o programa", diz
Bruno Strolpiana, da produtora Sky Light, que assegu-
rou um crédito de R$ 500 mil para a finalização de Es-
torvo, adaptado do livro de Chico Buarque, e de R$ 625
mil para acabar 0 Xangô de Baker Street, baseado na
obra de Jô Soares. "Pretendo usar o financiamento ape-
nas como garantia para a captação de R$ 3 milhões au-
torizada pelas leis de audiovisual", afirma Leilane Fer-
nandes, diretora de Maria Moura, versão cinematográfi-
ca de Memorial de Maria Moura, de Rachel de Queiroz,
que ela começa a filmar em abril. "Só vamos pegar o fi-
nanciamento se houver contrapartida nas leis de incenti-
vos fiscais", diz Sara Silveira, da Dezenove Som e Ima-

gens Produções, que toca a parte operacional deAurélia
Schwarzenêga."Não sei mais até onde é capaz de chegar o cinema
brasileiro", desconsola-se Paulo Sérgio de Almeida. Do-
no da Filme B, Paulo Sérgio foi diretor de obras como
Banana Split e Sonho de verão. Há dois anos criou a em-

presa de consultoria e passou a se afogar em números.
Entre suas preocupações está uma pesquisa encomenda-
da pelo Ministério da Cultura sobre o desempenho da
Lei do Audiovisual. É do alto dessa experiência que ele
arrisca um prognóstico: 

"O número de interessados no fi-
nanciamento surpreende, mas metade não vai pegar o di-
nheiro por causa dos juros", diz Paulo Sérgio.

"O convênio com a RioFilme é bom porque ataca
um dos pontos fracos da indústria, a distribuição, mas
não sei se esta é a hora certa para lançar um programa
como esse." O cinema brasileiro, acredita, sobrevive na
intuição. Sem nenhum planejamento, ele deve atrair pú-
blico ainda maior no ano que vem. Castelo Rá-Tim-
Bum, de Cao Hamburguer, que custou o equivalente a
R$ 7,5 milhões, e O trapalhão e a luz azul, novo longa
de Renato Aragão, aliados a títulos chamativos como
Estorvo, O Xangô de Baker Street e Amélia, o novo fil-
me de Ana Carolina depois de anos de retiro, podem ga-
rantir a fatura. É o milagre.

Romper o 
gargalo

Dá dois Orfeus divididos por 18 filmes, mas não
deixa de ser uma fábula. O R$ 1,6 milhão que a
RioFilme vai receber no convênio que será assi-
nado nesta terça-feira com a Secretaria de Au-
diovisual do Ministério da Cultura se destina

prioritariamente a um dos gargalos do cinema
nacional: o lançamento. O filme de Caca Die-

gues teve uma verba de R$ 800 mil para di-
vulgação na TV que lhe garantiu a segunda
bilheteria do cinema nacional no ano: 962
mil espectadores. O dinheiro vai ser usado
pela empresa municipal de distribuição
também para a confecção de mais cópias

de cada obra.
"A experiência deste ano atesta que os

filmes que tiveram divulgação maciça
conseguiram um bom desempenho de
público", diz José Álvaro Moisés. "A

estratégia de mídia é fundamental pa-
ra garantir a bilheteria", afirma José
Carlos Avelar, presidente da RioFil-

me. "Metade dos recursos aplica-
dos no projeto é a fundo perdido,
mas a outra parte retoma para ser
reinvestido na copiagem e no
lançamento de outros filmes."

A lista, como tudo no ci-
nema brasileiro, mistura al-

* Desde o lançamento,
em abril do ano passado,
até abril deste ano, o
filme foi visto por
1.593.967 pessoas,
arrcadando R$ 8 milhões.
Os valores de arrecadação
são aproximados
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Carlos Reichenbach
vai filmar a vida das
mulheres do ABC

paulista

Projetos com financiamentos aprovados

PROJETO
Adágio ao sol
RS 596.874,00
Pós-produção e comercialização
Aguamarinha
RS 94.262,00
Produção
árvore dos frutos de ouro
RS 696.142,00
Produção
Aurélia Shwarzenêga
RS 1.500.000,00
Produção
Bossa Nora
RS 500.000,00
Lançamento nacional e internacional
Bufo & Spallanzani
RS 400.000,00
Produção e finalização
Circo das qualidades humanas
RS 143.867,00
Finalização e lançamento
Costa doce
RS 300.000,00
Produção
Cronicamente inviável
RS 479.302,10
Finalização
És tu Brasil
RS 500.000
Produção

SINOPSE
Longa sobre a crise do café
causada pelo crash da bolsa
de Nova Iorque em 1929
Documentário da Albatroz
Cinematográfica sobre o
Arquipélago de Abrolhos
Documentário da Leão Filmes
sobre a importância do cacau
para a economia baiana
Crônica urbana da Dezenove Som
e Imagem com clichês de
filmes de ação e pancadaria
Comédia dramática de Bruno
Barreto baseada em Senhorita
Simpson, de Sérgio Sanfanna
Longa adaptado do livro
de Rubem Fonseca com
direção de Flávio Tambellini
Longa da Fam Produções
sobre a incomunicabilidade
e a solidão humanas
Documentário da Albatroz sobre
a região dos lagos gaúchos
marcada por fenômenos naturais
Longa da Agravo Produções
sobre as diferenças culturais
étnicas e icgionais do país
Série de documentários do
Empório do Cinema para
despertar patriotismo

PROJETO
Eu não conhecia Tururu
RS 400.000,00
Finalização
Ilha Grande
RS 100.000,00
Produção
Língua
RS 100.000,00
Finalização
Lost Zweig
RS 500.000,00
Produção
Maria Moura
RS 500.000,00
Produção
O amor e outros e objetos pontiagudos
RS 1.500.000,00
Produção
O cangaceiro - série
RS 500.000,00
Produção
O caso Morei
RS 240.000,00
Finalização
0 estorvo
RS bOO.OOO.OO
Finalização
O príncipe
RS 1.500.000,00

I Produção __

Filme de João Batista de
Andrade baseado em Uma vida
em segredo, de Autran Dourado,
Misto de suspense e drama da
Locomotiva de Cinema sobre
pintor espanhol exilado no pais
A vida e a obra do maestro
Heitor Villa Lobos dirigido
por Zelito Vianna
Filha de fazendeiro se
apaixona por capataz em festa
de São João de 1905
Construção de cinco salas em
shoppings de duas cidades do
interior do Rio Grande do Sul
Modernização e reforma do Cine
Roxy, de Santos, São Paulo, com
a criação de mais 261 lugares

SINOPSE
Longa de ficção pilotado por
Florinda Bolkan sobre família
de classe média do Ceará
Documentário histórico da
Albatroz Cinematográfica sobre
a Ilha Grande, no Rio
Série documental da TV Zero
sobre os países de língua
portuguesa existentes no mundo
Longa de Sílvio Back baseado
na biografia de Stefan Zweig
escrita por Alberto Dines
Primeiro longa de Leilane Fernandes
baseado em Memorial de Maria
Moura, de Rachel de Queiroz
Baseado em conto de Marçal
Aquino, sobre a intervenção
do homem na natureza
Série de ficção dirigida
por Anibal Massaini sobre a
origem dos cangaceiros
Adaptação do romance
de Rubem Fonseca, com
direção de Suzana Amaral
Longa adaptado do livro
de Chico Buarque com
direção de Ruy Guerra
Comédia de humor negro da S.P.
Filmes sobre o exílio de um
pintor de meia idade em Paris

PROJETO
O tronco
RS 330.000,00
Comercialização
O vestido
RS 650.000,00
Produção
O xangô de Baker Street
RS 625.000,00
Finalização
Os narradores do Vale do Javé
RS 1.500.000,00
Produção
Uma vida em segredo
RS 450.000,00
Produção
Vida e obra de Ramiro Miguez
RS 150.000,00
Produção
Villa Lobos
HS 625.000,00
Lançamento nacional e internacional
Noites de São João
RS 400.000,00
Produção
Salas de exibição
Praia de Belas
RS 1.439.805,00
Salas de exibição
Empresa Cine Roxy
RS 1.853.619,00

^ 
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SINOPSE
Longa dirigido por João
Batista de Andrade baseado
na obra de Bernardo Elís
Longa de Paulo Thiago sobre
o conflito entre um
homem e duas mulheres
Adaptação da obra de Jô Soares
produzida pela Sky Light com
direção de Miguel Faria
Longa de Pedro Bial sobre um
lugarejo condenado pela
construção de uma usina

Fêmea do boto

inspira o reinicio

da produção

cinematográfica

no estado que

tenta conciliar o

moderno com

os valores

tradicionais

RENATO LEMOS *

BELÉM - Fora uma ou outra
produção estrangeira rodada no
estado, não existe cinema no Pará.
Pelo menos nos últimos 20 anos,
desde que Libero Luxardo. um
empreendedor paulista radicado
em Belém, fez Os brutos inocen-
tes, em 79, não existiu. De lá pra
cá, nenhum longa foi feito, ne-
nhum curta, nada. O Festival de
Cinema da Amazônia, terminado
ontem em Belém, começa a
preencher essa lacuna de dimen-
sões continentais, como tudo na
região. O festival fecha um ano de
retomada da produção local, com
nada menos de seis curtas em aca-
bamento. O primeiro deles, que
teve estréia na mostra, é O sliot da
boto, resultado de um workshop
para formação de técnicos de ci-
nema no estado. O filme é uma
mistura quase sempre bem-feita
de tradição centenária com ousa-
dia juvenil. É a face escarrada de
um lugar que busca o equilíbrio
entre miséria, fortunas despedaça-
das pelo tempo, culto ao brega (é
o maior produtor nacional do gê-
neto musical), misticismo exacer-
bado, ouro e um incipiente resga-
te cultural.

Belém tem uma população de
1,3 milhão de pessoas para 13 sa-
Ias de cinema. Dá 100 mil para
cada uma. Como no resto do Bra-
sil, a programação de cinema é
dominada pelas produções es-
trangeiras. O último dia, aventura
protagonizada por Arnold Sch-
warzenegger, bota gente pelo la-
drão no" Cine Olimpia, um dos
mais antigos do país, com capaci-

grama Mais Cinema. O projeto de
reforma e ampliação do Cine Ro-
xy, em Santos, no litoral de Sao
Paulo, ganhou da Secretaria de
Audiovisual na semana que pas-
sou autorização para sacar RS
1.853.619,00. Scliwarzenêga não
ficou com nem um centavo a me-
nos do que o financiamento autori-
zado à produtora do jornalista Pe-
dro Bial para a realização de Os
narradores do Vale de Javé sobre
o um vilarejo ameaçado pela cons-
trução de uma hidrelétrica.

"A aprovação do financiamento
não significa que se vá botar a
mão nesse dinheiro", diz Sara Sil-
veira, da produtora Dezenove Som
e Imagens Produções, sócia de
Carlos Reichenbach no projeto. As
taxas de juros de 17% a 20% ao
ano deixam os produtores com as
barbas de molho. O financiamento

Continuação da capa

Pequeno, mas atrevido

Massaranduba Schwarzenegger
não vai gostar nem um pouco. Um
dos 30 filmes com direito a finan-
ciamento do programa Mais Cine-
ma do Ministério da Cultura faz
uma paródia no título com a mãe
do astro anabolizado de O extenni-
nador do futuro. Pior: escracha.
Chama-se Aurélia Scliwarzenêga.
Vai ser o primeiro dos cinco filmes
com que Carlos Reichenbach, dire-
tor de Dois córregos, pretende dis-
secar o cotidiano das operárias da
indústria têxtil do ABC de Sao
Paulo. A série, que prevê a produ-
ção de dez episódios para a televi-
são, ganhou o Prêmio Vitae de ro-
teiro para cinema. Todo o projeto
está orçado em R$ 8 milhões.

Aurélio Scliwarzenêga tem di-
reito a uma bolada: R$
1,500.000,00. É o segundo maior
financiamento aprovado no pro-

Armando Favaro - 9/3/99
ü 1

do Ministério da Cultura serve
mais como aval para a captação de
recursos pelas leis de incentivos.
"Fazer filme nessas bases é loucu-
ra", afirma Sara Silveira. "O cine-
ma brasileiro não dá retorno sufi-
ciente para se pagar um financia-
mento com essas taxas de juros."

A Dezenove Som e Imagens tem
certificado para captar R$ 2.300,00
pela Lei do Audiovisual para a reali-
zação de Aurélia Scliwarzenêga. A
produtora deverá dar a contrapartida
para completar o orçamento de R$
3.967.000,00. Os outros quatro fil-
mes vão custar menos. A fiel operá-
ria Suzi Dy está orçada em R$ 2,2
milhões, Anjo frágil, Antuérpia, em
R$ 1,5 milhão, Lucineide falsa lou-
ra e O mistério de Paula Nélson, em
R$ 1 milhão, cada.

Carlos Reichenbach só começa
a rodar Aurélia Scliwarzenêga em

2001. Até lá, a Dezenove Produções
finaliza e lança pelo menos quatro
filmes. De Bicho de sete cabeças-t
de Laís Bodanski, e Durval discos•
de Ana Mulayert, a La cucarachaf.
de ícaro Martins, e O cinema, a as*
pirina e o urubu, de Marcelo Go-;
mes. Todas seguem um padrão mé-;
dio, nunca custam mais de R$,1*5;
milhão e, invariavelmente, acabam
sendo uma alternativa ao cinemão -j

quer seja ele americano como O,
sexto sentido ou brasileiro como;
Orfeu. "É ótimo que filmes comq
Simão, o fantasma trapalhão e Gr-;
feu tenham levado mais gente acrci-g
nema", diz Sara Silveira. "Pará*

béns! Mas não dá para o governo,
fechar os olhos ao fato de que o;ci-;
nema de porte médio não tem sala;
não tem distribuição, não chega, âc}
público, independentemente de súal
inegável qualidade." (P.V.) .<1

Bota retoma o

cinema no Pará

Dona Cherosa exibe no

dade para cerca de 400 pessoas.
Luxuoso, com banheiros acaba-
dos em ladrilhos coloridos e pol-
tronas confortáveis, o Olimpia é
um cinema que honra a tradição
de um estado que já ocupou uma
das dianteiras da economia do
país, na época da extração da boi -
racha, no começo do século.

Para enfrentar o poder do pro-
duto estrangeiro (que ainda tem o
sobrenatural O sexto sentido em
cartaz), a organização do festival
- encabeçada pela incansável ci-
neasta Flávia Alfinito, coordena-
dora do workshop que rendeu

onde esteve o diretor Pedro Bial (no alto), o produto afrodisíaco extraído da bota

Shot -, apostou numa boa seleção
de curtas e na apresentação de
longas inéditos na região. São fil-
mes já vistos no restante do país,
como Outras histórias, de Pedro
Bial; O tronco, de João Batista de
Andrade, e Por trás do pano, de
Luiz Villaça. A resposta do públi-
co foi proporcional ao ineditis-
mo: todas as sessões tiveram lota-
ção esgotada. Mesmo com a pre-
sença de Pedro Bial na cidade, a
grande atração foi a exibição de
O shot da bota, produzido por
uma horda de garotos locais. To-
dos fascinados pelo cinema.

O shot em questão faz referên-
cia ao órgão sexual da bota, a mu-
lher do boto. Reza a lenda - e o
Pará é especialista em produzi-las
-, que o líquido extraído da vagi-
na do bicho é capaz de capturar
namorado a quilômetros de
distância. Poderosíssimo, o negó-
cio. O produto costuma ser vendi-
do - na vida real - no Mercado
Ver-o-Peso, uma feira monumen-
tal onde se pode encontrar qual-
quer coisa. Mesmo. Nas barracas,
vendem-se artesanato, comidas tí-
picas, quinquilharias de toda or-
dem, camisas do Remo e do Pais-

sandu, cerveja gelada e, principal-
mente, garrafadas milagrosas fei-
tas à base de ervas da região: sebo
de carneiro (que ajuda a recuperar
até ossos fraturados), Viagra natu-
ral (de aplicações óbvias), plantas
abortivas de toda espécie e, o for-
te do mercado, misturinhas afro-
disíacas. Como a extraída da po-
bre da bota. A mercadoria pode
ser encontrada na barraca de Dona
Cherosa (assim, sem i), junto ao
passeio do cais. Está exposta in
natura (como se fosse empalhada)
ou em vidrinhos. Em ambos os
casos o cheiro é pavoroso.

O filme é baseado em dois!
contos do autor paraense Edyr j
Augusto Proença, uma das figu- !
ras que tentam compreender e !
revelar a nova Belém. No início i

ano, lançou pela editora pau- I
lista Boitempo o romance Os '<

éguas, que mostra a capital do !
Pará sob uma ótica distinta'do
exotismo habitual. Sua cidade é
povoada por jovens, traficantes e '

mulheres gostosas - e uma cias*
se não exclui a outra. Uma visão
surpreendente, que escancara o
achatamento cultural do país,
dominado pela informação glo-
balizada. As novas iniciativas do
estado - que recuperou e montou
o fabuloso Museu de Arte Sacra
- tentam redimensionar a ques-
tão cultural, buscando redes que
costurem o apelo moderno aos
valores tradicionais.

São novos tempos para a "cul-

tura do tucupi e do tacacá". O
apresentador do Fantástico e dire-
tor de Outras histórias se mostrou
ao mesmo tempo empolgado com
as transformações e preocupado i
com a descaracterização do lugar.
Entre uma coisa e outra, mostrou i
uma queda maior pelo apelo po- í
pular. Depois da exibição de seu
filme, foi visto num forró cantan- ¦
do alegremente todas as músicas
do repertório brega de Wanderley
Andrade - o traficante do amor -,
sucesso absoluto nas rádios lo-
cais. No dia seguinte, Bial saiu do
Mercado Ver-o-Peso levando uma
bolsa cheia de novidades. Dizem
até que carregou um vidrinho com
o borogodó da bota.

"Viajou a convite do Festival
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Ele é carioca

O presidente Fernando Hen-
rique vai poder matar as saúda-
des da terra onde nasceu.

Ele e Dona Ruth chegam ao
Rio dia 22, passam o Natal na
Gávea Pequena e dia 26 vão pa-
ra a Restinga da Marambaia,
onde ficam até dia 30.

Às 11 h do 31 FH participa
de uma solenidade na Escola
Naval e, como to-do mun-do já
sabe, comemora a passagem do
ano, do século e do milênio - e
não adianta ninguém dizer que
será em 2001, porque todo mun-
do já decretou que é em 2000 -
rodeado pela família, todos ves-
tindo roupa esporte.

Eles não usam black-tie.

Cuca fresca

A pedido do procurador-
geral da República, Geraldo
Brindeiro, o Supremo Tribunal
Federal deverá instaurar in-
quérito criminal para investi-
gar a participação de Luiz Es-
tevão no desvio de R$ 169 mi-
lhões dos R$ 263 milhões re-
passados às obras do fórum
trabalhista de São Paulo.

Quando o pedido de Brin-
deiro chegar ao STF - o que
deve acontecer na próxima se-
mana —, o senador Luiz Este-
vão estará bem longe de Brasí-
lia.

Mais precisamente em As-
pen, no Colorado, onde vai
passar as festas de fim de ano
esquiando com toda a família.

Vida boa 
Novo gabinete

Teresa e Emerson Fitti
paldi (foto), Jô Soares e
Narcisa Tamborindeguy
aproveitaram o sol des-
lumbrante de sexta-fei-
ra na piscina do Copa.

Jô contou que vai reprisar,
no próximo dia 29. a entrevista
que fez com Narcisa este ano.

E que fez o maior sucesso.

Na praia
O arquiteto catalão Oriol Bo-

higas já confirmou: vem para o
réveillon de Conde.

E o embaixador Marcos
Azambuja e Liliane também.

Para todos

O réveillon de André Ramos
vai ser um encontro de gerações
- a lista de 200 convidados reú-
ne gente de todas as idades.

Márcia Pinheiro está eufóri-
ca: pela primeira vez vai passar
a virada do ano ao lado do filho
Felipe, de 19 anos.

Detalhe: André transformou
seu apartamento no nono andar
do Chopin em um quarto-e-sala.

I-men-so, claro.

E-mails paru esta coluna: danuy.a@jb.com.br

Raul Jungmann, que era
ministro extraordinário da Re-
forma Agrária, foi promovido
a ministro de Estado de Políti-
ca Fundiária e Desenvolvi-
rnento Agrário.

E trocou o prédio do Incra,
onde despachava, por um an-
dar de um edifício do bloco A
da Esplanada.

Alegria, alegria

íiE

I

Lou e Boni receberam
quinta-feira em homena-
gem a quem? A Lily e Dr.
Roberto - Marinho, claro.

O jantar, preparado por
Claude Troisgros em pes-
soa, fez um sucesso daqueles: o
primeiríssimo prato foi uma sa-
lada de camarões e foie gras,
depois um peixe crocante que
deixou saudades e, para finali-
zar, codornas — as famosas co-
dornas que FH tanto aprecia.

O apartamento é algo de so-
brenatural, inacreditável, e
Cláudio Bernardes, mesmo au-
sente, esteve presentíssimo,
tais os elogios que recebeu.
Houve também o toque de
Lou, que encheu a casa de or-
quídeas brancas e copos de lei-
te, e decorou a mesa já em cli-
ma de Natal. Segundo um con-
vidado, mais sobrenatural que
o apartamento só os vinhos ser-
vidos, entre eles um Haut
Brion 55, o predileto de Lily.

Entre os presentes, Gra-
cinha e Sérgio Mendes, que
depois do jantar deram uma
belíssima canja - foi uma
noite daquelas.

No final, Jorge Adib, so-
Iene, presenteou Dr. Roberto
com um raríssimo corte de ca-
simira azul-marinho.

Informação cultural: a Dor-
meuil fabricou apenas 600 cor-
tes dessa supercasimira para
festejar o milênio. O tecido é
feito com 50% de vicunha e
50% de cashmere da Mongó-
lia; como a Casa Alberto rece-
beu só dois cortes e Dr. Rober-
to ganhou um, quem quiser o
outro vai ter que correr. Preço:
R$ 6 mil.

Mais uma informação cul-
tural: a Casa Alberto recebeu
também um corte de pura vicu-
nha beige, especial para sobre-
tudo, pela módica quantia de
R$ 10 mil.

Mas esse já foi vendido.

PREPARATIVOS
O Ministério da Educação
também fará plantão espe-

ciai no réveillon por causa do bug do milênio.
Foram gastos R$ 180 mil para adaptar os 1,4 mil computado-

res do órgão.

Nos trinques Bug alerta

Este fim de século está uma
animação: Yara e Roberto Andra-
de recebem 60 amigos para um
chiquérrimo jantar de lugares
marcados, dia 29.

Detalhe: o traje é black-tie, para
combinai' com a nova decoração,
bem habillée, de Hélio Fraga.

A Agência Brasileira de In-
formação (Abin) está conven-
cida de que, na virada do ano,
haverá uma invasão de hack-
ers, que poderão entrar em
qualquer canto, digamos as-
sim, da Internet.

O principal temor é com o
sistema financeiro.

Apoio
Na paz

Maria Sílvia Bastos Marques te-
lefonou quinta-feira para o prefeito
Luiz Paulo Conde, para cumpri-
mentá-lo pela coragem de propor a
unificação da alíquota do IPTU.

Explica-se: estamos pratica-
mente no ano eleitoral, e Conde é
candidato à reeleição.

naiuiza Leão. Isabel De Luca e Renato Cordeiro

Paulo Müller sabe das coisas.
Como seu aniversário é

dia 23, ele embarca dia 21 pa-
ra Florianópolis com o filho,
Antonio Paulo, e os pais, e só
volta depois do Natal.

Sábio Paulinho.

MewéUlon na Baira
A Melhor festa da virada do milênio e na . . .
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Ainda temos alguns

itens. Aproveite!

grife do sabor

Rua da Assembléia, 65_

TEL.:(21 >532.0023 /533.498S
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LETRAS DE CAPITALIZAÇÃO
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Wall Street Journal Américas.

[ Toda segunda, no seu Jornal do Brasil.
I; —

Ceias Que Vão Fazer

Você Acreditar

No Milagre Dà Multiplicação.

JV\A/U%A/Uvvrv%^

são ainda abençoados pela proximidade da bela praia de Copacabana.

DLAZA
s-1 . ^ xt.tit r$ 60,00 por pessoa

R$ 50,00 por pessoa C EI A DE NATAL Local: Restaurante

Com^ope^bar!3whisky importado 8 anos, 1/2 garrafa de champagne por casal música ao vivo
Com open ^ 

g gnos nãQ paga e de 6 a 10 anos paga apenas 50%

R$ 100,00 por pessoa £EIA D£ RÉVEILLON Loca^Restaurantí503Local: Restaurante
R$ 250,00 por pessoa
Local: Salão panorâmico com acesso ao terraço
Com open bar, whisky importado 12 anos, 1/2 garrafa de champagne por casal , musica

*No reveillon do Excelsior o champagne é francês

Avenida Princesa Isabel, na 263
Copacabana tel (+21) 586 0000 wnrosoRHOTÉIS

Avenida Atlântica n" 1800
Copacabana tel (+21) 257 1950

NEM PREFACIO RECOMENDA UM LIVRO MELHOR.

Caderno Idéias.Todo sábado, no seu Jorncl do Brasil.

www.jb.com.br JORNAL DO BRASIL | www.jb.com.br
JORNAL DO BRASIL
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CRÍTICA iTEATROl Oberosterreich

Dia-a-dia sob luminosidade 
intensa

Divulgação Q„„,-v„ n tr
MACKSEN LUIZ

Darson Ribeiro e Marta Metzler, na rotina de um casal em desagregaçao

A confiança dos produtores na monta-

gem de Oberosterreich, texto de Franz
Kroetz em temporada na Casa da Gávea,

permitiu que se dessem ao luxo de sequer
traduzir o título. Na verdade, se fosse tra-
duzido literalmente - Alta Áustria, em re-
ferência a uma região desse país -, teria

pouco apelo comercial. Portanto, conside-
rou-se que valeria a pena conservar o títu-
lo no original. Oberosterreich poderia su-

gerir ainda que a peça é experimental e

que, portanto, seria desimportante preo-
cupar-se com "apelos".

Esse texto, escrito nos anos 70 por au-
tor alemão que investiga o real sob ótica
do cotidiano, apontando para problemas
sociais numa perspectiva individual, não
chega a ser uma peça vanguardista. O ca-
sal de Oberosterreich vive na província,
com as dificuldades a que a modéstia de
seus empregos banais o obriga, acumu-
lando frustrações e contabilizando os cen-
tavos. A gravidez da mulher dramatiza,
até o limite da desagregação, o relaciona-
mento do casal, que a possibilidade de um
aborto transforma em corte radical nas li-

gações da dupla. Franz Kroetz expõe os

personagens a uma luminosidade intensa,
ressaltando os pequenos detalhes como se
fossem situações dramaticas bem maiores
do que aquilo que aparentam a rotina e a
"normalidade" de suas vidas.

Nesta visão hiper-realista, o autor
apresenta os sentimentos como se os
manipulasse com instrumentos cirúrgi-

cos. O naturalismo que se encaixa a to-
do instante na trama é reforçado pela
fratura aberta que são as experiências
inexpressivas, mas humanamente verda-
deiras, dos personagens.

O diretor Darson Ribeiro aposta no hi-

per-realismo em montagem que destaca o
dia-a-dia de pessoas tão comuns, mas am-

pliando-lhes as interioridades. Mas a en-
cenação sustenta também os aspectos
mais críticos do universo onde circula o
casal. O diretor equilibra esses dois pólos
com alguma habilidade, não privilegiando
nenhum deles. O drama psicológico é
uma outra maneira que o encenador en-
controu para abordar o texto, sem cair na
armadilha de transformar a peça em libe-
lo social. Mesmo com esse cuidado, a di-
reção sofre com a falta de tensão que de-
saquece o espetáculo, retirando-lhe bas-
tante da emoção. Cenário e figurinos,
também de Darson Ribeiro, procuram es-
capar ao realismo, com traços atemporais.
A iluminação de Ney Matogrosso explora
bem os efeitos que retira da horizontalida-
de do cenário. A trilha de Marco Pereira
tem sonoridade apropriadamente dramáti-
ca. O ator Darson Ribeiro interpreta o
motorista de caminhão abatido por dese-

jos irrealizados com carga emocional que
confere um colorido mais quente ao per-
sonagem, mas lhe retira a imagem mais
reflexiva. Marta Metzler, intérprete da
mulher cujas ambições domésticas aca-
bam por conduzi-la ao abandono de suas
vontades, mantém linha de atuação com
sutil interiorização.

Natal nas

salas de

concertos
¦ . • ,.' '¦ ; • • ;• V ' - li . » . ¦

O Natal instalou-se nas salas de con-
certo. Para comemorar a festa, a Sala Ce--
cflia Meirelles apresenta amanhã, às2Qh,-
o Concerto de Natal, com ingressos a R$-
1. Sobem ao palco as harpistas Cristina
Braga, Wanda Eichbauer e Silvia Pássaro-"'
to, os contrabaixistas Ricardo Medeiros
Ricardo Cândido e o flautista Igor Levy.;
Apresentam o Canto de Natal, de Vjll^-
Lobos com versos de Manuel Bandeira, .>•

O Coro de Câmera Pró-Arte, umaldals,
atrações da série Coros e Corais, se apre- ;
senta hoje, às 17h, na rotunda do Centro
Cultural Banco do Brasil. A entrada é;
franca. Fundado em 1976, o Coro é hojfe
um dos mais importantes conjuntos do;

gênero no país, e tem um repertório,quèJt
abrange do canto gregoriano à música;
contemporânea. Na apresentação, sòb a;
regência de Carlos Alberto Figueiredo,^
fundador do Coro, peças de Villa-Lobos, •

Schein, Fauré e José Maurício Nunes
Garcia, cuja obra é tema de um CD grã-
vado pelo grupo em 1994. ; 

'

Os meninos do coral Os Canarinhos -

de Petrópolis encerram a série Finép Di^
Concert 99, amanhã, às 18h30, no Espa-f

ço Cultural Finep, na Praia do Flamengo,;
200. Fundado em 1942, o coro já se apre--
sentou três vezes em celebrações presidi-,
das pelo Papa, em 1975.0 coral apreserw
ta obras de Hassler, Handel e Bach, sob a;
regência de Marco Aurélio Lischt, que^
iniciou seus estudos no Instituto Meninos.
Cantores de Petrópolis (Canarinhos).^ -
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Com fechamento de

galerias e migração

do mercado para

São Paulo, o Rio

não comercializa

boa parte da arte

que produz

Arte c

CLAUDIA MIRANDA E
SYLVIA BRACONNOT

A arte contemporânea carioca pegou a

ponte aérea e foi para São Paulo. Mudança
radical. Cerca de 70% dos artistas que vi-
vem hoje no Rio trabalham com galeristas
paulistas. A migração, que veio acontecen-
do nos últimos 15 anos com o fechamento
de quatro importantes galerias da cidade

(Saramenha, Petit Galerie. Joel Edelstein e
Thomas Cohn), terminou por levar de vez

para São Paulo o mercado de arte carioca.
Hoje, restam apenas duas galerias expressi-
vas: a Anna Maria Niemeyer e Paulo Fer-
nandez. Apesar de ser reconhecidamente o
celeiro de alguns dos mais talentosos artis-
tas contemporâneos do Brasil, o Rio de Ja-
neiro não tem mercado para consumir essa
arte. Resultado: os galeristas de São Paulo
atualmente são os que comercializam e di-
vulgam a arte carioca no Brasil e no mundo.

"A situação chegou a um ponto que mes-
mo os colecionadores do Rio pegam um
avião para São Paulo para comprar o nosso
trabalho lá", diz a artista Rozana Palazyan,
moradora de Ipanema, que trabalha com o
marclumd Thomas Cohn, que mantém uma

galeria com seu nome na elegante Avenida
Paulista. Aliás, foi Thomas que, há cinco
anos, quando sua galeria ainda funcionava
em Ipanema, levantou a polêmica sobre a
falência do mercado de arte carioca, anun-
ciando a sua ida para São Paulo. A gente
ainda tentou manter duas galerias, uma no
Rio e outra lá, mas a carioca não sobrevi-
veu", diz o seu sócio Oscar Cruz. Respiran-
do somente ares paulistas há dois anos. a
Thomas Cohn vai muito bem, obrigada. "O

enfraquecimento econômico do Rio e a
transferência das principais empresas e in-
dústrias para São Paulo terminou fortale-
cendo o mercado de arte pau-
lista. É aqui que estão os com-
pradores e é pra cá que vêm os
estrangeiros interessados em
arte", justifica Oscar. Mesmo
assim, segundo ele, abandonar
o Rio de Janeiro jamais. 

"A-

brir uma galeria hoje na cida-
de seria uma insanidade. Mas
estamos sempre indo ao Rio
para descobrir novos talentos.
É impressionante como a ci-

aerea

Efeam. Goldfarb. Palazyan e Ruiz no Santos Dumon,: contemporâneos cariocas só à venda em São Paulo

dade produz bons artistas", diz.
Do elenco fixo da Thomas Cohn, cerca

de 15 artistas, sete são do Rio, entre eles no-
mes com enorme expressividade internacio-
nal, como Daniel Senise, o falecido Leonil-
son e Walter Goldfarb. Walter, por exemplo,
acha que a situação não poderia ser diferen-
te. "Hoje São Paulo é o centro financeiro do

país. Na minha última exposição, o Thomas
vendeu duas obras por US$
22 mil. No Rio, ninguém tem
cacife para isso", garante.

Falta cacife ou interesse
pela arte contemporânea entre
os cariocas? Para o artista
plástico Efraim Almeida, cea-
rense que mora no Rio e tra-
balha com a galeria paulista
Camargo Vilaça, o principal
problema do mercado do Rio
é mesmo a falta de conheci-

" 0 problema
do Rio é que

quem tem

dinheiro aqui

quer carros
importados,

não arte"
Efraim Almeida

mento que os cariocas têm em relação à ar-
te contemporânea. "Quem tem dinheiro ho-

je na cidade?", pergunta ele, para responder
logo: "São os novos ricos, os emergentes.
Essas pessoas não estão interessadas em ar-
te, só consomem carros importados e rou-

pas de grifes".
Para o marchand Macantonio Vilaça,

nem isso é desculpa. "Aqui em São Paulo eu
mesmo faço um trabalho de catequese com
as pessoas, são horas de papo para conven-
cê-las da importância e da qualidade da arte
contemporânea produzida no Brasil , diz.
Num ponto Macantonio é categórico: a cul-

pa, com raras exceções, é dos próprios gale-
ristas cariocas, que não sabem trabalhar.^ O
conceito de galerista mudou muito nos últi-
mos anos. Um bom profissional é aquele

que sabe formar o olhar do público, que se

preocupa em divulgar seu artista no exterior.
Hoje passo boa parte do meu tempo emba-

lando obras para participarem de mostras
em museu. Não vou ganhar nenhum dinhei-
ro com isso, mas é um trabalho importante.
No Rio, os galeristas não querem ter traba-
lho, só querem saber de vender. Isso pra
mim não é galeria, é loja de quadros , pro-
voca. Por essas e outras Macantonio se inti-

' 3 " I
três dias uma exposição do Eduardo Sued
e já vendi todas as obras", gaba-se. pàrfi"
Paulo Fernandes, o Rio é um mercado em.;
ebulição, principalmente em função '.dos,

centros culturais que de uns anos pra cá in-
vadiram a cidade. "Espaços como Centro-
de Arte Hélio Oiticica, Paço Imperial,;
CCBB, MAM e tantos outros ajudam à
formar público comprador de arte coníenf-^

porânea", acredita. Lauro Cavalcanti, dire-
tor do Paço Imperial, assina embaixo-.';
"Nunca houve tanto espaço e exposições
de qualidade como agora. O Rio de Jánei--1
ro está dando um show." " ¦ i;

Verdade. Nos últimos dez anos, com ò fe-,
chamento contínuo das galerias, as institui-',

ções começaram a assumir uma importância -
cada vez maior como divulgadoras. O que=
é preciso observar é que as instituições, ser-,;
vem de galeria para o artista", diz o crítico de;
arte Paulo Sérgio Duarte. Uma faca de .dpis ..
gumes, como observa o crítico de arte Frede--
rico Moraes: "O artista não vive só de pres--.'
tígio." Para ele, a ausência de um mercado-
na cidade poderá afetar os próprios centros:'
culturais a longo prazo. 

"O mercado sempre (
teve a função de termômetro do trabalho do;
artista, mostrando o que tem e o que não terji

qualidade. Sem esse parâmetro os espaços,;
institucionais vão terminar sem saber direito^
o que expor", fala.

Sempre citada como uma das últimas ga-,
leristas cariocas que fazem um trabalho ete--
üvo com artistas, Anna Maria Niemeyer já,
não se mostra tão pessimista. 

"Acho que as-
coisas estão melhorando lentamente. Mas,,

para sobreviver nesta cidade em que a arte •

está longe de ser uma necessidade básica, p •

galerista tem que fazer muito mais do que'
colocar simplesmente as peças para vender. • >

voca. Por essas e outras Macantonio se mu- „. „r Ann„ Ma_ -
tula "a 

praia dos cariocas em São Paulo". "A Ele tem que promove-las , afi™ AnnaMa

maior parte dos meus artistas é do Rio, gen- ria, com a propriedade dequeim *sm 20anosk

te do calibre de Lygia Pape,
Rosângela Rennó, Maurício
Ruiz, Miguel do Rio Branco e
Courtney Smith", enumera.

O galerista carioca Paulo
Fernandes concorda com
Macantonio. Em termos.
"Os galeristas foram mesmo
incompetentes. Mas o mer-
cado do Rio não morreu,
existe para aqueles que sa-
bem trabalhar bem. Abri há

"Para sobreviver
no Rio, o

galerista tem

que fazer mais

que colocar
os quadros à

venda"
Anna Maria Niemeyer

de experiência e representa,
entre outros, Eliane Duarte e,r
Vítor Arruda. Vítor, por sinal,
conhece os dois lados da moe-..
da: é artista plástico e galerista. -
Ex-sócio da tradicional Sara-t
menha, na Gávea, ele reabrnl,-
recentemente, a galeria Lhalia ^
e põe más lenha na fogueírei.,
"Antes de uma falência econô- ¦

mica, o que acontece hoje, np'
Rio, é uma falência cultural;"1, •'

Arirvana Almeida

D
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BARRA/RECREIO/S. CONRADO

lua azut. 14h50. 16h30, 18h10. De caso
com o acaso: 19h50, 21h50. 3 (325 !.)•
Toy Story 2 (dub.): 14h, 16h, 18h.(leg.)
20h, 22h. De caso com o acaso: 20h,
22h 4 (192 I.): Xuxa requebra: 14h40,
16h20, 18h, 19h40, 21h20. R$ 7 (2o a 5a,
exceto feriados) e RS 10 (6" a dom.)-
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

17h10. 19h20. 2 (499 I.): Toy Story 2
(dub.): 14h, 16h, 18h, (leg.): 20h, 22h.
RS 4 (2a a 5", até 15h), R$ 6 (6' a dom.,
até 15h, e 2' a 5", após 15h, exceto fe-
riados), RS 9 (6° a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.
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BARRA (GSR) - (Av. das Américas, 4.666
- 431-9757). 1 (270 I.): Xuxa requebra:
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. 2
(296 l.j: Toy Story 2.14h, 16h, 18h, 20h,
22h (dub.). 3 (138 I.): O trapalhão e a
luz azul-, 13h40, 15h20, 17h. Fim dos
dias: 18h45, 21h15.4 (130 I.): Stigama-
ta: 15h, 17h20, 19H30, 21h45. 5 (152

I )• Joana D'Are. 15h, 18h, 21 h. RS 4 (2a
a 5», até 15h). R$ 5 (6« e dom., até 15h)
e RS 6 (2a a 5a, após 15h, exceto feria-
dos), RS 7 (6° a dom., após 15h). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

DOWNTOWN (Cinemark) - (Av. das Améri-
cas, 500/2® andar). 1 (1431.): Xuxa reque-
bra: 11h, 13h10, 15h20, 17h30, 19h40,
21h55. 2 (131 I.): Mero acaso. 11h20,
13h30,15h40,17h50, 20h, 22h10.3 (237
I): Toy Story 2 (dub.): 12h30,15h, 17h25,
19h50,22h. 4 (2861.): O trapalhão e a luz
azut. 10h55, 12h50, 14h50, 16h50. Fim
dos dias. 18h55. 5 (159 I.): Toy Story 2
(dub.): 11 h30, 13h50, 16h10, 18h30,
20h50. 6 (172 I.): Toy Story 2 (leg.): 11h,
13h20,15h50,18h10,21h10.7 (1561.): O
trapalhão e a luz azut 12h, 14h, 16h. Sex-
to sentido. 18h10. 8 (2871.): Joana D1 Are.
11h15, 14h40, 1 Bh05, 21h30. 9 (156 I.):
Fim dos dias: 11h40, 14h25, 17h10,
19h55, 22h40. 10 (172 I.): Stigmata:
11h30, 13h55, 16h20, 18h50, 21h10.11
(145 I.): Stigmata: 12h05, 14h30, 16h55,
19h20,21h45.12 (2671.): Xuxa requebra:
12h, I4h10, 16h20,18h40. Fim dos dias.
21h25.2a a 5a: RS 6 (10h às 18h) e RS 8
(depois das 18h), 6a a dom. e feriados: RS
8 (10h às 18h) e RS 10 (depois das 18h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

ESTAÇÃO BARRA P0INT - (Av. Armando
Lombardi, 350 - 494-6209). 1 (150 I.): A
garota dos seus sonhos: 14h20,16h40,
19h, 21h20.2 (1501.): A eleição: 15h40.
17h40,19h40, 21h40. R$ 6 (2a a 5a, ex-
ceto feriados) e R$ 9 (6e a dom.).

NEW YORK CITY CENTER (UCI) - (Av. das
Américas, 5.000 - 325-3600). 1 (168 I.).
Destinos cruzados. 13h35,16h20,19h05.

(2381.): O trapalhão e a luz azut 13h20,
15h10,17h, 18h50,20h40,22h30. Hoje, a
partir de 11h30. Os picaretas-, 21h5C, Oh.

(383 I.): Toy Story 2 (dub.): 14h20,
16h30, 18h40, 20h50. Hoje, a partir de
12h10.4 (3831.): Toy Story 2 (leg.): 13h40,
15h50, 18h, 20h10. Hoje, a partir de
11 h30.5 (3071.): Toy Story 2 (leg.): 13h10,
15h20, 17h30, 19h40, 21h50. 6 (173 I.):
Toy Story 2 (dub.): 12h40, 14h50, 17h,
19h10, 21h20. 7 (158 I.): Fim dos dias-,
14h15, 16h50, 19h25. Hoje, a partir de
11h40. No coração dos deuses". 22h. 8
(299 I.): Fim dos dias-. 13h40,16h20, 19h,
21h40. 9 (159 I.): Xuxa requebra: 13h55,
15h50. Hoje, a partir de 12h. De caso com
o acaso: 17h45,19h50, 21h55.10 (2971.).
Mauà - o imperador e o rer. 13h25. Fim
dos dias. 16h, 18h35,21 h10.11 (2771.): O
trapalhão e a luz azut. 14h20,16h10,18h,
19h50, 21h40. Hoje, a partir de 12h30.12
(166 I.): Joana DArc. 14h40,17h50, 21 h.
Hoje, a partir de 11 h30.13 (2151.): Joana
D'Are. 13h30, 16h40, 19h50. 14 (253 I.):
Xuxa requebra: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30,21 h30. Hoje, a partir de 11 h30. 15
(383 I.): Xuxa requebra: 14h30, 16h30,
18h30, 20h30, 22h30. Hoje, a a partir de
12h30.16 (253 I.): Sexto sentida 13h50,
16h10, 18h30, 20h50. Hoje, a partir de
11 h30. 17 (216 I.): Stigmata: 14h30,
16h45, 19h, 21h15. Hoje, a partir de
12h15. 18 (167 I.): Stigmata: 15h30,
17h45, 20h, 22h15. Hoje, a partir de
13h25. RS 6 (2a a 5a, até 15), RS 8 (6a a
dom., até 15) e RS 8 (2a a 5a, após 15h),
RS 10 (6° a dom., após 15h).

BOTAFOGO
BOTAFOGO PRAIA SHOPPING (Cinemark)-
(Praia de Botafogo, 400). 1 (137 I.):
Mero acaso: 11h50, 14h, 16h10,
18h40, 21h10, 23h30. 2 (137 I.): O tra-
palhão e a luz azut. 10h15, 12h15,
14h15, 16h15. Fim dos dias: 18h15. 3
(254 I.): Stigmata: 11h30, 14h10,
16h50, 19h30, 21h50. 4 (228 I.): Joana
D'Are. 11h, 14h30, 18h10, 22h. 5 (289
I.): Xuxa requebra: 10h30, 12h40,
14h50, 17h, 19h10, 21h35. 6 (289 I.):
Toy Story 2 (dub.): 10h05, 12h20,
14h40, 17h10. (leg.) 19h40, 22h05 RS
6 (2a a 5", até 18h), RS 8 (6a e dom., até
18h) e RS 8 (2a a 5a, após 15h, exceto
feriados), R$ 10 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

ESPAÇO UNIBANC0 - (Rua Voluntários
da Pátria, 35 - 266-4491). 1 (267 I.): ^
garota dos seus sonhos: 14h40, 17h,
19h20, 21h45.2 (228 I.): A noiva estava
de preto: 15h30, 17h30. 19h30. 3 (104
I.): Os carvoeiros: 14h30. Santo forte:
16h, 19h, 22h. Nós que aqui estamos
por vós esperamos: 17h30. O primeiro
dia: 20h30. RS 6 (2a a 5a, exceto feria-
dos) e RS 8 (6a a dom.).
ESTAÇÃO BOTAFOGO - (Rua Voluntários
da Pátria, 88-286-0893). 1 (280 I.): De
olhos bem fechados". 15h, 18h, 21 h. 2
(41 I.): Assim é que se ria 14h40, 17h,
19h20, 21h40. 3 (66 I.): A eleição: 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. RS 6 (2a a 5a, exce-
to feriados) e RS 8 (6a a dom.).

RIO 0FF-PRICE (GSR) - (Rua General Se-
veriano, 97/Loja 154 - 295-7990). 1 (205
I.): Stigmata: 15h, 17h30,19h40, 21h50.2
(163 l.): Joana DArc. 15h, 18h, 21 h. R$ 6
(2a a 5a, até 18h), RS 8 (6a a dom., até
18h) e RS 8 (2a a 5«, após 18h, exceto fe-
riados), RS 10 (6a a dom., após 18h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

RIO SUL (GSR) - (Rua Lauro Müller,
116/Loja 401 — 542-1098). 1 (160 I.):
Xuxa requebra: 13h40, 15h30, 17h20,
19h10, 21 h. 2 (2091.): Toy Story 2 (dub.):
14h, 16h, 18h. (leg): 20h, 22h. 3 (151 I.):
O trapalhão e a lua azut. 13h40, 15h10,
16h50.4 (1561.): Toy Story (dub.): 13h30,
15h30, 17h30,19h30, 21h30. R$ 6 (2a a
5a, até 1 Sh), RS 8 (6a a dom., até 18h) RS
8 (2 a 5°, após 18h, exceto feriados) e RS
10 (69 a dom., após 18h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

CENTRO CULTURAL BANCO 00 BRASIL -
(Rua Primeiro de Março, 66 - 808-2020
- 99 I.): ver Extra. RS 3.

ESTAÇÃO PAÇO - (Praça 15, 48 - 64 I.):
Corra Lola. corra: 16h, 17h30,19h. RS 5.

0DE0N (Estação) - (Praça Mahatma
Gandhi, 2 - 220-3835 - 700 lugares): O
trapalhão e a luz azul: 12h, 13h30,15h,
16h30,18h, 19h30,21 h. R$6. Estudan-
tes e maiores de 60 pagam meia.

PALÁCIO (GSR) - (Rua do Passeio, 40 -
240-6541). 1 (1.001 I.): Xuxa requebra:
14h10. Fim dos dias: 16h, 18h30, 21 h.
2 (304 I.): Stigmata: 16h10, 18h20,
20h30. RS 4 (até 15h), R$ 6.

ART QUALITY- (Av. Geremário Dantas,
1 400). 1 (168 I.): O trapalhão e a luz
azut. 13h, 14h40, 16h20, 18h. 19h40.
Fim dos dias: 21h20. 2 (154 I.): Toy Sto-
ry 2 (dub.): 13h10, 15h10, 17h10,
19h10, 21h10. RS 4 e R$ 3 (na primeira
sessão/2a a 5a, exceto feriados) e RS 6 e
RS 5 (na primeira sessão/68 a dom.).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

STAR RIO SHOPPING - (Estrada do Gabi-
nal, 313 - 443-8330). 1 (208 I.): Xuxa
requebra: 15h20. 17h10, 19h, 20h50. 2
(130 I.): Joana DArc. 14h20, 17h30,
20h40. 3 (100 I.): Stigmata: 15h, 17h,
19h, 21 h. Hoje, não há a última sessão.
R$ 3 (2a a 5a, até 16h), R$ 5 (6° a dom.,
até 16h) e RS 4 (2a a 5', após 16h) e RS
6 (6a a dom e feriado, após 16h). Crian-
ças e maiores 60 pagam meia.

19h30, 21h30. RS 4 (2a a 5a, até 15h),
RS 6 (6a a dom., até 15h) RS 5 (2a a 5a,
após 15h, exceto feriados) e RS 7 (6a a
dom., após 15h). Crianças e maiores
de 60 pagam meia.

NITERÓI

MADUREIRA

COPACABANA
ART COPACABANA - (Av. N.S. de Copaca-
bana, 759 - 235-4895 - 836 I.): Joana
D'Are. 15h, 18h, 21h. R$ 6 (2" a 5a, exce-
to feriados) e RS 8 (6' a dom.). Crianças
e maiores 60 pagam meia.

COPACABANA (GSR) - (Av. N.S. de Copa-
cabana, 801 — 235-3336 — 712 I.). Co-
pacabana: 14h50,16h30. RS 4 (2a a 5\
até 15h), RS 6 (6a a dom., até 15h, e 2a
a 5a, após 15h, exceto feriados), RS 9
(6a a dom., após 15h). Crianças e maio-
res de 60 pagam meia.

NOVO JÓIA (Estação) - (Av. N.S. de Copa-
cabana, 680 - 95 I.): O sexto sentido:
15h, I7h, 19h, 21h. RS 5 (2a a 5a, exce-
to feriados) e RS 6 (6a a dom.).

R0XY (GSR) - (Av. N.S. de Copacabana,
945 - 236-6245). 1 (400 I.): Xuxa reque-
bra: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. 2 (400 I.): Toy Story 2 (dub.):
14h, 16h, 18h. (leg.): 20h, 22h. 3 (300 I.):
Stigmata: 14h30,16h40,18h50,21h. RS
4 (2a a 5a, até 15h), R$ 6 (6a a dom., até
15h, e 2a a 5a, após 15h, exceto feria-
dos), RS 9 (6a a dom., após 15h). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

GUADALUPE

CAMPO GRANDE
ARTWEST SHOPPING - (Estrada do Men-
danha, 555 - 414-9203). 1 (210 I.):
Xuxa requebra: 13h, 14h40, 16h20,
18h, 19h40, 21h20. 2 (182 I.): Joana
D'Ara 15h, 18h, 21 h. 3 (2281.): Stigma-
ta: 15h10,17h10,19h10, 21h10.4 (216
I): Fim dos dias: 14h, 16h30, 19h,
21h30. 5 (252 I.): Toy Story 2 (dub.):
13h, 15h, 17h, 19h, 21h. 6 (224 I.): O
trapalhão e a luz azul: 13h10, 14h50,
16h30, 18h10, 19h50. RS 5 (2« a 5a, ex-
ceto feriados) e RS 7 (6a a dom.). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

STAR CAMPO GRANDE - (Rua Campo
Grande, 880 - 413-4452). 1 (432 I.): Toy
Story 2 (dub.): 14h30,16h40,18h50,21h.
2 (276 I.): Joana D'Ara 14h40, 17h50,
21 h. RS 3 (2a a 5a) e RS 3 (6a a dom., até
17h), RS 4 (6a a dom., após 17h). Crian-
ças e maiores de 65 pagam meia.

VIA PARQUE (GSR) - (Av. Ayrton Senna,
3 000 - 385-0265). 1 (290 I.): Fim dos
dias: 15h45, 18h15, 20h45. 2 (340 I.):
Joana D'Arc. 14h30, 17h30, 20h30 3
(340 I.): Xuxa requebra: 13h40, 15h30,
17h20, 19h10, 21h.4 (340 I.): Toy Story
2 (dub.): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. 5 (340 I.): O trapalhão e a luz
azut. 15h, 16h40. 6 (340 I.): Stigmata:
14h40, 16h50, 19h, 21h15. R$ 4 (2a a
5®, exceto feriados) e RS 6 (6a a dom.).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

RECREIO SHOPPING (GSR) - (Av. das Amé-
ricas, 19.019 - 490-4100). 1 (2471.): Xuxa
requebra: 15h, 16h50, 18h40, 20h30. 2
(3301.): Toy Story 2 (dub.): 15h10,17h10,
19h10. 21h10.3 (330 I.): O trapalhão e a
luz azut. 15h, 16h40.4 (247 I.): Stigmata:
14h40,16h50,19h, 21h10. RS 6 (2a a 5a,
exceto feriados) e R$ 8 (6a a dom.).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

ART FASHION MALL- (Estrada da Gávea,
899 - 322-1258). 1 (1641.): Joana DArc.
15h, 18h, 21h. 2 (356 I.): O trapalhão e a

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua
do Catete. 153 - 826-1850 - 89 I.):
Cadete Winslow. 14h30. Mauá - o impe-
rador eorer.l 6h30.O sexto sentido: 19h.
Tudo sobre minha mãe: 21 h. RS 5 (2a a
5a, exceto feriados) e R$ 7 (6a a dom.).

ESTAÇÃO PAISSANDU - (Rua Senador
Vergueiro, 35 - 557-4653 - 450 I.):
Joana DArc. 15h, 18h, 21 h. RS 5 (2a a
5a, exceto feriados) e RS 7 (6a a dom.).
Assinante do JB e seu acompanhante
têm 50% de desconto.

LARGO DO MACHADO (CIC) - (Largo do
Machado, 29 - 205-6842). 1 (835 I.): O
trapalhão e a luz azul: 14h, 15h30, 17h,
18h30, 20h, 21h30. 2 (419 I.): Xuxa re-
quebra: 14h30, 16h10, 17h50, 19h30,
2ih10. RS 6 (2° a 5a, exceto feriados) e
RS 8 (6a a dom.). Crianças e maiores
de 60 pagam meia.

SÃO LUIZ (GSR) - (Rua do Catete, 307 -
285-2296). 1 (455 I.): Stigmata: 15h,

STAR MARKET CENTER GUADALUPE-
(Av. Brasil, 22.693). 1 (154 I.): O (rapa-
ihão e a luz azul: 15h, 17h, 19h, 21 h. 2
(154 I.): Fim dos dias: 16h20, 18h40,
21 h. Hoje, a partir de 14h. RS 3 (2a a 5a)
e RS 4 (6a a dom.). Crianças e maiores
de 65 pagam meia.

ILHA DO GOVERNADOR
ILHA AUTO CINE - (Praia de São Bento,
s/n5 - 393-3211 - Drive-in): O sexto
sentido: 20h, 22h30. RS 5.

ILHA PLAZA (GSR) - (Av. Maestro Pau-
Io e Silva, 400/158 - 462-3413). 1
(255 I.): O trapalhão e a lua azul:
14h, 15h40, 17h20. Stigmata: 19h.
21h15. 2 (255 I.): Toy Story (dub.):
15h, 17h, 19h, 21 h. R$ 4 (2a a 5a, até
15h), R$ 6 (6a a dom., até 15h) e RS
5 (2a a 5a, após 15h, exceto feriados),
RS 8 (6a a dom., após 15h). Crianças
e maiores de 60 pagam meia.

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES - (Rua Joana Angéli-
ca, 63 - 267-7295 - 99 I.): Menino ma-
luquinho 2. 15h. Destinos cruzados:
16h40, 19h, 21h20. R$ 6 (4a e 5a) e RS
8 (6a a dom.).

CINECLUBE LAURA ALVIM - (Av. Vieira
Souto, 176 - 267-1647). 1 (77 I.): ,4 for-
tuna de Cookie: 16h. 18h10. De olhos
bem fechados: 20h30. 2 (45 I.): Os
amantes do círculo polar. 17h, 19h,
21 h. RS 5 (2a a 5a, exceto feriados) e
RS 7 (6a a dom.).

STAR IPANEMA - (Rua Visconde de Pira-
já 385 - 521-4690 - 385 I.): Joana
D'Are 15h40,18h50, 22h. RS 5 (2a a 5a,
até 16h), RS 7 (6a a dom., até 16h) e RS

(2- a 5a, após 16h, exceto feriados),
RS 9 (6a a dom., após 16h). Crianças e
maiores 60 pagam meia.

LEBLON (GSR) - (Av. Ataulfo de Paiva,
391 - 239-5048). 1 (714 I.): Stigmata:
15h, 17h10, 19h20, 21h30. Hoje: não
haverá a última sessão. RS 4 (2a a 5a,
até 15h), RS 6 (6a a dom., até 15h) e RS

(2a a 5a, após 15h, exceto feriados),
RS 10 (6a a dom., após 15h). Crianças
e maiores 60 pagam meia.

MADUREIRA SHOPPING (GSR) - (Estrada
do Portela, 222/Lj. 301 - 488-1441). 1
(159 I.): Xuxa requebra: 13h40, 15h30,
17h20, 19h10, 21 h. 2 (161 I.): Stigmata:
14h40, 16h50, 19h, 21h15. 3 (191 I ):
Toy Story 2 (dub.): 13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. 4 (191 I.): O tra-
palhão e a luz azul 14h. Fim dos dias:
15h45, 18h15, 20h45. RS 4 (2a a 5a, até
15h), RS 6 (6a a dom., até 15h) e RS 5
(2a a 5a, após 15h, exceto feriados), RS
7 (6a a dom., após 15h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

MÉ1ER/DEL CASTILHO
TOP CINE MÉIER - (Rua Silva Rabelo, 20
- 595-5544 - 645 I.): O trapalhão e a
luz azut. 10h30, 12h, 13h30, 15h. Fim
dos dias: 16h30, 18h50, 21h10 RS 3
(primeira sessão de 2a a 5a, exceto fe-
riados) e RS 4 (demais sessões de 2a a
5a, exceto feriados) RS 4 (primeira ses-
são de de 6a a dom.) RS 6 (6a a dom.),
crianças e maiores de 60 pagam meia.

ART NORTE SHOPPING - (Av. Suburbana,
5.332 595-8337). 1 (2401.): Xuxa reque-
bra: 13h, 14h40, 16h20, 18h, 19h40,
21h20. 2 (240 I.): Stigmata: 15h10,
17h10, 19h10, 21h10. RS 5 (2a a 5a, ex-
ceto feriados) e RS 8 (6a a dom.). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

NOVA AMÉRICA (GSR) - (Av. Automóvel
Club, 126-583-1019). 1 (261 \.): Xuxa re-
quebra: 13h50, 15h40, 17h30, 19h20,
21h10. 2 (240 I.): Toy Story 2 (dub.):
14h30,16h30,18h30, 20h30.3 (2601.): O
trapalhão e a luz azut. 14h. Fim dos dias-,
15h45,18h15,20h45.4 (1851.): Stigmata:
14h50 16h50, 19h10, 21h20. 5 (261 I.):
Toy Story 2 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21 h. RS
4 (2a a 5a, até 15h), R$ 6 (6a a dom., até
15h) e RS 5 (2a a 5», após 15h, exceto fe-
riados), RS 8 (6a a dom., após 1 Sh). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

NORTE SHOPPING (GSR) - (Av. Suburba-
na 5.474 - 592-9430). 1 (240 I.): Toy
Story 2 (dub.): 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. 2 (240 I.): O trapalhão e
a luz azul: 14h20. Fim dos dias: 16h,
18h30, 21 h. RS 4 (2a a 5a, até 15h), RS
6 (6a a dom., até 15h) e RS 5 (2a a 5a,
após 15h, exceto feriados), RS 8 (6a a
dom., após 15h). Crianças e maiores
de 60 pagam meia.

ART PLAZA - (Rua 15 de Novembro, 8 -
620-6769). 1 (260 I.): O sexto sentido:
15h10, 17h10, 19h10,21h10.2(2701.):
Joana D'Are. 15h, 18h, 21 h. RS 4 (2a a
5a, exceto feriados) e R$ 7 (6® a dom.).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

CENTER (GSR) - (Rua Coronel Moreira
César, 265 - 711-6909 - 315 I.): Stig-
mata: 15h, 17h10, 19h20, 21h30. RS 4
(2a a 5a, até 15h), RS 6 (6a a dom., até
15h, e 2a a 5a, após 15h, exceto feria-
dos) e RS 9 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

CINE ARTE UFF - (Rua Miguel de Frias, 9 -
719-7449 - 528 I.): O primeiro dia: 18h,
19h30. A vida sonhada dos anjos. 21 h. RS
1 (2a), RS 3 (3a a 5a) e RS 5 (6a a dom.).

ESTAÇÃO ICARAÍ - (Rua Coronel Morei-
ra César, 211/153-171 I.): O trapalhão
e a lua azut. 13h30, 15h 16h30, 18h,
19h30, 21 h. RS 5 (2a a 5a, exceto feria-
dos), RS 7 (6a a dom.).

ICARAÍ (GSR) - (Praia de Icaraí, 161 -
717-0120 - 852 I.): Toy Story 2 (dub.):
13h30, 15h30. 17h30, 19h30, 21h30.
RS 4 (2a a 5a, até 15h), RS 6 (6a a dom.,
até 15h, e 2° a 5a, após 15h, exceto fe-
riados) e RS 9 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

SHOPPING BAY MARKET (GSR) - (Rua Vis-
conde do Rio Branco, 360). 1 (2211.): Toy
Story 2 (dub.): 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. 2 (221 I ): Xuxa requebra:
14h, 16h, 18h, 20h, 21h40.3 (207 I.): Fim
dos dias' 15h45, 18h15, 20h45. 4 (207
I.): O trapalhão e a luz azut. 13h30. Stig-
mata: 15h, 17h10, 19h20, 21h15. RS 4
(2a a 5a, até 15h), RS 6 (6a a dom., até
15h) e RS 6 (2a a 5a, após 15h, exceto fe-
riados) e RS 8 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

WINDSOR (Star) - (Rua Coronel Moreira
César, 26 - 717-6289 - 500 I.): Joana
D'Arc. 14h30, 17h40, 20h50. RS 4 (2a a
5a, até 17h), RS 6 (6a a dom. e feriados,
até 17h) e RS 6 (2a a 5a, após 17h), RS
8 (6a a dom. e feriados, após 17h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

NOVA IGUAÇU

TIJUCA/ANDARAI
SHOPPING TIJUCA (GSR) - (Av. Maraca-
nã, 987/3° andar - 254-0343). 1 (192
I.): Xuxa requebra: 14h10, 16h, 17h50,
19h40, 21h30. 2 (130 I.): O trapalhão e
a luz azut 14h. Fim dos dias: 15h45,
18h45, 20h45. 3 (195 I.): Toy Story 2
(dub.): 15h, 17h, 19h, 21h. RS 4 (2a a
5a. até 15h), RS 6 (6a a dom., até 15h,
RS 7 (2° a 5a, após 15h, exceto feria-
dos) e RS 10 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

SHOPPING IGUATEMI (GSR) - (Rua Barão
de São Francisco, 236/3® andar - 577-
2194). 1 (240 I.): Toy Story (dub.): 15h,
17h, 19h, 21 h. 2 (156 I.): Fim dos dias;
13h45, 16h15, 18h45, 21 h15.3 (156 I.):
Stigmata: 14h40, 16h50, 19h, 21h10. 4
(188 I.): Xuxa requebra: 14h10, 16h,
17h50, 19h40, 21h30. 5 (155 I.): O tra-
palhão e a luz azut 14h20,16h, 17h40.
Stigmata: 19h30, 21h40. 6 (152 I.).
Joana DArc. 14h20, 17h20, 20h30. 7
(146 I.): Toy Story 2 (dub.): 13h30,
15h30, 17h30 (leg.): 19h30, 21h30. RS
4 (2a a 5a, até 15h), RS 6 (6a a dom., até
15h) RS 7 (2a a 5a, após 15h, exceto fe-
riados) e RS 10 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

TIJUCA (GSR) - (Rua Conde de Bonfim,
422 - 264-5246). 1 (430 I.): O trapalhão
e a luz azul: 15h, 16h40. 2 (391 I): Toy
story 2 (dub.): 13h30, 15h30, 17h30,

IGUAÇU TOP SHOPPING (GSR) - (Rua Go-
vernador Roberto Silveira, 540/2° andar).
1 (222 I.): Fim dos dias. 15h30, 18h,
20h30.2 (234 I.): Toy Story 2 (dub.): 15h,
17h I9h, 21h. 3 (200 I.): Xuxa requebra:
13h50, 15h40, 17h30, 19h20, 21h10. RS
4 (2a a 5a, até 15h), R$ 6 (6a a dom., até
15h) e RS 5 (2a a 5a, após 15h, exceto fe-
riados), RS 7 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

S.GONÇALO/S.J. DE MERITI
CINE-TEATRO ALCÂNTARA - (Rua Capitão
Antônio Martins, 183 - 701-4226 - 180
I.): O sexto sentido: 17h, 19h30. RS 5.

SHOPPING GRANDE RIO (GSR)- (Rodo-
via Pres. Dutra, Km. 4 - 751-1342). 1
(240 I.): O trapalhão e a lua azul:
13h50, 15h30, 17h10, 18h50. Sexto
sentido: 20h40. 2 (179 I.): Stigamata:
14h20, 16h30, 18h40, 20h50. 3 (164 I.):
Toy Story 2 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21 h.
4 (170 I.): Xuxa requebra: 13h50,
15h40, 17h30, 19h20,21h10. 5(1701.):
Fim dos dias: 15h45, 18h15, 20h45. 6
(230 I.): Toy Story 2 (dub.): 14h30,
16h30,18h30, 20h30. RS 4 (2a a 5a, até
15h), RS 6 (6a a dom., até 15h) e RS 5
(2a a 5a, após 15h, exceto feriados), R$
7 (6a a dom., após 15h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

DUQUE DE CAXIAS
ART UNIGRANRIO - (Rua Marquês de
Herval, 1216/A). 1 (195 I.): Xuxa reque-
bra: 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h. 2
(120 I.): O trapalhão e a luz azul: 14h,
15h40, 17h20, 19h, 20h40. RS 4 (2a a
5a, exceto feriados) e RS 6 (6a a dom.).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

PETROPOLIS
TOP CINE PETROPOLIS- (Rua Teresa,
1.515/2° piso - 243-0758). 1 (210 I.): Toy
Story 2. 12h10, 14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20.2 (1541.): O trapalhão e a
luz azut. 10h30, 12h, 13h30, 15h. Fim
dos dias: 16h30, 18h50, 21h10. RS 4 (2a
a 5a, exceto feriados) e RS 6 (6a a dom.).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

Apoio:
rywjgSi»] >wi lifflffi

¦ Os horários dos filmes e os endereços
dos cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.

PRÉ-ESTRÉIA ~~
MORTE EM VENEZA - Death In Venlce - De
Luchino Visconti. Com Dick Bogard, Bjorn
Andersen e Silvana Mangano. (18 anos).
J>Na Veneza do infeio do século, composi-
tor alemão chega à cidade para recuperar-
se de uma crise. No balneário, fica fasci-
nado pela beleza de um adolescente.
Adaptação do romance de Thomas Mann.
Circuito: Espaço Unibanco2. Hoje, 21h30.

007 - 0 MUNDO NÃO É 0 BASTANTE - The
world is not enough - de Michael Apted.
Com Pierce Brosnan, Shopie Marceau,
Robert Caryle.
í>Ação. O agente 007 tenta proteger a fi-
lha de.um magnata do petróleo que teve
o pai assassinado por um terrorista inter-
nacional. EUA/1999.
Circuito: Star Rio Shopping 3: 21 h. Art
West Shopping 6, São Luiz 1, Leblon 1, :
21h30. New York &¦ 21h40 e 0h20. New
York 18-, 22h15. Rio Sul 3: 18h45, 21h15.
Copacabana. Via Parque 5. Recreio
Shopping 3. 18h30, 21 h. Barra 1: 21h50.
Tijuca: 18h30, 21 h.

Atenção! Ficam canceladas as sessões normais
nos horários em que houver pré-estréia.

ESTREIA
TOY STORY 2 - Toy story - de John Lasse-
ter. Dubladores Tom Hanks, Tim Allen e
Joan Cusack.
2>Comédia de aventura. Buzz Lightyer,
Woody e uma legião de brinquedos têm
agora a companhia de um novo e diverti-
do grupo. EUA/1999. Censura: livre. *+*
Circuito: Iguatemi 7:13h30,15h30,17h30
(dub.), 19h30, 21h30 (leg.). Roxy 2, São
Luiz 2 Rio Sul 2. Art Fashion Mall 3:14h,
16h, 18h (dub.), 20h, 22h (leg.). Barra 2.
14h, 16h, 18h, 20h, 22h (dub.) Rio Sul 4,
Via Parque 4, Tijuca 2, Norte Shopping 1,
Madureira Shopping 3. Bay Market 1:
Icarai (cópias dubladas): 13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. Shopping Tijuca 3,
Iguatemi 1. Nova América 5, Ilha Plaza 2
Grande Rio 3, Iguaçu Top 2. (cópias dubla^
das): 15h, 17h, 19h, 21h. Nova América 2
Grande Rio 6 (cópias dubladas): 14h30
16h30, 18h30, 20h30. Recreio Shoppint
2.15h10,17h10, 19h10, 21h10. Art Quali
ty 2 (dub.): 13h10, 15h10, 17h10, 19h10
2lh10. Art West Shopping 5 (dub.): 13li
15h 17h, 19h, 21 h. Botafogo Praia
(dub.): 10h05, 12h20, 14h40, 17h1C
Botafogo Praia 6 (leg.): 19h40, 22h0£
Downtown 3 (dub.): 12h30, 15h, 17h2£
19h50, 22h. Downtown 5 (dub.): 11h3(
13h50, 16h10,18h30, 20h50. Downtown
(leg): 11h, 13h20, 15h50, 18h10, 21h1(
New York 3 (dub.): 14h20, 16h30, 18h4l
20h50. Hoje, a partir de 12h10. New York
(leg.): 13h40, 15h50, 18h, 20h10, 22h2l
Hoje, a partir de 11h30. New York 5 (leg
13h10, 15h20, 17h30, 19h40, 21h50. Ne
York 6 (dub.): 12h40, 14h50, 17h, 19h1
21h20. Star Campo Grande: 14h3
16h40, 18h50, 21h. Top Cine 1: 10h2
12h10, 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h2
Hoje, não há a primeira sessão.

0 TRAPALHÃO E A LUZ AZUL - de Pai
Aragão. Com Renato Aragão, Dedé Sa
tana e Christine Frenandes.
>lnfantil. O trapalhão Didi é transpota
para um mundo paralelo onde enfrer
magia e guerreiros para salvar a prince
de um vilão. BRA/1999. Censura: livre. *
Circuito: Odeon, Estação Icaraí: 13hí
15h, 16h30, 18h, 19h30, 21 h. A partir
12h no Odeon. Rio Sul 3: 13h40, 15h'
16h50. Copacabana: 14h50, 16h30.
Parque 5: 15h, 16h40. Recreio Shopp
3. 15h, 16h40. Tijuca 1: 14h20, 1i
17h40. Barra 3. 13h40, 15h20, 17h. I
Plaza 1: 14h, 15h40, 17h20. Iguatem.
14h20, 16h, 17h40. Grande Rio 1:13h
15h30, 17h10, 18h50. Shopping Tijucí
Nova América 3. Madureira Shoppinç
14h. Norte Shopping 2. 14h20. Bay /V
ket 4: 13h30. Art Fashion Mall
14h50,16h30, 18h10. Art Ouality 1: 1
14h40, 16h20, 18h, 19h40. Art M
Shopping 6: 13h10, 14h50, 16h
18h10, 19h50. Art Unigranrio 2 : 1
15h40, 17h20, 19h, 20h40. Largo do
chado 2. 14h, 15h30, 17h, 18h30, !
21h30. Botafogo Praia 2. 10h15, 121
14h15,16h15. NewYork2.13h20,151
17h, 18h50, 20h40, 22h30. Hoje, a p
de 11h30. New York 11: 14h20, 161
18h, 19h50, 21h40. Hoje, a partir
12h30. Downtown 4: 10h55, 121
14h50, 16h50. Downtown 7: 12h,
16h. Star Guadalupe 1: 15h, 17h,
21h. Top Cine 2.10h30, 12h, 13h30,
Top Cine Méier. 10h30, 12h, 13h30,

XUXA REQUEBRA - de Tizuka Yamasaki.
Com Xuxa Meneghel, Daniel e Elke Ma-
ravilha.
>lnfantil. Xuxa interpreta a jornalista Ne-
na, que luta para salvar uma academia
de dança das mãos de um terrível malfei-
tor. BRA/1999. Censura: livre. ?
Circuito: Roxy 1, Barra 1:13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. Rio Sul 1, Via Par-
que 3. Madureira Shopping 1: 13h40,
15h30, 17h20, 19h10, 2\h.Shopping Tiju-
ca 1, Iguatemi 4: 14h10, 16h, 17h50,
19h40, 21h30. Bay Market 2: 14h. 16h,
18h, 20h, 21h40. Nova América 1, Grande
Rio 4, Iguaçu Top 3~. 13h50,15h40,17h30,
19h20, 21h10. Recreio Shopping 1: 15h,
16h50, 18h40, 20h30. Art Fashion Mall 4:
14h40, 16h20, 18h, 19h40, 21h20. Art
west Shopping 1, Art Norte Shopping 1:
13h, 14h40, 16h20, 18h, 19h40, 21h20.
Art Unigranrio 1: 14h20, 16h, 17h40,
19h20, 21h. Largo do Machado 1:14h30,
16h10, 17h50, 19h30, 21h10. Botafogo
Praia5:10h30,12h40,14h50,17h, 19h10,
21h35. Downtown 1: 11 h, 13h10, 15h20,
17h30,19h40, 21h55. Downtown 12.12h,
14h10, 16h20,18h40. New York 9.13h55,
15h50. Hoje, a partir de 12h. New York 14:
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Ho-
|e, a partir de 11h30. NewYork 15:14h30,
16h30, 18h30, 20h30, 22h30. Hoje, a par-
tir de 12h30. Star Rio Shopping 1:15h20,
17h10,19h, 20h50.

JOANA D'ARC - The Messenger - the story of
Joan of Are - de Luc Besson. Com Milla Jo-
vovlch, John Maicovich e Dustin Holfman. *
>Drama. Épico sobre o mito de Joana
D'arfc, uma francesa que seguindo visões
religiosas, luta contra os ingleses e aca-
ba morrendo queimada em uma fogueira.
EUA/1999. Censura: 14 anos.
Circuito: Estação Paissandu. Rio Off Pri-
ce 1. Barra 5 Art Copacabana. Art Fasion
Mall 1, Art Wesf Shopping 2, Art Plaza 2.
15h, 18h, 21h. Via Parque 2. 14h30,
17h30, 20h30. Iguatemi 6:14h20,17h20,
20h30. Botafogo Praia 4: 11h, 14h30,
18h10, 22h. Downtown 9: 11h15, 14h40,
18h05, 21h30. New York 12. 14h40,
17h50, 21 h. Hoje, a partir de 11h30. New
York 13. 13h30, 16h40, 19h50. Star Ipa-
nema'. 15h40, 18h50, 22h. Sfar Campo
Grande 2. 14h40, 17h50. 21h. Star Rio
Shopping 2. 14h20, 17h30, 20h40. Wind-
sor. 14h30, 17h40, 20h50.

Continua na página 6

NA VOZ DE WOODY

NA VEISÀOIEGENOAOA __ M a| mm m mm m ¦
TOM HANKS TIM ALLENCOMO BUZZ UGHTYEAR

• PIXAR

DOMINGO. 19 DE DEZEMBRO DE 1999
Música
LUIZ MELODIA
Canecão
0 compositor divide o
palco com Emílio Santiago

JORNAL DO BRASIL

Música
IVAN LINS
Metropolitan
0 cantor e compositor faz

de Natal

r

EE



^ 
JORNAL DO BRASIL

B PROGRAMA
cadernob@jb.com.br

DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999

•

^1^———¦ DUAS MAOS - A cSPcRA - Texto e inter- ncHcNulAs rLAMCNWo oe uunu-
^pretagao de Carol Machado e Ingrld ra da Universidade EsfAcio de SA, Avenl-

da FundigAo Ar- 1023). Domingo, &s 20h30. R$ 10.
Lapa as da Profissio-

%, e iis do Flamenco Victoria

Vcx£ ej+S co*vi4a4o HI
^lim ajj^Hp para a <io

1| fASSISTA AO FILME COM A XUXA

£' >*10!9* <8* -^- ~*~» •$» 88i JK- ¦

CRIANÇA

TEATR

JORNAL DO BRASIL
APRESENTA

, .ASSISTA NOS MELHORES CINEMAS , ,*&1 CUNSUUi- HMIUWO  ';y.
ASSINANTE DO JORNAL DO BRASIL (E ACOMPANHANTE) PAGA MEIA TODOS OS DIAS EM TODAS AS SESSÕES §+\-

Vcxr ejfí co*vi4a4o
para a fej+a Jo witíwío.

SZ 09 
'23 

&

•PAOMOCAO*
ASSISTA AO FILME E FALE COM A XUXA

-IIFOMMÇÔES IAS NUETíMM-

K*tii«; B . .TO»ias-®-*

A NOIVA

ESTAVA

DE PRpTO

HOJE
Espaço Unibanco de Cinema

15h30 • 17h30 • 19h30
12 anos

¦ Continuação da pág. 5/Cinema

CONTINUAÇÃO
A GAROTA DOS SEUS SONHOS - La nina de
tu ojos - de Fernando Trueba. Com Pené-
lope Cruz e Antonio Resines.
J>Drama. Com o regime de cooperação
entre Franco e Hitler. a Alemanha convi-
da cineastas simpáticos ao regime pararodar em Berlim o drama musical andaluz
A Garota dos seus sonhos. Espanha/-
1999. Censura: 14 anos. ????
Circuito: Espaço Unibanco 1: 14h40,
17h, 19h20, 21 h45. Estação Barra Point
1: 14h20, 16h40, 19h, 21h20.

TUDO SOBRE MINHA MÃE -Todo sobre mi ma-
dre - de Pedro Almodovar. Com Cecilia
Roth, Marisa Paredes e Penelope Cruz.
}>Drama. Depois que seu filho morre
num acidente sem saber que o pai tinha
seios maiores que a mãe e atendia pelo
nome de Lola, Manuela não suporta o
peso de sua consciência. Espanha/Fran-
ça/1999. Censura: 14 anos. ????
Circuito: Estação Museu: 21 h.

OS CARVOEIROS - de Nigel Noble.
J>Documentário. A vida de milhares de
trabalhadores rurais que ganham seu
sustento queimando arvores para a in-
dústria do carvão. Brasil/97/99. Censura:
12 anos. ???
Circuito: Espaço Unibanco 3: 14h30.

SANTO FORTE - de Eduardo Coutinho.
>Documentário. Entre a missa do Papa
no Aterro e o Natal, equipe de cinema pe-
netra na intimidade religiosa de morado-
res de uma favela carioca. Brasil/1999.
Censura: 12 anos. ???
Circuito: Espaço Unibanco 3: 16h. 19h,
22h.

0 PRIMEIRO DIA - de Daniela Thomas e Wal-
ter Salles. Com Fernanda Torres, Luís Car-
los Vasconcellos e Matheus Nachtergale.
2>Drama. Rio de Janeiro. 31 de dezem-
bro de 1999. Dois jovens desconhecidos
vindos de mundos opostos, se encontram
no teto de um prédio em Copacabana.
Brasil/1999. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Espaço Unibanco 3: 20h30.
Cine Arte UFF: 18h, 19h30

CADETE WINSLOW - The Winslow Boy - de
David Mamet. Com Nigel Hawthorne e
Jeremy Northam.
>Drama. Na Inglaterra de 1912, filho mais
novo do patriarca Arthur Winslow é expul-
so do Colégio Naval, acusado de roubo.
EUA/1999. Censura: 12 anos. ???
Circuito: Estação Museu: 14h30.

A FORTUNA DE C00KIE • Cookie's Fortune -
de Robert Altman. Com Glenn Close. Ju-
lianne Moore e Chris 0'Donnell.
J>Comédia. A morte de uma anciã causa
cbnfusão em cidadezinha habitada por
personagens excêntricos. EUA/1998.
Censura: 14 anos. ???
Circuito: Laura Alvim 1: 16h, 18h10.

DE OLHOS BEM FECHADOS - Eyes wide shut- de Stanley Kubrick. Com Tom Cruise.
Nicole Kidman e Sydney Pollack.
>Drama. Médico em crise no relaciona-
mento vaga pela noite em busca de aven-
turas extra-conjugais. EUA/1999. Censu-
ra: 18 anos. ***
Circuito: Estação Botafogo 1: 15h, 18h,
21 h. Laura Alvim 1: 20h30.

NÓS QUE AQUI ESTAMOS POR VÓS ESPERA-1 MOS - de Marcelo Masagão.
>Documentário. Filme-memória sobre o sé-
culo 20, a partir de recortes biográficos reais
e ficcionais de pequenos e grande persona-
gens. Brasil/1999. Censura: livre. ???

Circuito: Espaço Unibanco 3: 17h30.
ELEIÇÃO - Election - de Alex Payne. Com
Matthew Broderick e Reese Witherspoon.
£>Drama. Tracy Flick é a única candidata' à presidência do conselho estudantil de
sua escola. Porém, o professor de física
tem outros planos para ela. EUA/1999.
Censura: 14 anos. ??
Circuito: Estação Botafogo 3: 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. Estação Barra Point 2:
15h40, 17h40, 19h40,21h40.

N0 CORAÇÃO DOS DEUSES - de Geraldo
Moraes. Com Antônio Fagundes, Roberto
Bonfim, Cristina Prochaska e Bruno Torres.

. }>Aventura. Grupo de aventureiros tenta
redescobrir o ouro dos Martírios a partirde um roteiro de viagem do século 17 e
acaba caindo no tempo dos bandeiran-
tes. Brasil/1999. Censura: livre. ??
Circuito: New York 7: 22h. 0h05.

DE CASO COM 0 ACASO - Sliding doors - de
Peter Howitt. Com Gwyneth Paltrow, John
Hannah e John Lynch.
»Comédia romântica. Executiva bem su-
cedida é despedida pelo patrão e volta pa-ra casa mais cedo que de hábito. Quando
ela perde o metrô, sua vida e de seu namo-
rado sofrem uma estranha reviravolta. In-
glaterra/1998. Censura: 14 anos. **
Circuito: Art Fashion Mall 2: 19h50,
21h50. New York 9. 17h45, 19h50, 21h55.

CORRA LOLA, CORRA - Lola rennt - de Tom
Tykwer. Com Franka Potente e Moritz
Bleibtreu.
J>Ação. A vida. o amor e o dinheiro depen-
dem das pernas de Lola, que dispara pelasruas de Berlim para salvar o namorado.
Alemanha/1998. Censura: 12 anos. ??
Circuito: Estação Paço: 16h, 17h30, 19h.

0S PICARETAS - Bowfinger - de Frank Oz.
Com Steve Martin, Eddie Murphy e Hea-
ther Graham.
>Comédia. Produtor de cinema quasefalido arrisca sua última chance para a fa-
ma. EUA/1999. Censura: livre. ??
Circuito: New York 2: 21h50, Oh.

0 SEXTO SENTIDO - The sixth sense - de
M.Night Shyamalan. Com Bruce Willis,
Haley Joel Osment e Toni Collette.
>Drama. O menino Cole Sear, de 8
anos, é assombrado por um tenebroso
segredo: ele vê fantasmas. EUA/1999.
Censura: 12 anos. *?
Circuito: Novo Jóia: 15h, 17h, 19h, 21 h.
Estação Museu. 19h. Art Ptaza 1: 15h10.
17h10, 19h10, 21h10. Grande Rio 1:

Jeanne Moreau
um filme de François Truffaut

numa montagem baseada no tex-
to dos alemães Reiner Lückner e
Stefan Reisner. A tradução é de
Felícia Volkart e no elenco estão
Cid Borges, Francisco de Figuei-
redo e Renata Sabino. Tonho e
Cacá, personagens interpretados
por um casal de crianças, tocam
instrumentos de percussão e aju-
dam na cantoria, procurando
mostrar que também são respon-
sáveis pela preservação da vida

20h30. Hoje, a partir de 16h10. Barra 4:
15h, 17h20, 19h30, 21h45. Via Parque 6,
Recreio Shopping 4, iguatemi 3, Madureira
Shopping 2. 14h40, 16h50, 19h, 21h10.
Iguatemi 5:19h30, 21 h40. Nova América 4:
14h50, 16h50, 19h10, 21h20. Ilha Plaza 1:
19h, 21h15. Grande Rio 5: 14h20, 16h30,
18h40, 20h50. Center. 15h, 17h10, 19h20,
21h30. Bay Market 4: 15h, 17h10, 19h20,
21h15. Art West Shopping 3, Art Norte
Shopping 2. 15h10, 17h10, 19h10, 21h10.
Botafogo Praia 3: 11h30, 14h10, 16h50,
19h30, 21h50. Downtown 10: 11h30,
13h55, 16h20, 18h50, 21h10, Downtown
11: 12h05, 14h30, 16h55, 19h20, 21h45.
New York 17: 14h30, 16h45, 19h, 21h15.
Hoje, a partir de 12h15. New York 18:
15h30,17h45,20h, 22h15. Hoje, a partir de
13h15. Star Rio Shopping 3.15h, 17h, 19h.
A partir de 2o, sessão às 21 h.

REAPRESENTAÇÃO
A NOIVA ESTAVA DE PRETO - La mariée etait en
nolr - de François Truttaut. Com Jeanne
Moreau, Claude Rich e Jean Claude Brialy.
>Drama. Julie passa a conhecer vários ho-
mens que, anos antes, causaram a morte de
seu noivo. França/1967. Censura: 12 anos.
Circuito: Espaço Unibanco 215h30,17h30,
19h30. A partir de 2* também às 21h30.

A VIDA SONHADA DOS ANJOS - La vie rêvée des
anges - du Erick Zonca. Com Elodie Bou-
chez, Natacha Régnier e Grégoire Colin.
>Drama. Duas amigas se unem e se
agridem segundo as dificuldades da vida.
França/1998. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Cine Arte UFF: 21 h.

MENINO MALUQUINH0 2, A AVENTURA - de
Fernando Meirelles e Fabrizia Pinto. Com Sa-
muel Costa, Stênio Garcia, Nelson Dantas.
5>Comédia infantil. Maluquinho vai pas-sar as férias com os avós e descobre se-
res do centro da Terra. Censura: livre. *?
Circuito: Cândido Mendes: 15h.

OS AMANTES DO CÍRCULO POLAR • Los
amantes dei circulo polar - de Júlio Me-
dem. Com Fele Martinez, Najwa Nimri e
Nancho Novo.
>Romance. Uma história de amor secreta
entre dois irmãos por afinidade, conforme
o ponto de vista de cada um dos protago-nistas, dos 8 aos 25 anos. Espanha/1998.
Circuito: Laura Alvim 2.17h, 19h, 21 h.

EXTRA
CURTAS NO CENTRO - Programa 1: O trem,
de Flávio Chaves; Impresso à bala, de Ri-
cardo Favilla; Oi Laura, oi Luís, de Márcio
Melges; Nictheroy em foco, de Paulo An-
dré Lima e outros; Circular, de Adriano Fi-
aux e outros; O combustível do futuro, de
Gustavo Cascon; Programa 2: Só mesmo
vendo como é que dói, de Roberto Petti;
Dinheiro, de Aaron e Cristina Koenig; Ju-
rujuba, de José Luiz Filho e outros; Sopro,
de Eduardo Nunes e Flávio Zettel; Pai-
haço Xupeta, de André Sampaio e Carlos
Sanches; Na calada da noite, de Luiz Ar-
naldo Campos e Paulo Halm.
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil.
16h30, programa 2; às 18h30, programa 1.

A BELA AORMECIDA - Exibição em vídeo
do clássico infantil. Entrada franca.
Circuito: Centro Cultural Banco do Bra-
sih 14h

i>0 Caderno B não se responsabiliza poralterações de última hora nos preços, ho-
rários e endereços fornecidos pelos or-
ganizadores e divulgadores dos eventos,
ou empresas citadas. Os horários podemser confirmados por telefone.

DUAS MÃOS - A ESPERA - Texto e Inter-
pretação de Carol Machado e Ingrld
Guimarães. Centro Interativo de Circo
da Fundição Progresso, Rua dos Ar-
cos, 28, Lapa (220-5022). Sáb., às 21 h,
e dom., às 20h. Último dia.

nos 
jardins

no planeta. Atuando há mais de
10 anos na cidade, a companhia
Diversão e Arte promove espetá-
culos voltados ao público mirim,
principalmente à criança em ida-
de escolar, com a proposta de
mostrar trabalhos que ajudem na
formação de cidadãos.

? CÉU E TERRA, ÃGUAEAR
Jardins do Palácio Guanabara,
às 15h30
Mais Informações no roteiro

ESTREIA
DONA NINGUÉM - De Heloneida Studart.
Direção de Jesus Chediak. Com Aracy
Cardoso. Teatro Vanucci, Shopping da
Gávea, Rua Marquês de São Vicente,
52/3° andar, Gávea (274-7246). 5a e 6»,
às 17h, sáb., às 19h, e dom., às 18h. R$
15. Duração: 1h10. Último dia. Retorna
dia 6 de janeiro.X>Monólogo. Mulher submissa vê sua vi-
da dar uma guinada após a morte do
marido.

ÚLTIMOS DIAS
BISPO JESUS DO ROSÁRIO - A VIA SACRA
DOS CONTRÁRIOS - De Clara Góes. Dire-
ção de Moacyr Góes. Com Léon Góes,
Helena Ranaldi e outros. Teatro Carlos
Gomes, Praça Tiradentes, s/n5, Centro
(232-8701). 5» e 6», às 19h, sáb., às 21h,
e dom., às 20h. R$ 10 e R$ 5 (estudantesda UNE e UBES e idodos). Último dia.
5>Drama. A peça retrata alguns momen-
tos da vida do artista, discutindo ao mes-
mo tempo o amor, a arte e a fé.

NÃO AGÜENTO MAIS TIRAR A ROUPA TODA
NOITE! - Coletânea de textos. Direção de
André Rangel. Com Leda Lúcia, Luiz Va-
lentim e outros. Teatro Sidney Domingues,
Travessa dos Tamoios, 40 B, Flamengo
(265-1166). 6" e sáb., às 21 h, e dom., às
20h. R$ 12. Duração: 1h10. Último dia.
2>Comédia. Quatro esquetes mostram
situações insólitas do cotidiano.

S0UL 4 - De Manuela Dias. Direção de
Luiz Salém. Com Arietta Corrêa, Renata
Castro e outros. Espaço 3 do Teatro Vil-
la-Lobos, Avenida Princesa Isabel, 440,
Copacabana (542-6635). 5o a sáb., às
21 h30, e dom., às 20h. R$ 10. Último dia.
E>Comédia. Namorado pede um tempo
no namoro e o que deveria ser um drama
se transforma em diversão.

ADIS ABEBA - De Gastão Jardim. Direção
de Nadege Jardim. Còm a Cia. Muito Fran-
ca de Teatro. Casa de Cultura Margarida
Rey, Rua Cristiano Lacorte, 54, Copaca-
bana (522-1603). 6» e sáb., às 21 h, e
dom., às 19h. R$ 10 e R$ 5 (estudantes,
classe e assinantes do JB). Último dia.
>Drama. Duas mulheres, uma senil e
outra sem memória, vivem em paz até a
chegada de uma estranha.

VIVA BARCOS - Roteiro, concepção e dire-
ção do grupo Fosco Aveludado. Porão da
Casa de Cultura Laura Alvim, Avenida
Vieira Souto, 176, Ipanema (267-1647).
6a e sáb., às 21h30, e dom., às 20h30.
R$ 10. Último dia.
l>Musical. O espetáculo reúne composi-
ções e arranjos doe Luiz Antonio Barcos.

ESTRELAS DO PRINCÍPIO AO FIM - Criação
coletiva. Direção de Myrian Pérsia. Com
Jorge Azevedo e Veluma. Teatro Casa
Grande, Avenida Alrãnio de Melo Franco,
290, Leblon (239-4046). 6« e sáb., às
21 h30, e dom., às 20h30. R$ 15. Último dia.
J>Comédia musical. Os dois atores se
desdobram em oito personagens em es-
quetes que retratam a vida de artista.

TEATRO A VAPOR - Baseado em crônicas
de Arthur Azevedo. Direção de Maria

Cristina Gatti. Com Beatriz Gemal, Bety
Schumacher e outros. Parque das Rui-
nas, Rua Murtinho Nobre, 169, Santa Te-
resa (252-0112). 6a e sáb., às 21 h, e
dom., às 19h. R$ 15. Último dia.
>Comédia. Recria a atmosfera cosmo-
polita do Rio de Janeiro entre 1906 e
1908, valorizando o papel da imprensa.

OS CAFAJESTES - De Aninha Franco. Dl-
reção de Fernando Guerreiro. Com Os-
valdo Mil, Alexandre Shumacher e ou-
tros. Teatro dos Quatro, Rua Marquês
de São Vicente, 52/2° piso, Gávea (274-
9895). 5* a sáb., às 21 h, e dom., às 20h.
R$ 15 (5»), R$ 20 (6a e dom.) e R$ R$
25 (sáb.). Ingressos a domicílio pelostelefones 285-2718 e 225-4429. Dura-
ção: 2h. Último dia.
>Muslcal. Uma critica aos proconceitosmasculinos que descamba para a brin-
cadeira.

NIJINSKY • DIVINO BUFÃ0 - Baseada no
diário do bailarino. Direção de Rossela
Terranova e Cláudia Schapira. Com Luís
Melo. Teatro Laura Alvim, Avenida Vieira
Souto, 176, Ipanema (247-6946). 5" a
sáb., às 21 h, e dom., às 20h. R$ 12 (5* e
6") e R$ 15 (sáb. e dom.). Último dia.
>Monólogo. O ator encarna o gênio das
sapatilhas que aos 28 anos, decide tro-
car os passos pelas palavras.

KR0N0S - Texto, direção e interpretação
da Intrépida Trupe. Fundição Progresso,
Rua dos Arcos, 24, Lapa (220-5070).Sáb. e dom., às 19h30. R$ 15. Último dia.
>Um bufão irreverente conta a história
do tempo desde o big bang até os dias
de hoje.

NOSTRADAMUS - De Doe Comparato. Di-
reção de Renato Borghi. Com Cecil Thi-
ré, Laura Cardoso e outros. Teatro 1 do
CCBB, Rua Primeiro de Março, 66, Cen-
tro (808-2020). 4a a dom., às 19h. R$ 10.
Último dia.
>Drama. Conta a trajetória do médico
francês que fez previsões sobre o futuro.

NOVIÇAS REBELDES - De Dan Gogin. Di-
reção de Wolf Maya. Com Totia Meireles,
Dill Costa e outros. Teatro SESI, Avenida
Graça Aranha, 1, Centro (563-4163). 5°,
6a e dom., às 19h30, e sáb., às 21 h. R$ 10
(5a e 6a) e R$ 15 (sáb. e dom.). Último dia.
5>Comédia musical. Freiras fazem show
para arrecadar fundos para o enterro das
irmãs que morreram de botulismo.

ALUCINAÇÕES NA MADRUGADA - De Luis
Henriques Neto. Direção de Luiz Carlos
Maciel. Com André Falcão, Alexandra
Moraes e outros. Teatro Bibi Ferreira,
Casa de Cultura Eduardo Cabús, Rua
Visconde de Ouro Preto, 78, Botafogo
(539-4591). 6a e sáb., às 21 h, e dom., às
20h. R$ 20. Último dia.
>Comédia romântica. O último progra-
ma de rádio de Penélope Miranda.

MISTÉRIOS E PAIXÕES - A LUA DOS CIGA-
NOS - De Andréa Murta. Direção de Ju-
celen Calazans. Com RoHélcio Hime,
Fernanda Zee e outros. Teatro Galeria,
Rua Senador Vergueiro, 93, Flamengo
(558-8846). 6» a dom., às 21h. R$ 10.
Não haverá espetáculo nos dias 24, 25,
31 de dezembro e 1o de janeiro. Até dia
3 de janeiro.>Musical. Sobre a cultura e as histórias
do povo cigano.

ADOLESCENTES, AB0RRECENTES, AB0R-
RECIDOS - De Gisa Gonsioroski. Dire-
ção de Bemvindo Sequeira. Com André
Garça, Daniel Mülier e outros. Teatro
BarraShoppIng, Avenida das Américas,
4.666, Barra da Tijuca (431-9721). Sáb.
e dom., às 19h. R$ 12 e R$ 6 (estudan-
tes). Dia 25 não haverá sessão. Até dia
26 de dezembro.
>Adolescente. As aventuras e desço-
bertas de sete amigos na adolescência.

UM SOPRO NO AR - Texto e direção de Er-
ic Nielsen. Com Fábio Junqueira, Alice
Reis e outros. Teatro Gláucio Gill, Praça
Cardeal Arcoverde, s/n®, Copacabana
(547-7003). 5a a sáb., às 21 h, e dom., às
20h. R$ 10. Último dia.
>Drama. História de amor ambientada
na década de 50, em Copacabana.

OS IGNORANTES-Texto, direção e inter-
pretação de Pedro Cardoso. Teatro das
Artes, Shopping da Gávea, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52/2° piso, Gávea
(540-6004). 5a a sáb., às 21h30, e
dom., às 20h. R$ 15 (5a), R$ 20 (6a e
dom.) e R$ 25 (sáb.). Ingressos a domi-
cílio pelos telefones 285-2718 e 225-
4429. Último dia.
>Monólogo. O ator recria vários perso-nagens a partir da história de um menino
criado apenas pelo pai.

RELAX...IT'S SEX - Texto, música, versões
e direção de Wolf Maya. Com Adriana
Garambone, Danielle Winits e outros.
Teatro Café Pequeno, Rua Ataulfo de
Paiva, 269, Leblon (294-4480). 5« e 6a,
às 21h30, sáb., às 20h e 22h30, e dom.,
às 20h. R$ 20 (5a), R$ 25 (6a e dom.) e
R$ 30 (sáb.). Último dia.

>Comédia musical. Situações inusitadas
envolvendo pessoas comuns.

A BOFETADA - Textos de Miguel Magno,
Mauro Rasi e Ricardo Alemelda. Direção
de Fernando Guerreiro. Com a Cia. Baia-
na de Patifaria. Teatro do Leblon/Sala
Marília Pára, Rua Conde Bernadotte, 26,
Leblon (511 -2791). 5a a sáb., às 21 h30, e
dom., às 20h. R$ 20 (5a, 6a e dom.) e R$
25 (sáb.). Ingressos a domicílio pelos te-
lelones 285-2718 e 225-4429. Último dia.
J>Comédia. O grupo encena três pérolas
do bestelrol.

3>Tragicomédla. A conversa de duas
avós, esperando as netas para o almoço.

CONTINUAÇAO
GULA - Roteiro de Ana Kfouri, Isabel Ca-
vaicanti e Leonardo Sá. Direção de Ana
Kfouri. Com Marilia Martins, Nadla Pasl-
ni e outros. Espaço Cultural Sérgio Porto,
Rua Humaitá, 163, Humaltá (266-0896).5a a sáb., às 21h, e dom., às 19h. RS 10.
Último dia. Retorna dia 6 de jeneiro.>Comédia farsesca. A peça reúne tre-
chos de textos de quase 30 autores so-
bre a voracidade do homem.

UM MARIDÃ0 NA CONTRAMÃO - De Ray
Cooney. Direção de João Bethencourt.
Com Osmar Prado, André Valli e outros.
Teatro Clara Nunes, Shopping da Gávea,
Rua Marquês de São Vicente, 52/3°piso,
Gávea (274-9696). 5" a sáb., às 21 h, e
dom., às 19h30. R$ 15 (5*), R$ 20 (6a e
dom.) e R$ 25 (sáb.). Ingressos a domi-
cílio pelos telefones 285-2718 e 225-
4429. Não haverá sessão nos dias 24 e
31 de dezembro.
J>Comédla. Homem casado com duas
mulheres corre o risco de ser desmasca-
rado ao ajudar uma velhinha.

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO - Adapta-
ção de Maurício Arruda Mendonça' para
o texto de Lewis Carroll. Direção de
Paulo de Moraes. Com Sérgio Medei-
ros, Flávia Fasiães e outros. Fundição
Progresso, Rua dos Arcos, 20, Lapa
(554-5281). 5a e 6", às 20h, sáb.. e
dom., às 18h e 21 h. R$ 15. Último dia.
Retorna dia 6 de janeiro.>Fábula. O diretor leva o público a uma
misteriosa e mágica viagem pelo país
das maravilhas.

0 CAPOTE - De Gogol. Direção de Paulo
Afonso de Lima. Com Neila Tavares,
Gilson Gomes e outros. Teatro do Mu-
seu do Telephone, Rua Dois de Dezem-
bro, 63, Flamengo (556-3189). 6* a
dom., às 19h. R$ 10. Último dia. Retor-
na dia 7vde janeiro. ...
Drama. Funcionário público acalenta o
sonho de ter um capote novo.

CORAÇÃO BRASILEIRO - Texto e direção
de Flávio Marinho. Com Darliel Dantas,
Cristina Pereira e outros. Teatro Vanuc-
ci, Shopping da Gávea, Rua Marquês
de São Vicente, 52/3° andar, Gávea
(274-7246). 5a a sáb., às 21h30, e dom.,
às 20h30. R$ 20 (5a), R$ 25 (6a e dom.)
e R$ 30 (sáb.). Ingressos a domicílio pe-los telefones 285-2718 e 225-4429. Não
haverá sessão nos dias 23, 24, 30 e 31
de dezembro.
>Comédla. A história de quatro amigos,
dos nove aos 44 anos, tendo como panode fundo a recente história do Brasil.

OBERÕSTERREICH - De Franz Xaver
Kroetz. Direção de Darson Ribeiro. Com
Darson Ribeiro e Marta Metzler. Casa da
Gávea, Praça Santos Dumont, 116/so-
brado, Gávea (239-3511). 5a a sáb., às
21 h. e dom., às 20h. R$ 10. Último dia.
Retorna dia 6 de janeiro.í>Drama. Diante da gravidez da mulher,
casal faz as contas para decidir se vai ter
o filho ou não.

INTIMIDADES - De Walcyr Carrasco e
Alolsio de Abreu. Direção de Alolsio de
Abreu. Com Sylvia Bandeira, Marcelo
Brou e Lúcia Máximo. Café-Teatro Are-
na, Rua Siqueira Campos, 143/sl.40,
Copacabana (235-5348). 5a a sáb., às
21 h, e dom., às 20h. R$ 10 (5a), RS 15
(6a e dom.) e R$ 20 (sáb.). Não haverá
sessão dias 24, 30, 31 de dezembro, 1°
e 2 de janeiro.3>Comédia. Duas sexólogas ensinam ao
público como agir em situações inuslta-
das.

0 AVARENT0 - De Molière. Direção de
João Bethencourt. Com Jorge Dória.
Sala Fernanda Montenegro do Teatro do
Leblon, Rua Conde Bernadote, 26, Le-
blon (274-3536). 5a a sáb., às 21 h, e
dom., às 19h30. R$ 15 (5«), R$ 20 (6a e
dom.) e R$ 25 (sáb.). Duração: 1h30. In-
gressos a domicílio pelos telefones 285-
2718 e 225-4429. Último dia. Retorna dia
6 de janeiro.>Comédia. A peça desenvolve dois te-
mas: a avareza e o amor, correndo para-
lelos.

RELA)fc..lT'S SEX - Texto, música, versões
e direção de Wolf Maya. Com Adriana Ga-
rambone, Danielle Winits e outros. Teatro
Café Pequeno, Rua Ataulfo de Paiva, 269,
Leblon (294-4480). 5a e 6", às 21h30,
sáb., às 20h e 22h30, e dom., às 20h." R$
20 (5a), R$ 25 (6a e dom.) e R$ 30 (sáb.).
Último dia. Retorna dia 6 de janeiro.X>Comédia musical. Situações inusita-
das envolvendo pessoas comuns.

PALAVRA DE MULHER - De Lúcia Leme e
Cyrano Rosalém. Direção de Rogério Fa-
biano. Com Lúcia Leme. Teatro América,
Rua Campos Sales, 118, Tijuca (567-
1572). 6a e sáb., às 21 h, e dom., às
20h30. R$ 15. Último dia. Retorna dia 7
de janeiro.>A jornalista Lúcia Leme chega aos pai-
cos para falar de sua trajetória.

CONTINUAÇAO

ENSAIO ABERTO
ANJO NEGRO - De Nelson Rodrigues.
Direção de Sandro Lucose. Com os alu-
nos da Uni Rio. Sala Glauce Rocha, Uni
Rio, Avenida Pasteur, 296, Urca (295-2548). 4a a dom., às 21h30. Grátis. Dis-
tribuição de senha uma hora antes do
espetáculo. Último dia.
>Drama. Mulher branca se casa com
um negro, após ser violada por ele. Co-
mo vingança, mata os filhos, por também
serem negros.

REESTRÉIA

0 QUEBRA-N0ZES- Teatro Municipal, Pça.
Floriano, s/n°, Centro (262-3935). Sáb.,
às 16h30, e dom., às 17h. R$ 10 (gale-
ria), R$ 15 (balcão simples), RS 25 (pia-
téia e balcão nobre) e 150 (frisa e cama-
rote). Ingressos disponíveis apenas para
a próxima 3a e 4a, às 19h.
>Apresentação do Corpo de Baile do
Teatro Municipal. Música de Tchaikovsky
e coreografia de Dalal Achcar.

TODOS TUS MUERTOS - Teatro do Museu
da República, Rua do Catete, 153, Cate-
te (285-6350). 6' e sáb., às 20h, e dom.,
às 19h. R$ 10. Último dia.
>Espetáculo solo de teatro-dança con-
cebido por Cláudio Fernandez.

HERÊNCIAS FLAMENCAS - Casa de Cultu-
ra da Universidade Estácio de Sá, Aveni-
da Érico Veríssimo, 359, Barra (494-
1023). Domingo, às 20h30. R$ 10.
>Apresentação da Companhia Profissio-
nal do Ballet Flamenco Victoria Nuftez.

20h40. Downtown 7: 17h, 20h50. Hoje.
não há a última sessão. New York 16:
13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Hoje. a par-
tir de 11 h30. Cine Teatro Alcântara: 17h,
19h30. Ilha Auto Cine: 20h. 22h.

MAUÁ: 0 IMPERADOR E 0 REI - de Sérgio
Rezende. Com Paulo Betti, Malu Mader,
Othon Bastos e Hugo Carvana.
!>Drama. Irineu Evangelista de Souza, o
Barão e Visconde de Mauá, com 30
anos, prospera a ponto de ser considera-
do o hommem mais rico do mundo. Mas
sua influência incomoda D.Pedro II. Bra-
sil/1998. Censura: livre. ??
Circuito: Estação Museu: 16h30. New
York 10. 13h25.

ASSIM É QUE SE RIA - Cosi ridevano - de
Gianni Amelio. Com Francesco Giuffrida,
Enrico Lo Verso e Patrizia Marino.
>Drama. A história de dois irmãos sicilianos
que emigram paraTorino, durante o períodode seis anos entre 1958 e 1964. Cada ano
é representado por um dia decisivo na vida
de ambos. Itália/1998. Censura: 12 anos. *
Circuito: Estação Botafogo 2: 14h40,
17h, 19h20, 21h40.
FIM DOS DIAS - End of days - de Peter
Hyams. Com Arnold Schwarzenegger e
Gabriel Byrne.
!>Suspense. Ex-policial se vê com a mis-
são de evitar o apocalipse. EUA/1999.
Censura: 14 anos.
Circuito: Palácio I: 13h30, 1611, 18h30, 21 h.
Hoje, a partir de 16h. Via Parque 1, Shopping
Tijuca 2, Nova América 3, Madureira Shopping
4, Grande Rio 5, Bay Market 3.15h45, 18h15,
20h45. Barra 3. 18h45, 21h15. Iguatemi 2.
13h45, 16h15, 18h45, 211115. Norte Shopping
2. 16h, 18h30, 21h. Iguaçu Top 1: 15h30, 18h,
20h30. Art Quality 1:21 h20. Art West Shopping
4: 14h, 16li30, 19h, 21h30. Botafogo Praia 2.
18h15,21h20. Hoje, não será exibida a sessão
das 21h20. Downtown 4: 18h55, 21h40. Hoje,
não haverá a última sessão. Downtown 9.
111140. 14h25, 17h10, 19h55, 22h40. Doiwi-
town 12. 21h25. New York 7. 14h15, 16h50,
19h25. New York 8.13h40, 16h20, 19h, 21h40.
New York 10. 16h. 18h35, 21h10. Star Guada-
lupe 2. 16h20, 18h40, 21 h. Hoje, a partir de
14h. Top Cine Méier, Top Cine Petrópolis 2.
16h30, 18h50, 21h10.

DESTINOS CRUZADOS - Random hearts - de
Sidney Pollack. Com Harrison Ford e
Kristin Scott Thomas.
;>Drama romântico. Acidente de avião
acaba unindo homem e mulher que esta-
vam sendo traídos pelos seus respectivos
cônjuges. EUA/1999. Censura: 14 anos.
Circuito: New York 1:13h35,16h20,19h05.
Cândido Mendes-. 16h40, 19h, 21h20.

MERO ACASO - Marta: meet Frank, Daniel and
Laurence - de Nick Hamm. Com Rufus
Sewell, Tom Hollander e Joseph Fiennes.
í>Comédia. Três amigos vivem em eterna
competição acabam conhecendo Mar-
tha. E passam a disputar o seu amor.
EUA/1998. Censura: 12 anos.
Circuito: Botafogo Praia 1: 11h50, 14h,
16h10, 18h50, 21h10, 23h20. Hoje, não
haverá a última sessão. Downtown 2.
11h20, 13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10.

STIGMATA - Stigmata - de Rupert Wainw-
right. Com Patrícia Arquette, Gabriel Byr-
ne e Jo Nathan Pryce.
>Drama. Um padre precisa encontrar
em sua alma a força para salvar a vida de
ema garota, mesmo que para isso ler,ha
que ir contra suas crenças. EUA/1999.
Censura: 14 anos.
Circuito: São Luiz 1, Leblon 1, Rio OffPri-
ce 2, Center. 15h, 17h10, 19h20, 21h30.
Hoje, não haverá a última sessão no São
Luiz 1 e no Leblon 1. Roxy3.14h30,16h40,
18h50, 21 h. Palácio 2. 14h, 16h10, 18h20,

s

Agua

Neste domingo, a companhia
de teatro Diversão e Arte apresen-
ta, nos jardins do Palácio Guana-
bani, em Laranjeiras, o espetácu-
lo Céu e terra, água e ar (foto),
no qual tudo é abordado dentro
de um clima de otimismo e hu-
mor, enfatizando a importância
da qualidade de vida, numa de-
monstração de consciência ecoló-
gica e de cidadania. A peça tem a
água como o elemento principal,
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fMILIO SANTIAGO E LUIZ MELODIA -
Canecão, Avenida Venceslau Brás, 215.
Botafogo (543-1241). Dom., às 21h. RS 15

, (arquibancada), RS 20 (lateral). RS 25 (se-
I. tor C) R$ 35 (setor B) e RS 40 (setor A).

IVAN LINS - Metropolitan, Via Parque, Av.
. ^Ayrton Senna. 3.000. Barra (421-1331).

^ Dom., às 20h30. RS 20 (lateral e platéia).
, RS 30 (especial, lateral especial e cama-

,!rote B), e RS 50 (palco e camarote A).

MPB 4 - Garden Ha//. Shopping Barra
.Garden, Av. das Américas, 3.255, Bar-

¦ rg da Tijuca (431-5527). Dom., às
4. 20h30. RS 20 (mezanino), RS 30 (setor

. . B), RS 35 (setor A). RS 40 (palco) e RS
50 (camarote).

f >Show para divulgação do CD MPB 4
. - ao vivo - melhores momentos.

BETO MARQUES - Hipódromo Up, Praça
, Santos Dumont, 108. Gávea (294-0095).

,Dom., às 22h. Couvert a RS 7. Consuma-
. ,'L ção a RS 8.

c O músico mostra sua nova safra de
c - .composições e releituras de Bob Marley,

. -Luiz Melodia e outros.

GRÁTIS
;fMILINHA BORBA - Largo do Cristiano,

Santa Cruz. dom., às 18h. Grátis.
>A cantora se apresenta no Projeto Rio

, ¦ ,e-as vozes de Ouro acompanhada pela
¦Orquestra Cuba Libre.

; ULTIMO DIA
CHUVEIRO ILUMINADO - Teatro Planetário,
Rua Padre Leonel Franca. 240, Gávea
(239-5948). Dom., às 20h30. R$ 15.
Í -Com Cecilia Boal. Laura Sandroni, e

: voutros.
! CAMILA BRUNATTI - Antonino, Av. Epitácio

^Pessoa, 1.244, Lagoa (523-3791). Dom.,
àp 20h. Consumação a RS 10. Couvert a

1 RS 15. Desconto de 30% para o Clube JB.
J>No repertório da cantora, clássicos do
cancioneiro italiano.

CLÁSSICO
;Ç0R0S & CORAIS - Rotunda do Centro

Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro
de Março, 66, Centro (808-2020). Sáb. e

na idom., às 17h. Grátis.' -j>Apresentação do Coro de Câmera Pró-
, ,-Arte. Regência de Carlos Alberto Figuei-

, rédo. No programa, Villa-Lobos e Fauré.
j! CANTATA DE NATAL - TEATRO DA UFF.

Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói
,(719-7449). Dom., às 10h. Grátis.

- ¦) -2>Apresentaçâo do Coral Todo Tom da
LÍFRJ e Orquestra da UFF. Regência de
Ricardo Tacuchiam. No programa, obras
clássicas e do folclore brasileiro.

i PAGODES E GAFIEIRAS
' GAFIEIRA ELITE - Rua Frei Caneca, 4,

Centro (232-3217). Pagodão do real. 6»,
, às 19h. Sáb., às 21h, show com Zeca do

Trombone e Carlos Dafé. Dom., a partir
das 18h, baile dos Anos Dourados, com

f a,Orquestra Guarany. RS 1,99 (pagode);
- ,R$ 5 (show) e RS 3.

MOONLIGHT SERENADE - Bar do Tom. Rua
. Adalberto Ferreira, 32, Leblon (274-

J ,4022). Música ao vivo para dançar com a
,orquestra Brazil Jazz Band. Dom., das

: 2Òh à meia-noite. Couvert a RS 10. Con-
,sumação a RS 10. O casal mais charmo-

.. .so da noite ganha um jantar no restau-
v rante Plataforma.

GAROTO NOEL - Direção de Karen Acioly.
Centro Cultural da Light, Rua Marechal Fio-
riano. 168. Centro (211-4822). Sáb. e dom.,
às 16h. Grátis. Senhas a partir das 14h.
>Musical sobre a infância e adolescèn-
cia de Noel Rosa.
KRONUS - Direção de Beth Martins,
Cláudio Baltar e Vanda Jacques. Cria-
ção e interpretação da Intrépida Trupe.
Fundição Progresso, Rua dos Arcos,
24, Lapa (509-7031). Sáb. e dom., às
19h30. RS 15.
X>Bufào irreverente conta a história do
tempo desde o Big Bang até os dias de
hoje.

0 PICADEIRO DA HISTÓRIA - Direção de
Renato Carrera. Teatro do Sesi. Av. Gra-
ça Aranha, 1, Centro (563-4163). Sáb. e
dom., as 17h. RS 5.
:>Os palhaços Mariola e Cuzcuz contam
episódios da História do Brasil.

"PUM"- UMA OPERETA ROMÂNTICA - Texto
de Arthur Azevedo. Direção Ronaldo Tas-
so. Casa de Cultura Laura Alvim. Av. Viei-
ra Souto. 176, Ipanema (267-1647). Sáb.
e dom., às 17h. RS 12.
3>0 jovem Cazuza laz tudo o que pode
para impedir o casamento de sua ama-
da Lainha com o noivo escolhido pelos
pais dela.

NO REINO ENCANTADO DE PAPAI NOEL -
De Carlos Henrique Casanova. Teatro
das Artes, Shopping da Gávea, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52, 2® piso, Gávea
(274-4532). Sáb. e dom., às 17h. RS 12.
J>Musical de Natal.

RIFINFIM NO MEDELIM - Direção de Veni-
cio Fonseca. Com o Grupo Moitará.
Teatro do Museu da República, Rua do
Catete, 153, Catete (285-6350). Sáb. e
dom., às 17h. RS 10.
>O espetáculo de máscaras conta a his-
tória de Seo Hilário, Dona Maria dos Bo-
bes e a menina Pipi.

0 ROUXINOL - Direção de João Gomes.
Teatro do Sesc de Copacabana. Rua Do-
mingos Ferreira, 160, Copacabana (548-
1088). Sáb. e dom., às 17h. RS 5.
5>Um rouxinol com um canto magnífico
muda a vida de um Madarim e de toda
sua corte.

OS SALTIMBANCOS - Tradução e adapta-
ção de Chico Buarque. Direção de Rogé-
rio Fabiano. Com Maria Lúcia Priolli e Ri-
cardo Graça Mello. Teatro Vannucci
Shopping da Gávea, Rua Marquês de
São Vicente, 52/3°, Gávea (274-7246).
Sáb., às 17h e dom., às 16h. R$ 12.
£>Animais cantam e dançam esperando
um futuro melhor. Presença de Papai
Noel com distribuição de brindes.

A FLAUTA MÁGICA - Adaptação de Celso
Lemos e Antonio Monteiro para a obra de
Mozart. Teatro Carlos Comes, Praça Ti-
radentes, s/n5, Centro (232-8701). Sáb. e
dom., às 17h. RS 10. Desconto de 50%
para crianças até 12 anos.
£>0 pequeno Mozart cria um mundo de
conto de fadas.

EVENTOS

EXTRA

CONTINUAÇAO

CRIANÇA

| ÚLTIMOS DIAS
. t BÍCH0 SOLTO BURITI BRAVO - Direção de

,Júlia Emilia. Centro Interativo de Circo
da Fundição Progresso, Rua dos Arcos,

o 24, Lapa (524-0412). Sáb. e dom., às
17h. RS 7.
5>Peça-dança-cantoria conta as aventu-
ras de um boizinho empacado.

. BRINCADEIRAS DA GATA MARIA - De Maria
Lúcia Priolli. Teatro Vannucci Shopping

<¦ da Gávea, Rua Marquês de São Vicente,
,,52/30. Gávea (274-7246). Sáb.. às 16h e
dom., às 15h. RS 12.

< q>Gatinhas cantam, dançam e brincam
com a platéia músicas natalinas.

A BRUXINHA QUE ERA BOA - De Maria Cia-
ra Machado. Direção de Cacá Mourthé.
Teatro Tablado. Av. Lineu de Paula Ma-
chado. 795, Jardim Botânico (294-7847).
Sáb., e dom., às 17h30. RS 7.
í>Bruxinha diferente não consegue se
"adaptar aos ensinamentos do bruxo su-
tperior.
A CIGARRA E A FORMIGA - Texto e direção
de Luiz Roberto Pinheiro. Teatro Miguel

.Falabella do Norteshopping, Av. Suburba-
l -na, 5.332, Del Castilho (597-4452). Sáb.,

__às 16h e dom., às 15h30. RS 10.
1X>Versão moderna para o clássico.

° DEU A LOUCA NAS BRUXAS - Direção de
Patsy Cecato. Teatro Rubens Corrêa ,
Rua Prudente de Moraes. 824 - Ipanema

„ (523-9794). Sáb. e dom., às 17h. RS 10.
5>Bruxas gêmeas completam 700 anos e
precisam capturar menino para preparar

v poção mágica.

CINDERELA - De José Wilker. Direção de
Eduardo Martini. Teatro Ciara Nunes do
Shopping da Gávea, Rua Marquês de
São Vicente, 152, Gávea. Sáb. e dom., às
17h. RS 15.
J>Adaptação do clássico da literatura in-
fantil.
FLORISBELA & VENCESLAU - Texto de
Monica Leder. Jardim Botânico, Rua
Jardim Botânico, 1.008. Sáb. e dom., às
11 h. Grátis. Se chover, não haverá es-
petáculo. RS 4 ingresso do Jardim
Botânico. Leve um brinquedo para doar
às crianças carentes.
;>Casal de palhaços marcam um encon-
tro e vivem situações poéticas.

JOÃO E MARIA NA CASA DE CHOCOLATE -
Direção de Rose Cortez. Teatro América,
Rua Campos Sales, 118, Tijuca (567-
1572). Sáb. e dom., às 17h30. RS 10.
>Crianças desafiam os perigos da fio-
resta em busca da sonhada casa de cho-
colate.

MARY POPPINS, a babá perfeita - Direção
de Marcello Caridad. Teatro Barrashop-
pmg, Avenida das Américas. 4.666, Barra
da Tijuca (431-9721). Sáb. e dom., às
16h. RS 12.
3>As aventuras de duas crianças ao lado
da nova babá.

PETER PAN - Direção de Eduardo Roess-
ler. Teatro dos Quatro, Shopping da Gá-
vea, Rua Marquês de São Vicente, 52,
Gávea (274-9895). Sáb. e dom., às 17h.
RS 12.
J>As aventuras de Peter Pan, sua amiga
Wendy e a fada Sininho.

0 REI LEÃO - Texto de Márcio Menta.
Teatro do Posto 6, Rua Francisco Sá, 51,
Copacabana (287-7496). Sáb. e dom., às
18h. R$ 10.
3>As aventuras doleãozinho Simba até
se tornar um grande rei.

ROMEU E JULIETA - Direção de Abílio Ra-
mos. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica, 69, Ipanema, (267-7265). Sáb.
e dom., às 17h. R$ 10.
;>0 clássico de Shakespeare ganha di-
namismo e mucicalidade, ao som de fre-
vos, sambas, violas caipiras e um inusita-
do final feliz.

TARZAN - Texto e oireção de Alessandra
do Valle. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel
Lemos, 51-H, Copacabana (521-2955).
Sáb. e dom., às 17h. RS 10.
>As aventuras do herói da selva.

CIRCO GARCIA - Estrada do Cabuçu.
1.810, Campo Grande (415-0032). 3B a
6", às 20h, sáb., dom. e feriados, às 15h,
17h30 e 20h. cadeiras: RS 5 (crianças)
RS 10 (adultos). RS 60 (camarote 4 luga-
res). Menores de 3 anos não pagam.
!>Espetáculo de malabaristas, trapezis-
tas, balé acrobático, entre outros.

XUXU CONVIDA - Centro Interativo de Circo
da Fundição Progresso, Rua dos Arcos,
24, Lapa (524-0412). Dom., às 18h. RS 5.
£>Espetáculo circense com Luiz Carlos
Vasconcelos. Participação especial do
ator Sérgio Machado.

BABILÔNIA FEIRA HYPE - Tribuna C do Joc-
key Club Brasileiro, Rua Jardim Botânico,
Jardim Botânico. Sáb., das 15h às 23h e
dom., das 14h às 22h. RS 3. Estaciona-
mento a RS 4. Crianças até 8 anos e adul-
tos com mais de 65 anos não pagam.
J>Lançamento do livro Os carvoeiros, do
fotógrafo Marcos Prado.

CÉU ETERRA, ÁGUA E AR...- Jardins do Pa-
lácio Guanabara. Laranjeiras. Dom., às
15h30. Grátis.
5>A peça enfatiza a importância da quali-
dade de vida.

LEITURAS E GOSTOSURAS - Sala In/anto-
Juvenil do Centro Cultural Banco do Bra-
sil. Rua 1" de março, 66, Centro (216-
0237). Sáb. e dom., às 16h.
5>Término da temporada de Às portas do
ano 2000.

0 BRASIL TEM HISTÓRIA PRA CONTAR-
Museu Histórico Nacional. Praça Mare-
chal Âncora, s/n°, Centro. Dom., às 16h.
Grátis. Distribuição de senhas às 15h.
£>Com o grupo Morandubetá de Conta-
dores de Histórias.

JARDIM ZOOLÓGICO - Parque da Quinta
da Boa Vista, s/n' (569-2024). De 3" a
dom., das 9h às 16h30. RS 4 (de 3» a 6o)
e RS 5 (sáb., dom., e feriados). Grátis pa-
ra criança até 1m de altura, deficientes e
idosos a partir de 65 anos.
J>0 zoo tem 2.100 animais.

FAÇA CHUVA, FAÇA SOL - Parque do Fia-
mengo, Praia do Flamengo, 300. Dom.,
às 10h. Grátis.
3>Apresentação de coral inlantil, às 10h.
Ás 10h30. espetáculo Bonecos urbanos
e oficina de Natal com chegada de Papai
Noel, às 12h.

PLANETÁRIO - Fundação Planetário -
Rua Vice governador Rubens Berardo,
100, Gávea (274-0096). RS 5. Os progra-
mas são recomendados para público aci-
ma de to anos.
!>Sáb. e dom., às 16h30 - O príncipe sem
nome (sessão de planetário infantil). Às 18h,
Céu: mito e realidade (sessão de planetário).
j>Sáb., às 19h30 - Céu: mito e realidade.
;>Dom., às 16h30 e 18h - O príncipe
sem nome (sessão de planetário infantil).
Às 19h30, Céu: mito e realidade.

FAZENDA ALEGRIA - Floresta encantada,
brinquedos rústicos, caminhadas ecológi-
cas, fazendinha, piscinas naturais, toboá-
guas, além de campo de futebol e pas-
seios a cavalo. Estrada Boca do Mato,
s/n", Vargem Pequena, Recreio dos Ban-
deirantes. (442-1991 e 442-1992). De 4a
a dom., das 10h às 18h. RS 12. após 15h,
RS 6. Pacote promocional com entrada,
almoço e atrações liberadas: RS 15
(crianças até 10 anos) e RS 18 (adulto).

TERRA ENCANTADA - Av. Ayrton Senna,
2.800, Barra da Tijuca (421-9444). 5'1 a dom.,
das 12h às 22h. RS 12 (5» e 6") e RS 17
(sáb., dom. e feriados). Menores de 0.90cm
e pessoas com mais de 60 anos não pagam.
>Parque de diversões.

EXPOSIÇÃO

ABERTURA
MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES/MNBA
- Av. Rio Branco, 199, Centro (240-0068).
Desenhos e gravuras. 3* a 6°, das 10h às
18h, sáb. e dom., das 14h às 18h. RS 4
(dom. grátis).> Carlos Oswald. desenhos e gravuras.
O espaço receberá 38 gravuras, entre
águas-fortes e águas-tintas e 38 dese-
nhos inéditos, englobando nanquim, car-
vão e grafite. Até 6 de fevereiro.

MUSEU DE ARTE MODERNA - Av. Infante D.
Henrique, 85, Aterro do Flamengo (210-
2188). 3", 4», 6a, das 12h às 1 Bh, 5i!, das
12h às 20h, sáb. e dom., das 13h às 20h.
RS 8 (a bilheteria fecha meia hora antes
do encerramento/crianças até 12 anos
não pagam, estudantes e maiores de 65
anos pagam meia). Até 13 de fevereiro.
>Obras premiadas dos artistas Lygia Pa-
pe, Cildo Meireles e Gilvan Samico.

CASA ROSA SESC TIJUCA - Rua Barão de
Mesquita, 539. Tijuca (208-5332). Artesã-
nato. 6". às 18h30. Sáb. e dom., das 9h
às 16h30.

MUSEU DA REPÚBLICA - Rua do Catete,
153, Catete (285-6350). Desenhos. 2" a
6". das 10h às 18h, sáb., dom e feriados,
das 12h às 18h. Grátis. Até 16 de janeiro.
7>Desenhos, de Beatriz Luz.

CASA FRANÇA-BRASIL - Rua Visconde de
Itaboraí, 78, Centro (253-5366). 3o a
dom., das 12h às 20h. RS 5 (4ss. grátis.).
T> Cerâmicas de Picasso, são 116 peças
que incluem nove linogravuras, 27 fotos e
80 cerâmicas. Até 22 de janeiro.

CENTRO DE ARTE HÉLIO OITICICA - Rua
Luís de Camões, 68, Centro, próximo à
Praça Tiradentes (232-4213). Instalação
e pintura. 3a a 6». das 1211 às 20h, sáb. e
dom., das 11h às 17h. Grátis.
T>Amilcar de Castro, esculturas e dese-
nhos. Até 26 de março.

CENTRO CULTURAL ODUVALDO VIANNA Fl-
LHO (CASTELINHO) - Praia do Flamengo,
158, Flamengo (205-0655). 2" a 6'. das
14h às 20h, sáb. e dom., das 15h às 19h.
Grátis.
5>Andanças/Silvia Neves, retrata a vida
do interior nordestino. Até amanhã.
2>Caminho de Santiago, exposição foto-
gráfica. Até 22 de dezembro.

CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO -
Rua São Clemente, 117, Botafogo (503-
3137). 3" a dom., das 12h às 19h. Grátis.
5>Rio gravura/Piranesi: ruínas e tanta-
s/as, gravuras. Até 23 de janeiro.

ESPAÇO CULTURAL DOS CORREIOS - Rua
Visconde de Itaboraí, 20, Centro (503-
8770). 3° a dom., das 12h às 20h. Grátis.
5> Vida em obras/Bob Nadkarni, desenho
e pintura. Até 16 de janeiro.
>Pinturas/Carlos Muniz, trabalhos em
linguagem abstrata em jogo de planos.
Até 16 de janeiro.2>Abóboras e carruagens/Tina Leon, ob-
jetos do cotidiano trabalhados em todas
as suas possibilidades. Até 16 de janeiro.
3>Terra rasgada/MHIah Cremonini, insta-
lação. Até 16 de janeiro.
}> Vazio, linha e profundidade/Marcos Vi-
nicius, João Carlos e Mauro Souza, cole-
tiva de artes plásticas. Até 16 de janeiro.
}>Outras fotos/Flávio Damm, seleção de
fotos de momentos da vida transforma-
dos em registro humano fotográfico. Até
16 de janeiro.t>Esculturas/Jamil Fraga, esculturas. Até
16 de janeiro.

GALERIAS UFF - Rua Miguel de Frias, 9, Ica-
raí-Niterói (620-8080). 3» a 6o. das 10h às
18h. sáb. e dom., das 16h às 21 h. Grátis.
>Espaço ocupado, obras de Bonlá. Fáti-
ma Gama, Hélio Branco e Ney Valle. Até
23 de dezembro.

INSTITUTO MOREIRA SALLES - Rua Mar-
quês de São Vicente, 476, Gávea (512-
6448). 3" a 6", das 13h às 20h, sáb. e
dom., das 13h às 18h. Grátis.
;>0 arquiteto por ele mesmo: Olavo Re-
dig de Campos, são plantas, esboços,
desenhos e textos do autor do projeto ar-
quitetônico do IMS-Rio. Até 30 de janeiro.
>Rio de Janeiro, 1825-1826 e outros
destaques do highclitf álbum, obras de
Landescer, Debret e Chamberlain. Até 30
de janeiro.>Rio de Janeiro, 1862-1927, obras de Marc
Ferrez, Augusto Stahl, George Leuzinger,
Augusto Malta e outros. Até 30 de janeiro.

MUSEU DE ARTE MODERNA/MAM - Av. In-
fante D. Henrique. 85, Aterro do Flamen-
go (210-2188). 3''. 4'1, 6", das 12h às 18h,
5», das 12h às 20h. sáb. e dom., das 13h
às 20h. RS 8 (a bilheteria fecha meia ho-
ra antes do encerramento/crianças até
12 anos não pagam, estudantes e maio-
res de 65 anos pagam meia).
í>/berê Camargo, a mostra reúne seis pintu-
ras e seis desenhos. Até 31 de dezembro.
T>Piramidais lll/Ascânio MMM, o artista
usa pela primeira vez cores vibrantes em
parte de suas 13 obras de grandes di-
mensões: cinco espaciais e oito de pare-
de. Até 2 de janeiro.
)>Memória-Presente, um conjunto de 10
obras de um dos centros de arte contem-
porânea mais dinâmicos da França. Até
22 de janeiro.}>Sala Lygia Clark, inicialmente o MAM
exibi os trabalhos do primeira período da
carreira da artista. Exposição permanente.
\>Acervo de Fotografia/Geraldo de Bar-
ros, a mostra reúne 68 obras do artista,
todas pertencentes ao Acervo do Museu.
Exposição permanente,
i> Acervo MAM, uma seleção, seleção de
pinturas e esculturas pertencentes à cole-
ção do Museu e à coleção Gilberto Cha-
teaubriand/MAM. Exposição permanente.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NI-
TERÓI - Mirante da Boa Viagem. s/n°, Ni-
terói (620-2400). 31' a dom., das 11 h às
19h, sáb.. das 13h às 21h. RS 2 e RS 1
(estudantes). Crianças, maiores de 65
anos e aos sábados, grátis.
5 -Retrospectiva: Abraham Palatnik. reú-
ne 81 obras, entre pinturas, desenhos e
croquis. Até 2 de janeiro.
J>Imagens submarinas/Luiz Fernando
Cassino, a mostra reúne 50 fotografias.
Até 1 de fevereiro.

Clube JB
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GRÁTIS CONTINUAÇÃO

TUDO POR UM FIO - Direção de Cacá
Mourthé. Museu do Telefone, Rua Dois
de dezembro, 63, Catete (556-3189).
Dom., às 16h30. Grátis.
1>A história de Graham Bell, o inventor
do telefone.

CASA DE CULTURA LAURA ALVIM - Av. Viei-
ra Souto, 176, Ipanema (267-1647). Grátis.
>Analu Prestes, retrata flores tendo a
preparação nas telas feita com areia e
massa. 3° a 6o, das 15h às 20h. sáb. e
dom., das 16h às 20h. Até domingo.

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS
- Rua General Bruce, 586, São Cristóvão
(580-7010). 3", 5°, 6o. das 10h às 17h.
4"s, das 10h às 20h, sáb. e dom., das 16h
às 20h. Grátis.
;>Leonardo da Vinci: aventura do gênio
universal, mostra de peças produzidas a
partir de seus desenhos originais. Até 31
de dezembro

MUSEU DA CHÁCARA DO CÉU - Rua Murti-
nho Nobre. 93, Santa Teresa (224-8524).
Gravuras. Diariamente, das 12h às 17h
(exceto às 3°s). RS 2.
>R/o gravura/Gravura japonesa do séc.
17 ao 19. são 18 xilogravuras a cores.
Até 11 de janeiro.
5>Os amigos da gravura/Eduardo Sued.
o artista utilizou técnica mista em uma
serigrafia em papel perfurado e relevo se-
co, de cor dourada. Até 3 de março.

MUSEU DO FOLCLORE EDISON CARNEIRO -
Rua do Catete, 179. Catete (285-0441).
2" a 6a, das 10h às 18h. sáb. e dom., das
15h às 18h. Grátis.
>Máscara e drama no boi do Mara-
nhão/Cazumbá, ele é personagem do bum-
ba-meu-boi do Maranhão. Até 16 de janeiro.

I Continua na página 8

C/5 Sala Lygia Clark )

Rochechouart ^
Memória-Presente

^Ascãnio MMM Piramidais iv)
Esculturas em alumínio

O mundo das artes é curioso:

as fotos mais revolucionárias de Geraldo de Barros

foram justamente aquelas que ele não tirou.

m
AAA

Geraldo de Barros
A exposição do fotógrafo mais revolucionário do Brasil. Em apenas 4 anos

(1948-1951), ele entrou para a história da arte, chegando a dispensar o uso da câmera.

Salões de exposição - tarifas: R$ 8.00 (ectudantes e maiores de 65 anos R$ 4,00,
crianças até 12 anos e amigos do MAM entrada gratuita). Horários: terça quarta
e sexta das 12h às 18h • quinta das 12h às 20h • sábado e domingo das 13h as 20h

k Educação no MAM
Visitas guiadas para escolas
quartas 10h as 12h e 14h ás 16h
Atendimento para professores
as quartas das 16h as 18h
(Reservas 2102188 r 217)
Visitas guiadas e trabalhos no
Ateliê para famílias sabados e
domingos das 1 5h as 19h.
Visitas monitoradas aos
sábados e domingos as 18h
Ponto de encontro Foyer

Museu de Arte Moderna
Av Infante Dom Henriquo
85 Aterro do Flamengo
t el 21 0 218 8 r 206

O Moonlight Serenade fecha 1999 com o "Baile da Des-
pedida do Milênio", uma retrospectiva de seus quatro meses
de existência, comemorando a chegada do ano 2000. A noi-
te - que terminará com um grito de Carnaval - inclui músi-
cas de Frank Sinatra, Sérgio Endrigo e Tom Jobim. No Bar
do Tom (Rua Adalberto Ferreira, 32, Leblon, tel.: 274-
4022), das 20h30 à meia-noite e meia, sob o comando da
Brazil Jazz Band. Desconto de 20% em até dois couverts.
0 couvert e a consumação custam R$ 10, cada.

o MAM (Av. Infante
Dom Henrique, 85, Ater-
ro, tel.: 210-2188) volta
a exibir o seu acervo,
que tem mais de 11 mil
obras. As mostras Acer-
vo MAM, uma seleção ,
que inclui "Auto-retra-
to", de Lasar Segall (ao
lado), Acervo Fotográfi-
co/Geraldo Barros e a
Sala Ligia Clark estão
abertas de terça a domin-
go. Desconto de 30%
em até dois ingressos.
Preço: R$ 8.

Beto Marques apresenta-se hoje, às 22h, no Hipódromo Up
(Praça Santos Dumont, 108, Gávea, tel.: 294-0095), com o show
"Me Siga", acompanhado da Banda Carioca. Participações espe-
ciais - entre outras - de Luiz Melodia e Armandinho (do Trio
Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar). Desconto de 20% em
até dois couverts. Couvert a R$ 7 e consumação a R$ 8.

Vá ao Pré-Caju. Para concorrer, escreva uma frase com até 15

palavras (ou duas, desde que juntas não ultrapassem o limite de

palavras) sobre o Pré-Caju. As duas melhores vão levar os seus
autores ao Pré-Caju, sendo que o primeiro colocado também
ganhará um sistema de alarme residencial completo da Switch
Systems. Os autores das outras 10 melhores frases serão con-
templados com um final de semana no Hotel Portobello, em
Angra dos Reis. 0 13° colocado vai ganhar um computador da
Workshop. As frases podem ser enviadas até o dia 20/12/-
1999-. Mais informações na pág. 8 do Guia Clube JB de de-
zembro/99 e janeiro/00.

¦ As promoções veiculadas na Coluna do Caderno B, na revista PROGRAMA e
no Guia Clube JB são exclusivas para assinantes, com pagamentos em dia, e seus
dependentes cadastrados rio Clube JB. Os novos assinantes só poderão participar das
promoções após o pagamento da primeira parcela da assinaturas. Para receber os
brindes c obrigatória a apresentação das carteiras do Clube JB e de identidade. Os
assinantes só podem ser premiados numa única promoção por telefonema e
não podem participar das promoções da semana posterior a qual foram con-
templados. Funcionários das empresas envolvidas, bem como seus parentes,
não poderão participar das promoções LIGUE E GANHE. Nas promoções
LIGUE E GANHE só valem ligações dos assinantes e/ou de seus dependentes.
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Novos laços

A Globo quer lançar novos nomes em Laços de família, pró-
xima novela das oito, escrita por Manoel Carlos. Semana passa-
da, o diretor Ricardo Waddington foi observar o movimento tea-
trai de São Paulo. As gravações devem começar em abril e a es-
tréia está prevista para 5 de junho. Haverá cenas gravadas em
Londres, Paris e em uma cidade da China.

NADA A VER
• Na última quarta, o canal
USA (Net) programou o longa
Chinatown para às 13h. Mas,
ao contrário do clássico, foi ao
ar, sem nenhuma explicação,
um filme da Família Adams.
Total falta de respeito.

Perdido

na tarde
O apresentador Fausto Sil-

va tentou ressuscitar a irreve-
rência do Perdidos na noite,
mas o Ibope do Mais você de
sexta não correspondeu. Ana
Maria Braga empatou com o
SBT, com 14 pontos de média.

Jogo do

milhão
Tem pinta de mina de ouro:

já está pronta a versão CD-Rom
do Jogo do milhão. Deve sair
até o Natal.

Garoto

escolhido
Depois de muitos testes, a

direção de Esplendor, próxi-
ma novela das seis da Globo,
escolheu o ator que vai inter-
pretar o problemático menino
da trama. Quem já viu garante
que Thiago de los Reys, 7
anos, é lindo e expressivo.

TUDO A VER
• A entrevista de Hebe Ca-
margo no Marãia Gabriela
entrevista, exibido no GNT
(Net), foi imperdível. Hebe
contou os planos para 2000 e
histórias dos bastidores. Ain-
da encheu Gabi de presentes.

PROGRAMAÇÃO/ TV ABERTA
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Sem censura - reprise

Por acaso. Hoje: Almir
Guineto e Sérgio Ricardo!'7

TV escolha 3 - filme
Campeonato Brasileiro:
Atlético Mineiro
Cassino dance (18h45)

Filme: Minha vida

Curta Brasil
Filme: No mundo da lua
t2hm ¦mmtSáBSM

Conexão Sebrae (2h)Polimport (2h15)

Ponto G - puro êxtase Igreja da Graça

Lendas da morte (1h20)
Falando de fé
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¦ Continuação da pág. 7/Exposição

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL - Av. Maré-
chal Âncora, s/n°, Centro (550-9243). 3a
a 6', das 10h às 17h30, sáb. e dom., de
14h às 18h. RS 4 (crianças e maiores de
60 anos não pagam).l>Nalal juntos - Natal no século 20, o
Natal de todas as décadas deste século,
reunindo 17 países. Até 30 de janeiro.>Cor, luz, forma no melo subaquáti-
co/Cristiano Franco Burmester, fotógrafo
faz um registro de imagens subaquáti-
cas. Até 12 de março.
i> Benedito Calixto, encontros com o
mar, a mostra reúne dez obras que ca-
racterizam a fase litorânea do pintor. Até
31 de março.

MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE NATF DO
BRASIL - Rua Cosme Velho, 561, Cosme
Velho (205-8612). Pinturas. 3" a 6", das 10h
às 18h, sáb. e dom., das 12h às 18h. R$5.
1>Salve, Rio de Janeiro, coletiva de pin-
tura. Até 31 de dezembro.
}>Meu Brasil brasileiro/Minha casa, meu
mundo, duas coletivas de pintura nacio-
nal e internacional. Até 31 de dezembro.
7>Folclore: mistura das raízes, composta
de 21 obras naífs. Até 31 de dezembro.
>Elza O.S.: uma artista da alma, pintu-
ras. Até 9 de janeiro.

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES/MNBA- Av. Rio Branco, 199, Centro (240-0068).
Pinturas. 3' a 6", das 10h às 18h, sáb. e
dom., das 14h às 18h. R$ 4 (dom. grátis).
}>lnteriores, cenas ligadas ao cotidiano
doméstico e aos costumes de alguma
época. Até amanhã.
J> Vida e obra de Procópio Ferreira, deta-
lhes sobre sua vida, seus hábitos diários e
seus pensamentos. Até 23 de dezembro.
2> Universo azul/Alfredo Pereira, a mos-
tra reúne 28 obras de pequenos forma-
tos. Até 31 de dezembro.
1>Aquarelas do Brasil/Jorge Eduardo,
são 70 aquarelas que retratam o Brasil
recente. Até 2 de janeiro.7>Jovens pintores afro-brasileiros, a
mostra reúne pinturas e desenhos de 27
adolescentes que estréiam nas artes.
Até 3 de janeiro.J>/1 música da aquarela/Fayga Ostro-
wer, a mostra reúne 48 obras da artista.
Até 9 de janeiro.J> Universidade em cores/Waldomiro de
Deus, a mostra traz 45 óleos e acrílicos
sobre tela. Até 9 de janeiro.

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES/SALA
MÁRIO PEDR0SA- Rua Araújo Porto Ale-
gre, 80, Centro (240-0068). 3a a 6a, das
10hàs 18h, sáb. e dom., das 14h às 18h.
R$ 4 (dom., grátis).
VMonlca Azevedo e Átila Bittencourt, os
dois artistas cariocas dão seguimento ao
calendário sobre a arte do inconsciente.
Até 30 de dezembro.

MUSEU DA REPÚBLICA - Rua do Catete,
153, Catete (285-6350). Grátis.
5>Retratos da exclusão: imagens do
abandono social pelas lentes da ONG
médicos sem fronteiras, fotos. Na sala
de fotografias: diariamente, das 10h às
20h. Até 3 de janeiro.

MUSEU DOTELEPHONE - Rua Dois de De-
zembro, 63, Flamengo (556-3189). 3° a
dom., das 9h às 19h. Grátis.
T>Festival Internacional de Quadrinhos, a
mostra reúne duas exposições: Para termi-
nar com este século e Da arte de Cabral à
viagem dos quadrinhos. Até 9 de janeiro.

PAÇO IMPERIAL - Praça 15 de Novembro,
48, Centro (533-4407). 3a a dom., das
12h às 18h30. Grátis.
7>A imagem do som de Chico Buarque,
são 80 composições de Chico Buarque
interpretadas por 80 artistas contem-
porâneos. Até 5 de março.
2>Os 90, a mostra reúne obras de 18 ar-
tistas brasileiros. Até 5 de março.

ESCULTURA
CASA DE CULTURA LAURA ALVIM - Av.
Vieira Souto, 176, Ipanema (267-1647).

4a, às 20h. 2a a 6a. das 10h às 20h, sáb.,
dom. e feriados das 16h às 22h. Grátis.
Alé 16 de janeiro.>Anatomia, são 42 esculturas em
cerâmica da ceramista Evelyn Kliger-
man.

OBJETO
MOSTRA SÉRIE 00 - Fundição Progresso.
Rua dos Arcos, 24, Centro (220-5022). Ob-
jetos. Diariamente, das 12h às 20h. Grátis.
>Séries de objetos domésticos destina-
dos à casa do ano 2000.

INSTALAÇÃO
OS 90/VALESKA SOARES - Espaço Cultu-
ral Sérgio Porto, Rua Humaitá, 163, Bo-
tafogo. Instalação. 3a a dom., das 12h às
20h. Grátis. Até 5 de março.

EXTRA
NATAL É PRESÉPIO - Gávea Trade Cen-
ter, Rua Marquês de São Vicente, 124.
Gávea. Presépios de cerâmica. Diaria-
mente, das 10h às 22h. Grátis. Até 6 de
janeiro.í>Trabalhos de Gracindo Jr., Liliane Bra-
ga, Léo Lannes e outros.

NATAL NOS JARDINS - Barra Garden
Shopping Center, Av. das Américas,
3255, Barra (430-9422). Paisagismo. 3a
a sáb., das 10h às 22h, dom. e 29, das
12h às 22h. Grátis. Até 7 de janeiro.
>São 20 jardins diferentes, com idéias
de 34 paisagistas.

NICHOS ECOLÓGICOS/UGO E ANGELA
BALSINI - Fundação Planetário/Museu
do Universo, Rua Vice Governador Ru-
bens Berardo, 100, Gávea (274-0096).
Diversos. 3a a 5a, das 9h às 18h, 6a, das
9h às 21 h, sáb. e dom., das 14h às 21 h.
Grátis. Até 27 de fevereiro.
í>São maquetes artísticas em redomas
com designs geométricos e diferencia-
dos, reproduzinho ambientes ecológicos.

COLETIVA
34 ANOS DE ARTE BRASILEIRA - Galeria
de Arte Ipanema, Rua Aníbal de Men-
donça, 27, Ipanema (512-8832). Coleti-
va. 2a a 6a, das 9h às 19h30, dom., das
15h às 19(1. Grátis. Até 2 de janeiro.
£>Retrospectiva com obras dos artistas
que marcaram época na arte brasileira.

LIVRE 0LHAR...S0BRE A PAISAGEM -
Museu Antônio Parreiras, Rua Tiraden-
tes, 47, Ingá-Niterói (719-8728). Cole-
tiva. 3' a 6a, das 10h às 18h, sáb. e
dom., das 15h às 17h. Grátis. Até 31
de janeiro.J>A mostra reúne o trabalho de 48 paisa-
gislas brasileiros.

PERMANENTE
EU, GETÚLIO - Museu da República, Rua
do Catete, 153, Catete (285-6350). Obje-
tos. 3a a 6a, das 12h às 17h, sáb. e dom.,
das 14h às 18h. R$ 5 (4as, grátis).
í>São objetos do ex-presidente Vargas
que revelam o lado privado do maior mi-
to da história republicana nacional.
PEDAÇOS RECOLHIDOS/REGINA BARRETO
- Parque das Ruínas, Rua Murtinho No-
bre, 169, Santa Teresa (252-0112). Obje-
tos. Diariamente, das 10h às 17h. Grátis.
£>As peças são fragmentos arqueológi-
cos retirados da Casa de Laurinda San-
tos Lobo.

MUSEU DO ÍNDIO - Museu do índio, Rua
das Palmeiras, 55, Botafogo (286-8899).
3° a 6a, das 10h às 17h30, sáb. e dom.,
das 13 às 17h. R$ 1.
>Uma construção de 1880, exemplo ar-
quitetõnico das residências do inicio da
urbanizaçao do bairro de Botafogo, é a se-
de de um dos mais importantes acervos
de povos indígenas da América Latina.

Rios de 
gente

O programa Caminhos e parce-
rias, exibido semanalmente pela
Cultura, apresenta hoje, às 21h,
uma troca de experiências no Nor-
te do Brasil. Trinta universitários
de São Paulo, que fazem parte do
projeto Universidade Solidária, fo-
ram levar conhecimentos para a pe-
quena cidade de Alvarães, distante
500 quilômetros de Manaus, em
plena Floresta Amazônica - mas
acabaram aprendendo muito mais
do que ensinando. O grupo ficou
impressionado com a região. Eles
viram que lá quase tudo é improvi-
sado, desde as escolas até os postos

médicos. E puderam comprovar
que a força dos rios da Bacia Ama-
zônica provoca mudanças radicais
na vida das pessoas. O Solimões,
por exemplo, é o maior do mundo
em volume d'água e, na época de
cheia, suas margens se alargam em
até 100 quilômetros. Tudo é des-
truído e construído novamente.
Com texto, direção e roteiro da jor-
nalista Neide Duarte, a série Cam-
inhos e parcerias resgata valores,
tradições e costumes típicos das di-
ferentes regiões do país.

? CAMINHOS E PARCERIAS
Cultura, às 21 h

¦ GABRIELA GOULART

E-niail para a coluna: antciia@jb.com.br

Canto de arte

Pela

direita
Os políticos estão fora das

vinhetas de fim de ano da
Globo. Garotinho, Ciro Go-
mes, ACM e até o presidente
Fernando Henrique Cardoso
já tinham gravado, mas não
houve tempo para registrar to-
das as tendências. Traduzin-
do: tinha PT de menos.

Livro

polêmico
O autor Agnaldo Silva teve

uma idéia polêmica. Vai es-
crever um livro sobre um cri-
me que acontece nos basti-
dores de uma novela das oito.
Várias figuras do meio artísti-
co serão identificadas no ato.

Incendiando

a MTV
Saindo da MTV, Cazé re-

solveu destruir o cenário do úl-
timo Teleguiado do ano, dia 30.

O cantor e compositor Luiz
Vieira (foto) é o entrevistado do
Encontro marcado com a arte, ho-
je, às 13h30, no canal por assinatu-
ra Multishow. Com 72 anos de ida-
de e 51 de vida artística, o eterno
"menino passarinho" faz uma re-
trospectiva de sua vida e conta so-
bre o começo da carreira, ao lado
do parceiro Luiz Gonzaga na idea-
lização da Academia Brasileira de
Música Popular. Fala também da
popularíssima Eu tava na peneira.
Sobre o atual quadro da MPB, opi-
na: "O 

pagode, apesar de ser músi-
ca de sambeiros e não de sambis-
tas, tem o mérito de interromper o
processo invasor do rock estran-
geiro e de abrir mercado para o ne-
gro." Vieira se emociona ao falar
do amigo João do Vale, com quem
compôs, entre outras, Nas asas do
vento. O programa é uma parceria
da IBM com o Multishow.

? ENCONTRO MARCADO COM A ARTE
Multishow, às 13h30

Armando Favaro -17/6/98
Tem coisa boa sur-
ginclo na programa-
çclo do SBT para o
ano 2000. A jomalis-
ta e apresentadora
Marãia Gabriela
(foto) já apresentou o
projeto do novo pro-
grama que quer co-
mandar na emissora.
O jornalístico deve
estrear apenas em
março - o levanta-
mento de custo ainda
está sendo feito. O
programa será diário
e irá ao ar em horá-
rio nobre. Para man-
ter a atualidade, a
idéia é gravar as en-
trevistas e matérias
externas sempre no
fim do dia. Tem mais,
uma vez por semana,
a atração será exibi-
da ao vivo. Ainda
não está decidido se
Marília continua no
De frente com Gabi.

LANÇAMENTOS
ROMANCE - Mulher com dificuldades
de se relacionar sexualmente com o
marido busca prazer fora de casa. Pa-
ra isso, se envolve com um amante,
um homem sadomasoquista e um ga-
roto de programa. Este filme, que ten-
ta mergulhar em questões sociais e
religiosas, esteve há pouco tempo nos
cinemas e causou polêmica por mos-
trar algumas cenas de sexo explicito.
A direção é de Catherine Breillat. No
elenco estão Caroline Ducey e Rocco
Sinffredi. Lançamento Alpha.

SEM PERDÃO - Policial de passado meio
nebuloso é contratado para procurar um
jovem que desapareceu de forma miste-
riosa. O que ele descobre é uma sur-
preendente trama de abuso sexual e de
tráfico de crianças. A direção é de Chris
Menges. No elenco, Daniel Auteuil e Nas-
tassja Kinski. Lançamento Califórnia.

O PRÍNCIPE DO EGITO - A saga do homem
que foi fundamental para três grandes reli-
giões é recontada pela Dreamworks, de Ste-
ven Spielberg. David Geffen e Jeffrey Kat-
zemberg, ex-diretor dos estúdios Disney.
Através da estrutura dos musicais da Broad-
way, o conflito entre Moisés e Ramsés, as 10
pragas do Egito e a divisão do Mar Vermelho
são revistas em desenho, numa megapro-
dução, de apuro técnico extraordinário. Na
direção estão Brenda Chopman e Steve
Hickner. As vozes dos personagens sao de
Vai Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer e
Sandra Bullock. Lançamento CIC.

FILMES/TV ABERTA
FÚRIA CEGA - Blind fury, Record, 15h. De
Philip Noyce. Com Rutger Hauer, Terran-
ce 0'Quinn e Lisa Blount. EUA, 1989. Du-
ração: 2h. Aventura. Vinte anos após ser
traído por um companheiro no Vietnã, sol-
dado americano prepara sua vingança. ?

0 PALHAÇO DO BATALHÃO - At war
with the Army, TVE, 17h. De Hal Wal-
ker. Com Dean Martin, Jerry Lewis e
Polly Barren. EUA, 1950. Duração:
1 h45. Legendado. Comédia. Dupla bi-
ruta entra para o Exército americano
e causa as maiores confusões na se-
vera instituição. ??

UMA FAMÍLIA EM PÉ DE GUERRA - Tank,
Globo, 0h20. De Marvin Chomsky. Com
James Garner, Shirley Jones e C. Tho-
mas Howell. EUA, 1984. Duração: 2h10.
SAP. Aventura. Oficial do Exército, pres-
tes a ser reformado, se revolta com a
prisão do filho e põe seu tanque de
guerra na rua para libertá-lo. *

0 FIO DA NAVALHA - The razor's edge,
Bandeirantes, 2h15. De Edmund
Goulding. Com Tyrone Power, Gene
Tierney e John Payne. EUA, 1946.
Duração: 2h. Legendado. Drama. De-
pois de sair vivo da Primeira Guerra
Mundial, soldado, até então sem fé,
procura a salvação. ??

N0 MUNDO DA LUA - Pontiac moon, Glo-
bo, 2h30. De Peter Medak. Com Ted
Danson, Ryan Todd e Cathy Moriarty.
EUA, 1994. Duração: 1h45. Aventura.
Em 1969, pai e filho viajam para um par-

que para forçar a mãe, que não sai de
casa há anos, a segui-los. ?

FILMES/TV POR ASSINATURA.
A NOITE DO DIA SEGUINTE - The night of
the following day, Telecine 3, 12h50. Del
Hubert Cornfied. Com Marlon Brando,.
Richard Boone e Gérard Buhr. EUA,
1991. Duração: 1h40. Policial. Garotinha
é seqüestrada ao visitar o pai em Paris.
A policia tenta resolver o caso. ??

LIGAÇÕES PERIGOSAS - Dangerous liài-
sons, HBO, 13h. De Stephen Frears.
Com Glenn Close, John Malkovich e Mi- 1
chelle Pfeiffer. EUA, 1988. Duração:
2h30. Drama. No século 18, marquesa e
visconde se divertem armando jogos de >
sedução. Ele, porém, acaba se apaixo-- '
nando de verdade. ???? - '

i:
ZABRISKIE POINT - Zabriskie point, Futu- '
ra, 16h30. De Michelangelo Antonionl.- '
Com Rod Taylor, Paul Fix e Mark Fre-
chette. EUA, 1970. Duração: 2h. Drama.
Jovem, acusado de ter assassinado um
policial, foge para o Vale da Morte junio
com uma hippie revoltada com a socie-,
dade. -k-kirk

* ;
FESTA DE FAMÍLIA - Festen, Eurochan-
nel, 20h30. De Thomas Vinterberg.
Com Henning Moritzen, Birthe Neu-
mann e Ulrich Thomsen. Dinamarca,
1998. Duração: 2h. Drama. Família se
reúne para comemorar os 60 anos do
patriarca e uma série de revelações
vem à tona. ????

E DEUS CRIOU A MULHER - Et Dieu créa Ia
famme, Multishow, 1h30. De Roger Va-
dim. Com Brigitte Bardot, Curd Jurgens
e Isabelle Corey. França, 1957. Duração:
2h. Drama. Sujeito promete tirar garota
de orfanato, mas acaba abandonando-a.
Tempos depois, o irmão dele resolve
resgatá-la. ??

?
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no Caio Blat e Macario

Cinema e

turismo

no Egito

Os produtores de cinema
Lucy e Luiz Carlos Barreto
(acima) voltaram encantados
com as mil maravilhas do Egito.
Lucy integrou o júri do Festival
Internacional de Cinema, realiza-
do no Cairo. O festival teve 18 fil-
mes na mostra competitiva e, na
opinião de Lucy, a boa surpresa
foi o cinema egípcio, que recebeu
o Prêmio Especial do Júri com
Land offear íTerra do medo), di-
rígido por Daood Abdel Sayed.
O grande prêmio, Pirâmide de
Ouro, foi para o filme francês Un
derangement considerable (Um
grande aborrecimento), direção
de Bernard Stora. Por falar na
França, uma das celebridades ho-
menageadas foi Catherine De-
neuve (na foto, com Lucy). "Fi-

quei impressionada com as pro-
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da no Brasil m 99, o canoca
Murillo Meirelles acaba de yol-
tar de Nova Iorque, onde realizou
o seu segundo ensaio para catálo-
gos de grifes italianas. As roupas
jovens da Missoni foram clicadas
em estúdio (fotos) e ao ar livre;
Autor das imagens de Marina na
Playboy e das capas dos últimos
CDs de Elba Ramalho e Maria
Bethânia, Murillo dedica-se ago-
ra a uma promissora carreira in-
temacional, em parceria com o
premiado designer Giovanni
Biarico, que atua no circuito Mi-
lão-Nova Iorque-São Páülo^

-a» májmtàÈ

duções egípcias. Enquanto Titan-
ic chegou a 1 millião de ingressos
vendidos no país, os filmes de di-
retores egípcios conseguem bi-
lheteria de 8 milhões de ingres-
sos. Eles têm uma cultura muito
forte", comenta Lucy. O trabalho
da LC Barreto Produções foi
apresentado no Egito com a exi-
bição de Bye bye Brasil, Dona
Flor e seus dois maridos, O que é
isso companheiro? e O quatrilho.
Depois do festival, o casal fez um
roteiro turístico, que incluiu as ci-
dades de Luxor e Abu Simbel.

Alô, alô, tia Léa

Léa Millon, a famosa tia Léa,
que está até na letra de IV Brasil,
de Jorge Benjor, ganhou de Ana
Jobim uma festa-surpresa pelos
seus 70 anos. E em plena ativida-
de. Ela está fazendo uma super
pesquisa para localizar todas as
gravações de Antônio Carlos Jo-
bim. Encontrou uma preciosida-
de nos arquivos da Som Livre:
um rabicho de fita com a grava-
ção de Tom e Caetano Veloso
cantando Eu sei que vou te amar.

Preta Gil, filha de. Gilberto
Gil, e sócia de Monique Gar-
denberg na Dueto Produções,
conheceu Caio Blat (foto me-
nor), 19 anos, no início do ano,
quando ele fazia o maior sucesso interpretando Thiago na nó-
vela Andando nas nuvens. Depois de uma conversa que rolou
no Free Jazz, surgiu a idéia de uma parceria para realizar um
sonho do ator: dirigir uma peça teatral. Deu certo: a montagem
está conquistando o Nordeste. Estreou em Salvador e agora es-
tá em cartaz no Recife. Caio Blat é apaixonado pela obra de
Álvares de Azevedo, que morreu aos 20 anos, de tuberculose,
em 1852. Ele fez uma adaptação de Macário, que retrata um
delírio do autor: o encontro com o diabo. No palco, Emílio
Occiolo interpreta o Penseroso, e Suzana Ribeiro (acima) faz
Satã. Caio Blat vive Macário. A trilha é assinada por Moreno
Veloso e tem participação de Jorge Mautner, com seu violi-
no. Os cariocas vão ter que esperar até junho de 2000.

Direito de Raquel

Apaixonada pelo texto da peça Quase verdade, do inglês Tom
Stoppard, a atriz e produtora Raquel Iantas foi à luta e conse-
guiu a cessão dos direitos autorais com o próprio dramaturgo,
em Londres, para a montagem no Brasil. Stoppard ganhou um
Oscar este ano pelo roteiro de Shakespeare apaixonado. Nos
palcos, Quase verdade teve como protagonistas uma dupla de
ouro: Glenn Close e Jeremy Irons. No Brasil, o texto já foi tra-
duzido por Roberto Athaíde (autor de Desapareceu a Marga-
rida e O mistério de Irma Vap) e vai estrear em março com a di-
reção de Dudu Sandroni. Raquel estará à frente do elenco.

E-mails para esta coluna: rcgistro@jb.com.br
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ÁRIES • 21 de março a 20 de abril
Neste domingo, arielino, você terá tarde e noite bem favoráveis
ao relacionamento com os mais íntimos. Agora, as suas defe-
sas interiores, dirigidas contra outras pessoas podem dar-lhe
hoje uma decepção e marcar ainda mais sua vivência em ta-
milia e com amigos. 0 momento é de realização com o amor.

TOURO ® 21 de abril a 20 de maio
Hoje, taurino, motivado e mais voltado a si mesmo, procure es-
colher o momento adequado para avaliar e emitir conceitos so-
bre ações, comportamento, gênio e qualidades ou defeitos das
pessoas que partilham de sua intimidade e da rotina, Isso po-
de significar a diferença na convivência mais intima.

GÊMEOS • 21 de maio a 20 junho
A variedade de seus interesses somada à dualidade de concei-
tos e mudanças de opiniões, que habitualmente moldam sua
forma de ser a agir, se mostram presentes neste domingo. Tu-
do isso, faz um dia em que benefícios e compensações o cer-
cam, nativo de Gêmeos. Agora eles serão fatores de alegria.

CÂNCER • 21 de junho a 21 de julho
Para este seu dia, canceriano, saiba usar de seus melhores dons
em seu favor quando se relacionar com pessoas com as quais
tem pouca intimidade. 0 dia há de ser marcado por um posicio-
namento que põe em destaque sua sensibilidade afetiva, seu ape-
go ao passado e a lembranças que formam quadro de saudade.

LEÃO • 22 de julho a 22 de agosto
Dia marcado por disposição que favorece a tranqüilidade em fa-
milia e no amor, o que pode significar, para você, leonino, mo-
mentos de realização com pequenos fatos da rotina, compensa-
dores em relação a sua vida futura. Fuja hoje do duro realismo do
cotidiano e faça valer sua aguçada inteligência e sua intuição.

VIRGEM • 23 de agosto a 22 de setembro
Envolto, neste fim de semana, por momentos em que prevale-
ceu a busca pela definição de seus objetivos de vida, você te-
rá agora fatores positivos para a condução da sua rotina, quan-
do se defrontará com acontecimentos totalmente inesperados
em sua vida em família e no que dizem também do amor.

LIBRA • 23 de setembro a 22 de outubro
Dos bons fatos deste domingo, libriano, você poderá tirar exce-
lente proveito, deixando de lado conceitos e a variação de opi-
niões que habitualmente o cercam ao avaliar outras pessoas,
Saiba usar de tais dons em seu favor e não se deixe envolver
facilmente por pessoas com as quais tem pouca intimidade.

ESCORPIÃO • 23 de outubro a 21 de novembro
0 domingo, escorpiano, positivo pelas influências, se mostrará
tão mais positivo quanto assim você o desejar. Sua convivên-
cia se mostrará positiva em relação aos seus interesses mate-
riais e afetivos e, com o amor e em família, terá provas de ca-
rinho e ternura que deverão mudar conceitos e valores.

SAGITÁRIO • 22 de novembro a 21 de dezembro
Contando com boa disposição pessoal e afetiva, você sagita-
riano, deve agora dispensar maior atenção aos seus sentimen-
tos, negligenciados por seu envolvimento com pessoas próxi-
mas. Mude a forma de encará-los. Evite a irritabilidade e a in-
segurança diante de pequenos problemas caseiros.

CAPRICÓRNIO • 22 de dezembro a 20 de janeiro
Para um bom resultado de seu domingo, capricorniano, seja
afável em todos os momentos, desde negócio de família até re-
lacionamento com amigos. Busque dar a todas as suas ações
maiores seriedade e firmeza, pois isso mudará conceitos e va-
lores a seu favor. Na vida íntima, tudo tenderá a mudanças.

AQUÁRIO • 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Ao longo do domingo, aquariano, mostre-se receptivo e retri-
bua atenção, quando estiver com parentes e amigos mais pró-
ximos. 0 momento sugere tranqüilidade em família e no amor,
além de boa vivência para todas as suas relações pessoais e
domésticas. Acontecimentos de grato significado no amor.

PEIXES • 20 de fevereiro a 20 de março
Os fatos que moldam o seu domingo, pisciano, o deixarão re-
compensado e feliz, especialmente naquilo que reflete uma
ação mais positiva dos que partilham a sua intimidade. Isso lhe
dará vantagem incomum na partilha de vida com as pessoas a
quem respeita e segue. 0 momento é significativo no amor.

www.arlnct.com.br/maxklini
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HORIZONTAIS -1 - grande massa de substância cinzenta, localizada sobre os ,
pedúnculos cerebrais e limita o ventrículo médio, formando o pavimento dos ^ventrículos laterais; 6 - prato feito à base de farinha de milho branco e sem sal, '
com diversas formas de preparo; 9 - a plebe, o povo miúdo; 10 - sofrer ou su- '
portar (coisa molesta ou penosa) com paciência; fazer que dure; 12 - transferir
(a decisão, a tentativa, o pagamento, os compromissos); 14 - conjunto de leis
adjetivas reguladoras do exercício duma ação em juízo; qualquer cerimônia de ;
caráter sacro ou simbólico que segue preceitos estabelecidos; 15 - pessoa que <
é filha de japoneses, nascida no Brasil; 16 - cada um de vários grandes antílo- t
pes africanos do gênero Conoquetes, que têm cabeça grande como a de um boi,
crina curta, cauda comprida e, nos dois sexos, chifres curvados para baixo e pa- '
ra fora e depois para cima, os quais formam com as bases em escudo frontal ,
em Indivíduos velhos; 17 - desamparado; 18 - orvalhada; grande quantidade; 21 _diz-se especialmente da terra chamada bolo-armenitr, argiloso; 22 - raiz gre- I
ga que sugere a idéia de ponta:, 23 - fecundas; excelentes; 26 - trecho de mú- ^
sica executado por Instrumentos iguais e com igual desenvolvimento, isto é, ,
executando todos o mesmo trecho; uma das fases acidentais de um jogo car- •.
teado que tem analogia com a licença do voltarete; 27 - sistema de ralos cito-':
plásmicos gelatinosos, dispostos radlalmente ao redor de um centrossomo, em -
cada extremidade do fuso acromático; 30 - que voluntária ou involuntariamen- ,
te se deixou de fazer; 32 - no meu interesse; 33 - horror às doenças (pi.); me-
do de adoecer que leva a pessoa a tratar-se de doenças que não tem (pl.). "
VERTICAIS -1 - seqüência de ácido desoxirríbonucléico que contém um ou
mais genes, sendo capaz de mover-se no genoma, de replicar-se, e Inserir es-
sa cópia em um novo lócus; 2 - faixa do espectro reservada ao som, em con-
traposição ao video; 3 - ponta da verga; 4 - pequeno tijolo de doce de banana,
marmelo ou goiaba envolvido em palha de milho, folha de bananeira ou papel
transparente; 5 - elemento de composição grego que significa ouvido; 6 - ins-
trumento apreensor constante de um gancho de ferro ou aço, que serve para
manter afastados certas partes ou tecidos; 7 - exercício ginástico que consis-
te em saltar sucessivamente por sobre uma barra-fixa ou por cima de um ca-
valo-de-pau; 8 - fantasma, nas macumbas; 11 - ser Indispensável; estar iml-
nente; 13 - tremor do ar por efeito de fortes explosões ou trepidação do solo;
19 - afeiçoado, habituado; 20 - bimbarras, escoras ou paus para sustentar o
navio no estaleiro; sitio em que um banco começa a elevar-se, ou as suas ex-
tremidades; pequenas úlceras na cabeça; 21 - agastamento, irascibilidade; 24

fruto camudo composto das paredes engrossadas do cálice adnato que en-
volve um ou mais carpelos; 25 - encanto pessoal; 28 - por baixo de; 29 - uma
das figuras do bailado nordestino do bumba-meu-boi; 31 - teixo. j
CHARADAS EPENTÉTICAS (adição de silaba central)
1. A CAUDA DO CAVALO ficou presa por causa da TEIMOSIA da amazona que ,
quis pular o obstáculo. 2-3 - Celly - Passatempos Bíblicos - Hjuca
2. 0 NASCER DO ASTRO REI leva o ENFEITE do cantar da passarada. 2-3 -'
Jorge M. L. Teixeira - Copacabana.
3. Com a voz FANHOSA, vive a contar PROEZA. 2-3 - De Paula - A Eclética -,
Além Paraíba.
4. Um DISFARCE interessante usou a RAPARIGA para brincar o carnaval. 2-3 -1
Ed Krlos - Tertúlia Fluminense - Rio. <
5.0 RUMO das investigações foi prejudicado pela NOTÍCIA FALSA. 2-3 - Altar
Ego - Desenfados - Rio.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS - baco; abebe; amir; rorar; samaritano; etal; padas; carolo; ala-
par; bolor; fada; atemorizar; raiai; lada; arara; ares.
VERTICAIS -1 - base; amata; lotar; cima; oral; aripar; botar; erado; banallda-.
de; eroso; carola; abara; aléia; pomar; fila; azar; aras.
CHARADAS INVERTIDAS -1. ralos/solar; 2. maraUna/ anotaram; 3. anilina/
anilina; 4. arara/ arara; 5. atlas/ salta.

Correspondência para Rua das Palt. 'eiras, 57
ap. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070
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JORNAL DO BRASIL

Artur

Xexéo

Mala nostra

começa a

perder gás

Acabou o encantamento. Há três meses no ar, o espectador
começa a se cansar de Terra nostra. Ao desistir de escrever
uma segunda fase para sua trama, Benedito Ruy Barbosa de-

parou-se com um beco sem saída. Fica evidente, em cada ca-

pítulo, a tentativa de embromar o espectador. Ninguém agüen-
ta mais o excesso de imagens de arquivo mostrando o país no
início do século. Mas quando volta aos estúdios, Terra nostra,

quase sempre, consegue ser menos emocionante ainda. Outro
dia, um bloco foi encerrado com uma imagem de Giuliana
embalando sua filha. Só isso. Sem diálogo, sem ação, sem na-
da acontecendo. Uma imagem de arquivo, corte, Giuliana em-
bala sua filha, chamada para comercial! Que novela é essa?

Um salto no tempo, além de reiniciar a trama numa segunda
fase, mostrando os destinos da segunda geração de personagens,
livraria os espectadores do já desgastado truque de fazer grande
parte do elenco falar em italiano. Afinal, mais cedo ou mais tar-
de esses personagens têm que aprender português. Os diálogos
em italiano se transformaram numa camisa de força. Não podem
ser muito variados porque aí correriam o risco de não serem

B
cadernobíSjb.conrbr

compreendidos pela platéia. Assim, o principal par romântico
não tem o que dizer. "Amore mio", "Dio santo", "va bene"... é
muito pouco para fazer o público torcer por Giuliana e Matteo.

Ninguém acredita que o ex-deputado federal Sérgio Naya -

meu Deus, como é que esse sujeito já foi um dos responsáveis
por determinar as nossas leis! - vá ficar muito tempo na cadeia.
Se ficar, a gente pode até começar a acreditar que a impunida-
de está acabando nessa país. Mas só ver o ex-deputado humi-
lhado, cercado por policiais, sendo transferido para a prisão, já
alivia uma pouco a desencantada alma brasileira. Naya falou

pouco, nesse reencontro com o público. 
"E a mãe!", gritava. 

"E

a mãe". O que, convenhamos, não chega a ser um argumento de
defesa muito respeitável. Mas Naya
proferiu uma frase um pouquinho
maior, lembrando que os moradores
do Palace II que agora o acusam de
assassino eram, em sua maioria, ina-
dimplentes. O colunista, humilde-
mente, pergunta: 

"E daí?" O fato de
os moradores do edifício estarem ina-
dimplentes justifica a lambança da
construção do prédio? Naya quis di-
zer que a inadimplência justificaria o
desabamento do prédio? O maior cri-
me desse Naya é a arrogância. E é
por esse crime que ele está pagando.

Não satisfeita em poluir a paisa-
gem carioca com o relógio do Hans Donner, a TV Globo, ago-
ra, comemora a chegada do Ano novo sujando a cidade com
umas pipas penduradas nos postes, onde se lêem mensagens
otimistas de criancinhas carentes. O relógio, pelo menos, só
atrapalha um ponto da praia. Já as pipas foram espalhadas por
todo o Rio. Mas a cidade já está se vingando. A população de
rua está retirando os enfeites (?) dos postes e usando as tais pi-
pas como cobertores. É a Rede Globo fazendo caridade.

Alunos da Faculdade da Cidade estranham como Narcisa
Tamborindeguy - que, como todo mundo sabe, além de advoga-
da, estuda Jornalismo - conseguiu fazer prova final de Introdu-

ção à Filosofia, mesmo sem ter obtido média durante o ano pa-
ra chegar lá. Eu já estranho o fato de Narcisa estudar Jornalismo
há tanto tempo e ainda estar cursando Introdução à Filosofia.

DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999

Começam a chegar mensagens de leitores reclamando do
concurso de mala do ano. "Mala mesmo é essa mala do ano",

gritam em coro. Mas, vem cá, como preencher a coluna nes-
tas semanas de fim de ano em que todo o mundo a sua volta
só parece preocupado com a festinha de amigo oculto e os li-
mites do cartão de crédito? É uma saída digna, não é? Mas va-
mos combinar o seguinte: o concurso vai acabar. O juiz elei-
toral, soberano, absoluto, poderoso, único e definitivo só irá
considerar válidos os votos que chegarem à redação até a pró-
xima sexta-feira. Depois disso, a mala estará escolhida e será
anunciada uma semana depois, na sexta-feira, 31.

Não houve novidades na última apuração. Foram 2.157
votos, incluindo três abstenções,
citando 330 malas. Quatro candi-
datos já superaram a marca de vo-
tos com três dígitos e 29 ultrapas-
saram a marca dos dois dígitos. Pa-
ra não repetir as informações sobre
os mais votados, repetidas à exaus-
tão em colunas recentes, vamos
nos dedicar hoje aos candidatos a
mala dupla. Além dos favoritos
Ana Maria Braga e Louro José,
Ivete Sangalo e Luciano Huck e
Cid Moreira e Mr. M, foram vota-
dos - e também têm chances de
chegar lá - Giuliana e Matteo (é
uma candidatura que vem crescen-
do muitos nos últimos dias), Angé-

lica e Maurício Mattar (uma mala dupla e brega), Pepê e
Neném (gente, o que são Pepê e Neném?). O eleitorado não
se esqueceu também de Vera Loyola e Pepezinha (a mala
aniversariante), ACM e FHC (a mala em siglas) e Ciro Go-
mes e Patrícia Pillar (quem sai na chuva...)

A mensagem comercial continua anunciando: "Tá todo
mundo de olho na Globo." Nem todo mundo, dona Marluce,
nem todo mundo. Na hora do Faustão, tem muita gente de
olho no Gugu.

No mais, é como diz a global Ana Maria Braga: "Ah, Faus-
tão, esse aparelho aqui abastece a nossa cozinha. E o sistema
hidráulico de água!"

E-mail para o colunista: xexeo@jb.com.br
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Comemore na Zodíaco, o início de um novo

milênio com a maior festa flashback

de todos os tempos, Nightshift ao vivo!

Dia 23, Nightshift de Natal;

E no dia 30, Nightshift de Réveillon!

Você não pode perder!

Apresentação e Mixagens: DJ Márcio Marques

Boite Zodíaco: Av. Sernambetiba, 1996 - Barra

A partir das 22 horas!

Informações e Reservas: 493-0375

ALV RADA
FM 95,7

Muito mais música no ar!
Www.alvoradafmrj.com.br

CRITICA ITEATRO INFANTIL Garoto Noel

Feitiços

da Vila e

do 
palco

LÚCIA CERRONE

A autora e diretora Karen
Acioly desenvolve no Centro
Cultural da Light, no Teatro La-
martine Babo, excelente traba-
lho de formação de platéias.
Seus espetáculos, sempre muito
bem-acabados, têm como tema
o musical brasileiro e já con-
quistaram público cativo. Não é
raro ver-se por lá a jovem pia-
téia cantarolando com o elenco
melodias há muito fora do mer-
cado. Assim foi em Viva o Zé
Pereira, divertida história do
carnaval, Manosofia, onde esta-
vam em cena cantigas de roda, e
História da Baratinha, com os
principais hits do compositor
Braguinha. Agora é a vez de
Noel Rosa.

Garoto Noel, assim como
Tithu e o menino Villa-Lobos,
também de Karen Acioly e tam-
bém para o Centro Cultural da
Light, focaliza a infância do
compositor. Escrito em parceria
com Carlos Didier, o texto mos-
tra Noel em cenas do cotidiano,
com brincadeiras e travessuras
que já ensaiavam sua genialida-
de. Dividida em dois planos -
Noel criança e adolescente -, a
história se conta ao sabor de
suas canções mais bem-humora-
das, como O gago apaixonado e
AE10U. Não numa linha de
tempo realista, mas como regis-
tro de inspiração.

Mas se a trama leve se desen-
volve bem no palco, a escolha
de um elenco de jovens atores,
com pouca experiência em can-
to e dança, por vezes prejudica a
cena musical. Ao contrário de
Tului e o menino Villa-Lobos,
que contava com atores-canto-

res como Soraya Ravenle e José
Maura Brants, e de Manosofia,
com o coral de vozes de Agnes
Moço, o novo espetáculo centra
suas forças na direção de inter-
pretação de texto e composição
de personagens. E nisso a dire-
tora acerta. Mesmo assim, os ti-
pos bem compostos derrapam
na interpretação musical, como
era de se esperar, pois não são
cantores, e sim atores em forma-
ção, tendo de se arriscar na difí-
cil empreitada do teatro musical
brasileiro. Está valendo.

Mesmo com o ligeiro entra-
ve, a platéia que lota o teatro
sai satisfeita com o que vê. O
palco, recheado de bons ele-
mentos cênicos, tem cenários
muito delicados de Regina Gil-
son, que põe em cena a vida do
compositor em homenagem
precisa. As cadeiras da sala de
Noel têm claves musicais no
encosto e as do Colégio São
Bento, asas de anjo. Nos varais,
as peças de roupa em tons pas-
téis registram a época. Os figu-
rinos de Emília Duncan seguem
a mesma linha, numa ótima
composição para o conjunto.
Fernando Sant'Anna, exercen-
do sua função de bonequeiro,
cria um lindo teatro de sombra
para a encenação.

Garoto Noel é um espetáculo
que põe a platéia participante
em primeiro plano. São crianças
muito pequenas que vêem e re-
vêem o espetáculo quantas ve-
zes lhes for possível, e de lá
saem cantando Feitiço da Vila
como se esta fosse a música de
maior sucesso nas paradas. Mar-
ca mais um tento a encenadora,
na conquista de seu público.
(Cotação: ???)

COTAÇÕES: • ruim ? regular irk bom -kick ótimo k h ** excelente

0



J JORNAL DO BRASIL 1j§§ Ano 24 - m 1.233 -19 de dezembro de 1999

P^lkl^inPl

Não pode ser vendida separadamente

Ano 24-Nfi 1.233 -19 de dezembro de 1999

'• "¦
HS

I*Sui

R]



j^ 

^ 
*' 

^ 

:~ 
'^ 

>sx 

^ 

^

^A:j|h
l^pp|ic

("VioCeta )\. impost ./
*/& ijU*«i m

Rua Visconde de Pirajá 207- Loja - Ipanema
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Distribuidor Exclusivo
SAC 0800-216601
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DANIELA THOMAS ENTREVISTA ARNALDO ANTUNES

Muitas idéias na cabeça

Há quatro anos que a voz cavernosa de Arnal-

do Antunes e os sussurros de Zaba, sua mu-

lher, embalam meus filhos para dormir. É

uma música linda em que ele pede para uma

porção de gente e bichos e coisas dormirem.

Meus filhos sucumbem sempre. Eu, quase
sempre. Foi com essa música na cabeça que
dirigi até o Museu de Arte Moderna, onde de-

veria entrevistar o Arnaldo. Fui ficando pro-

gressivamente nervosa à medida que fui me

aproximando da hora e do lugar. O evento era

o lançamento do livro Imagem escrita, onde,

entre outros escritores, poetas, filósofos, Ar-

naldo escreve sobre o trabalho de um artista

plástico. No seu caso, a intervenção na pedra
do amigo Nuno Ramos. E o que Arnaldo faz

é maravilhoso: com um olhar inquisitivo,

agudo, desconfiado, disseca a matéria até

quase pulverizá-la, substituindo a coisa em si

por um ritmo de sílabas e sons que mesmer-

iza. Enquanto enfrentava o engarrafamento,

pensava nas coisas que eu já tinha lido, visto

e ouvido de Arnaldo e fui me apavorando. Eu

tenho uma admiração cavalar pelo trabalho

desse homem! Vou desistir. Eu ligo e digo

que não vai dar, que o trânsito e coisa e tal.

Mas, quando vi já estava lá e depois de um

certo tempo de conversa até me acalmei.

Daniela Thomas,
40 anos, cenógrafa e diretora de teatro
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E N TREVISTA

Daniela Thomas - Você parece
um dissecador. A impressão

que eu tenho é que a palavra
está sempre te angustiando...
Arnaldo Antunes - Eu diria que
é uma relação mais obsessiva do

que angustiada porque não sinto

angústia ao fazer. E uma sensa-

ção de que fiz com muito prazer,
muito contentamento. Mas exis-

te aquela coisa obsessiva de que-
rer definir as coisas e olhar de

todos os modos possíveis. Sentir

o cheiro, a forma, o^ gosto.
Mas isso é uma coisa que você

quer ou que não consegue con-

trolar?
É difícil responder a essa per-

gunta porque eu realmente não

sei se busco isso ou se eu sou le-

vado a fazer desse jeito. E um

pouco as duas coisas.

Como é que começou sua his-

tória como poeta?
Vem desse germe da inquieta-

ção, da obsessão de olhar as coi-

sas. De onde vem, para onde vai,

é uma coisa metafísica, fenome-

nológica, de você olhar e querer
definir aquilo. Não tenho filiação a nada, mas

também tenho minhas influências, meus mes-

tres, as coisas que admiro e que me alimenta-

ram, que são de várias áreas. Meus mestres são

muitos e vieram da música popular brasileira,

da música pop, do rock and roll, da literatura,

da poesia concreta. a #
Na sua trajetória tem algum poema romântico?

Vários, muitas canções românticas e várias par-
cerias. Tenho uma parceria com a Marisa Mon-

te, por exemplo, que fala da dor (...Se ela me

deixou a dor foi minha...), que é uma canção

romântica. Marisa até gravou como se fosse um

samba antigo, porque gravou como regional.

Quando ela me deu a melodia para fazer, aquilo

me soava muito mais como uma canção do Ro-

berto Carlos. Uma coisa bem lírica, mais nessa

direção. Eu tenho várias canções e poemas que
falam de amor, e muitas dessas coisas estão nos

meus livros. Tudo isso eu realmente não vejo

como angústia. Vejo como prazer. Sou comple-

tamente tomado por aquilo, de ficar dias e noi-

tes achando uma solução para a coisa.^

E todo esse lado criativo e interativo entre

você e o artista plástico Nuno Ramos? Já vem

desde a época em que vocês es-

tudavam juntos no colégio

Equipe?
É uma convivência antiga de

amizade, mas nós realizamos

poucos trabalhos juntos, como

esse do livro Imagem escrita.

Mas, desde o primeiro momento,

houve uma troca constante de ex-

periências e idéias. O livro era

uma vontade antiga de eu fazer

poesia concreta, com essa coisa

sem pontuação, em que o ritmo

reje as frases. Essa coisa sem

pontuação deixa que uma palavra
se refira ao que venha antes, mas

que também, ambiguamente, que

possa se referir ao que virá de-

pois. É uma coisa meio circular.

Eu tenho vontade de fazer as coi-

sas desse jeito mas nunca tinha

tido um formato, uma motivação

para fazer uma coisa maior.

Quando veio a idéia de fazer o li-

vro com o Nuno Ramos eu enca-

rei. Esse é um terreno que desejo

desenvolver porque nunca fiz na-

da parecido. Tenho vontade de fa-

zer uma coisa narrativa, que tenha

enredo, que seja escrita na forma de um livro. Is-

so me leva para aquela coisa obsessiva, princi-

palmente com a definição, de olhar o objeto de

várias formas. Daí saiu o texto do livro Imagem

escrita sobre a pedra. Tentei passar a idéia de

como aquela pedra poderia ser pesa, enquanto

cor, enquanto tudo em que ela poderia ser pen-
sada. Tem esse desejo de você estar pensando a

pedra sob inúmeras óticas. O olhar absoluto é

uma coisa infinita.
É aquela coisa do "poeta legista"?
Eu quero ver os objetos de todas as formas pos-
síveis. A impressão que tive quando escrevi o li-

vro é que, se eu não me desse limites, um texto

como aquele não teria fim, sempre iria conti-
nuar.
Às vezes as palavras não negam seu próprio
sentido, como a palavra paz, por exemplo?
A palavra em uso cria relações motivadas entre
elas. As palavras são convenções arbitrárias, só

que, principalmente no uso criativo, como na

poesia, o uso que se faz dela cria uma relação
motivada. E justifica, identifica o sentido.
Sua poesia é uma poesia didática?
Eu prefiro assim. Sempre gostei mais dos filmes

"Às vezes as

palavras não

negam seu

próprio sentido,

como a palavra

paz, por

exemplo?"

Daniela Tliomas

DOMINGO 4
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em que você lembra que está no

cinema, assistindo, do que os fil-
mes em que você esquece que
está lá. Eles são maravilhosos
também, mas não é a minha tran-

sa como criador. Minha transa
como criador é provocar o incô-
modo, fazer você ler e pensar na-

quilo.
O que você acha daquela ju-
ventude toda criativa que estu-
dou no colégio Equipe?
O Equipe era uma escola que
realmente incentivava o lado
criativo dos alunos. Incentivava
a coisa artística. Era um meio

também que acabou unindo vá-
rias pessoas, como o Titãs, o Ser-

ginho Groismann e vários ou-
tros. Não sei como esse meio foi
se juntar ali. Pra mim, a época do
Equipe despertou muita coisa.

Foi a época em que eu comecei a
escrever mais, a compor, a tocar
violão, a gente fazia muitas par-
cerias. Trabalhei com cinema, fiz

um filme em Super-8 de quaren-
ta minutos, chamado Temporal.
Foi quase um longa, e eu tinha 16

anos. Também publiquei um livro na gráfica da

escola. Era um colégio que propiciava isso. Mas

juntar todas aquelas pessoas talvez tenha sido

uma coincidência. Era o finzinho da ditadura

militar e essa coisa política estava muito viva.

Havia uma participação política interna na esco-

la. A gente se organizava e atuava nas passeatas.
Neste fim de milênio há uma obsessão pela fa-

ma. E você largou os Titãs. Foi uma atitude

totalmente anti-época. Por que você fez isso?

Muita gente não entendeu porque eu saí de uma

banda que estava dando tão certo. É uma ques-
tão de buscar liberdade. Ter mais liberdade co-

mo criador. Eu passei a fazer um outro trabalho

e tem muita incompreensão nisso. Mas o maior

sucesso é a realização artística pessoal. A res-

posta para o motivo que me fez sair dos Titãs é

o trabalho que eu estou fazendo agora. Isso é

tão óbvio...
Como era lidar com o mito da celebridade,
na época do Titãs?
Eu sempre luto um pouco contra aquela coisa

de as pessoas cobrarem a necessidade de espe-

cialização. Quando eu saí dos Titãs, as pessoas
diziam que eu havia parado de fazer música, co-

^life I
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"Minha transa

como criador

é provocar

o incômodo,

fazer você

ler e pensar

naquilo"

Arnaldo Antunes,
39 anos, compositor e poeta

mo se só existisse a possibilida-
de de eu fazer música junto aos
Titãs. Eu continuei uma carreira
musical, tenho meus discos, con-
tinuo fazendo shows e tudo. Mas
as pessoas não entendem. Eu
acho que a cobrança da especia-
lização sempre tem uma coisa de
reacionarismo, que é uma coisa
de querer estagnar enquanto a

gente vive uma época diferente.
A modernidade nega isso. Há um
trânsito cada vez maior de infor-
mações, de códigos. E isso é uma

coisa com a qual eu me identifi-
co; e é muito difícil, porque as

pessoas querem reconhecê-lo em
função do que já existe. As pes-
soas não sabem lidar com esse
terreno. O computador já é um
instrumento para você trabalhar
com várias linguagens. A Inter-

net tem isso também, tem texto,

imagem, som. Finalmente, os
meios de produção estão nas
mãos das pessoas. Você pode não

conseguir publicar o seu livro,

mas pode escrevê-lo, basta um
lápis e papel. Você pode não con-

seguir expor o seu quadro, mas consegue obter

a tinta, por menos grana que você tenha. Com o

cinema não acontece isso. Você fica com aque-

le desejo de querer fazer e não consegue.

Esse acesso aos meios já é um avanço?

Sim, é preciso criar oportunidades para as pes-
soas. Criar emprego é tão primário. Da mesma

forma, não é mais com a polícia que vai se re-

solver o problema da violência. Para o cara que
tem condições de esporte de lazer e de cultura,

o caminho da marginalidade vai ser muito me-

nos sedutor. O problema é que não existe pensa-
mento a longo prazo. As pessoas são imediatis-

tas. As pessoas pensam como publicidade. Se

não tem um retorno imediato, não interessa. ^
O que você espera para a virada do milênio?

Se dá para ter algum otimismo no futuro, há que
se unir a tecnologia com a ecologia e dar opor-

tunidade para as pessoas. Você não pode pensar
só no seu filho, mas no seu tataraneto. Tem que
se pensar na distribuição de renda. Tem que se

ter um pensamento a longo prazo ¦

l.eia a integra da entrevista nu .1 li Online: http://www.jh.coin.hr
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Domingo 

co-

locou os sa-

patinhos na

janela. Aqui

na revista, já
é Natal. A

começar pelo belo en-

saio de Fernando Rabelo

sobre as luzes natalinas

que clareiam a cidade.

As fotos são acompa-

nhadas por um texto de

quem entende do assun-

to: Maneco Quinderé, o papa da iluminação do teatro brasileiro. A

editora de moda lesa Rodrigues também encarna o espírito de Papai

Noel, e fotografou suas manecas diante de árvores de grife - conta-

giou até a atriz Viviane Pasmanter, que atacou de modelo em frente

à árvore do Barrashopping, com direito a neve artificial - como com-

prova a foto aí em cima. Ainda em clima de festa, a partir da página

32, o leitor vai saber como será o réveillon dos hosts da Avenida

Atlântica, o ponto mais nobre da cidade em 31 de dezembro. Há ain-

da um último consumo de Natal — para os atrasadinhos que deixaram

o presente do papai para a última hora. Uma sugestão: que tal atua-

lizar a discoteca do velho com um disco dos Los Hermanos? Além

de um bom presente, eles são o destaque de nossa reportagem de ca-

pa, na 15a edição da promoção Diretas na Música. Revelação do

ano, o grupo vem acompanhado da novíssima geração da música po-

pular brasileira - como mostra o repórter Cristian Klein a partir da

página 38, muito bem acompanhado pelos textos do crítico Tárik de

Souza e de Sílvio Essinger, repórter de música do Caderno B. Que

tal? A Domingo desta semana é ou não é um presentão de Natal?
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Quem 
nao tem,

tá louco pra 
ter



tf>CD _D Ocr -g
8 §

S3-

cr c<u <u

I I
oO m«03¦P *o;*= ¦*-»

S *
p ot 00"J ^

cc o

_o O
•— s

u *§
v/i _oj o  +-• ***•

BJQBO StarTAC 7760
¦9BB '

Samsung Voicer VIP LGC 330 §• £o 0J
Is
S E

J2 8
™ K;c s

® <ul/l
o5 ^
Is

Q) T-

Neste Natal d§ um celular 
|I

da Telefdnica de 
presente. f!»03T3 v^"i/i O01 C'O X

tl 203 Q-ui/i 03Ol/Iv»S£ LU

6X sem juros e sem entrada. 
^BSBSSBS^S

A sua melhor companhia.

Nokia 5180

rJé(efutiica

R$ 299,
em até 6X sem juros e sem entrada.

A partir de

Neste Natal dê um celular

da Telefônica de 
presente.

(T3 Q)
2. i-
.<" o
S <"
1 3
« Ed> Oih- wV* 03^ b="O 3t/i ^QJ _D Ocr •£
.2 §
3- °"cr c<u cu

i?
li
.8 ^

ôo mirat.<u-?-•
B <o
P °m «

"ri 1/1
S .5uO) o"O ZQJ^ oO -C"0 (iiw 2:O rõ
E Q-o
ai O
-3 £1/1 03(U o.4-»
5 o<P TI
U *03"ti >
03 *<U

S8"O (Ti03 (Ti•ü f>"C 4/V•gK
£ (Du T31/4 ~QJ o+-• W0JQJ i-
01 o-
S°tnO _:'C 03Q-.ti•O giQ_ "O
to _<u 2
&!i/l Lo <u
o-S

10 Er.c S
«

s
ís

03 03VJ <Uv-QJ *03

ÍO
>5

T3 °"*(U «QJ
_

TI "°T3 ^i/i O0) e•° n
s03 Q-Ui/i 03i/iv/i

A sua melhor companhia.

Samsung Voicer VIP



A P I C I U S

Chuva

Chove. 

Fico muito envergonhado de ver que
o animal racional, que suponho ser, fica

melancólico e se encolhe só com algumas

gotas de chuva. Mas fica. E, a meu lado,

olho um incômodo triste no olhar das pes-
soas que andam sob a chuva. É fininha.

Mas vai molhando, aos poucos, toda a alma. Sobe

pelos sapatos. Entorpece os restos do espírito.

Chove e venta, bom leitor. Aquecido, no terra-

ço dos 2 Magots - lugar onde só se vê brasileiros,

entre um francês e cinco americanos - leio o

Monde e vejo a ventania. Na hora certa - que to-

das as casas têm seus regulamentos precisos - sai

um garçom para a calçada, fazer sua limpeza.

Varre com consciência e zêlo. Mas, quando vê

sua obra perfeita, um pé de vento vem e a desarru-

ma, fazendo folhas e papéis voarem em um turbilhão

demoníaco. Repete, com paciência evangélica, sua

tarefa. Mas o vento não está de acordo. Volta à car-

ga umas cinco vezes. É a mesma coisa. Vira-se, en-

tão, indignado, para a igreja de São Germano dos

Prados e levanta os braços impotentes. Qual um pro-
feta do Antigo Testamento, parece dizer: "Vê, Se-

nhor, eu fiz o meu trabalho e Vós, por capricho, o

destruistes. Olha para trás, então. Vê que o observo.

E ambos começamos a rir. Vingança contra o vento.

Ao meu lado, pensativo e triste, um amigo tambo-

rila na testa com os dedos. Quando bate com mais for-

ça, produz um som oco, que lembra o dos tambores.

Sugiro-lhe que organize uma orquestra intelectual, só

de cérebros ocos. Sorri tristemente e responde: 
"Há

um pedaço de meu cérebro que parece muito solitá-

rio." Deve entender, por isso, sem miolos, o que me

parece coisa impossível. Mas acho sua explicação

muito justa. Serão, por certo, os efeitos da chuva.

Um velho - mas esse não conheço - bebe seu vi-

nho tristemente e olha para um prédio ao lado. Nada

diz. Mas a melancolia faz com que eu possa ler seus

pensamentos. 
"Pensar 

que fui feliz!", pensa. Que

coisa mais estranha! Como era? Devo ter anotado

em alguma parte que, em outros tempos, meu cora-

ção batia. Tenho certeza que o desses jovens - e olha

para a rua onde, indiferentes ao tempo, jovens, de

patins, trafegam - que o coração dos jovens é mais

lento. Prestam mais atenção nos pés, aposto."

Mas esses tristonhos pensamentos, leitor, não

os ouvi. Invento.
Coisas da chuva.
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Chegou Maggi Express, |

a novidade

em congelados.

\

.

Maggi Express e aquela comidinha gostosa, que ja vein hem adiantada, para voce ficar so com o

lado gostoso do preparo. Voce tira do freezer apenas a porgao desejada, coloca na frigideira, da umas

mexidinhas, sente aquele cheirinho de hem-temper ado, enche os olhos... e, em Q TYllTlMtOS >

td pronto! Maggi Express tern um cardapio hem variado. Experimente um, e mais um, e mais am... ••»

Maggi Express é aquela comidinha gostosa, que já vem bem adiantada, para você ficar só com o

lado gostoso do preparo. Você tira do freezer apenas a porção desejada, coloca na frigideira, dá umas

mexidinhas, sente aquele cheirinho de bem-temperado, enche os olhos... e, em Q TflÍTliitOS'
tá pronto! Maggi Express tem um cardápio bem variado. Experimente um, e mais um, e mais um..

Chop Suey de Carne Arroz com Frango e Verduras Arroz à Marinheira Jardineira de LegumesChop Suey de Frango

LTSJ
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Arroz

Chegou Maggi Express,

a novidade

em congelados.

Maggi Express é aquela comidinha gostosa, que já vem bem adiantada, para você ficar só com o

lado gostoso do preparo. Você tira do freezer apenas a porção desejada, coloca na frigideira, dá umas

mexidinhas, sente aquele cheirinho de bem-temperado, enche os olhos... e, em 
Q TílÍ7lVltOS>

tá pronto! Maggi Express tem um cardápio bem variado. Experimente um, e mais um, e mais um...

Chop Suey de Carne Chop Suey de Frango Jardineira de LegumesFrango e Verduras Arroz à
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POR MANECO QUINDERE*
fotos de FERNANDO RABELO

passeio
dade para sentir ^^^H|Hj^HB([^^^^S£^^s^3gi!|SjS||H|Hj^^^^^^|

que o Natal

< i I JBI^^HPf^^H
mo. profu-

alguns

nas va-
randas e janelas de toda j£^^^pfl^^^VH|^BMH^^H9|D|^^^^^^HffiMp|||^H|
Zona Sul, sobraram ape-

alguns poucos E^HflHB|^^^H^H^H|9S^^Hja^^j!^^^^^^^KIflH8^H

nao perdeu a chance de se

produzir. Nem poderia. ^Kl 
"X 

i M &*- Jfc I AgTiSr^^^B ¦
Mas, e verdade, sem Ti y^~W 

"inPl^Sir^^fli 
I

mesmo Poucas I

que I
tiram de verdade numa (¦' |WMV|*VP | ^P*HnHBUW I
decora?ao realmente es- jSl I fmS mB tSj \ jStt SSvBBl^BM B

pecial, aproveitando a da- ijff [ I ml f Ml iS i BiM^fc^B fa
para da ^^^HiHHB|BClHHHHHHH|lHlHH|j^^l I

a Se I

pensar bem, vai ver que ^H|^|E^H§^KH|^HRBf^H^HHH^^|^K9 I
mesmo a lista de presen- ^Kl^B^^»'I

em outros tem- I
a ser I

os I
anda I
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por MANECO QUINDERE*
fotos de FERNANDO RABELO

Basta 

um rápido

passeio pela ci-
dade para sentir

que o Natal não

é mais o mes-

mo. Da profu-
são de enfeites luminosos

que, há alguns anos, che-

gou a virar mania nas va-
randas e janelas de toda a
Zona Sul, sobraram ape-
nas alguns poucos pisca-
piscas. Só o comércio
não perdeu a chance de se

produzir. Nem poderia.
Mas, é verdade, sem o
mesmo brilho. Poucas
são as vitrines que invés-
tiram de verdade numa
decoração realmente es-

pecial, aproveitando a da-
ta para abusar da criativi-
dade e, conseqüentemen-

te, atrair o consumidor. É
a crise, claro, Se você

pensar bem, vai ver que
mesmo a lista de presen-
tes, que em outros tem-

pos começava a ser pen-
sada antes que os preços
subissem, anda muitíssi-
mo atrasada. Minha tese
é a de que a crise, aliada

DOMINGO 16
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1 e 2. Duas variagoes da bela iluminagao da fachada do Centro
Cultural Banco do Brasil, na Rua Primeiro de Margo, no Centro
3. 0 gargom oferece de bandeja a arvore da Lagoa, assinada por Abel
Gomes
4. Papai chega ao a

DOMINGO 17

1 e 2. Duas variações da bela iluminação da fachada do Centro
Cultural Banco do Brasil, na Rua Primeiro de Março, no Centro
3. 0 garçom oferece de bandeja a árvore da Lagoa, assinada por Abel
Gomes
4. Papai Noel chega ao Barrashopping a bordo de um balão
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ano 2000, apagou o Natal I

deste ano. Com raras I

o Centro Cultural I

Banco do |

res da Lagoa

e Mer-
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muito melhor sem o Papai

Noel ao volante). JjUt -jrf' 
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Ainda bem. Porque ^T jfflBj
alem do significado sim- If |
bolico da luz no Natal '^Nl|f#TI

voces lembram que o ca- Mfl ^" 
jJp^- 
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jT

minho dos Reis Magos U ^ %*
foi iluminado pela Estre- ^Tp ]p?
la Guia, aquela que tern ^Jlr \ ,^B
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fica la no topo da arvore %-^OB

de Natal? -, ela e a unica F:3Wrf3QjBPl L
caracterfstica da festa

perfeitamente adaptavel

aos tropicos. Nao temos

nem para pu-
xar

de comer 9-

calor de -

temos vo-

por sua

tern tudo a ver

'•i*. 
t*

ao estardalhaço dos prepa-
rativos para a chegada do

ano 2000, apagou o Natal

deste ano. Com raras ex-

ceções: o Centro Cultural

Banco do Brasil, as árvo-

res da Lagoa Rodrigo de

Freitas e do Barrashop-

ping, e o tradicional Mer-

cedes da Mercedes-Benz

(que, convenhamos, era

muito melhor sem o Papai

Noel ao volante).

Ainda bem. Porque

além do significado sim-

bólico da luz no Natal -

vocês lembram que o ca-

minho dos Reis Magos

foi iluminado pela Estre-

la Guia, aquela que tem

uma espécie de cauda e

fica lá no topo da árvore

de Natal? -, ela é a única

característica da festa

perfeitamente adaptável

aos trópicos. Não temos

neve, nem renas para pu-
xar trenós e nem mesmo

o hábito de comer pernil,
rabanada e nozes sob um

calor de 40 graus 
- na

melhor das hipóteses.

Não temos sequer vo-

cação para a melancolia

natalina.
A luz, por sua vez,

tem tudo a ver com a ci-

dade, que é pura festa,
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Poesia
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Freitas.
iluminadas
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fachadas
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SHOPPING TIJUCA ¦ 2° PISO ¦ TEL.: 568-6010 SHOPPING NOVA AMERICA ¦ TEL.: 583-1088

Poesia de luzes na
Lagoa Rodrigo de
Freitas. As árvores
iluminadas já são uma
tradição na cidade.
E é um dos destaques
da iluminação natalina
do Rio, na opinião de
Maneco Quinderé. As
fachadas dos edifícios
também entram no
clima e a decoração
fica mais incrementada
a cada ano
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MEIAS SOCIAIS CLÁSSICAS

(1100 /1110 /ilSÓ / 11.Ç0)

l]P0RR$m1

AIMHVEL. / INSINUANTE
IpikCRA

3 MQ 19,99
JÍÍi

AEIACALÇA ESSENCIAL

i COMLYCRA

W$11,99
IEIAS ESPORTIVAS / SPEED1

MEIA ALGODÃO / POLIAMIDA

m COLEGIAIS ^
m3P0RR$ 10,99\MEIA CALCA CLÁSSICA FINA

SHOPPING TIJUCA ¦ 2o PISO ¦ TEL.: 568-6010 SHOPPING NOVA AMÉRICA ¦ TEL.: 583-1088



boêmia. E poderia 
- por

que não? - ter uma ilumi-

nação oficial, uma espé-

cie de cartão-postal ca-

rioca, um roteiro turístico

de verão. Um baita mer-

cado, sem dúvida, para
artistas plásticos, cenó-

grafos, iluminadores.

E, quem sabe, a tradi-

ção das ruas não passe a

entrar nas casas e porta-
rias de prédios, para aca-

bar de uma vez por todas

com aqueles preparativos
chochos, à base de árvo-

res de plástico e kits de

luz comprados no camelô,

com direito à trilha sonora

de Noite Feliz. Nada con-

tra os camelôs. Mas sem-

pre há aquela microlâm-

pada queimada que apaga

uma seqüência inteira.

Mas antes das casas, a

rua. Afinal, tirando as

cascatas do réveillon e as

lantejoulas no Carnaval,

é a única vez em que a ci-

dade se ilumina. ¦

* Maneco Quinderé é iluminador.
Atualmente assina a belíssima luz
da exposição das cerâmicas de Pi-
casso, na Casa França-Brasil, está
reformulando a iluminação das lo-
jas Antônio Bernardo e começa o
ano 2000 com as estréias dos espe-
táculos teatrais A tempestade e
Crioula, ambos no CCBB.
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1. Outra decoração tradicional da cidade é o Papai Noel motorizado,

pilotando uma Mercedes Benz que fica sobre o telhado da revendedora

e traz mensagens para a entrada do ano
2. A iluminação dos morros cariocas também é um espetáculo de luz

3. A decoração externa do shopping Cittá América, na Barra: Natal

high-tech
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QUESTÃO DE DOMINGO

Sandra Maria (secretária)
-"Gostaria que fosse o suficiente

para eu passar o réveillon em Paris

com meu bem, mas como não dá,

vou mesmo é pagar contas acumu-

ladas durante o ano inteiro!"

Aloísio Ludgero M. Coelho

(funcionário público federal) -
"Eu 

já depositei o meu 13° salá-

rio na caderneta de poupança da

CEF. Fiz isso pensando em al-

gum imprevisto no futuro, apesar

de juntar dinheiro na poupança
com o objetivo de auxílio para a

aposentadoria."
Carlos A. de M. Alvarenga

(professor) - "Se eu estivesse no

Brasil, e no Rio de Janeiro espe-

cificamente, compraria um bom

guarda-chuva."
Francisco Edeverton de Almei-

da (radialista) - "Com certeza,

o que a maioria da população
trabalhadora brasileira fará, ou

tentará fazer: colocar as dívidas

em dia. É a nossa triste rotina.

Mas há uma esperança (olha ela

aí de novo!), já que a expectativa

de vida do nosso povo é de 68,1

anos, eu ainda poderei esperar

mais 17 para, quem sabe, utilizar

o décimo-terceiro para algo que
nada tenha a ver com impostos,

como se culpado fosse pelos
rombos da Previdência, desvios

de dinheiro público, impunidade

etc. Avança, Brasil... no nosso

minguado dinheirinho..."
Maria Lúcia de Lima (professo-
ra) - "Vou 

pagar as dívidas atra-

sadas, gastar somente o essencial

com as compras de Natal e dar

um presente especial para mim. O

que sobrar vai para algum Fundo

de Investimento para render ju-
ros, já que a caderneta de poupan-

ça já não é um bom negócio. Um

Feliz Natal para todos!"
Luis Alberto Mussa Tavares

(médico) - "Vou sonhar com ele

até recebê-lo. Depois, irei juntar-

0 
QUE 

VOCÊ

VAI FAZER

COM 0 SEU

13° SALÁRIO?

Parabéns às noivas de

dezembro de 99 e janeiro de 2000

• Patrícia Kitober • Liliam Paula Paiva de

Medeiros • Georgiana de Paula Pessoa

Peixoto • Gina Vahle Franco • Cristiana

Monteiro de Sá • Iracelma Leitão da Gama

Rodrigues • Christine Lagos Simões • Joana

Magnavita Kafguri • Carla Faulitaber

Campos Câmara

ItStem home

Rua Garcia D'Ávila, 108-Tel.: 239.7845

www.hsternhome.com.br

me à fila dos pagantes e devolvê-

lo aos seus legítimos donos: os

meus credores. Então, pelo me-

nos nessa noite, dormirei em

paz. Noite Feliz."

Paula Lopes (jornalista) - "Vou

pagar algumas contas e, com o

que sobrar, comprarei presentes
de Natal, que este ano estão limi-

tados apenas aos parentes mais

próximos: mãe, pai, marido e fi-

lhos. Aos demais, mando os vo-

tos de um Feliz Natal e um prós-

pero Ano Novo, porque este ano

foi difícil de levar com o desem- ,

prego e o aumento da criminali-

dade. By the way, o dinheiro da

CPMF foi para onde mesmo?"

Sérgio Luiz Storino Gonçalves

(economista) - "O 13o é decor-

rente da capacitação que se teve

durante o ano no desempenho de

uma profissão ou atividade. O

gasto que se fizer será função do

valor que dei aquele esforço. Se

gastar em futilidades, não valori-

zei meu trabalho nem o resultado

dele, o dinheiro."
Soêmia Santana (funcionária

pública) - "Uma boa parte utili-

zarei nas férias. A outra vai para

poupança."
Carla Bacellar (publicitária)
-"Tentar sair por alguns minutos

do limite do cheque especial... E

uma lástima não poder usufruí-lo

para outros fins. Acredito que
muitos terão a mesma postura."
Antônio José Nascimento de

San (aeroviário) - "Pagar dívi-

das diversas."
Ana Amélia (publicitária) -
"Uma cirurgia geral pra ficar

com os olhos da Madonna, a ca-

ra da Cameron Diaz, corpo da

Adriane Galisteu e a bunda da

Feiticeira. Aí, então, eu vou po-
der ficar também com o corpo do

Fernando Scherer, os olhos do

DiCaprio, a boca do Brad Pitt..."

Élcio Ferreira da Rosa (bancá-
rio) - "Cobrir a conta corrente

que está negativa desde que me

casei."
Cláudia Gomes Monteiro (ana-
lista de sistemas) - "Botar na

poupança para comprar meu

apartamento."

\ próxima Questão dl- domingo já está no
IH Online: http://wH-w.jb.cont.hr

DOMINGO 21

0



CINTO DE SEGURANÇA

Preteia a

vida de 
quem

vo€ê ama.

O cinto de segurança é obrigatório para todos os

passageiros do carro. /Vias tem muito motorista Cfue^

acha desnecessário o seu uso no bane o de trás. E por

isso, acaba deixando de proteger a sua família.

As estatísticas mostram que o cinto no banco de

tras protege o passageiro de ser arremessado para

frente, com força considerável, em caso de acidente.

Sem ele, podem ocorrer ferimentos graves e, às

vezes, seqüelas irreversíveis.

Quando for dirigir, verifique se todos no carro

estão com o cinto de segurança, principoImente as

crianças. Porque no trânsito, nem sempre é possível

ter uma segunda chance.

DIRIJA COM RESPONSABILIDADE.

PAREI

A
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HOMENAGEM

As bodas

de ouro

do mestre

Arthur Moreira Lima

comemora 50 anos

de 
'menino 

prodígio'

TELMA MEKLER

Semana 

passada, Arthur
Moreira Lima comemo-
rou 50 anos de carreira.
Habituado a freqüentar o
circuito internacional, o

pianista celebrou a data
no Theatro da Paz, em Belém, no
Pará. O mesmo palco onde teve
início sua carreira profissional,
quando ele era apenas um garoto
de 8 anos de idade. "Fiz 9 anos
no dia do meu segundo concerto,
em 23 de julho de 1949", lembra
Arthur. Com o dinheiro recebido

pelas duas apresentações, naque-
la época, o menino comprou seu

primeiro piano de cauda - um
Essenfelder, que o acompanhou
até os 20 anos de idade.

Mais surpreendente do que sua
estréia precoce nos palcos é saber

que Arthur Moreira Lima começou
a tocar piano com apenas 6 anos.
Até debutar no palco, estudava so-
mente uma hora por dia. "Duas, no
máximo." A decisão de se profis-
sionalizar tomou aos 18 anos, de-

pois de ganhar um concurso no
Rio, que lhe rendeu uma bolsa de
estudos na França. "Quando vi que
profissionais gabaritados, como
Guiomar Novaes, me incentiva-
vam, fui adiante", diz.

Arthur sempre teve consciên-
cia de que era tratado como uma
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criança prodígio. 
"Foi terrível. Fiz

tudo o que os garotos da minha
idade faziam. Joguei muito fute-
boi, inclusive no gol, arriscando
minha mão." Assim como no pia-
no, na escola ele também se desta-
cava. "Tirava 10 em todas as ma-
térias", diz hoje, com naturalida-
de. Nos momentos de indecisão,
no passado, o pianista chegou até
a pensar em prestar vestibular pa-
ra o rigoroso Instituto de Tecnolo-

gia da Aeronáutica. "Se era para
fazer um curso, tinha de escolher
o mais difícil", lembra.

À esquerda, no alto, Arthur aos
9 anos, num de seus primeiros
concertos. Acima, o pianista
em ação e, ao lado, com a
camisa do Fluminense, outra

grande paixão. 0 tricolor
chegou a fazer um arranjo
clássico para o hino do clube

Hoje, aclamado no mundo to-
do pelas suas interpretações de
Chopin - de quem já gravou qua-
se toda a obra -, Arthur Moreira
Lima encontra duas explicações
singelas para o seu virtuosismo.
Uma delas: "Os compositores es-
crevem para si mesmos. Por
coincidência, minha mão é do
mesmo tamanho da mão de Cho-

pin, o que torna mais fácil execu-
tá-lo." A segunda modesta expli-
cação é esta: "Apesar de possuir
oito pianos de cauda, prefiro es-
tudar e ensaiar num piano de ar;
mário, cujo som não é tão bom. É

que a sonoridade tem que estar
dentro da pessoa, porque cada

palco tem um som diferente". ¦



SnM u ,^«^»«„ ^

j#«Mi ^

Y^aJfJ^^HT' \ W^ TW Grupo Brasileiro Revelagao. .

^ 
tbvbIbqso do Ano U

^H 5*. *3fgS| B. ^L. B
A ^Bp - - s*-¦ ^B^Bnii IBBB^** I^|

a....... .: i: .j^d^^HBRr-''~:'--'V#

i .. - atft i-^f^£v^* • ''*^jjj||^» \ %$$&?ir'
Mlillt • /; >^m^H0SIIIIIIHv!^^

y-<" \'\:;.;.|||^^^^^l^^^ '^-'-ilrv.-,-jg^^f!-V %}-vTv''-%^"-iv" IV|jHIT^vi^unciO:

Man ire rL
•Ãft-

Revelação Masculina Brasileira
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Fotos de Fernando Rabelo I
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Reproduções da Vogue

Onde você

vai passar

o

Celebridades: a
revista Vogue é
especialista ne-
Ias. E em en-
quetes. Na mais
recente, a per-
gunta era essa
aí de cima.
Oscar De La
Renta (foto aci-
ma): "Com a fa-
mília Kissinger e
meus parentes
em Punta Cana, na República Dominicana." Suzanne Clemente e

Inácio Ribeiro: "Em Canoa Quebrada, no Brasil. A areia vermelha e o

mar turquesa de lá são deslumbrantes." Tom Ford: "Isso tudo é uma

grande bobagem." Ricky Martin: "Tenho ofertas para cantar no
réveillon. Mostrem-me a grana!" Winona Ryder: "Devo ir para um

subterrâneo acompanhada de uma lanterna e de boas conservas.

Sou paranóica." Nicole Kidman: "Num barco em Sidnei, Austrália,
vendo fogos de artifício." Sandra Bullock: "Numa festa que venho

planejando há dois anos." Sigourney Weaver: "Num lugar onde não

haja jogo de poder." Donatella Versace (foto abaixo): "Em St. Mo-
«.'mmm ritz, com a família."

Noite de elegantes

Em agosto ele já tinha sido considerado o homem mais elegan-
te da tribuna social do Grande Prêmio Brasil, no Jockey. Sema-

na passada, na festa beneficente Nuit de Noel, o cônsul argenti-
no Eugênio Bellando (D) repetiu a dose e roubou a cena. Já en-

tre as mulheres, quem surpreendeu foi a atriz Carolina Kasting

(na foto ao lado do maridão, Maurício Greco). Os cabelos conti-
nuaram os mesmos - só que trançadinho. Mas suas roupas,

quanta diferença! Adepta do estilo não-tô-nem-aí - quem cos-
tuma esbarrar com ela de jogging, em Ipanema, que o diga -,

Carolina deixou os marmanjos de queixo caído com seu mode-
lito de alta-costura de Carlos Tufvesson, todo verde.

Política x Literatura

Fotos de Fernando Rabelo

Nos quatro anos que ficou sem manda-
to - de 1989 a 1993 -, o senador Satur-
nino Braga aproveitou seu tempo para
levar à frente um antigo projeto: escre-
ver um livro cuja história se passasse
no Rio. Deu tão certo, que em vez de
um, Saturnino escreveu logo uma trilo-

gia. Contos do Rio, o terceiro livro da
série, chega agora às livrarias."São his-
tórias que descrevem o jeito de ser das pessoas do Rio",
conta o senador, animado com o que pode ser o início de

uma nova carreira. "A 
política absorve muito o meu tem-

po. Mas não vou matar minha atividade literária."
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Unhas mais que postiças - Para quem está can-
sada da misturinha e dos esmaltes cintilantes velhos de

guerra, a Nail Art, na Barra, acaba de trazer para o Bra-
sil uma técnica de pintura em unhas de acrílico ou por-
celana, que faz o maior sucesso lá fora. Borboletas, fio-
res e estrelas podem ser aplicados às unhas e perma-
necem intactas e brilhantes durante quase um mês.
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De bar em bar

Para bom bebedor, um guia só não basta.
Paulo Thiago de Mello (sobrinho do poeta
Thiago de Mello) sabe disso. Ele lança
agora o terceiro número do Rio Botequim e
conta que a grande surpresa ficou por con-
ta do Estephanio's Bar, na Tijuca,"um bo-
tequim sofisticado, que serve lingüiça
flambada no conhaque". O sucesso do guia
é tal, que já há agências de turismo ofere-
cendo aos clientes estrangeiros o roteiro de
Paulo. Quem fotografou os bares e os bote-

quins cariocas, para o livro: Zeca Guima-
rães, Zeca Linhares, Sérgio Pagano. Luiz
Ganido e João Bosco. Um timaço.

i' 
' * ' ~

Homens, morram de inveja! 0
atacante do Manchester United,
David Beckham, é lindo, rico e
bate um bolão. E ainda é casado
com a Spice Girl Victoria Adams.
Mas no dia 8 de janeiro, sua ta-
refa será das mais árduas. 0 lou-
ro vai ter pela frente o zagueirão
Odvan, do Vasco - aquela mura-
lha que não alivia os adversários
nas divididas. Os pais de Odvan
são duas figuraças. batizaram o
filho com esse nome para home-
nagear uma música de Roberto
Carlos, 0 divã.

Jogo de

cintura

A pele muito branca
e o cabelo à Príncipe
Valente denunciam
as origens. Só que o
cineasta finlandês
Mika Kaurismaki
não é um gringo de
cintura dura, que
sequer diferencia
cuíca de tamborim.
Há dez anos no Bra-
sil. Mika gosta do

Hal jSs&JJ&a

bom samba. "Nos

fins de semana. \ou
sambar", conta. Km
janeiro, ele começa
a rodar Moro no
Brasil, "um road
inovic musical sobre
o pais". No elenco,
nada de pagodeiros
em terninho Arma-
ni. "Vai ter Carli-
nhos Brown. Naná
Vasconcellos. e a Ve-
lha-Guarda do sam-
ba do Rio."
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O ex-presidente americano George Bush
não é um tipo durão. O livro Ali the best,
George Bush: my life in letters and other
things, de Christopher Bucley, recém-lan-

çado nos EUA, revela um homem apaixo-
nado por sua mulher e amargurado pela
morte da filha de três anos, Robin, vítima
de leucemia. Numa entrevista a Larry
King, Bush até chorou quando leram uma
carta sobre Robin: "Essa casa está preci-
sando de alguém que tenha medo de sapos.
Estamos precisando de uma menininha."

Trem de luxo

O cartão de Natal que o grupo Orient Express -

leia-se hotel Cipriani de Veneza, Bora Bora La-

goon Resort e o Copacabana Palace, entre ou-
tros endereços - está enviando para alguns pri-
vilegiados é o retrato do bom gosto. Um trem
estilizado imita o Great South Pacific Express e
mostra nas janelas fotos dos hotéis do grupo: a
arquitetura clássica do Mount Nelson Hotel, em

Cidade do Cabo, na África do Sul; a vista da
Baía de Portofino, na Itália - onde fica o Hotel
Splendido & Splendido Mare, e assim por dian-
te. Qualquer um viaja olhando as janelas.

Colaboraram: Denise Moraes, Patrícia Paladino, Heloísa Tolipan, Arandi Gonzaiez e Cléo Guimaraes
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Pacote de Reveillon

(05 e 07 diárias)

Ceia de Reveillon

c/bebidas incluídas.

Queima de fogos,

festival gastronômico.
Passeio de iate e

sofisticada festa com a

Banda Jazz in Concert.

Pacote de férias

(03,05 e 07 diárias)

Meia pensão, jogos

programados, clube da

Criança, recreadores,

Gincanas infantis,

aula de dança.

No Porto Real Resort,

o mais completo Resort

da Costa Verde,

a apenas 110 Km do

Rio de Janeiro.
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CLINICAS MÉDICAS

ANGIOLOGIA

Dr. IVAN S. DE ALMEIDA
i TRATAMENTO DE VARIZES E MICRO VARIZES'¦ MENOR PRAZO DE TEMPO POSSÍVEL
; NÃO DEIXA MARCAS. NAO REQUER O USO DE FAIXAS.CLIENTES DE OUTRAS .LOCALIDADES MARCAR

NO MÍNIMO COM 1 MES DE ANTECEDÊNCIA
! Av Ns. de Copacabana, 613 - Sala 804Tel: (021) 235-6701

CARDIOLOGIA

TIJUCOR Emergência Cardiológica
Tels.: 569-2568 e 569-0460

PRONTO SOCORRO DA TIJUCA^
Emergência Clínica Geral - Tel.: 567-6752

Rua Conde de Bonfim, 143
Resp. Técnico Dr. Fábio do Ó Jucá - CRM 41858
CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA|

Rua Moura Brito, 81 - Tel.: 567-6752
Resp. Técnico Dr. João de Luna M. Júnior- - CRM 52-41847-9

HOSPITAL PAN-AMERICANOcREMERj 9S496r3 Rua Moura Brito, 1 38 - Tel.: 567-6752
DIA E NOITE Resp. Técnico Dr. Alcino Nicolau Soares - CRM 47599

CIRURGIA PLASTICA

fj.

ufjsl))yyy

S
II'" CENTRO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS

• CHECK-UP • ECOCARDIOGRAAAA • DOPPLER • MAPA
• HOLTER • ERGOMETRIA • PROVA DE ESFORÇO EM

ESTEIRA • COLOR DOPPLER
Av. Rio Branco, 156 - Gr. 3310 - 262-0085 e 262-0185

Orient. Técnico Dr. Canrobert Mello - CRM 31050

Q>
C A R P E

ASSISTÊNCIA EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
Dr. Astolfo Serra }r • CRM 20982

Dr. Francisco Chamie •CRM 21032
DOENÇAS CARDÍACAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Rua Visconde Silva, 99 - Botafogo -Tels.: 539-3100/ 537-1264
EMERGÊNCIAS 460-1010 - Cód. 500-2141

Est. do Portela, 99 - s/ 723 - (Pólo 1) Madureira - Tel.: 450-4003
Av. das Américas, 13733 - sI 204 - Barra - Tel.: 437-9714

MARCAPASSOS 124 HORAS |

DR. MARCOS BADINI • DR. JOSE BADIM
«Face
O)O

Pálpebras - Nariz - Orelhas - Mama
Abdome - Lipoaspiração

Í5 Av. N.S. de Copacabana, 664/ 809 T: 256-7577 oj
. de Pirajá, 608/ 404 T: 294-2445 «!Q Av. Vise. de Piraj: .

i Rua Almirante Cochrane, 98
o

T: 568-2999

D*-. Fabrini
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA
CONSULTÓRIO: Av. Copacabana, 534 Gr. 1103/04
Tel,: 257-3029 e 235-5899
CLINICA: 9986-4513 - MERCEDES

URBANO FABRINI • CRM 520S986-1 RJ

Y A 017 D Clínica de Cirurgia
jL^lOjC^/lSurgical Centen

Clínica de Cirurgia Plástica
'CRM 97770-51

> LASER para Rugas, Microvarizes, Manchas na Pele, Cicatrizes,
Marcas de Acne, Tatuagens

? CIRURGIAS (Face, Nariz, Olhos, Testa, Lábios, Abdome, Mamas)|
• Lipoaspiração • Lipoescultura •Prótese de Mama

( PEPILAÇÃQ A LASER (NOVO LASER) )
Tel.: (21) 539-0808 / 537-3356

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA

Clínica Pensão Protegida Est ela |^ * Esquizofrenia - Depressão -
Retardo - Dep. Química (crônicos)
Oficinas de Artesanatos - Passeios

Marcar Intemato e Semi-lntemato
Consultas Dir.: Esther M. Astrachan - CRP 5577

INSTITUTO DE OLHOS DR. ROGÉRIO HORTAO
T-mto(O(FACOEMULSIFICAÇÀO)

Mestre em Oftalmologia pela UFRJ
Membro da Çoc. Amer. Catarata e Çir. Refratlva «

Mais de 2.500 cirurgias de Catarata (1.000P/Faco) s
Exames Pré-Operatórios (Biometria e Topografia) o.
Tratamento Pós-Operatório pelo Yag Laser u

Particular e Convênios  ^Rua Garcia D'Ávila, 64 - Grs. 405- Ipanema- 540-8000/ 529-8960
^^Manuel^èarbosa^/40^^Méie^^9^^631^97-7M0

LASER IPANEMA

Í CIRURGIA À LASER
MIOPIA - ASTIGMATISMO

(CONVÊNIOS)
11JUAN J. J. JIMENEZ - ANDRÉ A. M. CECHINEL 0

RUA VISC. PIRAJÁ 550/SS 115

239-3347 / 294-1899

Rua do Matoso, 254 - Tiiuca - 293-2244/9946-48511

Promo$ao
Jovens

DESFILIBRADORES CARDÍACOS IMPLANTA VEIS;

Dr. Luiz Cláudio Maluhy Fernandes j
Tels.: 836-0770 / 836-0777 / 836-0713 a 0719

BIP - 538-3737 - 1001 a 1008 - URG. GMF 548-3553 u|
Clínica: Av. Copacabana 1183 / 89 - 522-1937

CIRURGIA PLASTICA

DR. SEBASTIÃO MENEZES
Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora |• Implante para Rejuvenescimento Facial • Face

• Nariz • Projeção de Lábios (Aumento)
d* Abdome • Culote «Cicatrizes, etc • Lipoaspiração

CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Drogas
I Maconha, Álcool, Cocaína, Remédios etc\
(internação em Laranjeiras

Masculina e Feminina.
Atendimento domiciliar.
Procure-nos. Podemos ajudar.

Centro de Recuperação em Dependência Química
Rua Sebastião Lacerda, 70 - Laranjeiras

Telefax: (21) 205-3300 / 205-9980

IMUNOLOGIA

Dr. RODNEY CECCARELLIMORTATTI, Ph.D. \
IMUNOLOGIA • IMUNOTERAPIA • ALERGIA

Mergia Respiratória, Dermatológica
Imunoterapia para doenças ocuTares imunológicas
(Calázios.Blefarites, Conjuntivites)  ,, ,* Imunoestimulação para infeçções por HPV e Herpes.l
Imunomcxiulaçao para monilíase (Candida Sp). [

Av. N. S. Copacabana, 664 gr. 707 - Copacabana - 256-3603/236-05561
Rua Américo Brasiliense, 248 s/ 304 - Madureira - Tel.: 359-0044

wwwimunoloaica.meci.br • imunoloQica@vetor.com.br
MASTOLOGIA • RADIOLOGIA

Centro de Mastologia do
Rio de Janeiro.
Diagnóstico por Imagem

MAMOGRAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO
ESTEREOTAXIA - ULTRA-SONOGRAFIA

R. Getúlio das Neves, 16 - J. Botânico - 539-0339/ 527-8216
R. Domingos Lopes, 739 s/702 - Madureira - 390-0483/464-62551

Av. Das Américas, 2901/706 - Barra - 439-7374/ 439-9914
TF"

WlCREME RJ 96871..2

CENTRO OFTALMOLÓGICO BOTAFOGO
Cirurgia da miopia e astigmatismo e

Hipermetropia com Excimer Laser
Catarata com implante
URGÊNCIAS - DIA E NOITE

Direção: Dr. José Carlos Vieira Romeiro
Rua Voluntários da Pátria, 445 - 4o andar
Ed. Centro Médico Botafogo - 537-7788

ORTOPEDIA
. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA

PRONTO RAIOS X FISIATRIA

I

TRAUMAV'
!/i

sl
o|

iSb®4 Dr. Edigezir B. Gomes

CatarataMiopia - Glaucoma - Eximer Laser (LASIK)
Cirurgias com Anestesia Tópica

R. Vise Pirajá, 547 - s/lj 216 -Tel.: (021) 512-99151
Dr. SÉRGIO BENCHIMOL

CENTRO DE CATARATA
Av. N. S. de Copacabana, 680 gr. 511 a 514

Novo Telefone: 548-5349
Atendemos a particulares

e melhores convênios - CRM 38.597

» Clínica te Cirurgia plástica

? Br. ©ttafre üoreira
S
s Rua Pinheiro Machado, 155 - Laranjeiras
" 

553-4545 • 553-6767

Corpo e Beleza Esculturais
•Mestre em Cirurgia pela UFRJ «Lipoescultura Facial e Corporal
•Membro Especialista da SBCP «Cirurgia de Face, Nariz, Mamas
•Member of the International Abdômen

College of Surgeons •Ginecomastia (busto de homem)
•Escultor pelo Instituto de Belas Artes «Orelha de abano

Rua Dois de Dezembro, 78 - Gr. 901a 904
Esq. Rua do Catete - Ed. Catete Business CenterCREMER] 96539.8 Je|s . 265-4833 / 558-9900

Resp. Dr. AÍRTON J. PAIVA REIS - CRM 09780

IDR. PEDRO ARGETOJANU
TRAUMATO-ORTOPEDIA

Av. das Américas, 505 - Ij M-Barra
5a feira MANHA 13a feira TARDE

HORA MARCADA
Av. das Américas, 11.889 - Recreio

3a feira MANHA 498-4029/ 498-3920
Clínica Ortopédica Recreio

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA |
PERIODONTIA

(TRATAMENTO DE GENGIVAS,

DENTES C/ MOBILIDADE E ENXERTOS)
PRÓTESE DENTAL DE PRECISÃO

Dr. MÁRIO KRUCZAN
CRO 12376

Convênios CAARJ - AMIL DENTAL
ASSEFAZ - BANCO DO BRASIL

Av. COPACABANA, 195 - S/1003

Tel: 
542-1894

PARA ANUNCIAR

521-9812/9975-4028

MIGUEL LISS

Rejuvenescimento rápido da Face:
Sulcos, vincos, lábios (implantes),
rugas de expressão, pés-de-galinha
(Botox), bolsas palpebrais, papada
e seqüela de acne, Peeling, Calvície:
Implante fio a fio. Sem internação Uma ^ esculturas de Dr. Onofre Moreira

mm.

A BOA DO HNAL DE SEMANA.

Revista Programa. Toda sexta, no seu Jornal do Brasil.

JORNAL DO BRASIL

Y A ri ITT Clfnica de Cirurgia Plastica
Surgical Center crm 97770-5

LASER para Rugas, Microvarizes, Manchas na Pele, Cicatrizes,
Marcas de Acne, Tatuagens

• CIRURGIAS (Face, Nariz, Olhos, Testa, Ldbios, Abdome, Mamas)
Lipoaspiragao • Lipoescultura •Protese de Mama

i; PEPILAQAO A LASER (NOVO LASER) )
Tel.: (21) 539-0808 / 537-3356

\\ Centro de Mastologia do ?
A] Rio de Janeiro. j

J J Diagnostico por Imagem s

f / MAMOGRAFIA DE ALTA RESOLU^AO I
I I ESTEREOTAXIA - ULTRA-SONOGRAFIA

\ R. Getulio das Neves, 16 - J. Botanico - 539-0339/ 527-8216
I 1R. Dominaos Lopes, 739 s/702 - Madureira - 390-0483/464-6255
I I Av. Das Americas, 2901/706-Barra-439-7374/439-9914

m*pa_
Promo^ao

Jovens ORTOPEDIA TRAUMATOLOGY
ITBAI IMA RAIOSX FISIATRIA
I "V*UMAI Rua Dois de Dezembro, 78 - Gr. 901a 904

Esq. Rua do Catete - Ed. Catete Business CenterCREMER] 96539 8 ^ 
Je|s . ^5^333 , 558.9900

Resp. Dr. AIRTON J. PAIVA REIS - CRM 09780

DR. PEDRO ARGETOJANU
TRAUMATO-OKTOPEDIA

Av. das Americas, 505 - Ij M-Barra
5a feira MANHA13a feira TARDE

HORA MARCADA
Av. das Am6ricas, 11.889 - Recreio

3a feira MANHA 498-4029/ 498-3920
Clfnica Ortop6dica Recreio

DOBO
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É 

primeira coisa que ele viu, ao abrir os
olhos, foram as luzes. Luzes que se multi-

plicavam, piscando a intervalos irregulares,
interpenetrando-se num jogo indecifrável.
Por um segundo, um segundo apenas, ofus-
cado e zonzo, não soube dizer o que era

aquilo. Logo, lembrou-se. Eram-lhe familiares, as lu-

zes. Mais do que isso, eram parte de sua vida. Mas a
verdade é que, naquele despertar, sentira uma estra-
nheza imediata por trás do espetáculo conhecido.

Sentou-se, esfregando
os olhos. Era madrugada.
Aparentemente estava tudo
em ordem. As luzes pisca-
vam à sua volta, com seus
dourados e azuis, em ondas
repetitivas e hipnóticas.
Mas, pelo rumor das amar-
ras, podia sentir que o vento
crescia, provocando uma
certa instabilidade. Talvez
fosse uma tempestade. Fora
um dia muito quente.

Ficou de pé, a custo. O
chão oscilava. Espiou lá fo-
ra. E viu. No céu, por cima
dos morros, o dia que deve-
ria raiar fora barrado por
uma parede de nuvens ne-

gras, ameaçadoras. Era
mesmo uma tormenta.

Encostou-se a um dos ca-
bos e esperou. Em poucos
minutos, o vento que arre-
messava contra os fios trans-
formou-se num troar assusta-
dor e a chuva começou a cair,

primeiro em pingos grossos,
espaçados, depois em massas
d'água, que se despejaram
sobre as luzes como chicota-
das. O homem, ensopado, a
tudo assistia com o semblan-
te pesado de preocupação, as
mãos crispadas em tomo do

eixo central. À sua volta, cabos e fios rangiam, enlou-

quecidos, enquanto as águas embaçavam a cortina de

luzes. Ele não era um covarde. Fora, desde criança,

acostumado à vida difícil, às intempéries. Mas estava

impressionado com a força daquela tempestade. O

chão, sob seus pés, era cada vez mais instável. Cami-
nhando com enorme dificuldade, verificou as amarras,

os cabos, os fios, lutou o quanto pôde contra a força do

vento e da chuva, até cair exausto, sabendo que nada

mais poderia fazer a não ser esperar. E foi o que fez. Es-

perou, rezando baixinho.

• • •

A primeira coisa que viu,
ao abrir os olhos, foram as
luzes. Estavam intactas. A
tempestade se fora. Da mes-
ma forma inesperada e ins-
tantânea com que surgira,
dava agora lugar à calmaria.
Caminhando até a extremi-
dade da base, o homem
olhou, através da cortina de
luzes, os prédios em volta da
Lagoa, com suas janelas de

presépio. Só agora, passada a
tormenta, vencido o perigo,
sentia o isolamento em que
se encontrava. Há tantas se-
manas dando plantão dentro
da árvore de Natal e nunca se
importara. Era a primeira
vez que se sentia assim.

E, de repente, olhando

para aquelas janelas acesas,
no mundo real para além da
margem, ficou pensando se
haveria alguém que, obser-
vando a árvore da Lagoa,

parasse um pouco para
pensar que, por trás daque-
Ias luzes, ali dentro, sozi-
nho, muitas vezes com me-
do - estava um homem.
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Nfl compra de produtos Walita, voce concorre .a^K - ll^^r '®
2

c ganhar o seu peso em ouro, na proporgao de 10g por g
||^k|§ m^W £

quilo pesado°. Se voce e magrinha, nao se preocupe, i^mBt - Jam

a Walita deixa voce indicar qualquer parente em

primeiro grati, mats gordinho, para subir na balanga ;¦ i ¦ * yi -"^m

por uoce. E, para aumentar ainda mais o peso voce J ^|||B %AWJk I ITHJk

podera se pesar carregando o produto que comprou! w w ' vlil ,

Veja nos revendedores como participar. FflZ 
Cotfl HVttl 0Faz Com Carinho
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Tintim!

Festeiros da Av. Atlântica

adiantam o clima das

comemorações in door no

réveillon de Copacabana

IESA RODRIGUES e

JULIANA CAETANO

Todo 

ano é a mesma coisa.

Gente de branco, banho de

mar, muitos minutos de fo-

gos e excessos movidos a

champanhe. Este ano, cia-

ro, vai ter tudo isso, mas

vai outra coisa. Uma onda de expec-

tativa e euforia fez todo mundo se

planejar com muita antecedência

para não perder nadinha da festa. De

preferência, em Copacabana. E os

festeiros de sempre não deixaram

de fazer alguma coisa diferente pa-
ra encarar o ano 2000. Uns reuni-

ram mais amigos que habitualmen-

te, outros mudaram o endereço da

festa para a beira-mar. Há até quem
inovou tanto que fez o caminho in-

verso: saiu de Copa e foi para um

condomínio na Barra, trocando a

muvuca da Atlantica pela calmaria

de assistir aos fogos num telão.

Mas de alguns detalhes nin-

guém abre mão; festa de réveil-

fon, para merecer o título, não

pode deixar de ter lentilhas, uvas

(brancas ou verdes), champanhe,

muito branco, ouro e prata nas

roupas e na decoração e, princi-

palmente, conforto. Nas festas

internas, gala; ao ar livre, um cli-

ma mais informal, com sapatos

que possam ser descalçados, pa-
ra dançar ou entrar na água do

mar. Moderna é a mistura de bri-

lho e esporte, como a calça ou

bermuda com top de lurex ou
* com paetês brancos e transparen-

tes. E que venha 2000!

DOMINGO 32

Champanhe

e caipirinha

Claude Amaral Peixoto com-

pete com D. Lily Marinho.

Em quê? Na proximidade
com os fogos da meia-noite.
Aí duas festas de cobertura
terão visões privilegiadas da

praia. Claude espera 80 pes-
soas no seu apartamento,
com três andares, mais um

jardim com direito a grama-
do, onze-horas nos canteiros
e árvores frutíferas. 

"Nobu-

fê, teremos saladas de lenti-

lhas, salmão marinado, um

porquinho com farofa de fru-
tas, patês de foie gras e em-

padões. De sobremesa, com-

potas caseiras e a büche de

Noel do Gilles, a melhor da

cidade. E muita champanhe
e caipirinha para os gringos,
claro", promete Claude. A

vista maravilhosa será o

brinde da ceia. O charme

de boa anfitriã aparecerá
também na simplicidade da

sua roupa: um vestido pin-
tado por Amélia Meggiola-
ro, que será enfeitado com

a gargantilha de pérolas
comprada na Prisunic, em

Paris, por US$ 4! Haja

charme, Claude.

Estefan Radovicz

In;; Jill,:- .
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Bruncn. I

Uma mistura de breakfast com lunch
que os americanos inventaram e os

brasileiros adaptaram, estendendo-se ¦
por toda a tarde do seu domingo. ¦

JWb^^^Qb ¦

ANDRÉ RAMOS

E tem mais
Disparado a melhor Pizza do Rio.

E a famosa Feijoada de Sábado.

Agora, diariamente, almoço com Menu SPA

Light, balanceado para manter a forma.

25 ANOS - CADA DIA MAIS GOSTOSO.

Av. Borges de Medeiros, 1426 - Lagoa-Tel.: 219-3133

Camélias e

comida japonesa

A decoração do apartamento de An-

dré Ramos, no Edifício Chopin, toda

em branco e prata — cores tradicionais

do réveillon — vem acompanhada de

um sem número de camélias. Tudo as-

sinado pelo especialista Jean Pierre

que, segundo André, já trabalhou pa-

ra Dior e Nina Ricci. 
"Esse réveillon

vai ser inesquecível", justifica o invés-

timento. Na festa para 200 convidados
— "menor do que as dos anos anterio-

res" -, André vai reunir amigos e co-

nhecidos que durante o ano freqüen-
tam reuniões sociais em sua casa.
"Tem 

gente de moda, de televisão, de

sociedade e até amigos dos tempos do

Colégio Padre Antônio Vieira". Mais

uma vez, o anfitrião pretende conquis-

tar os convidados pela barriga. Comi-

da japonesa do Tanaka, claro, não po-

de faltar. 
"É um sucesso", diz. Mas

durante toda a noite, os convidados

vão poder se deliciar com um menu

planejado especialmente pelo dono da

casa, que estará vestido de preto e

branco, com direito a sapatos Ferra-

gamo, calça Armani e camisa Gucci.
" Vamos ter de tudo que se possa co-

mer só com garfo", brinca. Por tudo

entenda-se: codorna recheada, risoto

de funghi, camarão ao champanhe e

pato com molho de uvas. E a sobreme-

sa, naturalmente. 
"São 

quatro tipos de

crepes diferentes, cada um com um sa-

bor de soiyete para acompanhar". O

grandfinale da festa fica por conta de

nada menos que a bateria da Portela.
"São só alguns integrantes", explica.

Bons fluidos

e Iemanjá

Madeleine Saade e o marido, Cláudio

Lins, vão evocar um cenário de alta-

costura. 0 decorador Edgard Otávio

cobrirá todas as estantes e paredes com

bandagem, iluminando com lâmpadas

âmbar por trás, como Gaultier faz nos

seus desfiles parisienses; os livros serão

retirados das prateleiras e substituídos

por borbulhantes tubos de ensaio. A

partir das 20h, a mesa com esculturas

de estrelas de Ivan Aaron começará a

receber uma coleção de terrines de ca-

viar, berinjela, lagosta, porco com pista-

che, roquefort com tomate seco, presun-

to de panna trufado, e uma bisque de la-

gosta, de madrugada. Os convidados,

devidamente munidos de pulseiras-con-
vite, serão recebidos pela modelo Ana

Flávia Brenha Dias, vestida de Iemanjá.

A boa sorte será dada pelas lentilhas.
"Vou enfeitar as mesas também com fi-

ga, besouro grego, pulseira de rabo-de-

elefante. Quero passar energia positiva

para 150 amigos especiais, neste ano

especial", diz Madeleine, que vai vestir

Guilherme Guimarães: uma saia-calça

e um top com canutilhos.

Dominao.

Bruncl

Uma mistura de breakfast com lunch
que os americanos inventaram e os

brasileiros adaptaram, estendendo-se
por toda a tarde do seu domingo.
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Uvas e arco-íris

Por muito pouco o cabeleireiro

Jambert não desistiu de comento-

rar o réveillon em grande estilo,

no seu terraço no Posto 6, que vai

da Avenida Atlântica até a N.S. de

Copacabana. É que seu novo sa-

lão, recém-inaugurado no Down-

town, sugou todas as forças do

anfitrião. 
"Mas os amigos pedi-

ram e eu não resisti", admite.

Desta vez, a comemoração é mais

íntima: só 70 pessoas. Em vez do

branco, Jambert aposta nas cores.
"Não digo como nenhum convida-

do deve estar vestido. Quero mais

é que fiquem à vontade. Mas sem-

pre sugiro que venham nas cores

do arco-írisf diz. 
"Preto é que

não dá" A decoração é um banho

de luzes ("que só se apagarão do

Dia de Reis") e o menu, umafar-

tura: leitão ou peru, salmão ou

linguado, salada enorme, muita

castanha e frutas secas. Ah, e

uvas - sem caroço - indispensa-

veis à meia-noite. 
"Tenho uma su-

perstição de comer 12 uvas, uma

a cada badalada da virada da

noite. Traz sorte", recomenda.

Feng Shui e

festa 
na areia

Enquanto Riza Conde e Ruth Car-

doso recebem seus convidados no

Forte de Copacabana, um pouco

mais abaixo do morro, no Clube

Marimbás, será servida uma ceia

com quitutes do Four Seasons, ao

som do DJ Christian Labra. O me-

lhor será a possiblidade de energias

positivas, dirigidas pelo Feng Shui

- aplicado no salão por Renata

Conde a pedido da coordenadora

da festa, a bela Verena Ribeiro. O

clube já mostra sinais da prosperi-

dade, entre o mar e a montanha ,

comenta Verena, que se prepara pa-

ra receber mais de mil convidados.
"É o único réveillon na areia e tem

o conforto de não exigir gala",

acrescenta. E o que Verena vai ves-

tir? 
"Ou calça branca e top bordado

ou uma cinco-bolsos da A-Teen com

um top da Tokaji; uma coleira de

cristais e um terço budista no pulso.
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I criado para voce manter a forma sem
muito esforqo.

AnutricionistaAn5Lernei^alale^d°^Jwiasc^ Isuas clientes mais fieis. Paola Crespi e Fernandinha Suquer. ¦

£ tem ma/'s.
Disparado a melhor Pizza do Rio.

A f amosa Feijoada de Sabado.
E o Brunch de Domingo rolando

a tarde toda.
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<? 25 ANOS - CADA DIA MAIS GOSTOSO.

Av. Borges de Medeiros,1426 - Lagoa - Tel.: 219-3133

NARCISA & GLÓRIA
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Spray de

Saint-Laurent

"Nosso réveillon será light, porque nin-

guém quer engordar", diz a apresenta-

dora de TV Glória Maria, que, junto

com Narcisa Tamborindeguy, vai sacu-

dir o edifício Chopin, quartel general de

vários réveillons cariocas. 
"Nao 

pode

ter lagosta nem galinha, que cisca para

trás e não traz. sorte", lembra Narcisa.

As duas amigas estréiam juntas no cir-

cuito, convidando 100 amigos para a

Gloria, ai que loucura, nome da festa. A

decoração será com balões Pm,eo(^L'
brancos e as velas acesas terão 20UU

gravado. Narcisa é fiel ao bufê do Joel,

aos cabelos cortados na Esmell e à ma-

quiagem da Zezé Clean. Já Glória nao

tem tempo para produções. Mas as duas

ainda não sabem o que vão vestir, na

noite de 31: Narcisa gosta de cores e nao

faz questão de roupa nova. Glória prefe-

re dourado ou prata. Uma dúvida, no eu-

tanto, persiste: o cardápio será com ou

sem carne? Os convidados devem ficar

tranqüilos: terão bufê farto, muitas jane-

Ias para ver os fogos e um spray de Yves

Saint-Laurent peifumando o ar.

Diariamente almoço menu SPA light.

criado para você manter a forma sem

muito esforço.

Na casa da sogra

O endereço é a casa da sogra. E la,

pode-se tudo. Por isso, os 150 con-

vidados de Vera e Zelito Viana, que

assinam a organização da festa de

réveillon 2000 com Carlos Manam

e Maria Fernanda Delgado, fize™™

uma homenagem a D. Lurdinha Pa-

meira - sogra de Zelito e dana do

apartamento entre as ruas Republi-

ca do Peru e Paula Freitas -, estam-

pando uma palmeira nas camisetas

distribuídas a todos os convidados.
"A 

festa reúne quatro famílias e e

uma espécie de ação entre amigos",

resume Fernanda. Cada um contri-

buiu com R$ 200, com direito a co-

midas ("muita salada, massa, vitela

e peixe"), bebidas e música para to-

dos os gostos e idades, com direito

até a café da manhã. 
"A intenção da

festa é ser bem íntima e informal ,

diz Fernanda. E a localização é oti-

ma "Sempre gostamos de fazer a

festa de réveillon com amigos. Nos

anos anteriores reunimos as pes-

soas em nossa casa no Cosme Ve-

lho", lembra Zelito. Mas Copa e

sempre Copa.

--•*-

A nutricionista Angela Lerner balanceando as «'ori^ c°^
suas clientes mais fiéis. Paola Cresp. e Fernandmha Suquer

E tem mais.
Disparado a melhor Pizza do Rio.

A famosa Feijoada de Sábado.
E o Brunch de Domingo rolando

a tarde toda.

25 ANOS - CADA DIA MAIS GOSTOSO.

Av. Borges de Medeiros, 1426 - Lagoa-Tel.: 219-3133
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REVELACAO GRUPO

brasileiro
'- *51
Jg LosHermanos 10%

A .: I Jota Quest 9%
WÉmtHÊÊÈ¦¦* LS Jack 7%

 Penélope 3%
¦K^HR

Charlie Brown Jr. 3%

Num ano de muitas revelações, os Los Hermanos

ultrapassam a concorrência com um corpo de vantagem
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REVELACAO GRUPO

estrangeiro

Five ..9%

90

NI

Backstreet Boys 5%

New Radicais 5%

Cake..

N'Sync..

..5%

..4%

Os leitores consagram os cinco rapazes do Five,

xerox inglesa dos americanos Backstreet Boys

\ 
" ¦/

brasileiro

Paralamas do Sucesso 17%

Titas 9%

Raimundos 7%

Jota Quest 7%

Legiao Urtoana 3%

0 tempo passa, o tempo voa, e os Paralamas continuam

numa boa. E com quase o dobro de votos do 2° lugar
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estrangeiro

Backstreet Boys 8%

The Offspring 7%

U2 6%

Rolling Stones 5%

Pearl Jam.. ..4%

Os engomadinhos Backstreet Boys amadureceram, e

foram os campeões como Melhor Grupo Estrangeiro

Explode

Marco Terranova

F

Los Hermanos

se destacam

com músicas

de amor

derramado

SILVIO ESSINGER

I oi tudo muito rá-

pido. Um ano
atrás, poucos con-
heciam os Los
Hermanos, uma
banda carioca de

rock que, a despeito do

pouco tempo de existência,

já contava com uma sólida
reputação conquistada em

shows aqui e ali e duas fitas
demo que passavam de
mão em mão graças ao bo-
ca a boca dos ouvintes. De

repente, lá estavam eles em
Recife, no Abril Pro Rock,
deixando todos intrigados: o que era aquilo? Lovecore

(hcirdcore romântico ou coisa que o valha) foi a primeira
tentativa de rótulo. A música era rápida, pesada e rítmica-

mente variada, como convém ao rock dos anos 90. Mas as

letras falavam de amor, como num ancestral samba-can-

ção: sem medo de expor sentimentos. Fitas pra lá e pra cá,

contrato com gravadora, horas em estúdio e enfim em

agosto a música Anna Júlia chega às rádios antecipando o

disco Los Hermanos. Daí em diante, não tinha mais volta.

É a banda revelação deste Diretas na música. 
"O reco-

nhecimento dos leitores do JB ratifica nossa idéia de que
não se trata só de uma música fácil. Ela tem consistência",

festejava o vocalista e guitarrista Marcelo Camelo, prestes
a entrar com a banda na sessão de fotos para a Domingo.

Ele, Bruno, Patrick, Rodrigo e Amarante vivem hoje uma

roda-viva de shows, entrevistas e aparições na TV. Eles

encerram a semana com um show hoje no Ballroom. Tu-

do culpa de Anna Júlia, prodígio do pop nacional. Quem
imaginaria? Uma música que não era axé, pagode, serta-

WmBf r; ¦
Q ?_TJj»-f?
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coraçao

brasileiro

Djavan ao vivo

Paralamas Acústico.

As cidades (Chico Buarque).

Ás dez mais (Titãs)

Legião Urbana Acústico 4%

Com seu disco ao vivo, Djavan já chegou a 750 mil

cópias e deve emplacar 1 milhão no ano que vem

estrangeiro

Millenium(Backstreet Boys).

Americana (The Offspring)..

The Miseducation (Lauryn Hill) 2%

Ray of light (Madonna)

Falling into you (Celine Dion),

Olha eles aí de novo: os Backstreet Boys entram bem

no novo milênio com este aclamadíssimo Millenium

nejo ou pop-rock óbvio, falando sobre a tortura de um

amor platônico. Desde agosto, Annci Júlio se mantém nos

primeiros lugares das paradas. O CD já vendeu 75 mil có-

pias e não será surpresa se logo bater 100 mil.

Mas qual o segredo da banda? Há quem a ponha no

saco da "volta do rock por causa da saturação do axé-pa-

gode-sertanejo". Pode ser mais do que isso. Há quanto
tempo ninguém abria o coração e fazia uma música com

verdade e não com um discurso repleto de piadinhas ou

palavras de ordem? Há quanto tempo ninguém despi eza-

va os padrões radiofônicos paia fazer a música em que
acredita? A seriedade com que os cinco tratam o trabalho,

impressiona. Mas não demora para que se perceba que
eles ainda são garotos de 20 e poucos anos, brincalhões e

companheiros. Agora, há que se lembrar que eles têm to-

do um disco pela frente. Um disco que não tem nenhuma

outra Anna Júlia, mas um punhado de faixas diferentes

(todas surpreendentemente autorais) que esperam o seu

lugar nas rádios. Que as rádios se abram para elas. ¦

estrangeira

Pretty Fly (The Offspring).

I want it that way (Backstreet Boys) 4%

Mambo n° 5 (Lou Bega).

She (Elvis Costello)

Last Kiss (Pearl Jam)....

A zoeira do Offspring chegou só um pouquinho na frente

dos onipresentes rapazes do... Backstreet Boys!
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Sozinho (Caetano Veloso).

Eu te devoro (Djavan).

Fácil (Jota Quest).

0 Vento (Jota Quest).

Caetano preferiu ficar só do que mal acompanhado em

99 e, sem nenhuma peninha, ganha com a melhor música

ircrcr

brasileira

Mulher de fases (Raimundos)

1

¦ ¦
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Mesmo sem lançar um disco novo há dois anos, Marisa
Monte deixou para trás grandes nomes da MPB

Mariah bateu Madonna. A passadinha da cantora pelo
Brasil há algumas semanas deve ter ajudado um pouco

CANTOR5.J:j
brasileiro

Djavan 21%

Caetano Veloso 13%

Milton Nascimento 10%

Roberto Carlos 4%

Chico Buarque 4%

0 alagoano Djavan confirma a ótima fase e a ótima voz
e levou uma boa vantagem sobre o segundo lugar

Collins 8/0

George 3%

Grave 
garganta pop

CRISTIAN KLEIN

De 

repente você liga o rádio e escuta aquele vozei-
rão. Parece Cássia Eller. Parece Zélia Duncan. E
não é. A pulga coça atrás da orelha. Fim da músi-

ca, o locutor entra: "Você ouviu Ana Carolina, em
Retrato em branco e preto". Ana Carolina? Nem as

gravadoras conheciam. Depois de enviar uma fita de-
mo para a Rádio JB, a mineira de Juiz de Fora come-

çou a estourar. Fez show no Ballroom, caiu no gosto
da filha de Vinícius, Luciana Moraes, que a apresentou
à BMG e pronto: sai o CD. Quem lê assim pensa que
foi fácil. Mas Ana ralou um bocado. "É como diz a le-
tra: aprendi a me virar sozinha", diz, citando seu su-
cesso, Garganta, que emplacou em novela da Globo.

Aos 17, 18 anos, rodava o interior de Minas, Búzios
e Itaipava. "Já toquei só para dois casais, num pub em
Tiradentes", lembra dos períodos de perrengue. Em ou-
tra ocasião, abriu um show para Ray Conniff. "Foi a
coisa mais estranha do mundo. Havia 4 mil pessoas,
meu primeiro grande público. E nessa hora que você
aprende a se impor", diz. Nessa e em outras horas. Prin-
cipalmente quando é comparada a Cássia e Zélia. A res-

0 carequinha Collins superou o rebolado de Ricky Martin
e o tom operístico de Andréa Bocelli: primeirão nele

Djavan na

pole position

TÁRIK DE SOUZA*

Djavan confirma no
voto direto dos (e)leitores
do JB sua grande fase de

popularidade. O CD du-

pio gravado ao vivo e
lançado este ano, segun-
do a gravadora Sony, já
chegou a 750 mil cópias
vendidas e deve entrar
2000 na casa do milhão.
Não por acaso, ele papou
a pole position entre os
cantores nacionais, disco
do ano e melhor show.
Derrotou até o unânime
Chico Buarque da turnê
As cidades. Mesmo sem
lançar disco, Marisa
Monte manteve o cetro
de cantora acima de Gal,

Cássia, Zélia e Zizi. En-
tre os cantores interna-
cionais um espanto: o ca-
reca Phil Collins surrou o
latino Ricky Martin e o
operístico italiano An-
drea Bocelli. Mas a vin-

gança dos ídolos da garo-
tada veio em grande esti-
lo. Os Backstreet Boys
levaram o melhor disco e

grupo. E a pós-Lolita
Britney Spears foi a reve-
lação feminina de par
com Alejandro Sanz.

A hegemonia dos en-

gomadinhos Backstreet
Boys foi disputada com a
zoeira do Offspring, que
chegou na frente nos

quesitos show e música

(Pretty fly). Mariah Ca-
rey, um foguete (rebolan-
te) num rápido giro pro-
mocional pelo Brasil, ul-
trapassou Madonna entre
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REVELACAO FEMININA posta e sempre a
brasileira mesma: 

"Daqui a
.... OQO/ 10 anos, vai surgir
Ana Carolina 23% ®
Sandy. 6% uma cantora de

Ivete Sangalo 5% voz gravf e. as

Gil (Banda Beijo) 5% pessoas vão dizer
Renata Gebara 2% que se parece co-

migo." Pode pare-
cer presunção,

mas o fato é que Ana Carolina conquista fãs de peso.
Como Chico Buarque, de quem ousou gravar Retrato
em branco e preto, numa versão só com voz e guitarra
distorcida. 

"A única exigência de Chico em seu song-
book foi que o (produtor musical) Almir Chediak me
incluísse. Gravei Mil perdões", conta, orgulhosa. 

"Que-

ro levar MPB com um apelo pop para os jovens", diz.

Lauryn Hill 6%

Christina Aguilera.,-. 3%

Sarah Brightman 2%

as cantoras. Mas La Cie-
cone reabilita-se no setor
videoclipes. De volta ao
Brasil, nessa área os Rai-
mundos foram absolutos
com dois petardos vi-
suais nos 10 mais:
Mulher de fases e A mais

pedida. Entre as revela-

ções, a surpreendente
Ana Carolina, uma eme-

pebista mineira que vai
além do ecletismo, en-

quanto o sotaque soul

predominava na área
masculina com Maurício
Manieri e Wilson Sideral.
Emergentes via rock alter-
nativo, Los Hermanos saí-
ram na ponta entre os no-
vos grupos, impulsiona-
dos pelo hit Anna Júlia.

Os saxes reinaram
mais uma vez na área ins-
trumental. E se nos es-
trangeiros foram engoli-

dos heróis da guitarra co-
mo Eric Clapton e Jeff
Beck, entre os nacionais o
multinstrumentista Her-
meto Pascoal foi um hon-
roso vice-campeão. No
ranking dos grupos, os
Paralamas largaram na

poeira Titãs, Raimundos,
Jota Quest e o Legião Ur-
bana que, mesmo desati-
vado, continua no páreo.
Confirmando o favoritis-
mo das vendas milioná-
rias, Sozinho, de Peninha,
com Caetano Veloso foi a
canção do ano. Brilha-
ram no mesmo pódio,
com duas concorrentes
cada, Jota Quest (Fácil,
O vento) e o reciclado
Djavan (Te devoro,
Acelerou). Aos 25 anos
de carreira, seu nome
voltou à boca do povo.

* Crítico de música do JB

brasileiro

Mulher de fases (Raimundos) 7%

Mandrake e os Cubanos (Skank) 6%

A mais pedida (Raimundos) 5%

Pelados em Santos (Titãs) 5%

Verbos sujeitos (Zélia Duncan) 3%

A turma de Rodolfo e Canisso mandou bem no videoclipe:
tiveram duas músicas do novo disco entre as melhores

estrangeira

Britney Spears

Jennifer Lopez

Britney Spears é a loura da vez. 0 balanço do quadril de
Lopez e o som maneiro de Lauryn Hill não tiveram chance

estrangeiro

The Offspring 5%

Alanis Morissette 4%

Backstreet Boys. 3%

Jamiroquai 3%

0 show do Offspring levou vantagem sobre o de Alanis,

que tocou no Metropolitan no finzinho da votação

brasileiro

Chico Buarque.

Paralamas do Sucesso.

Netinho.

Caetano Veloso.

0h, céus! De novo, mais uma vez, novamente, Djavan

ganha dos pesos-pesados Chico Buarque e Caetano
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Branco de voz negra
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estrangeiro

Beautiful stranger (Madonna) 5%

I want it that way (Backstreet boys) 3%

Livin'la vida loca (Ricky Martin) 2%

The kids aren't ali right (The Offspring) 2%

Heart breaker (Mariah Carey) 2%

Madonna é quase o Kenny G dos clipes: todo ano seus

vídeos estão entre os cinco melhores desta categoria

Chris Duran 5°/°

Lou Bega 4%

Andréa Bocelli 2%

Hermeto Pascoal 6%

João Barone 3%

Wagner Tiso 2%

Carlos Malta 2%

Leo Gandelman é o Clóvis Bornay das Diretas. Todo ano

ganha. Desde a primeira edição. Vai virar hors-concours

estrangeira

Alejandro Sanz

Ricky Martin.

O espanhol, bonitinho que só, ainda é uma simpatia.

E canta bem. Teve música em novela e boa votação

brasileiro

Leo Gandelman..

sips**®*MHHM&

^¦ggMdH Eric Clapton^^^^^^^^^^^^^H

Jeff

¦ K''' /£M
Kllj I

Carlos Santana 1%

Kenny G é o Clóvis Bornay das Diretas. Todo ano ganha.

Desde a primeira edição. Vai virar hors-concours
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estrangeiro

nny 

Lenny Kravitz.

«C0

flpppp^im
¦ '-^J^^H

W. &rc|^V

1111 
'$mrn

i sr**W
\ dmi\ ^v*5SjK': JHk

jNtF'5 .^bSSp '

fl

Branquelo, 

sobrenome italiano, Maurício Manieri po-

dia se encaixai* perfeitamente no elenco de Terra

Nostra. Mas foi na última novela das sete, Andando

nas nuvens, que ele caiu nos ouvidos do povo. O tema de

abertura, Minha menina, trazia sua voz negra e o balanço

soul*. influência direta da black music, dos bailes de subúi-

bio, de Tim Maia, Stevie Wonder e Ray Charles.

Paulista, 29 anos, Maurício Manieri poderia estai* ate

hoje num laboratório. Abandonou o 2o ano da faculdade

de Química para desespero do pai, metalúrgico, e da mãe,

dona de casa. 
"Eu estava numa multinacional, começan-

do a ganhar bem. Eles perguntavam: você está ficando

louco?", conta. Desgosto da família, Maurício foi para

São Bernardo do Campo. Lá, dava aula de piano, o^xt

aprendeu aos 6 anos. 
"Meus 

pais só estudaiam até a 4 sé-

rie, mas adoravam música. Minha mãe comprou um pia-

no e tinha uma coleção de discos de MPB e até jazz , diz.

Foi na adolescência que 
o seu gosto musical come- BMAT13flXKlH

çou a mudai*. Maurício saía brasileira
de casa e ia aos bailes do ...,.•• 170/

Clube Atlético Ipiranga. —"ZZIZIII^
"So tocava musica negra. 

wj|son s|dera| 5%
Eu ficava alucinado , diz. Vjnny 3o/o
Quando chegou a São Ber- 3%
nardo, se aproximou da ga-
lera do rap, da street dance

e dos DJs. ^ÊÊÊ^~
Sua sorte mudou quan-

do conheceu Dudu Marote,

produtor da Abril Music.
"Mostrei a ele algumas
músicas. Eram fraquinhas,
mas ele me apresentou a

várias pessoas", conta. Foi

tecladista de apoio e fez

backing vocal paia gringos
de grupos dance como o

Double You, Undercover e

Culture Beat. Quando se

sentiu à vontade, começou

a produzir seu próprio som.

A Abril Music levou fé e

lançou A noite inteira. Mas

até estourar, o CD passou

por situações patéticas.
"Fui a uma boate divulgar

o disco. O DJ botou Minha

menina para tocar. Nin-

guém dançou e nem quis

pegar o CD de graça!" Ho-

je, o disco já vendeu 150

mil cópias. (C.K.)
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Sucesso sem o maninho

Aquela 

pirralha que pulava nos programas de auditório

cresceu, perdeu os dentes de leite e virou um piteuzi-
nho, toda cândida. Sandy, 16 anos, já havia pintado

na eleição do ano passado em quinto lugar como revela-

ção. Agora, subiu para o segundo lugar nesta categoria, fi-

cando atrás de Ana Carolina. Também tascou um décimo

lugar entre as melhores cantoras brasileiras. E, surpresa:

entrou num ranking que elegeu pouco acima dela Nana

Caymmi (em nono), Maria Bethânia (em oitavo) e Adria-

na Calcanhotto (em sétimo). 
"Minha mãe me contou à tar-

de e eu fiquei super feliz", disse a garota, de agenda agita-

da, e com filmagens marcadas para a TV, em Campinas.

Ao lado do irmão Júnior, Sandy já lançou nove CDs

em 10 anos de carreira. Mas é nas incursões solo que vem

chamando atenção. A

imagem de cantora in-
fantil ficou para trás de-

pois que gravou uma
música com o italiano
Andréa Bocelli, Vivo

per lei, há dois anos. 
"A

partir daí surgiram os

comentários e ganhei
credibilidade", acredita
a filha do cantor sertane-

jo Xororó. Gogó afiado,

postura boa-moça, dei-

xou de lado as músicas
de festinha de criança e

adotou outro repertório,
de canções românticas,
açucaradas, para adoles-
centes apaixonados.
"Estamos crescendo e já
damos palpite nos arran-

jos. A idéia é procurar
músicas que valorizem
mais a voz", diz.

O estouro veio com
o penúltimo disco, Era
uma vez, lançado no ano ^

passado. Foi o primeiro a ultrapassar 1 milhão de copias.

Sandy apareceu cantando uma versão em inglês e outra

em português (Em cada sonho) da música My heart will

go on, canção-tema do filme Titanic. 
"Eu não tinha espe-

rança de gravar. Quando soube da autorização falei: 
'Meu

Deus!'. Não é falta de modéstia, eu adoro a Celine Dion,

mas a surpresa foi ouvir das pessoas que eu cantava me-

lhor do que ela", se empolga.
Sandy não quer seguir carreira solo. O texto parece de-

corado: 
"Não 

penso em cantar sozinha, a gente não se lar-

ga. Não seria nada sem meu irmão. Os projetos são sem-

pre para os dois." Sempre desde que apareceram pela pn-

meira vez na televisão, num Som Brasil, em 1989, levados

por Xororó e o tio Chitãozinho. Sandy tinha seis anos.
"Quando eles foram ao programa, o Lima Duarte pergun-
tou se alguém mais na família cantava; se os filhos não es-

tavam seguindo o caminho dos pais. Meu tio disse que
não, mas jogou a bola paia o meu pai, entregando que os

filhos dele já estavam cantando. Meu pai desconversou,

mas o Lima Duarte insistiu que ele nos levasse ao progra-
ma da próxima vez. A gente só cantava de brincadeiia,

imitava a Xuxa e meu pai. A gente foi e cantou Maria

Chiquinha. Gravaram uma fita do próprio programa e pu-
seram no rádio. Foi aí que começou , conta.

Em 1991, a dupla fez o primeiro grande show, em

Londrina, Paraná. 
"Eram 35 mil pessoas. Eu tinha oito

anos e fiquei impressionada!", lembra. Hoje, Sandy já ti-

ra de letra, mais de 6 milhões de discos depois. Os mai-

manjos estão de olho. (C.K).

Todo dia.

Pizza.

Gattopardo. A melhor Pizza do Rio
que sempre deixou os cariocas

com água na boca. Diariamente.

E tem mais.
A imperdível Feijoada de Sábado.

E o Brunch de Domingo rolando
a tarde toda.

Agora, diariamente, almoço
com Menu SPA Light, balanceado

para manter a forma.

25 ANOS - CADA DIA MAIS GOSTOSO.

Av. Borges de Medeiros, 1426 - Lagoa - Tel.: 219-3133
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CAPA

OS PREMIADOS

Os 718 leitores relacionados
podem comparecer entre os
dias 20 e 23 de dezembro,
munidos de carteira de iden-
tidade, na Sala de Brindes do
JB (Avenida Brasil, 500/tér-
reo, São Cristóvão), das 9h às
17h e escolher um dos CDs
da promoção, divulgados na
edição anterior da Domingo.
Os CDs não serão remetidos
para outras cidades.
1. Adelaide Peixoto da Conceição/ 2. Adélia Nunes Je-
veaux Pereira/ 3. Adriana de Carvalho P. Leme/ 4.
Adriana Freire Borges Coelho/ 5. Adriana Lopes de L.
Aguiar da S. Amaral/ 6. Adriana Macedo de Souza/ 7.
Adriana S. C. M. P. C. Alvarenga/ 8. Adriana Vendramini
Terra Araújo/ 9. Aílton E. de Oliveira/10. Aiza Matos
Freire/11. Alaide de Jesus/12. Alaide Rodrigues/13.
Alberto Machado Chagas/14. Alda Torres Soares/15.
Aldemir Vasconcellos/16. Aleksandro Costa/17. Ales-
sandra Augusta/18. Alessandra Souza/19. Alex Olivei-
ra Larcher/ 20. Alexandra Martins de Oliveira/ 21. Ale-
xandre Barreto Feitosa/ 22. Alexandre Carvalho/ 23.
Alexandre Rocha Colpas/ 24. Alexandre Turibio da Sil-
va/ 25. Alfredo João da C. Barreto/ 26. Aline Banhara
Pereira/ 27. Aline Vasconcellos Leal/ 28. Almir Antônio
da Cunha Gonzaga/ 29. Almir de Araújo Júnior/ 30. Al-
mir E. de Oliveira/ 31. Almir Pita Freitas Filho/ 32. Álva-
ro Júlio Meireles/ 33. Amure Pinho/ 34. Ana Beatriz
Lessa Santos/ 35. Ana Caminha/ 36. Ana Júlia Curv de
Brito Cabral/ 37. Ana Lúcia da Silva/ 38. Ana Maria Bal-
dez Trinta/ 39. Ana Maria de C. Ferreira/ 40. Ana Maria
Pinto Machado/ 41. Ana Muylaert Archer Pinto/ 42. Ana
Paula Amaral/ 43. Ana Paula Brandão/ 44. Ana Paula da
Silva Alves/ 45. Ana Souza Santos/ 46. Anderson Bento
Vilela/ 47. Anderson Rego de Oliveira/ 48. André de Li-
ra Peroba/ 49. André Felipe E. Ferreira/ 50. André Gu-
tierrez da Matta/ 51. André Luiz da Veiga Simões/ 52.
André L. Demaison M. Maia/ 53. André Pereira Roque-
te/ 54. André Silva da Cunha/ 55. Andréa Batalha dos
Santos/ 56. Andréa da Silva André/ 57. Andréa dos
Santos Nascimento/ 58. Andréa Libonati Moreira/ 59.
Andréa Lira/ 60. Andréa Maria Mello/ 61. Andrei Pimen-
tel Cabral/ 62. Andreia Braga Pinto da Luz/ 63. Andreia
Luz Ribeiro/ 64. Angel Oliveira/ 65. Angela de Oliveira
Vargas/ 66. Angela Silva da Cunha/ 67. Ângelo Ribeiro/
68. Anna Carter/ 69. Anna Virgínia Sinclair Luz/ 70. An-
ne Souza do Nascimento/ 71. Annette Machado de
Gusmão/ 72. Antonieta de A. Almeida/ 73. Antônio Acá-
cio Baltazar M. Pereira/ 74. Antônio Carlos de A. Proen-
ça/ 75. Antônio Elia Ziviani/ 76. Antônio Luiz Miranda/
77. Antônio Mateo Sole Cava/ 78. Antônio Petraglia/ 79.
Antônio Santos Leite/ 80. Antônio Wilson de Sousa/ 81.
Aretuza Franco Streva/ 82. Arin Soares Barreto/ 83.Ar-
mando de Oliveira Bragança/ 84. Arnaldo Pedro C. de
Carvalho/ 85. Augusto Freire de Carvalho/ 86. Augusto
José G. Rodrigues/ 87. Balduino Silva de Melo/ 88. Bár-
bara Araújo dos Santos/ 89. Bárbara de Lima Cardoso/
90. Bárbara Fernandes Moreira/ 91. Beatriz Sanfana/
92. Bernardo de Lima Cardoso/ 93. Bernardo Guadag-
nin Gonçalves/ 94. Bernardo Studart Pereira Nico/ 95.
Bianca Campos Martins/ 96. Bianca Gonçalves Dias de
La Fuente/ 97. Boanerges Cordeiro/ 98. Bruna Ferreira
Barrai/ 99. Bruno Alves Fernandes/100. Bruno Borges
da Silva/101. Bruno Carvalho Cruz/102. Bruno C. Du-
quez/103. Bruno de A. Pasqualetti/104. Bruno Eduar-
do P. dos Santos/105. Bruno Gomes/106. Bruno Rodri-
gues de Andrade/107. Camila Castanho Miranda/108.
Camila Matos Freire/ 109. Carla Cristina Gonçalves
Marques/110. Carla de Vasconcellos Hofreann/111.
Caria Moema/112. Carlos Alberto de Matos/113. Car-
los Alberto Tavares Colão/114. Carlos Américo F. Jú-
nior/115. Carlos A. Ferreira Maio/116. Carlos Humber-
to Penut/117. Carlos José da S. Almeida/118. Carlos
Soares Penut/ 119. Carmélia Rangel Gutierrez/ 120.
Carmem do Nascimento Brum/121. Carmem Florisce-
na Rosa Moreira/122. Carmen Jussara Lucena de Vas-
concellos/123. Carmen Lúcia S. R. de Oliveira/124.
Carmen Quintanilha de C. Neves/125. Carolina Albu-
querque Lima/126. Carolina Carvalho Sena/127. Ca-
rolina Vianna de Góes/128. Cássia de A. H. de Oliveira/
129. Cássia Georgina Santos/130. Cássio Vinícius de
A. Mello/131. Cecília Alves Ferreira/132. César Plínio
M. Barradas/133. César Roberto Meirelles Júnior/134.
César Soares Teixeira/135. Cezar E. Athayde dos San-
tos/136. Chistina de Souza Parente/137. Christian S.
Grecco/138. Clara E. S. S. Leal/139. Clarice Martine/
140. Clarissa Xavier Machado/ 141. Cláudia Dottori/
142. Cláudia Franca Menezes/143. Cláudia Gonçalves/
144. Cláudia Lúcia Siqueira Franco/145. Cláudia Maria
Jereissati/146. Cláudia N. Ponciane/147. Cláudio Ber-
nardo C. de Moraes/ 148. Cláudio Bittencourt Sias/
149. Cláudio da Silva Esteves/150. Cláudio de Moraes/
151. Cláudio Fagundes Ribeiro/ 152. Cláudio Lemos
Madureira/153. Cláudio Márcio R. Quartarceli/ 154.
Cláudio Milton Perpétuo/155. Cláudio Moreira da Silva/
156. Cláudio Neves Silva Filho/ 157. Cleiton Silva de

Andrade/158. Clóvis Escovedo Selles/159. Conrado de
Mello Calvet/ 160. Conrado M. Tarcitano Filho/
161 .Cristiane M. Coelho/162. Cristiane Sachsse/163.
Cristiano Rodrigues Marinho/164. Cristina Monjardim/
165. Daniel B. Pereira/166. Daniel Dias Azevedo/167.
Daniel Ernesto Engelbrecht Ferreira/168. Daniel Evan-
gelista de Souza/ 169. Daniel Joaquim Pereira Filho/
170. Daniel Oksenberg/ 171. Daniel Salles Capetini/
172. Daniela Privatti G. Dias/ 173. Daniela Scharra/
174. Daniele Lamenha Furtado/ 175. Danielle Fagun-
des Guimarães/176. Danusa K. Seixas/177. Daphne
Mosa/178. Darlan Ramiro Santos/179. Dayse Curvei-
Io de Guanabara/180. Dayse Fonseca de Oliveira/181.
Débora Conceição dos Santos/182. Deborah Fiszhaut/
183. Oéborah Melo de Almeida/184. Deise Regina P.
Machado/185. Delci Maria Vieira de Souza/186. Délio
Abib Sarruf/187. Dênis Pacheco Canellas/188. Diana
de Andrade Freitas/189. Diana Felgueiras das Neves/
190. Dilma Machado Chagas/ 191. Diogo Douglas
Brock/192. Dominique Abaurre Valansi/193. Dulcinéa
Maria das C. Maalouf/194. Durval Ramos da Silva Fi-
lho/195. Edmo Rodrigues de Oliveira/196. Edmundo
Barbosa Siqueira/ 197. Ednalva Oliveira Tupini/ 198.
Edson Lopes de Moraes/ 199. Eduardo Braga B. de
Sousa Júnior/ 200. Eduardo Luz/ 201. Eduardo Maciel
da Silva/ 202. Eduardo Nascimento de Souza/ 203.
Eduardo N. do Couto/ 204. Eduardo Otero de Azevedo/
205. Eduardo Ramos/ 206. Eduardo Santos/ 207.
Eduardo Starling R. Monteiro/ 208. Eduardo Thieme de
Moraes/ 209. Eidmar Dias de Oliveira/ 210. Elaine da
Silva Rocha/ 211. Elaine Ferreira Machado/ 212. Elda
Gamimbal/213. Eliana Santos/ 214. Eliane da Silva/
215. Eliane Domingos de Souza/ 216. Eliane Rosa Fra-
ga Gonçalves/ 217. Elias Divan/ 218. Elisa Aidar/ 219.
Elizabeth Almeida Honorati/ 220. Elma Vidal Moreira/
221. Eloa Gonçalves/ 222. Érica da Silva Rosa/ 223.
Érica de Rgueiredo Carvalho Lázaro/ 224. Erika Perei-
ra Machado/ 225. Esteia Cohn/ 226. Euler dos Santos
Costa/ 227. Eunicio Vesceslau Amorin/ 228. Eva Khury
Tavares Cruz/ 229. Evanildo Fernando S. Almeida/ 230.
Evanyr Pinto Machado/ 231. Fabiana Alfradique de Oli-
veira/ 232. Fabiana Drummond Barbosa/ 233. Fabiana
Duarte Ferreira/ 234. Fabiana Lopes da Cunha/ 235.
Fabianô Rodrigues de Araújo/ 236. Fábio Costa Peixo-
to/ 237. Fábio de Oliveira Silva/ 238. Fábio Gutierrez da
Matta/ 239. Fábio Luiz Pereira da Silva/ 240. Fábio Luiz
Pereira de Franca/ 241. Fabiola Mota Réis/ 242. Fábio-
Ia Silva de Andrade/ 243. Fátima Maria Castro/ 244.
Fátima Rodrigues Castanho/ 245. Felicia Fischauto/
246. Felipe Castro Araújo Ricardo dos Santos/ 247
Fernanda Boury/ 248. Fernanda Castro Neves Pereira/
249. Fernanda Dias/ 250. Fernanda Souza Corrêa/ 251.
Fernando Antônio das Chagas Júnior/ 252. Fernando
Augusto Costa/ 253. Fernando César M. de Paula/ 254.
Fernando Luiz Peixoto Guimarães/ 255. Fernando L. B.
C. de Castro/ 256. Fernando Rezende Cunha Júnior/
257. Filipe Fernandes Machado/ 258. Flávia Geórgia de
Salles Motta/ 259. Flávia Gonçalves Batista/ 260. Flá-
via Passos Gaspar/ 261. Flávia Regina dos S. Dantas/
262. Flávia Silva Farah Ferreira Braga/ 263. Flávia Va-
lentim Gomes/ 264. Flávio Costa Avelar/ 265. Flávio
Moutinho Souza/ 266. Flávio Roberto Silva/ 267. Fortu-
nato Di Frijoo/ 268. Franci Rotti Soares/ 269. Francisca
M. C. H. Moraes/ 270. Francisco Alberto M. Glória/ 271.
Francisco Alves/ 272. Francisco Carlos Costa Mendon-
ça/ 273. Francisco Celso Chaves Júnior/ 274. Francis-
co da Silva Esteves/ 275. Francisco Daniel de Mene-
zes/ 276. Francisco das C. Feitosa/ 277. Francisco Pe-
reira de Sousa/ 278. Gabriel de Guanabara Mury/ 279.
Gabriel Santana Nogueira/ 280. Gheisa Roberta Telles
Esteves/ 281. Gilberto Elias Coelho/ 282. Giovana Mar-
tins Pagnoncelli/ 283. Sion Dana/ 284. Gisele Maria
Lessa/ 285. Giselle G. G. Grizotti/ 286. Glória Regina
P.G. Dias/ 287. Grasiela Dias de Camargo/ 288. Gregó-
rio Pinage Amaral/ 289. Guapy Moraes Pinheiro/ 290.
Guida Pels/ 291. Guido Maia da Cunha/ 292. Guilherme
Matos Freire/ 293. Gustavo da Cunha Sanfanna/ 294.
Gustavo de G. Mury/ 295. Gustavo Gonçalves Batista/
296. Gustavo Mendes de Mello/ 297. Gustavo Souto
Rebelo/ 298. Heitor da Luz Silva/ 299. Hélder de Olivei-
ra Caldeira/ 300. Helena Anastácia G. de Oliveira/ 301.
Hélio dos Santos Braga/ 302. Hélio Machado/ 303. He-
loisa Santana da Conceição/ 304. Helvécio Vieira Vi-
dal/ 305. Hildalea Braga de Barros da Luz/ 306. Hoza-
na Henrique de Souza/ 307. Hugo Paranaguá Braga/
308. Idalina Rodrigues de Souza/ 309. Ingo Hoffmann/
310. Ipitácio 0. B. da Silva/ 311. Isabel C. C. Szups-
zynski/ 312. Isabel Regina de S. Cabachio/ 313. Isabel
Santana da Conceição/ 314. Isabel Souza Alves/ 315.
Isabela Cardoso M. de Castro/ 316. Isabella Augusta
Gomes/ 317. Isahil da Silva Esteves/ 318. Isis Louren-
ço/ 319. Isis Pereira Machado/ 320. Ita Carvalho Góes/
321. Iza Quelhas/ 322. Izabelc Chuva/ 323. Jacyra de
Castro Leite/ 324. Janaína Fernandes Costa/ 325. Ja-
naína Santos Amarante/ 326. Janda Montenegro de
Silva/ 327. Jetferson Lisboa Pereira/ 328. Jefferson
Modesto de Almeida/ 329. Joanna Carlota da F. Rocha/
330. João Augusto Calmon Alves/ 331. João Augusto
Trairi Filho/ 332. João Cândido de Albuquerque/ 333.
João Carlos Rangel Araújo/ 334. João Felipe Rodrigues/
335. João Santos de Jesus/ 336. João Vicente G. Men-
des/ 337. João Vicente Teixeira Lacerda/ 338. Joaquim
dos Santos de Souza Madeira/ 339. Jomar Rolland Bra-
ga Filho/ 340. Jorge Barcelos Maia/ 341. Jorge Batista
Sabino/ 342. Jorge Geraldo de Oliveira/ 343. Jorge Luiz
de Oliveira/ 344. Jorge Luiz Simões/ 345. Jorge Rodri-

gues Neves/ 346. José Almeida Santos/ 347. José Amir
da Fonseca/ 348. José Antônio Severo/ 349. José An-
tónio Viana/ 350. José Augusto Souza de Azevedo/ 351.
José Braz Siqueira/ 352. José Edom A. H. de Oliveira/
353. José Eugênio de Jesus Cardoso/ 354. José Eval-
do Apolinário Chaves/ 355. José Luiz Guimarães/ 356.
José Machado/ 357. José Maria Almeida Carvalho/
358. José Maria de Paula Lopes/ 359. José Maria Mo-
ta/ 360. José Murillo Rocha Vinhaes Júnior/ 361. José
Nobre dos Santos/ 362. José Renato Mendes da Mat-
ta/ 363. José Soares/ 364. Josefa Severina da Concei-
ção/ 365. Josete Ferreira Rangel/ 366. Júlia dos San-
tos Silva/ 367. Júlia E. Riscado/ 368. Júlia Fernandes
Moreira/ 369. Júlia P. Amaral/ 370. Juliana Barboza Bit-
tencourt/ 371. Juliana Bastos Lohmann/ 372. Juliana
Rangel M. Castro/ 373. Juliane Pereira R. Gomes/ 374.
Júlio César da Silva Nunes Costa/ 375. Júlio César Ra-
lho Esteves/ 376. Júlio Mourão Arruda/ 377. Jurandyr
Moreira Martins/ 378. Jussara de Jesus F. Leite/ 379.
Kátia Regina Silva/ 380. Kelly Lanne da S. de Oliveira/
381. Laiza Beatriz dos Santos Silva/ 382. Lara Leal Da-
vid/ 383. Larissa Veloso da C. Santos/ 384. Lauren S.
do Nascimento Rocha/ 385. Lauro Azevedo de Moura/
386. Layla Alves Vinhaes/ 387. Leandro Felgueiras das
Neves/ 388. Leandro Ferreira da Silva/ 389. Leandro
Maia Mattoso/ 390. Leandro Rocha das Santos/ 391.
Leandro Siloto/ 392. Leda Romanelli Lopes/ 393. Leila
Maria Pereira da Silva/ 394. Leila Pinage de Lima/ 395.
Lênio Carlos da Silva Souza/ 396. Léo Ferreira de
Vasconcellos/ 397. Leonard Schumm/ 398. Leonardo
Andrade/ 399. Leonardo Castilho/ 400. Leonardo Felipe
Gonçalves/ 401. Leonardo Fraga Gonçalves/ 402. Leo-
nardo Morei/ 403. Leonardo Serodio/ 404. Leticia Nas-
cimento Mota/ 405. Leuza Mayumi Ishii/ 406. Lietelson
Olivieri Rlho/ 407. Lilian Brafman/ 408. Lindalva de
Araújo Azevedo/ 409. Lívia Raquel F. da Silva/ 410.
Lizângela Carla S. de Almeida/ 411. Lourival Salles R-
lho/ 412. Luana V. Medeiros/ 413. Lucas Carvalho/ 414.
Lúcia Beatriz M. Scimmarella/ 415. Lúcia Cristina de A.
Quartarce/416. Lúcia Lilia Aguiar da Silva Amaral/ 417.
Lúcia Luz Ribeiro/ 418. Lúcia Maria de S. Tinoco/ 419.
Lúcia Maria I. Soares Régis/ 420. Lúcia Paes de An-
drade/ 421. Luciana C. Macedo/ 422. Luciana da Cos-
ta Silva/ 423. Luciana da Cunha Gonzaga/ 424. Lúcia-
na Oliveira Aguiar/ 425. Luciana Santos de Almeida/
426. Luciana Silva/ 427. Luciana Tupini/ 428. Luciana
V. Medeiros/429. Luciano Rodrigues Araújo/ 430. Lu-
ciene Maciel da Silva/ 431. Luís Eduardo Cardoso Pin-
to da Luz/ 432. Luís Mário Farias/ 433. Luis Orlando
Medeiros/ 434. Luisa Novo/ 435. Luiz Alexandre Perei-
ra de França/ 436. Luiz Antônio F. de Carvalho/ 437.
Luiz Carlos da Conceição/ 438. Luiz Carlos Tupini/
439-Luiz de Macedo/ 440. Luiz Eduardo Guimarães/
441. Luiz Felipe S. Aguiar/ 442. Luiz Fernando Couti-
nho/ 443. Luiz Fernando da Cunha Matos/ 444. Luiz
Gustavo Machado Sarmento Ferreira/ 445. Luiz Henri-
que de S. Tinoco/ 446. Luiz Nilton Lima Viana/ 447. Luiz
Teixeira Rgueiredo/ 448. Luíza Maria Braga Adamis/
449. Madalena M. Santos/ 450. Maily Machado Cha-
gas/ 451. Manoel Medina Gutierrez/ 452. Manoel Pinto
de Assunção/ 453. Manoela Miguelangela da M. Gigan-
te/ 454. Manuel Antônio de Castro Júnior/ 455. Manuel
Benedita F. de Almeida/ 456. Marc Guerin/ 457. Marce-
Ia Darcy A. dos Santos/ 458. Marcela Soares Borges
Luiz/ 459. Marcella Maria M. Vieira/ 460. Marcello Ma-
rinho B. Vianna/ 461. Marcelo da Cunha Matos/ 462.
Marcelo de A. Pasqualetti/ 463. Marcelo Expedito da
Costa/ 464. Marcelo Marques de Oliveira/ 465. Marce-
Io Moraes/ 466. Marcelo Moraes da Rocha/ 467. Mar-
ceio Moreira da Silva/ 468. Marcelo Soares Borges
Luiz/ 469. Márcia Cristina M. S. Ferreira/ 470. Márcia
Cristina Tavares de Araújo/ 471. Márcia de 0. Accacio/
472. Márcia Moura Bezerra/ 473. Mareio Costa Leite/
474. Márcio de Barros Maia/ 475. Márcio de Lemos
Carvalho/ 476. Márcio Duarte Lopes/ 477. Márcio José
Cortes/ 478. Mareio Luiz M. Gusmão/ 479. Márcio No-
vaes Lucena/ 480. Marco Antônio de Oliveira/ 481.
Marco Aurélio M. Santos/ 482. Marcos André Lessa/
483. Marcos Aurélio Campos de Queiroz/ 484. Marcos
D. de Miranda/ 485. Marcos Luz Ribeiro/ 486. Marcos
Marques de Oliveira/ 487. Marcos Merola Junger/ 488.
Marcos Oliveira de Pinho/ 489. Marcos Vinícius Fraga/
490. Marden Braga/ 491. Margarete Furtado de Mo-
raes/ 492. Margareth Gloria S. Ferreira/ 493. Maria Al-
zemira Jereissati/ 494. Maria Aparecida Rosa Fraga/
495. Maria A. da Silva P. Sequeira/ 496. Maria Beatriz
D. de Miranda/ 497. Maria Celeste M. de Paula/ 498.
Maria Creuza de Souza/ 499. Maria Cristina C. de Gua-
nabara/ 500. Maria Cristina dos Santos/ 501. Maria da
Conceição da C. Matos/ 502. Maria da Conceição Gu-
tierrez da Matta/ 503. Maria Dalva S. da Conceição/
504. Maria de Fátima de Sousa Felgueiras/ 505. Maria
de Fátima Feitosa/ 506. Maria de Lourdes D. Correia/
507. Maria Helena R. Salles/ 508. Maria José Costa/
509. Maria José Costa/ 510. Maria Lazera de Castela/
511. Maria Lúcia de Souza/ 512. Maria Lucideia dos
Santos/ 513. Maria Perpetuo L. P. Fernandes/ 514. Ma-
ria Tereza Martins/ 515. Maria Tereza M. Boechat/
516.Mariana Silva de Lima/ 517. Mariane J. Meireles/
518. Mariângela de Azevedo/ 519. Marileda Curvelo C.
Araújo/ 520. Marília Gabriella S. dos Santos/ 521. Ma-
rina Aparecida Lucena de Vasconcellos/ 522. Marina da
Silva Nunes/ 523. Marina de C. Mello/ 524. Mário Luiz
Branco Novo/ 525. Marisa de Oliveira Accacio/ 526.
Martene Alves da Cunha/ 527. Marleny Novaes/ 528.
Marta Lopes de Mello/ 529. Marta R. Wacheleski Brock/

530. Marta Sanfanna/ 531. Martha Isaias C. Davide/
532. Melina Fontes Moura/ 533. Michel Gherman/
534.Michele da Cunha Pereira/ 535. Michelle Pacheco/
536. Miguel Ângelo A. Barbosa/ 537. Miguel Ângelo L.
de Vasconcellos/ 538. Míriam Almeida/ 539. Mônica
Azevedo/ 540. Mônica C. C. Santos/ 541. Mônica de
Azeredo da Costa/ 542. Mônica Domingues Correia/
543. Mônica Maciel da Silva/ 544. Mônica Vicente San-
tos/ 545. Moyses Silva Filho/ 546. Myriam Freire de
Castro/ 547. Nadia Maria M. Pereira/ 548. Nadyr Pinto/
549. Naiana Nunes/ 550. Natália Bohrer Rodrigues/
551. Natália Brunnet/ 552. Natanael de A. Almeida/
553. Natanagel de Araújo Almeida/ 554. Neide Cristia-
ne N. de Macedo/ 555. Nelson Antunes/ 556. Nelson
Roberto Andrade de Mattos/ 557. Nestor de Carvalho
Dockhorn/ 558. Newton Faria/ 559. Nilda Maria dos
Santos/ 560. Nilton Silva dos Santos/ 561. Nilza Crispi-
niana dos Santos/ 562. Nina Arcoverde Mansur/ 563.
Nora de Castro Maia/ 564. Norma da Silva André/ 565.
Nuno Martins de 0. Correia/ 566. Odete S. Medeiros/
567. Olga Emerick Gonçalves/ 568. Ornar Gonçalves/
569. Orchidea Novaes Lucena/ 570. Orlando Morgado/
571. Patrícia Costa Carvalho/ 572. Patrícia de Oliveira
Habib/ 573. Patrícia Junqueira Esmeraldo/ 574. Patricia
Menezes Gomes/ 575. Paula Daniela Braga Adamis/
576. Paula Dias Azevedo/ 577. Paula Vasques da Ro-
cha/ 578. Paulo César Coelho Batista/ 579. Paulo César
C. Pereira/ 580. Paulo César P. de Meirelles/ 581. Pau-
Io Henrique Ramos Costa/ 582. Paulo Loureiro/ 583.
Paulo Márcio A. da Silva/ 584. Paulo Márcio Klein/ 585.
Paulo Renato Maia/ 586. Paulo Renato T. Soares/ 587.
Paulo Roberto de A. Félix/ 588. Paulo Roberto Guima-
rães/ 589. Paulo Roberto P. Machado/ 590. Paulo Ro-
berto R. Cardoso/ 591. Paulo R. Corrêa de Sá/ 592. Pe-
dro Ivo Tavares de Macedo/ 593. Pedro Leite Sabino/
594. Pedro Maia da Cunha/ 595. Pedro Neves/ 596. Pe-
dro N. da Silva M. Lima/ 597. Philippe S. Maalouf/
598.Poliana C. Costa Araújo/ 599. Ponciano Lopes de
Moraes/ 600. Rafael Machado Chagas/ 601. Ramez
Philippe Maalouf/ 602. Raquel de Azevedo Nunes/
603.Raquel de Oliveira Conrado/ 604. Raquel Guima-
rães Moreno/ 605. Regina Pereira/ 606. Renata Busch/
607. Renata da Costa Lamarão/ 608. Renata D. Gher-
man/ 609. Renata Ferreira Pinto/ 610. Renata Gutierrez
da Matta/ 611. Renata Montechiare/ 612. Renata Oli-
veira Gomes/ 613. Renata Vencato Piazi/ 614. Renato
Agueda N. da Silva/ 615. Renato Braga Adamis/ 616.
Renato Coelho Soares/ 617. Renato Faccini Bulhões/
618. Renato Gonçalves Marques/ 619. Ricardo Cabral
Cortes/ 620. Ricardo Rodrigues Al vez/ 621. Ricardo
Santos S. Machado/ 622. Ricardo S. Maalouf/ 623. Ro-
bert Maranhão S. Alves/ 624. Roberta Dantas de Paula/
625. Roberto Barcelos Borges/ 626. Roberto Braga
Adamis/ 627. Roberto Carlos Coutinho/ 628. Roberto de
0. Fonseca/ 629. Roberto Faria de Menezes Júnior/
630. Roberto Fonseca da Rocha/ 631. Roberto Oliveira
das Neves/ 632. Roberto Ricardo da Silva/ 633. Robson
Luiz Ferreira/ 634. Rodrigo Agrellos Costa/ 635. Rodri-
go Otávio de C. Pedro/ 636. Rogério Cavalcante/ 637.
Rolandua M. A. Fraga/ 638. Ronaldo Torres Braga/ 639.
Rosa Maria da Luz Silva/ 640. Rosana Saba/ 641. Ro-
sane Ribeiro de Oliveira/ 642. Rosane Santos Vangelot-
ti/ 643. Rosângela Sales Santos/ 644. Rosina Di Dona-
to Petraglia/ 645. Rouzemberg M. S. Alves/ 646. Rubia-
na da Silva Lázaro/ 647. Sabrina Guimarães Morais/
648. Sandra A. P. da Silva/ 649. Sandra Regina Silva
Ferreira/ 650. Sandra Silésia Machado/ 651. Sandra
Alex Pereira da Silva/ 652. Sandra Queiroz Borges/
653. Sebastião Batista de Paula/ 654. Sebastião Mo-
desto de Almeida/ 655. Seir de Souza Barros/ 656. Se-
rafim F. Paz/ 657.Seravim Campos Armesto/ 658. Sér-
gio Alberto de Oliveira Gamboa/ 659. Sérgio Alves de
Andrade/ 660. Sérgio Lemos Madureira/ 661. Sérgio
Luiz Brock/ 662. Sérgio Luiz Mello Andrade/ 663. Sér-
gio Parati/ 664. Sérgio Rodrigues Neves/ 665. Sérgio
Silva de Andrade/ 666. Shanay Tavares/ 667. Sidnei
Oliveira/ 668. Silvana Regina Lopes/ 669. Sílvia A. da C.
N. Andrade/ 670. Silvia Coelho Soares/ 671. Sílvia He-
lena Accioly Barbosa/ 672. Silvia Regina Castro Neves
Pereira/ 673. Silvia Regina De G. Mury/ 674. Simone
Barbosa L. Alves/ 675. Simone de Jesus de Macedo/
676. Simone dos Santos Alcântara/ 677. Simone Soa-
res Esteves/ 678. Sônia Maria Guimarães Mota/ 679.
Sônia Palhares Marinho/ 680. Stella Fátima C. Garrido/
681. Stella Maria P. de Macedo/ 682. Taia Rocha Mat-
tos/ 683. Tales Felgueiras das Neves/ 684. Tânia Maria
de Paula Lopes/ 685. Tatiana Curvelo C. Araújo/ 686.
Tatiana Ferreira do Nascimento/ 687. Tatiana Lages/
688. Tatiana Leite/ 689. Tatiana Melo de Almeida/
690.Tatiane da Fonseca Moreno/ 691. Tatiane Mendes
Pinto Rocha da Costa/ 692. Tatiane Rosa Santos/ 693.
Thadeu Andrade da Cunha/ 694. Thais Corrêa Aguiar/
695. Thais Rlipe Meirelles/ 696. Thais Rebello Zveibil/
697. Thales Eduardo P. Nóbrega/ 698. Therezinha de
Jesus Ferreira Madeira/ 699. Valterci de Souza Freire/
700. Vanderlei Barreto Adamis/ 701. Vânia de Uma
Cardoso/ 702. Vera Lúcia Coelho Soares/ 703. Vera Lú-
cia da Conceição/ 704. Vera Lúcia dos Santos/ 705. Vil-
mar Augusto A. Miranda/ 706. Vinícius Coelho de An-
drade/ 707. Viviane da Silva Viana/ 708. Viviane de
Guanabara Mury/ 709. Viviane Gonçalves Anderle Oli-
vieri/ 710. Vladimir Assunção da Cunha/ 711. Wagner
Cavalcante Peixoto/ 712. Wanda de Lucca Nascimento/
713. Wellington Lima Júnior/ 714. Willian Gonzaga Vi-
dal/ 715. Wilson de Arruda Rlho/ 716. Yara A. Rocha/
717. Yasmine Saif/ 718. Zenóbio dos Santos Júnior.
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Admirável 
país 

novo

Evento de webarte reúne sites sobre 43 cidades de todos os continentes

SÉRGIO SÁ LEITÃO

Poderia 

ser no MoMA (Nova
Iorque) ou no The Walker

Art Center (Minneapolis),
dois dos raros museus do

planeta que conferem às in-

tervenções de artistas na In-

ternet o status de obras de arte. Mas

não é. O megaprojeto de webarte

www.mycity.com.br esta sediado no

Centro Cultural Banco do Brasil, no

Rio de Janeiro, e traz a assinatura do

premiado designer carioca Jair de

Souza, criador do pôster do filme

Central do Brasil e co-autor do livro

Futebol-Arte - A cultura e o jeito
brasileiro de jogar (Senac).

Os 46 artistas ou grupos de ar-

tistas participantes, selecionados

após seis meses de árdua pesquisa,
foram convidados a produzir sites

sobre as cidades em que nascei am

e/ou vivem, sem limitações de es-

paço nem restrições conceituais.

Somados, os trabalhos inscritos

formam um país virtual que abriga

representações subjetivas de 43 ci-

dades reais (veja a relação no car-

taz da página 48). Todos os conti-

nentes e os vários 
"mundos" eco-

nômicos e sociais em que a huma-

nidade se divide estão presentes no

projeto, que poderá ser visto pelo

público a partir de quarta-feira.
Há dois modos de visitar o fas-

cinante país inventado poi Jaii de

Souza e habitado pelas obras e per-

sonagens dos artistas. O mais rápi-

do demanda um computadoi pes-
soai e um modem. Basta acessar a

Internet e digitar no programa de

Rio das Ostras

Aptos à beira mar

com Ar, Frigo, e Tv.

Sauna. Piscina,

Estacionamento
Praia própria

Tel.: 0XX24. 764-1304

T^l/F^x- 764-1755

Pousada Puerta dei »ol

Tel.: (0XX24) 764-1182

www.riodasostras.com.br/puertadelsol

Costa Am» Praia Holel

Tel: (0XX24) 764-1673
www.riodasostras.com.br/costa-azul-praia-hotel

Aptos. c/Ar, Frigobar, Tv, Salão de jogos,

Sala infantil, Sauna, Piscina e Estacionamento.
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Oito webartistas, de várias partes
do nutndo, responderam a duas

perguntas sobre conceitos do proje-
to especialmente para a Domingo.

1. WEBARTE É ARTE?

2. COMO É A SUA CIDADE?

Toni & Bruno Sellés, da Vasava
Artworks (www.vasava.es), de

Barcelona, Espanha
1. Se arte significa um modo de ex-

pressão reflexivo e interativo, então
a webarte é uma forma de arte.
2. Uma cidade completa e com-

plexa. Não apenas uma cidade de

turismo, de cultura, de indústria,

de porto ou de história, mas tudo
isso ao mesmo tempo.

Dino Ignacio, da FractalCow

(www.fractalcow.com), de Ma-
nila, Filipinas
1. Arte em sua mais pura forma.
2. Uma metrópole dinâmica, com
uma vida louca, amistosa e diversa.

Michael Cina, da Test Pilot Col-
lective (www.testpilotcollecti-
ve.com), de Minneapolis, Esta-

dos Unidos
1. Acho que a arte deve ser sem-

pre a expressão de uma verdade
singular. 0 meio não importa mui-

to. Eu coleciono lixo como arte.
2. Uma cidade ao mesmo tempo
fria e calorosa. E uma cidade-arte:
há mais eventos de arte em Min-
neapolis do que em Nova Iorque.

André Vallias, da Refazenda

(www.refazenda.com.br), do Rio
de Janeiro, Brasil
1. Pode ser um espaço de experi-
mentação estética.
2. A urbe de viés, indefinida entre
curvas.

Pedro Ortega (www.ma-
trix.com.br), de Havana, Cuba

1. É a mais completa forma de ar-
te e de comunicação da atualida-

¦ycttyionossopatsiMwcaaatry

de. Pode-se interagir com a obra

e seu criador, o que nenhuma ou-
tra forma permite.
2. Eclética, alegre e desgastada.

Hon Hiew, da Q Multimedium

(www.qmm.com.au/hon), de

Perth, Austrália
1. Este é um projeto de arte. Uma

cidade se define por sua cultura, e

um site que traz uma visão dessa
cultura é uma expressão artística.

2. Uma cidade multicultural, uma

experiência ao ar livre, um lugar

perfeito para ter uma família.

Brode Vosloo, da Orange Juice

Design (www.sacrednipple.co.za),
de Durban, África do Sul
1. É um meio de compartilhar
idéias e de expressar emoções.

2. A mais africana de todas as ci-
dades da África do Sul.

navegação o endereço que nomeia

o evento. O mais divertido exige

um meio de transporte convencio-

nal. Deve-se ir à instalação que
ocupa parte do segundo andar do

CCBB, em que computadores, mú-

sica, iluminação e cenografia si-

mulam um ambiente virtual e per-
mitem explorações coletivas.

A antropologia, a geopolítica
e a webarte encontram-se e mis-

turam-se nas centenas de telas de

www.mycity.com.br, suscitando
deleite estético e reflexão em do-

ses iguais. 
"O 

projeto se baseia

na idéia de que as cidades são os

centros do mundo globalizado",
diz Jair de Souza. 

"Os estados e

os países muitas vezes parecem
divisões artificiais e distancia^

das do cotidiano dos cidadãos. E

no plano local que a vida e o po-
der acontecem. As singularida-
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We'll check out the main rr.all in the j -n Iar^a (Gtorietta) where young people 
^^OHHPIl: -
»jg take a t/icycte to UP Teacher's Village where 
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Then v/e take the bus over country's most eiating, neurrtk and fun j
to the University ec-ft or to group erf students converge.

^^^9'HKj^H Kaopunan P.oad to see yS jAteneo de Manila, MiriamCollege and UP.

HÜÍÜ!

WeH check outthe main malt m the
area (Gtonetta) where young peopleand yuppies meet, eat, shop and
watch movies in the fmest cinema
comples ir. town.

f:3
Fã 2' ;"^n] |S3; ;ClEBj ;"^'j

We got up bright and oady today and
have breakfast ín Makati. to watch the

^-r-s business district come to life frorn Ayala
(crT>i and Makati Avenue.

Then v/e take the bus overto the universíty 6c-fc or toKabpunan Road to seeAtereo de Manila, MíriamCollege and UP.

Quezon City is NGO land so we can watt: or jtake a tricyde to UP Teacher's ViUage where ¦

nanoIf we fcnow someone there. we can
cut m the UP Fme Arts area where the
country's most eíoting, reuroôc and fun
group ot students converge.

des das urbes são mais evidentes

e os artistas procuram revelar

essa diversidade nos sites."

A geopolítica emerge em outro

conceito do projeto. Devorando os

livros de webdesign e percorrendo
os sites mais conhecidos, Jair de

Souza percebeu que também na In-

ternet há um predomínio dos pai-
ses desenvolvidos. 

"A 
pesquisa

trouxe à tona uma produção de al-

to nível no Terceiro Mundo", con-

ta. "Mas ela ainda está à margem,

obscurecida pelo que se faz, por
exemplo, nos EUA e na Inglaterra.

Vi que era preciso realizar uma ex-

posição no Brasil com vocação

global, para colocar lado a lado we-

bartistas de países ricos e pobres."
O evento tem, ainda, a voca-

ção de sublinhar o potencial da

arte empreendida com os instru-

mentos próprios da web e exibi-

das na rede mundial de computa-

dores. Programas como o Flash e

o ActiveX, usados pelos partici-

pantes, transformam o espaço de

cada tela em uma epiderme vir-

tual. Som, fotografia, vídeo, ci-

nema e texto são combinados in-

finitamente, congelados ou des-

locando-se, em camadas que se

articulam segundo a imaginação

dos artistas. Para Jair de Souza, a

web oferece uma 
"quarta dimen-

são" expressiva: o tempo.

Os sites apresentam ângulos tão

variados quanto a história, a geo-

grafia e a cultura das cidades, com

finguagens e recursos diversos. Pa-

rali equipe do Armitage Studio,

Kiev, na Ucrânia, dispensa pala-

vras. A miséria surge em preto-e-
branco; o esplendor, em cores. O

cubano Pedro Ortega destaca a in-

tensidade de uma Havana sincieti-

ca e picaresca. A Fabrica do italia-

no Oliviero Toscani traz uma Ve-

neza em que tudo tem preço. Jor-

nalísticos, poéticos ou impressio-

nistas, os sites decepcionam ape-

nas quem busca cartões postais.
Além da instalação no CCBB

e do site principal, que permite a

promenade nas áreas dos artistas,

www.mycity.com.br disponibi-

liza um amplo espaço virtual que
Jair de Souza define como um
"deserto a ser ocupado", o My

City Off, aberto aos que se dispu-

serem a construir gratuitamente
sites sobre suas cidades. 

"Esta é

a primeira exposição em que ar-

tistas não-convidados podem

participar", celebra o engenheiro

Alexandre Ribenboim, autor do

projeto tecnológico que permite
a existência deste inusitado país
formado por bits e arte. ¦

DOMINGO 49

É



PUBLI EDITORIAL Verão do milênio.
Energias positivas com

pedras brasileiras.
Pulseira com pedras
cornalina e pulseira
com pedras multicor.
2 x R$ 90,00 / à vista
R$ 170,00 cada

Arenito (21) 431 4093

Pólo sem manga em
várias cores.

R$ 24,90
Casual Street -

Shopping da
Gávea /
Barra Point /
Constante
Ramos, 61

; PS I
B|||l - Barra Point /

^fc. / ^-onstante «£jf^^Ki§
Ramos, 61

cS^BmL

i^np

LUSTY

»#i
Wj£>*m&BBSkk' ^ 88

';" 

11 ,/

'^3k 
p*

Blusa em fr/cof bouclet R$ 42,00;
short com cadarço -

estampa exclusiva R$ 59,00 e
chinelo salto anabela

R$ 16,00.
Aqualung Jp

(21)431 9909 ^

\PKpelíjnG

ZOOMPr

Relógio Seiko
calendário

perpétuo com
bateria para 10 anos

6 x R$ 120,00
Celeni (21)717 8043

Regata malha,
sensualify

R$ 125,00 e saia
crepe de malha

R$ 152,00.
Zoomp

(21)322 0542

n
Éo

>
o

ÍA
S AL&S E DA

T-shirt básica
em algodão
extra R$ 15,00 e
short xadrez em algodão R$ 18,00.
Lusty Wear (21) 559 9688

Camisetas
a partir de
R$ 19,90 e

cinto em couro
com metal e

pedras
R$ 29,90.

Water Proof
(21)543 6062

MBL&?
I Ml ^

¦ •¦• /.- ,B v

WATE^oor

Biquíni gatinha várias cores.
R$ 38,00 Sal & Seda

(21) 491 2503

Esteiras elétricas importadas — saúde e

beleza. A partir de R$ 1.133,00

Mesas de jogos para sua diversão.
Tacolândia - O mundo do

fi/ness e lazer (21) 551 4685

Bicicleta Specialized Crossroad, aro 700C, 21 vl.
3 x R$ 330,00 / à vista R$ 990,00

Terra das Bicicletas (21) 325 2815/492 5702

OF _____

jir

rA^wimniM
vsesnmm



R$499^ l

Alem deludo para mesa, cozinha, bar e churrasco. tamanhos e

Tried de algodao em varias cores. ^I

-" SEGMENT SjW fl ¦

n— Espiritualidade, equilibria, I
Mirmda sao encontrados nas cores e aromas ¦

^^^ 

:"': yfltllfirit

|| Ufa- 1^,^.—ifj^ I
Camisetas em |fe JHHHb I

crep egeorgetfe,^ I

Cekida I

(21)511 1146 Bolsa toscana fyso italiana I

5 Camisola em malha. a vista R$ 89,80 e 1| I
Jjj R$ 26,00 sandalia Tiffany's em napa soft F F

Amor Perfeito (21) 287 8349 nas cores 7an e Cafe I i
v.; ¦ ¦
? R$ 44,80. I ¦

| V 
__— Cat Km I ¦

1 V* I- 
'• ¦ 

§¦ (21)523 7333 ¦¦ 1^

£ ' 
i'A* * !V* «* * * ?¦ * •* .# Na compra do perfume Eau du Tsar

%•? ii *• + * *f « *¦> » + * 100ml spray, voce ganha um guarda-chuva ^
V * * *4 • *? Van Cleef & Arpels. R$ 129,00.

* 
'* 

* ? * .« ?> Violeta (21) 295 6939 (Viofetd)

* * ** .^jt-^*-^"' —^

PUBLI EDITORIALColar em ouro 18k
com pingente em

água marinha
6 x R$ 65,00 e

brinco em ouro
18k com ^||

água marinha
6 x R$ 62,00.

Kanter
(21)287 8299/

548 0715

KANTER

INHOUSE

Champanheiras 1 J
Girafe I

R$214,90 e \
Jumbo A

R$ 499,90; 
*\ -

bandejas e
tábuas a partir -J^

de R$ 53,90. 
'

Além de tudo para mesa, cozi
In House (21) 494 6204

Linha Neo-Hippie em miçangas
bolsa 5 x R$ 32,00 ej

pulseira 3 x R$ 15,00.
Diversas cores, i|^H|

tamanhos e estampas.
Fiszpan
9233

:inha, bar e churrasco.

Tricô de algodão em várias cores
4 x R$22,20
Segmento- JM! „

Visconde de Pirajá, 580
(21)239 6847 lgSyg

gmí ;m i o WÊÊÊÈ

Vestido malha importada com
tela de cristal. R$ 154,00

Rosa Miranda (21) 232 041

Velas assinadas por
Beth Pádua e Letícia Carvalho são uma

boa dica para presentes.
Espiritualidade, equilíbrio, esperança...

são encontrados nas cores e aromas
destas velas. R$ 28,00 cada

Candle Design (21) 513 3601

'Mirada

CANDLE DESIGN

Camisetas em
crepe georgette,

tamanhos PP até GG
A partir de R$ 58,00.
Celeida Bastos -

Ataulfo de Paiva, 135

(21)511 1146 Bolsa Lace em toscana tipo italiana
nas cores Tan e Preto 3 x R$ 29,93 /

à vista R$ 89,80 e i
sandália Tiffany's em napa soft A

nas cores Tan e Café M
3 x R$ 14,93/ M

à vista R$ 44,80.
Mr. Cat

(21)523 7333

amar perfeito

Camisola em malha.
R$ 26,00
Amor Perfeito (21) 287 8349

Na compra do pertume tau du is
1 OOml spray, você ganha um guarda

Van Cleef & Arpeis. R$ 129,00.
Violeta (21) 295 6939 io/eta,



S;c"1.*«;7r«|h|^^9|^|^||^SIib'

I 
V^ 

\.^M B^K*!P -ft

! ^^¦^K'<:ii®^^HM^^^^HIiitiSSiMHIfflHiHi^Mii^^^^l^m^5S|^^|^P¥t xJsHi m
j ^.-j-J' - I

ST r-- .»B1§1I^B^Ml. y
apB^eMR- •••¦ -¦

lij 19
R&*. 'fK '-'^^I

Em plena
tempestade de
neve fe/ce, em
frente à
arvore do
Barrashopping,
a (ainda) loura
atriz Viviane
Pasmanter
veste longo de
alcinhas finas
vermelho de
malha de crepe
Shop 126
(R$ 149)
e bracelete
(R$ 1.690)
de Bruno
Latini. Dizemos
ainda loura
porque em
breve ela
escurecerá os
cabelos, para
uma nova
personagem

I
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Natal com 

grife

Figurino especial e árvores criadas por

famosos dão o charme à 
'noite feliz'

¦&%
• r '"'Sitei

Em frente à
árvore da
Lagoa, um
conjunto
informal:
saia de xale
indiano
(R$ 96,50)
e camisa de
linho branco

(R$ 90,50),
tudo da
Krishna.
Gargantilha
de cristal
rutilado
e água
marinha
(RS 690,
cada uma),
anel de
topázio azul

(RS 890) e
pulseira de
corda de
violão e
turmalina
(RS 180).
Jóias Lisht

IESA RODRIGUES
fotos DE FELIPE VARANDA
produção de RITA MORENO

Porque 

é cor de roupa de Papai

Noel. Para combinai' com as
frutinhas do azevinho. Ou en-

fim, porque nunca sai de mo-
da, o vermelho é considerado a

cor da moda de Natal. Favore-

ce o tom da pele feminina, fica bem em

todos os tipos e, como o preto, dispensa

maiores detalhes — quanto mais simples,

mais bonito: é o segredo da roupa ver-

melha. Na hora de escolher os acesso-

rios, os sapatos admitem variações. Des-

de uma sandália rasteira dourada ou ca-

ramelo, até um modelo alto, que pode
ser preto, delicado. Há quem goste de

sapatilhas baixinhas, se combinar com a

roupa - uma calça capri (de comprimen-

to acima dos tornozelos), por exemplo.

A tradição da árvore de Natal tam-

bém se renova. O elemento decorativo
mais importante da festa virou uma

forma de ajudar a quem não pode ter

uma festa rica. No shopping Cassino
Atlântico, Cristina Oiticica usou seus

dotes de artista plástica paia criar uma

instalação no subsolo, com sacos de

brinquedos; a antiquária Beth Serpa,

além de montar um presépio que pare-
ce uma cidade, fez uma árvore carrega-

da de bonecas Barbie. O motivo de tan-

tos brinquedos é a finalidade da expo-

sição, que será enviada a entidades que
fazem parte do movimento SorRio. Já

os meninos assistidos pela Fundação

São Martinho receberão o resultado da

venda de árvores montadas por celebri-
dades como Pelé, Cláudia Jimenez,

Deborah Colker e a turma do Casseta

& Planeta, expostas no Fórum de Ciên-

cia & Cultura, na Avenida Pasteur.
E tem a árvore do milênio, ecoló-

gica, do São Conrado Fashion Mall;

a árvore que parece saída do

Quebra-Nozes, do Barrashopping, e

a árvore-recorde, obra luminosa do

cenógrafo Abel Gomes, flutuando

na Lagoa. É Natal, tempo de presen-
tes, árvores e roupas vermelhas! ¦
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FjQfta ToCflics:
Modelo - Grace Hampshire, da espe- ^¦^^^^^¦fl|H^^^^Hffi||y^HHSspf|^^HBH

cial da atriz Viviane Pasmanter ¦ Beleza - Wlau Farias
(9122-3879) H

Amsterdam Sauer Bruno Latini - Shopping
icaraf, Rua Coronet Moreira Cesar, Niteroi ¦ Bunker - Rio
Sul ¦ Fertonani - Rio Sul ¦ Folic - Rua Sete Setembro, \
48,9° andar ¦ Krishna - Barrashopping, expansao ¦ Usht H Smp- £ \ ^^KgKBH ¦
- Rua Visconde de Piraja, 351, terreo ¦ Shop 126 - Shop- : \ 

|t ^K^gHSgB U
^¦^¦1 ping da Gavea ¦ Tokaji - Fashion Mall. '-^V , ^^^Hnjgj^^K^ffi9|fl

A flor do verão, o
hibisco, estampa o
vestido de jérsei da
Tokaji (R$ 335). Anel

(R$ 3.300) e brinco
(R$ 2 mil) de ouro
branco e brilhantes
da Amsterdam Sauer,
A árvore é de Graça
Nogueira, e está no
Shopping Cassino
Atlântico

Na outra página, um
brilho discreto nos

paetês quadrados do
vestido de alças da
Folie (R$ 232,80).
Pulseira (R$ 9 mil) e
colar (R$ 105 mil),
ambos da linha
Princess, em brilhantes,
da Amsterdam Sauer.
As Barbies fazem

parte da árvore
assinada por Beth
Serpa

Em estilo oriental, em
xantungue cor de rubi
com entalhes
dourados, o top

(R$ 196) da Fertonani.
Brincos de elos de
ouro e brilhantes
(R$ 6.500) e anel de
ouro amarelo
(R$ 1.500),
Amsterdam Sauer.
A árvore dourada é
do Cassino Atlântico

SERVIÇO

Fjcha Técnica:
m Modelo - Grace Hampshire, da Elite. Participação espe-
ciai da atriz Viviane Pasmanter ¦ Beleza - Wlau Farias
(9122-3879)
Endereços:
¦ Amsterdam Sauer - Rio Sul ¦ Bruno Latini - Shopping
Icaraí, Rua Coronel Moreira César, Niterói ¦ Bunker - Rio
Sul ¦ Fertonani - Rio Sul ¦ Folie - Rua Sete de Setembro,
48,9o andar ¦ Krishna - Barrashopping, expansão ¦ Lisht
- Rua Visconde de Pirajá, 351, térreo ¦ Shop 126 - Shop-
ping da Gávea ¦ Tokaji - Fashion Mall.
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providenciados? Nao

se preocupe. Domin-

go bateu perna pelas

cionou algumas su- #

gestoes para quemTravesseiro aromatico com macela, erva que
quer presentear ho- combate a insdnia (R$ 13,90), no Mundo Verde
mens e crian^as com

bom gosto e estilo.

Boas compras! Mini-espantalhos em madeira, "
pintados d mao. Para brincar
no jardim ou como fantoches jsggjjfi^lM 3

(R$ 16, cada), na Billbergia !

Domino e jogo da velha no saquinho de y
couro (R$ 26,40 e R$ 69), /|

Sanddlia couro
(R$ 50), da Mocassim
Lilia Mainardis areia (R$ 54,80), Mr. Cat

Triciclo em
miniatura para
decoração
(R$ 46), na
Linea Casa

Travesseiro aromático com macela, erva que
combate a insônia (R$ 13,90), no Mundo Verde

Sandália de couro
(R$ 50), da
Lília Mainardis

Mocassim em nobuk
areia (R$ 54,80), Mr. Cat

Dominó e jogo da velha no saquinho de
couro (R$ 26,40 e R$ 69),

da Empório do Couro

DOMINGO 56

Mini-espantaihos em madeira,
pintados à mão. Para brincar
no jardim ou como fantoches
(R$ 16, cada), na Billbergia -5

1. Faca em alumínio
fundido para abrir
correspondências (R$ 37),
na Elementar.
2. Canivete de bolso em alumínio (R$ 45),
na Papel Craft.
3. Estojo para bolas de golfe e tee
(R$ 39,90) da Empório do Couro

H, as lojas estão

tes ainda não foram

providenciados? Não

se preocupe. Domin-

go bateu perna pelas
lojas do Rio e sele-

cionou algumas su-

gestões para quem

quer presentear ho-

mens e crianças com

bom gosto e estilo.

Boas compras!

Short de
algodão
estampado
(R$ 19), da Atobá

a



Pregos Magicos 
J|q 

ueru^^^l I

j^Tel.i 

559-9605^^^^^^^ I

rato para sushi com palitos em peltrina, mistura de lfi|^raKr!3A!^^^^(!l
luminio com estanho, (R$ 65), na Casa Caiada

ESEffiJEnnKH
B if^' v-^^HhI argumentaqAo sob pressAo,

Jy qrAtOria, improviso, dinAmica de grupo

%£: 
" : 

: ^ jSMlff*" *" CONSULT^, CURSOS - FONOAUDlOLO^
If $11 s rm simon wajntraub

Reiogjo Smiley para mesa ^GU *'"1° '3erC'e '°^° °

H (R$ 32), na Linea Casa interesse nos brinquedos?
MMp!n!^l Que tal oferecer a ele

¦m. IjSEg brinquedos educativos
|^|g::i que estimulem sua

U ^pir^'Vi coordena9ao motora.

Victoria s KiMsa cross ¦ K> : w /WO
!1|B^ Anel de ouro <r' k£i£V^f®|l|®;: J»r£'j macigo, que pode «n/\

Miniaturade virar um pingente. ^jjl / j
j*"* J^ caminhao antigo, Apenas 40 pegasa : ^*- w" ^L1 *

j ^pjfcfin ,/V em lata (R$ 87,60), disposigao no Brasil. A partir de ^g|H|
/ naSchnaider (US$ 1.630), na Maison Cartier '|

" 
Rua ^ar'a Angelica, 171 Ijs. 106 e 107

Jardim Botanico - Rio de Janeiro - RJ

W 
Tel/Fax: (21) 537-7283

Enderegos:  _AA nA
Atoba - Shopping da Gavea ¦ Billbergia - Estrada Uniao A BOA DO

%lndustria, 

12.012 ¦ Casa Caiada - A v. Ataulfo de Paiva, 135 FINAL 
DE SEM AN A

Emporio do Couro - Barrashopping ¦ Elementar - Shopping w
da Gavea ¦ Lacoste - Rio Sul ¦ Lilia Mainardis - Tel.: 274-

i 4190 ¦ Linea Casa - A v. Armando Lombardi, 633 ¦ Maison [ft^mBilsiJ^'
i Cartier - Rua Garcia D'Avila, 129 ¦ Mr. Cat - Barrashopping JOjg^jgi Revista Pmgrama.

¦p- — ¦ Mundo Verde - Rua Voluntarios da Patria, 445 ¦ Papel Craft Todasexta, no sen

Av.Aulfo de Paiva, 1.351 ¦ Schnaider - Rio Sul ^^^pBgaj^^R Jomaldo Bras,L

BQjMQGQPRAiÁ

m Novo Milênio

' C\IX.AS DE MUSICA
' FONTES C 

'LUZ

* ARTESANATO
AMERICANO

Tjdc para Dresentes

iioasfalas.com.br

CNT (cana! 9 ou 22 da NET): Domingo
às 11 n, 4a às 13h e de 2a a 6a às 8:30h

SERVIÇO

JORNAL DO BRASIL|b corr

^üa^o)oniag
LojA 116»

Preços Mágicos

Mago Digital

Tel.: 559-9605

/ã/reraiteaMtftSfi

OueruLi

Calendário de
plástico com

orelhas do
Mickey (R$ 19),

na Linea Casa
rato para sushi com palitos em peltrina, mistura de
lumínio com estanho, (R$ 65), na Casa Caiada

CONHECE*

w.v* Mm mi arara
ARGUMENTAÇÃO SOB PRESSÃO,
ORÁTÓRIA, IMPROVISO, DINÂMICA PE GRUPO

 v7vy^3iiisiííEmaEaspaa
CONSULTAS, CURSOS - F0N0AUDIÚL0G0

| r\ SIMON WAJNTRAUB'íl COPACABANA 
E BARRA

a!' I¥ LANÇAMENTO DO POLÊMICO LIVRO
- Vi* (21)236 5223 / 236 5185n°JHfl 

6 K-7, DICÇÃO, MP0STAÇÃ0 E ORATÓRIA 5A clássica Lacoste
(R$ 89) este ano entrou

outra vez na moda.

Seu filho perde logo o
interesse nos brinquedos?

Que tal oferecer a ele
brinquedos educativos

que estimulem sua
coordenação motora.

9xHRelógio Smiley para mesa
(R$ 32), na Linea Casa

CAMPUS—COMPKMír—
victoria & Kwisa CKOSS

Anel de
maciço, que pode

virar um pingente.
Apenas 40 peças à

disposição no Brasil. A partir de
(US$ 1.630), na Maison Cartier

Miniatura de ^
caminhão antigo,
em lata (R$ 87,60)
na Schnaider

Rua Maria Angélica, 171 ijs. 106 e 107
Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ
Tel/Fax: (21) 537-7283

Endereços:
Atobá - Shopping da Gávea ¦ Billbergia - Estrada União

Indústria, 12.012 ¦ Casa Caiada - Av. Ataulfo de Paiva, 135
Empório do Couro - Barrashopping ¦ Elementar - Shopping

da Gávea ¦ Lacoste - Rio Sul ¦ Lília Mainardis - Tel.: 274-

4190 ¦ Linea Casa - Av. Armando Lombardi, 633 ¦ Maison
Cartier - Rua Garcia D'Ávila, 129 ¦ Mr. Cat - Barrashopping

Mundo Verde - Rua Voluntários da Pátria, 445 ¦ Papel Craft
Av.Aulfo de Paiva, 1.351 ¦ Schnaider - Rio Sul

A BOA DO

FINAL DE SEMANA

Revista Programa.
Toda sexta, no seu
Jornal do Brasil.

ivKHfeiNmwuiTml
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.¦ CaFeteIra BoduM*feSA¥ia^..:!?P- * 
.,%#!< VARiOS Tipos E TAMANhoS 

IL":-( 
l r'i

% &— ^
% ; vgjr

>nriL—¦r- -• -•^sesaaw.

GarraFa
TÉRIV1ÍCA
aIemâ'LEIFHEIT" 11

R$ 97,00

?

MOEDOR
Gacgía reguIáveI

RS 270,00

CaFeteíras ítaIíanas
BíaIetí Gold pARA

5 XÍCARAS
RS 11 5,00
E BUck pARA

5 XÍCARAS
R$ 1 00,00

MoEdoR dE
PORceIana
holANdÊS

RS 89,OO

«

Demais acessóríos para
CAfÉ, POTES ERMÉTÍCOS,
canecas, xícaras etc...

Ují
Ir

II

Rua Maria Quitéria n° 77 Lj 
"G" - Ipanema

Rua Visconde de Pirajá n° 547 - Ed. Ipanema 2000

Av. Das Américas n° 500 - condomínio Downtown - BI

(prédio central do Cinemark)

EM BREVE Rua Rita Lodolf n° 87 Lj 
"B" 

Leblon

Com muito aroma e sabor dos melhores

cafés brasileiros de exportação 
-r^r

CESTAS
Monte a sua cesta

dE NATAl COM 1 CAfÉ dE
250 CjRAMAS E ACESSÓRIOS
a partir de R$ 19fOO

KIT
5 CaFés Exclusivos dE

EXPORTAÇÃO A SUA ESCOLA
COM 250 Cj RAMAS —

cAdA RS J0,00 CaFeteíra GlobiNho. Faça
um caFé com muíto

MAÍS chARME ^
RS 1*5,00 ^

CaFeteíra BoduM
VÁRÍOS TÍpOS E TAMANhoS A

PARTIR dE RS 67,00

Tel.: 522-5039

Tel.: 259-0209

17 Tel.: 494-6706

Tel.: 259-0170

MÁQUÍNAS dE CAFÉ EXPRESSO

Senator - R$970,OO
GRAN^GAqqÍA - R$ 575,00

GAqqÍA TopÁzio 'RS 820,00
CIassíc RS 1 700,00

A meIIhor seIeção dos maís
PUROS chARUTOS CubANOS,

UNÍdAdE A pARTÍR
RS 14,00^
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RW18
Shorts fminiws a vista R$ 79,90
apartirdeR$ 19,90 97

r, Camisas 

de linha
masctdim

^^ ^ 

_.-• 
^ 

^ 
hbk3C^

Rio Sid. Baira Shaping. I^^^shion Mall. Plaza Shopping. Centra. Shopping Tijuca. Meier. Shopping 1guatemi. Hha Plaza. Norte Shopping

RW18
à vista R$ 79,90
4X }()f97

Shorts femininos
a partir de R$ 19,90

RP00/RP03
à vista R$ 59,90

4X IA 97

Bolsas
a partir de R$ 29,90

Camisas de linha
masculina
a partir de R$ 39,90

RW73
à vista R$ 159,90

4x399 7

Bermudas cargo
masculina
a partir de R$24,90

Rio Sul. Barra Shopping. Ipanema. Fashion Mall. Plaza Shopping. Centro. Shopping Tijuca. Méier. Shopping Iguatenú. Ilha Plaza. Norte Shopping

ETi



«i RW147 i
' 

a 

vista R$ 399,90

jgifo 
5BE

SHE# c/migangas f*f A1 -TV^ 55HHS5-

(ffS%i (•¦ \ fJfS
V4? •'"- cy#>' Bksasfmmmas J ,x- ¦ -t ; -,^ „: .-^

j 
\^W '^m90 /

- 
|^ 

• >•*. v.*. .y} ajH^Hj 1

11WH|^|./:,/ ^"^B^gg

Cc Grande. Madureira Shopping Rio. Top 1guagu. Shopping Grande Rio. Shopping Nova America. Campos. Maceid. Recife. Belo Horizonte. Angra. Buzios

RW147
à vista R$ 399,90
4X 99( 97

Blusas femininas
a partir de R$ 7,90

Óculos
a partir de R$ 12,90

Saia índigo
c/miçangas
R$34,90

Calças fleece
a partir de R$ 69,90

RW38
à vista R$ 119,90

4*29,97

RW40
à vista R$229,90
4X57i47

RWOO
à vista R$ 169,90

4X 42,47

Blusas femininas J' :
a partir de R$7,90 \ [

Ce Grande. Madureira Shopping Rio. Top Iguaçu. Shopping Grande Rio. Shopping Nova América. Campos. Maceió. Recife. Belo Horizonte. Angra. Búzios

a
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Tamanhos de 40 a 60

R. Visconde de Piraiá 550 « 218-*~^£^9296" ° 
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www.netlistas.com/enapeaux



Intro c/ 6 copos flute em cristal liso: 
-glJoBm|||iffll 

\ J J i J ] I
i^^iBiiii 

J 
MWp^U^' vJL j144 J J |

Jogo c/ 6 copos flute en^cris^^pidado:

. Rua Santa Clara, 33 Lojas E/D
il t

__—
vV c

p^j ———-~—¦"~~~"— a

jjC^Pl^WL 
Tao perto 

da praia,

Ol_JJi que 
quase 

da para jogar

flor a Iemanja da janela

jj - . .„ . „.u„. b.I^ a hartirdas 21 b. Parameter umano novo de muita fartura.

9IH0^4ce

li..
Aceitamos todos os cartões de credito

Jogo c/ 6 copos flute em cristal liso

Jogo c/ 6 copos flute em cristal lapidado

rnarmxm]

• COPACABANA
Rua Santa Clara, 33 Lojas E/D
Tels.: 257-1212/547-5811
Fax: 255-5241
Av. N. S. de Copacabana,
1125 Lojas A/B
Tel: 522-0249 / Fax: 521-3180

• IPANEMA
Rua Visconde de Pirajá, 438 - Loja A
Telefax: 523-3572/523-1845

•LEBLON
Av. Ataulfo de Paiva, 765 LojaB
Telefax: 274-8149 / 274-6392

• TIJUCA
Rua Barão de Mesquita, 227
Loja Al - Telefax: 568-8220

• BARRA
Barra Shopping Loja 102 C
Nível Lagoa Tel.: 431-9028
Telefax: 431-9502

E-mail: rsimoes@ruralrj.com.br
DEPARTAMENTO DE NOIVAS: Tel.: 549-4732 • FAX: 255-5241

C* * Réveillm «o Rio Mm Palace. a partir das 21b. Para você ter un, ano

Pátio Tropical, Samamkaia, Asian Cor»er, Foyer . lu,p« a tarU,_ < 

Reservas 522-1522

Ramais 1999 e 2000

Av. Atlântica, 3264

IhoteisI
OTHON

irUHlltlll
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(MoleUi)
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IMPORT

... f*tstr

Promoções:

Trésoredp50mlsp R$112,00 EaudeDolce Vita30mlspedt R$ 59,00 Poloedt59mlsp 
^ _R$ 79,00 Jazz50^inl\p> 

R$ 7500
Ô de Oui edt 75 mlsp Rt 90W Eau de Dolce Vila 50ml 

JPJ* g 
M gjffi^^j}?' í» 83,00 Anais Anais 30 ml sp S$ 49,90

Fahrenheit edt 30 ml sp R$ 55,00 Eau de Dolce Vita 100mlsp edt R$ 119,M fflueJeans 5 KitKouros R$129,00

Fahrenheit edt 100 mlsp R$ 100,00 Dune edt 50 ml sp feminino R$ 89,00 Vice Versa wu mi sp

PARCELAMOS EM ATÉ 4X SEM JUROS, INCLUSIVE NO CARTÃO

• _. ei io ¦ i • a jyr T&1 ¦ ?Q5 6939 • Leblon - Av. Ataulfo de Paiva, 1079 - loja B - Tel.: 294-2041
' ShOPP:%aTe™- 

R'v^dXaJ%Oloj!^ - Tel, 259-1396 / * W~ de Pira*. 207 B - Tel, 247-6775

mm
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Jimoes ae Natal viravolta ¦Sg^ m^.W0t.w*!'-^r**r w«*.w 
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^^N*. BOLSAS E ACESS6RIOS H

volta. /^ 
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PLAZA SHOPPING 1o Piso • NORTE SHOPPING Piso S • TIJUCA SHOPPING 2o piso
BARRA SHOPPING 2o Piso • RIO SUL 3o Piso

VIRAVOLTA



nomes

Tudo sobre

fotografia

0 carioca Affonso Beato

é esperança de vitória

brasileira no Oscar

SIMONE RAITZIK

Affonso 

Beato adora a luz
branca entremeada de um

cinza-sombreado das ma-

nhãs do Jardim Botânico,
do fim de tarde azul-cobal-
to na praia do Leblon e do

verde-esmeralda do mar de Angra dos

Reis. Affonso adora cores - todas elas.

Sabe explorá-las e combiná-las como

poucos. Quem viu recentemente
Orfeu, de Cacá Diegues, e Tudo sobre

minha mãe, de Pedro Almodóvar —

ambos concorrendo a candidatos ao

Oscar de melhor filme estrangeiro -

conhece bem o trabalho deste carioca

de 58 anos, que assina a direção de fo-

tografia dos dois. Com 36 anos de car-

reira, 36 longas no currículo, e bem es-

tabelecido em Los Angeles, Affonso

poderia entrar para o exíguo hall da fa-

ma de brasileiros reconhecidos no

competitivo universo de Hollywood.

Mas passa longe de cultuar qualquer ti-

po de status ou glamour. É um caso ra-

ro de low profile em meio a tantas ceie-

bridades. Prefere que o definam como

um apaixonado pelo que faz. Ou, nas

horas de folga, como um carioca exta-

siado pela paisagem da cidade que
considera a mais linda do mundo.

"Não vivo de imagem, mas de

trabalho. Prezo, acima de tudo, um

relacionamento relaxado, no set,

com os atores e com o diretor", diz

Affonso, que consegue conviver

sem problemas com Almodóvar, um

famoso egocêntrico. 
"Ele é difícil,

autoritário. Mas nos respeitamos.
Fizemos, além de Tudo sobre..., A

flor do meu segredo e Carne trêmu-

la. Eu trouxe uma estética mais lim-

pa, menos kitsch e artificial para
sua obra." Estética que está sendo

mais do que reconhecida. Beato

mostra, orgulhoso, um artigo escri-

to pelo crítico do Los Angeles Times

em que a luz forte de Tudo sobre

minha mãe é destacada como espe-

cialmente brilhante. 
"Acho este o

melhor filme de Pedro. Fizemos

uma parceria integrada e sei que ele

valoriza o que eu tenho a oferecer.

A experiência com o mercado

americano vem de longe. Nos anos

70, quando Caetano, Gil, Chico e to-

dos os intelectuais desta geração fugi-

ram para a Europa por causa da dita-

dura, Affonso foi morar em Nova Ior-

que. Já era um fotógrafo com curncu-

lo respeitável e tinha assinado, por
exemplo, a direção de fotografia de

O dragão da maldade contra o santo

guerreiro, de Glauber Rocha (1969).
Ficou lá por 15 anos, fazendo cinema

independente. Acabou conquistando

um parceiro de peso, o cineasta ame-

ricano Jim McBride (de Xeque-mate

e O acerto de contas). Voltou para o

Brasil para assumir o cargo de diretor

de assuntos culturais da Embrafilme,

entre 85 e 90, e fundou o CTAV (Cen-
tro Técnico de Audiovisual).

Beato voltou para os Estados Uni-

dos, mas nunca deixou de passar tem-

poradas no Rio, onde mantém uma co-

bertura na Gávea e uma casa na Ilha

Comprida, em Angra dos Reis. "E ali

que vejo meu futuro", diz, sonhador.

Nesses períodos de boa vida carioca,

não nega bons projetos. Trabalhou

com Susana Moraes, Walter Salles e a

turma da Conspiração. No ano passa-
do, aceitou o convite de Cacá Diegues

para assinar a direção de fotografia de

Orfeu. 
"Fui logo perguntando: vocês

querem um filme para prêmio?". Que-
riam. Beato criou então uma luz realis-

ta, fantasiosa e delirante, para pontuar
três momentos da trama. 

"O único er-

ro dele foi sair correndo, três dias antes

do fim da filmagem, para os braços do

Almodóvar, porque já estava compro-

metido com Tudo sobre minha mãe.

Jorge Cecilio
 m ill ~

Hi,

Jorge Cecilio

'iyâíÈ
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|l| Tres momentos i^ de Alfonso (na 
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e a parceria com AlmodGvar em Tudo sobre minha mae (acima), Came trimula (E) e A flor do meu segredo

.....Divulgação/ Daniel Martinez

^brri^ 
A Audmg está na ®arra

A Barra daTijuca já não é mais a mesma.

Agora com a nova filiai da Auding ficou

muito mais fácil ao público da Barra ter

acesso a uma escola de idiomas de alto

nível. Clube de conversação, almoço de

negócios, aulas personalizadas e

individuais, apoio central de multimídia

com CD-ROM, videoteca e biblioteca. Tudo

isso a Auding oferece a seus alunos para
o ágil e sólido aprendizado do idioma.

Descubra que o horizonte não é

apenas uma linha. Amplie-o na Auding.

CURSOS DE INGLÊS. ESPANHOL. FRANCÊS. ALEMÃO. ITAUANO^EJ^ORTUGUÊSPARA^STO

www.auding.com.br • downtownfauding.com.br

BARRA: 493.8979

CENTRO:  
509.5793

BOTAFOGO: 553.4478

Rio de Janeiro • São Paulo • New York

um conto do João Ubaldo, que deve

começar a ser filmado em meados

do ano que vem, na Bahia", prevê
Beato, que este ano abriu uma bre-

cha na sua agenda para assinar o cli-

pe Mais feliz, com Adriana Calca-

nhoto. A cantora, aliás, diz que Bea-

to é 
"um 

profissional iluminado". E

manda um recado: 
"Estou te espe-

rando para fazer a luz do meu novo

show. Você prometeu!". Affonso ri,

diz que adora Adriana, que provável-
mente vai cumprir a promessa.
Quem sabe, agora, em dezembro,

quando está de férias, com a mulher,

Fernanda Killer, no Brasil. ¦

Morri de ciúmes", brinca Cacá, amigo

dos tempos em que ouviam jazz na

boate Little Club, no Beco das Garra-

fas, ou conviviam, militantes de cartei-

rinha, na redação de O Metropolitano,
o tablóide editado pela UNE.

"Agora 
queremos repetir a dose

em Deus é brasileiro, baseado em

AUDING

IDIOMAS
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decoradora Angela Carvalho esta mudando sua casa: mudou ¦

; 
'''' i ^MM|^gH|WK I
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SIMONE RAITZIK

A quase imperceptível vira-
fm da da primavera para o ve-

/ % rão pode representar uma
LJ boa justificativa para mu-

I \ dar o visual da casa. Não
^ ^Lprecisa muito: basta trocar
um kilim por um rústico (e bem mais
fresco) tapete de sisal, fazer uma ca-

pa de algodão branco para o sofá, e
salpicai- nele almofadas coloridas.
Ou pintar as paredes com uma cor
vibrante, renovar os quadros e re-

pensar a disposição dos móveis da
varanda. Os gastos não são, necessa-
riamente, altos. E a sensação de no-
vidade compensa. Para quem quer
um motivo, melhor ainda: na próxi-
ma quarta-feira começa o verão.

"Resolvi tornar a casa mais
light: mudei o estofado dos sofás e

poltronas, pintei uma toalha de
mesa em tons de amarelo e laranja,

psicodélica. E troquei todos os

quadros pelas telas coloridas de
Antônio Neves", conta a decorado-
ra Angela Carvalho, que também

pinta tecidos. "Está todo mundo
elogiando a nova decoração. E
fresca, jovem, moderna, tem ar de

praia", reconhece Angela, feliz da
vida. "Angela, neste verão, vai re-
novar todo o visual da minha casa",
adianta a amiga Márcia Pinheiro.
"Quero tudo mais branco, clean,
com os tecidos que ela pinta joga-
dos nos sofás", completa Márcia.
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A decoradora Angela Carvalho já está mudando sua casa: mudou os...

a casa

do verão

Pequenos detalhes

adaptam a decoração

ao clima quente
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Vera preferiu soluções simples, como uma nova arrumação nos móveis
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porada de calor. "Acabamos de com-

prar móveis de piscina, em madeira.
São práticos e bonitos", diz David,

que lista as aquisições: um banco de
três lugares, mesa de centro, e uma
confortável mesa redonda para as re-
feições na varanda. "Verão é também
tempo de festas; dá a maior vontade
de arrumar a casa", diz Mônica. A
madeira escolhida pelo casal foi a te-
ka, mas as opções eram muitas: ga-
briúva, ipê, imbuia e gonçalo-alves.'Todas sobrevivem bem ao sol e chu-
va. É só passar, de vez em quando,
uma camada de cera carnaúba", reco-
menda André Sant' Anna, da Veranda
Móveis, no Itanhangá Center.

Também está tudo pronto para
enfrentar a nova estação na casa da
arquiteta Vera Rupp, na Gávea. Ao
invés de privilegiar a área externa,
ela preferiu optar por pequenas mu-
danças na sala de estar: fez uma no-
va arrumação dos móveis, comprou
um tapete de sisal e renovou os esto-
fados com tecidos coloridos by De-
signers Guild. Completou ainda a
decoração com colchas brancas -
"Para acalmar o sol", explica - esti-
lo quilt, da Secrets de Famille, joga-
das nas duas chaises longues colori-
das. Vera já tirou do armário sua
louça de verão, com desenho étnico,

pintada à mão pela sul-africana Cie-
mentina Van Der Walt. "Mudança

de estação, para min), é o melhor

pretexto para trocar tudo de lugar. É
um momento especial", diz. ¦

Sábado.

Feijoada.

Criada especialmente para o Gattopardo
a Feijoada de Sábado é uma tradição

de 25 anos no Rio.

E tem mais.
Disparado a melhor Pizza do Rio.
E o Brunch de Domingo rolando

a tarde toda.

Agora, diariamente, almoço com Menu SPA
Light, balanceado para manter a forma.

25 ANOS - CADA DIA MAIS GOSTOSO.

Av. Borges de Medeiros, 1426 - Lagoa - Tel.: 219-3133

... estofados e trocou os quadros

Se existe uma cor para apostar,
Angela recomenda o laranja. Tonali-
dade em total sintonia com o mix de
sala íntima e quarto de hóspedes da
casa da paisagista Monica Lampreia,
em Santa Teresa. O ambiente ganhou
uma parede cenoura, para contrastar
com o branco de quase todo o resto.
Ganhou também um piso frio, de
cerâmica, e um jardim com plantas
que florescem no verão, com tempe-
ros, laranjinhas kinkan e tomates-ce-
reja. Verão, para Monica, significa
época de muito trabalho na manuten-

ção dos jardins. 
"Nos dias de calor

forte, as plantas têm que ser regadas
duas vezes ao dia", lembra. "Preten-

do reformar a varanda, ampliando-a
com um toldo. Ganharei assim mais
sombra em torno da piscina."

Tornar ainda mais confortável a
área externa de sua casa, no Itanhan-

gá, foi a primeira providência tomada

pelo casal de dermatologistas David e
Mônica Azulay para enfrentar a tem-

Monica Lampréia optou por uma parede laranja, a cor da estação

Fotos de Mareia Moreira
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FRITZ UTZERI

Meu encontro com 

"Magu55

M

'agu é inteiramente fictício, nasceu como

uma espécie de antípoda que se espanta (e
é fascinado), pelo nosso jeito de ser. Criei-

o na Lapa, num boteco virtual, o Flor do

Lavradio, cerquei-o de figurantes - mais ou

 . tamenos no estilo (sem a menor pretensão de

comparação) do inesquecível Stanislaw Ponte Preta,

com Tia Zulmira, Bonifácio o Patriota e o eterno primo
Altamirando — e comecei a simpatizar com ele, com Seu

Manuel, Apolônio, Rosalvo, Fefeu e outros. Um dia,

soube por um leitor que uma amiga dissera que Magu

existia, era jornalista sueco, e que me inspirara nele

para criar o personagem. Surpreendi-me e comecei a

procurá-lo. Pirandello às avessas, autor à busca de per-
sonagem. Telefonamos, marcamos encontro no Bar

Brasil, na Rua do La-

vradio, (onde mais?).
Vou chamá-lo 

"Ma-

gu" porque nosso jor-
nalista não quer ser ex-

posto, por timidez.
Muitos jornalistas de-
testam ficar em evidên-
cia, a não ser assinando
belas reportagens. Está

no Brasil desde 82, mo-
ra na Lapa, perto da

Rua do Lavradio e tra-

balha para o maior jor-
nal econômico da Sué-
cia e, antes de ser jorna-
lista, foi marinheiro e não marujo como eu o apresenta-

ra. "Marujo é o que trabalha só no convés e eu era fo-

guista, trabalhava dentro do navio, portanto, marinhei-

ro", disse e foi logo enriquecendo meu vocabulário.
"Magu" é fluente, tem pouco sotaque, adora o

Brasil e leva o jeito de marinheiro gringo, alto, ma-

gro e bigode. Encantou-se com a terra, desembar-

cou e foi ficando. Casou-se com mulata e tem uma

grande amiga chamada Lindalva. (Quando ete me

contava isso eu já me sentia um verdadeiro Dr.

Fritz", com barraca de adivinhólogo em algum ma-

fuá do interior.) 
"Quando volto para a Suécia, para

Gotemburgo, que é a minha terra, não me acostumo

mais a ver as ruas vazias, o silêncio e o frio", diz.

Logo que decidiu ser jornalista, começou a es-

tagiar no mais improvável dos jornais que um sue-

co escolheria: O Povo. Precisava aprender a lín-

gua das ruas. Um dia mandou matéria policial pa-

ra o editor sueco, que reagiu mais ou menos como

o do Montblãat vive fazendo com o Magu. Levou

uma bronca e o artigo foi devolvido.

O Dagens Industri, que se apresenta como

Sweden 
's Business Daily, (Diário Sueco de Negó-

cios) é um jornal econômico mas usa linguagem po-

pular, ao contrário dos nossos que, com raras exce-

ções, nos repassam o mais elaborado e hermético e-

conomês" oficialista. Traduzir economês para lingua-

gem de gente comum, e ainda mais em sueco, é um

desafio. 
"Às vezes é difícil. Como traduzir 

'variação

diagonal da banda cambial' em sueco?", pergunta.
Diz que, apesar da violência do Rio, sente-se mais

seguro aqui que em seu pais. La, eu não me sentaria

num bar de costas para a entrada , diz. Faço cara de es-

panto e ele explica: 
"Lá, um grupo de skinheads pode

sair batendo em você simplesmente porque não gosta de
sua roupa ou de sua
cor da pele". Lem-
bra como, mais no-
vo, "gostava de be-
ber e saia à rua com
o único objetivo de
brigar o mais que

pudesse, com o pri-
meiro que encontras-
se". Hoje é um mari-
nheiro tranqüilo.

Pergunta-me

quem me ensina as

palavras em sueco

que uso nos textos.
Digo que é uma ve-

neranda senhora já avançada em idade e muito fina, o

que me inibe em fazer-lhe certas perguntas, ou pedir-lhe

que me ensine certas expressões em sueco que os nossos

políticos merecem em bom português. 
"Magu" ofere-

ceu-me a sua assessoria e, podem ficar certos que o nos-

so Magu, quando voltar ao Flor do Lavradio (o que es-

pero seja em breve, a não ser que os leitores não quei-
ram), vai praguejar mais do que o pirata barba negra...

O que mais o choca ainda hoje no Brasil? "A vi-

da humana tem valor baixo aqui", diz, queixando-
se da ingenuidade de seu colega de ficção. O "Ma-

gu" real pode ser tudo, menos ingênuo. E difícil

achar marinheiro ingênuo, mas observo que o Ma-

gu virtual, embora esteja passando uns tempos na

Suécia, é novo no Brasil. Digo que ele vai voltar

porque a Lindalva não vai agüentar mais a Suécia e

ele corrige. 
"Lindalva vai adorar a Suécia. Quem

vai morrer de saudades daqui e voltar rapidinho é

ele", diz com jeito de perfeito carioca da Lapa.

E-mails para o colunista: fritz@callnet.com.br
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A maior loja especializada em flores e

folhasens de seda com preço e qualidade!

Temos pessoal especializado para
dar orientações a sua decoração.

Criações exclusivas em arranjos.
(Completa linha de vasos de vidro)

£- V

Frutas de isopor

R$ 2^^® unidade

^if5^ BAZAR DAS FLORES

http:/Avww.bazardasflores.com.br
Rua da Alfândega, 230 e 339 - Centro - RJ - Fax.: 242-5185 / 242-6222

Rua Senhor dos Passos, 226 - Centro - RJ - Tel.: 221-8821
Via Parque Shopping - 1o Piso - Lj.1042 - Barra - RJ - Tel.: 421-1717 / 421-1182

Rua Aurelino Leal, 32 - Centro (Niterói) Tel.: 620-4739

PABX.: 221-8821
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ESTtncA & bronzeamento  vida@jb.com.br da 
gordura, regulariza

homens & mulheres 0 intestino e reduz colesterol.

R.Marqu§sdeiaTov1ceme.i24/Lj240 Qye Caior! Papai IMoei INSataS 110 diva Sem efeitos colaterais.
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Transpiragao 0 mito e Festa oscila

exige cuidados a verdade do entre a tristeza

especiais bom velhinho 6 a alegria

Pigina Pdgina 3 PSgina 6

Um 
presente para 

o Brasil

ANDREA gon^alves SANTOS E AURA pinheiro assumisse a Presidencia da Republica, a maioria esmagadora dos entrevis- . Respostas criativas, bem-humoradas ou indignadas foram marca-
Especial para o jb tados pediria mais justi^a social para o pais. Honestidade e solidariedade, das pelo desejo de mudar e resgatar valores ha muito esquecidos. Al-

o fim da desigualdade economica, vergonha na cara dos polfticos, maior guns deram asas a imaginafao, ao solicitar a magica de transformar
Se Papai Noel entrasse na politica, certamente o Brasil seria um pais preserva<jao da natureza... Seriam tantos os pedidos para o ultimo Natal do dinheiro em solidariedade; outros querem reconstituir os recursos

melhor e mais justo. Pelo menos e o que mostra a enquete realizada pelo seculo, que o velhinho talvez precisasse de um saco especial - bem maior naturais degradados. Atenfao, Papai Noel: com tanta gente pedindo,
Estilo de Vida do JB, a menos de uma semana deste Natal: se Papai Noel que o de sempre - so para satisfazer os desejos verde-amarelos. sera que nao da mesmo para mudar?

II I ImplantesdentSrios-Especialiste Implantedtotai«-Implantescomb^ra+OverdentureEnxertos dsseo* - Enxertos. coMgeno
¦ Membro da Academia Americana de Implantes a Enxerto c/membrana ~ Enxerto autdgeno ip?II . " II

I Mais de 10 anos de expericncia /\ Levantamento de seio da face PR MB '1 ¦

| jffg| WessKSS We speak English - French - Spanish - Hebrew |
I LEBLON TOOJi I
I SQxauteMce, labCgetaSdoeaJadaBaCatoa . _ _ _ . _ t * jr A nrnm,'trMn*" "* tin pgifawm - Parcelat*. ¦
I Av. Ataulfo de Paiva, 566 Sbl. 201/219 J-^ yy U JV1 Ortopedla/Pr6taoc Garal « Central <Ja Pundi^io ¦
I T.U.: (0_2!) 511-1945/239-6616/294-6346 odontoloxia INIEGRAOA (0 21) 568-1965/567-5678/^4677 8

ODONTOLOGIADr. Ariel Apelbaum Implantes e Knxertos ósseos

Não pode ser vendido separadamente
JORNAL DO BRASILRio de Janeiro - domingo, 19 de dezembro de 1999

Suplemento alimentar,
100% natural. Inibe a absorção

da gordura, regulariza
o intestino e reduz colesterol.

Sem efeitos colaterais.

Tel.: (21) 558 2705

vida@jb.com.brESTÉTICA & BRONZEAMENTO
HOMENS & MULHERES

Gávea Trade Centcr
R.Marquêsde São Vicente.124/ Lj 240

Tels.: 294-2930/239-5793
www.vipclinique.com

Que calor!

Festa oscila
entre a tristeza

e a alegria
Página 6

0 mito e
a verdade do
bom velhinho

Página 3

Transpiração
exige cuidados

especiais
Página 2

presente
Respostas criativas, bem-humoradas ou indignadas foram marca-

das pelo desejo de mudar e resgatar valores há muito esquecidos. Al-
guns deram asas à imaginação, ao solicitar a mágica de transformar
dinheiro em solidariedade; outros querem reconstituir ós recursos
naturais degradados. Atenção, Papai Noel: com tanta gente pedindo,
será que não dá mesmo para mudar?

assumisse a Presidência da República, a maioria esmagadora dos entrevis-
tados pediria mais justiça social para o país. Honestidade e solidariedade,
o fim da desigualdade econômica, vergonha na cara dos políticos, maior
preservação da natureza... Seriam tantos os pedidos para o último Natal do
século, que o velhinho talvez precisasse de um saco especial - bem maior
que o de sempre - só para satisfazer os desejos verde-amarelos.

ANDRÉA GONÇALVES SANTOS E AURA PINHEIRO
Especial para o JB

Se Papai Noel entrasse na política, certamente o Brasil seria um país
melhor e mais justo. Pelo menos é o que mostra a enquete realizada pelo
Estilo de Vida do JB, a menos de uma semana deste Natal: se Papai Noel

Há muito tempo que não faço pedidos
a Papai Noel. Gostaria que ele desse mais
educação ao brasileiro e fizesse uma faxina

na política, em Brasília, 
j y

Cláudio Bernardes, arquiteto

¦¦Um programa efeti-

l 
" 

pi vo de defesa e promoção

WmÈM d°s direitos humanos, a
começar pela solução dos

problemas dos trabalha-
dores rurais sem terra.j 

j
Maria Victória Benevides, cientista política - }A |

¦ ¦ Eu gostaria que o povo
brasileiro deixasse de acreditar
em Papai Noel. jj
Ruy Castro, jornalista e escritor,
autor de Ela é carioca '

íí Papai Noel deve es- kj|n
tar mais preocupado com FJ||é|
os países do norte, de on- pg|9
de ele é originário. Mas
se ele fosse presidente desta RepíU
blica, eu lhe pediria que mudasse
urgentemente o modelo sócio-ecôt
nômico, para permitir à maioria dá

população uma vida decente, 
j jj j

Milton Santos, geógrafo

fcfc Antes de tudo, não
acredito em Papai Noel. mmL^i
Mas pediria menos Papais
Noéis e mais meninos Je-
sus. Pediria a reforma ¦L_^Él
agrária, uma distribuição de renda mais.

justa, vergonhà na cara dos políticos e
consciência para o eleitor que vai votar
no ano 2000. jj
Frei Betto, teólogo e escritor, autor de Hotel Brasil

((Pediria qíie ele
transformasse: os valo-

res de cifrão emValores
solidários e libertários.
G que decretasse para

valer o fim da escravidão social.
¦ ¦ Que garantis-

se a todos os brasi-

^ leiros uma renda

j mínima, que fosse
um direito básico da cidadania.» ¦

Carlos Mine, deputado estadual

Marta Suplicy, sexóloga, escritora e ex-deputada federal;
atual presidente do Instituto de Políticas Públicas
Florestan Fernandes

¦ ¦ Dificilmente ca-
beria no saco dele tudo At 

^|V
que o Brasil necessita,
mas pediria poder sufi-
ciente para diminuir a corrupção. E que
ele presidisse uma CPI que não termi-
nasse em pizza, yy
Lula Vieira, publicitário

dos os recursos na^
turais que foram degradados ao
longo da história do Brasilij 

j
José Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente (( Eu quero homens jHPfjI

públicos mais honestos e deB-
com vontade de fazer mu- H , ^ J
danças poKticas no país,
especialmente nas relações |> f |J|
internacionais, para que o povo não conti-

nue tão escravizado pelos países dèsen-

volvidos, 
j ¦ 

¦:

Teresa Creusa de Góes Monteiro Negreiros, * .
psicóloga social da PUC * *

¦9 Noel um saco bem maior,

IkÍ ' m P^'1 aturar toc'as essas CPIs
e tudo de ruim que vem
acontecendo neste país

Marcelo Madureira, humorista do Casseta e Planeta

Implante# parciais - Implantes com conexão magnética jjgjjg§U lllflf'
implantes totais - Implantes com barra + O verdenture

Enxertos ósseos - Enxertos,colágeno
Enxerto c/ membrana - Enxerto autógeno , || ; >

Levantamento de seio da face

We speak English - French - Spanish - Hebrèw
rainv

d rvH.n»frl«. TjJi nni^wlfM iVi PBTfaimB - Rgàáliria.
Ortíçwdla/Próteoc Geral « Central de Pund3.|çio

R. JterlzeEarxoo, 430-Hsls.: (0_J21) 568-l£^/567-5678/2544677

CRO - RJ12.117
Implantes dentários - Espébialistà
Membro da Academia Americana de Implantes
Mais de 10 anos de experiência

LEBLON
SCDnsultádoB, letént át locSMadsBatuiba
Av. Ataulfo de Paiva, 566 Sbl. 201/219
Tels.: (0 21) 511-1945/239-6616/294-6346
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CAMINHAR

RENATO AIZENMAN

Confusões de adolescente
Arte JB

' Médicos, professores de Educação
Física e outros profissionais de saúde
são parceiros fundamentais na produ-
ção desta coluna. Na hora de escreve-
lá, estão sempre à disposição para es-
clarecer dúvidas. Após sua publicação,
ficam atentos a qualquer deslize que
possa ter ocorrido. A pediatra Evelyn
Eisenstein é uma dessas parceiras. Do-
mingo passado, após sua habitual cami-
ríhada em volta da Lagoa, Evelyn leu a
còiuna sobre obesidade infantil e escre-
véu para cá apontando algumas falhas
no texto. No dia seguinte, nos encontra-
mos para conversar sobre o tema.

Evelyn notou que o texto da sema-
na passada tratava da obesidade entre
crianças e adolescentes como uma coi-
sa só, quando são fenômenos bastante
distintos. Na verdade, a coluna passa-
dá era apenas sobre obesidade na
infância, mas como logo no início
mencionamos dados sobre obesidade
juvenil (crianças e adolescentes), ficou
parecendo que todo o resto se referia a
essas duas faixas etárias.

Professora da Uerj, Evelyn trabalha
há 25 anos com adolescentes e conhe-
ce bem as transformações que ocorrem
durante esse período. Muitas delas es-
tão diretamente ligadas à questão do
peso, o que pode confundir os adoles-
centes, seus pais e até profissionais da
área. "A obesidade em meninos e me-
ninas a partir dos 10 anos é freqüente,
mas está sendo mal diagnosticada",
conta. Segundo ela, muitas vezes bus-
ca-se corrigir um excesso de peso que
não apenas é natural, como necessário
em certas etapas da adolescência. "A-

proximadamente 50% do peso e 25%
da altura de uma pessoa são adquiridos
nessa fase. Só que em alguns momen-
tos os ganhos de peso e de altura não
ocorrem na mesma velocidade, o que
pode passar uma falsa impressão de

Relação peso-altura
Em adolescentes, é preciso usar uma tabela apropriada de relação

peso-altura (IMC) para identificar um possível excesso de peso,
Veja abaixo a partir de que valores considera-se sobrepeso durante
esta fase:

MeninosMeninas Meninos Meninas

10 a 10,9 
~~20 

21 14 a 14,9 22 24

11 a 11,9 20 22 15 a 15,9 23 25

12a12,9 21 23 16 a 16,9 23 25

13 a 13,9 22 23 17 a 17,9 23 25

Obs.: Para calcular o IMC basta dividir o peso em quilos pelo quadrado
da altura em metros. Ex.: 50kg/(1,5m x 1,5m) = 22,2

Fonte: PNSN, 1989

excesso", diz.
Evelyn explica que, nas meninas de

12 anos e nos meninos de 14, ocorre o
chamado "pulo de altura", período em
que o adolescente cresce acima da mé-
dia. Antes disso, lá pelos 11 anos, há o
período da pré-aceleração, no qual ge-
ralmente há um acúmulo maior de gor-
dura no corpo. "Durante a pré-acelera-
ção, é comum o adolescente ficar gor-
dinho. Isso é normal, pois é esse acú-
mulo de gordura prévio que fornecerá
os nutrientes para o pulo de altura que
virá depois", diz. "Muitas mães che-
gam aqui preocupadas pelo fato de
seus filhos e filhas nessa idade estarem
comendo muito e engordando. Procu-
ro tranqüilizá-las e aconselhá-las a
apenas monitorarem a qualidade dos
alimentos que eles estão comendo.
Depois, na hora do pulo, é comum

emagrecerem novamente - aliás, essa
é a melhor hora para os gordinhos che-
garem ao peso ideal."

Outra recomendação que Evelyn
faz é quanto à prática de atividades fí-
sicas. "O adolescente é naturalmente
mais ativo, pois está descobrindo o
mundo. Mas hoje em dia, com o ex-
cesso de tempo diante da TV ou do
computador, umas cinco ou seis horas
semanais de exercício regular acabam
sendo necessárias." Evelyn indica
principalmente atividades aeróbias
(caminhar, nadar, pedalar), exercícios
de alongamento (balé, jazz, capoeira)
e esportes simétricos, que exigem
igualmente dos dois lados do corpo
(vôlei, futebol). "O adolescente que se
mantém ativo tem mais condições de
usar todo o seu potencial genético de
crescimento", diz a pediatra.

"Há cerca de um ano, tive uma crise grave de hérnia de disco, em
uma dás primeiras vértebras (mais em baixo). Na época, não quis me
submeter à cirurgia e me tratei apenas com acupuntura e um pouco de
fisioterapia. Hoje, evito esforços físicos e esportes com mais impacto,
como o basquete e o vôlei, que antes eu jogava. Pergunto: a caminha-
da de longa distância, como exercício, pode ser prejudicial para o meu
problema, a ponto de provocar uma nova crise?" Marcus Lima

Caro Marcus, quem responde é a nossa equipe de consultores: "Você 
pro-

vavelmente apresentou uma hérnia de disco entre as últimas vértebras lom-
bares ou entre a última dessas e a primeira sacra, que são as regiões mais
freqüentemente acometidas. O tratamento clínico, sem cirurgia, é muitas ve-
zes satisfatório, porém cada caso é um caso. Exercícios de flexibilidade,
apropriadamente escolhidos e orientados, devem fazer parte da rotina de
qualquer indivíduo (especialmente daqueles com problemas do sistema loco-
motor), antes de iniciar uma sessão de exercícios aeróbios, como é o seu ca-
so. Procure orientação especializada para essa finalidade. A caminhada ten-
de a ser mais apropriada do que os desportos de bola, nos quais freqüente-
mente você deve realizar movimentos de rotação e de flexão lateral brusca da
coluna, além de possuir menor impacto. A escolha de um tênis bem acolchoa-
do, preferencialmente com camada de ar na região do calcanhar, e a escolha
de um piso macio e plano para caminhar deverão evitar recidivas do quadro
agudo de dor lombar. Evite caminhar na areia da beira da água e em pisos de
cimento ou pedras portuguesas. Piso de asfalto e uma alternativa razoável.

Sim, adolescentes costumam exagerar na
rebeldia, mas mesmo assim insista em conven-
cê-los a adotar uma rotina saudável, como ali-
mentar-se melhor e praticar exercícios regular-
mente. Segundo a especialista Evelyn Eisens-
tein, é nessa fase que se formam os hábitos
que vão perdurar por toda a vida.

ARQUIVO
Grávidas e novas ma-

mães têm muito a ganhar
com a prática de ativida-
des como a caminhada.
Quem perdeu o artigo so-
bre este tema pode solici-
tá-lo via e-mail.

Esta coluna é recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte.
Consultoria médica: Clinimex - Clínica de Medicina do Exercício/Diretor: Dr. Cláudio C.il de Araújo

"Moro no Canadá e há dois anos caminho

regularmente na esteira. Aqui, o inverno é a estação

mais longa do ano e o clima não permite

caminhadas ao ar livre. Com as caminhadas e uma

dieta sem produtos de origem animal, emagreci

15kg e agora só preciso manter o peso atual."

Maria Regina Viga, 55 anos - Ottawa, Canadá

E-mail para a coluna: caminhar@jb.com.br
Consulte seu medico antes de iniciar a prática de qualquer atividade física

Arquivo
Além do calor de até 40 graus, nova estação ameaça com chuvas e danos saúde
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Uff! O verão 
ja

está chegando

Fal,tam apenas dois dias para o ve-
rão! A estação mais quente do ano che-
gará às 5h44 da próxima quarta-feira,
22, e terminará às 4h05 de 20 de mar-
ço. É bom preparar-se, pois a fase de
praia e lazer também esconde perigos."Mesmo com o calor, o corpo tenta
manter-se em tomo dos 37 graus, usan-
do mécanismos naturais de defesa. A
pessoa começa a ter sede, a suar e a fi-
car sem vontade de urinar", explica a
clínica geral Mirian Bruck. "Caso a
temperatura externa passe de 47 graus,
o indivíduo pode até entrar em desidra-
tação profunda e morrer", alerta.

As altas temperaturas também costu-
mam causar quedas de pressão. 

"O calor
faz os vasos dilatarem e, com isso, a pres-
são baixa", diz Mirian. "Se isso ocorrer, é
preciso comer logo alguma coisa salgada
e beber água. Se for mais grave, o pacien-
te deve deitar e ter suas pernas levanta-
das, pãríi que o sangue circule"."0 Vfrão é caracterizado por tempera-
turas elevadas, que podem ultrapassar os
40 graus em algumas regiões, como no
Sudeste", afirma Augusto Athayde, dire-
tor do Instituto Nacional de Meteorologia,
em Rrualia. Ele prevê que as mínimas de-
vem variar de 16 a 23 graus e as máximas,
dos 27 aos 34 graus. 

"As tempestades po-
dem ser intensas, acompanhadas de raja-
das de Vento e chuva de granizo. Mas tu-
do isso está dentro da normalidade."

Com ou sem chuva, é preciso estar
preparado para o calor. Suar - e bastan-
te - não é motivo de preocupação, mas
simplesmente uma maneira saudável
de manter a temperatura do corpo. "A

transpiração tem uma regulagem inter-
na, que é determinada pelas tendências
genéticas de cada indivíduo. Por isso,
algumas pessoas suam mais do que ou-
tras", explica a dermatologista Denise
Steiner. Além disso, o exercício tam-
bém aumenta a temperatura do corpo e,
conseqüentemente, a transpiração.

"O suor é um líquido produzido pe-
Ias glândulas sudoríparas, constituído
de proteínas, sais e algumas substân-
cias que ingerimos. E só passa a ter um
cheiro forte, depois de permanecer cer-
to tempo na pele. É que há um cresci-
mento de bactérias que provocam o
odor desagradável", diz.

Para evitar o mal-estar causado pelo
cheiro, a receita é antiga: "Basta secar
bem as axilas depois do banho e usar
um desodorante adequado à pele em
questão", aconselha a médica. Transpi-
rar só deve ser considerado um proble-
ma quando atrapalha a vida social da
pessoa: é o caso do cheiro que supera o
desodorante; do que provoca manchas
na roupa; e do que deixa as mãos sem-
pre molhadas. Nesses casos, é preciso
fazer um tratamento.

O verão também é propício a certas

gSXffira

Haja água para evitar desconforto, quedas de pressão e desidratação

doenças de pele, como as micoses e o
câncer. "O filtro solar é indispensável e,
depois de algumas horas de exposição
ao sol, também é bom vestir uma cami-
sa. Após o banho, é importante passar
um hidratante paia manter a pele saudá-
vel", diz Denise. No quesito alimenta-
ção, ela é incisiva: "É 

preciso beber
muito líquido - de dois a três litros por
dia - para evitar a desidratação. Mas, se
isso ocorrer, a pessoa precisará de aten-
dimento de urgência e soro. Além disso,
é indicado comer pouco sal e abusar de
frutas - principalmente as amarelas e
vermelhas, que contêm betacaroteno, a
vitamina que protege do sol."

Os choques térmicos também po-
dem acontecer, mas são bem mais ra-
ros. "Se uma pessoa sair dos 40 graus

para um ambiente de cinco, por exem-
pio, ela pode ter uma parada cardíaca e
até morrer. É que seus vasos, muito di-
latados pelo calor, podem não ter tem-
po de voltar ao normal", diz a clínica
Mirian. As variações menos abruptas
podem causar tonteiras e gripe.

O figurino também pode ajudar a en-
frentar os dias mais quentes do ano.
"Tecidos como o linho e o algodão per-
mitem que a pessoa sue. No calor, o nái-
lon e o cotton devem ser evitados, por-
que dificultam a transpiração. Os mode-
los escolhidos devem ser largos e de cor
clara, pois não absorvem o calor."

Hélio Katz, diretor da fábrica de
roupas esportivas Brastex, indica as mi-
crofibras, que são leves e não prejudi-
cam a transpiração.

A melhor alternativa, nesta ceia de Natal, é
consumir aves provenientes de criações ecoló-
gicas, que são mais nutritivas, saborosas e me-
nos perigosas para a saúde. "A maneira como
os animais são criados influi na qualidade dos
alimentos que produzem", garante a veterinária
Angela Escosteguy.

Algumas aves vivem em constante estresse,
por serem mantidas em espaços limitados, sem
tomar sol e geralmente tratadas com medicação
intensiva. "Frangos e perus recebem regular-
mente cargas de antibióticos, vermífugos e pro-
motores de crescimento", diz a veterinária. A
longo ou curto prazo, os tais antibióticos apare-
cem na carne e nos ovos desses animais, desen-
cadeando conseqüências nocivas aos consumi-
dores. "Podem causar alergias e mesmo intoxi-
cações variadas, dependendo da sensibilidade
das pessoas", adverte Angela.

Já nas criações ecológicas, as aves vivem
soltas em espaços conhecidos como sistemas
de rotação de passagem. Elas são remanejadas
com freqüência, de uma área para outra, o que
permite o controle de doenças e evita a conta-
minação por parasitas. Segundo Angela, os ani-
mais de produções ecológicas consomem grãos
sem agrotóxicos e recebem medicamentos na-
turais, como a folha de bananeira - um exce-
lente vermífugo, conforme pesquisa da Facul-
dade de Veterinária da UFF.

A gerência de garantia de qualidade da Sadia,
líder nacional no abate de frangos e perus, não foi
encontrada para informar sobre o sistema usado
na empresa. Mas assessores adiantaram que, em
fevereiro de 2000, chegará ao Rio (em supermer-
cados como Sendas e Cárrefour) o "frango caipi-
ra" congelado da marca, com baixo teor de gor-
duras, que já foi lançado em outros estados.

Estas aves são criadas soltas e se alimen-
tam com produtos orgânicos, como milho, tri-
go e soja. À noite, são recolhidas aos galpões.
Seu ciclo de criação - 90 a 95 dias, até o aba-
te - envolve o dobro do tempo utilizado em
granjas industriais. A Sadia também tem uma
linha light com peças diversas - inclusive o
peito de peru defumado.

No município de Quissamã, no Estado do
Rio, o engenheiro Sérgio Cabral administra
uma produção de 100 mil frangos, a cada 90
dias, em sistema de criação ecológica. Os fran-
gos, que podem ser encomendados por telefo-
ne (208-1974), vêm em embalagens de cerca
de 2,2 quilos, por R$ 10.

1HJ

0



DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999
ESTILO DE VIDA

vida@jb.com.br

JORNAL DO BRASIL

SAÚDE E PRAZER A MESA

¦ JOÃO CURVO

Abusos de fim de ano

É fácil comer mais de 4 mil calorias numa
ceia de fim de ano. Repare só nos aperitivos:

Castanha de caju torrada, meia xícara de chá
(75 g): 450 calorias;

4 bolinhos de bacalhau pequenos: 600 calorias;
4 canapês: em torno de 200 calorias;
4 quibinhos: 200 calorias;

Subtotal: 1.450 calorias. Aí então começa a
ceia, onde a gente experimenta um pouquinho
dos vários pratos:

Tender, 1 fatia pequena, de 50 gramas: 75 calorias
Maionese de batata, só 2 colheres de sopa: 180

calorias
Lombinho de porco assado, lOOg: 238 calorias
Arroz à grega, só 2 colheres de sopa: 140

calorias
Bacalhoada c/ batata, azeitonas e azeite, 1 pra-

to de sobremesa: 320 calorias
Farofa, 2 colheres de sopa: 200 calorias

Até agora, é de 2.603 o total de calorias. Che-
ga então a hora das sobremesas:

1 taça de musse de chocolate: 333 calorias
1 fatia de torta de nozes (lOOg): 400 calorias
1 rabanada, 60 g: 187 calorias

E ainda alguma fruta para dar um toque liglit:
a Uva Itália, meio cacho (200g): 170 calorias

Tâmaras secas, meia xícara de chá: 230 calorias

E não falamos em bebida:
¦ 3 latinhas de cerveja: 450 calorias; ou 3 cálices
de vinho (125 ml): 315 calorias; ou 3 doses (de
100 ml) de uísque: 750 calorias. Total: 4.373 ca-
lonas, se você tomou cerveja; 4.238, se você be-
beu vinho; e 4.673 calorias, se optou por uísque.

Comer tudo isso numa festa, que começa às
21h e termina às 2 da manhã, não é nada difícil.
Para muitos, numa ceia de Natal ou Ano Novo, a

regra é comer de tudo e muito, e até tomar um
porre. Por inseguranças diversas, para se torna-
rem mais sociáveis e aparentemente menos sós,
muitos abusam nas bebidas e transformam uma
festa bonita num desastre moral (e, às vezes,
corporal). Beber a mais é sobretudo deselegante.
Bêbados são chatos, repetitivos, pegajosos, por
demais emotivos e inconvenientes. Penso ainda
que pior do que ver um homem bêbado é ver

uma mulher bêbada. Talvez seja uma visão fan-
tasiosa ou machista, mas o fato é que não com-
bina a imagem de uma mulher com cenas de em-
briaguez, voz arrastada, passos descoordenadós,
hálito alcoólico, arrotos e vômitos. É claro qiie,
para qualquer homem, este também é um quadro
de vexame. Muita gente perde o melhor da festa
ou deixa oportunidades diversas (amorosas óu
profissionais) escaparem por beber a mais e se-
mear uma imagem forte de decadência. No dia
seguinte, a dor de cabeça da ressaca é o de me-
nos - ela pode ser aliviada com algum compri-
mido, 3 litros de água/dia e 2 xícaras de chá de
boldo ou de carqueja. Pior de tudo é a sensação
de vergonha ao acordar. Para evitar situações as-
sim, proponho iniciar o verão e o ano 2000 segu-
rando a compulsão. Acredito que a vida fique
mais prazerosa se optarmos pelo caminho do
meio - o da moderação -, pois indo pelos extre-
mos, poderemos até viver maiores picos de pra-
zer, mas que logo acabam e deixam uma sensà-
ção de sujeira e de baixa estima no final. Quán-
to à alimentação, um conselho a quem não quèr
engordar: fazer um só prato com um pouquinho
de tudo, sem repetir, que semana que vem tem
outra ceia. A vida não é hoje só. Boas Festás,
saúde e luz para todos!

JoSo Curvo é médico-nutrólogo, formado em medicina chinesa, e autor dos livros /\ dieta do yin e do yang e A arte de se cuidar (Ed. Rocco) E-mail para a coluna: jo9ocarvo@openUnk.com.br
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O sonho se chama Papai Noel

iBom velhinho ocupa a fantasia das crianças, ajudando-as a não confundirem seus desejos com valores ditados pela TV

JULIA DUQUE ESTRADA
Especial para o JB

Ele acorda às 7h, pega a condução na Pe-
nha, onde mora, e segue direto para o traba-
lho. Mas nada disso as crianças podem saber.
Papai Noel de um shopping do Rio, João Car-
los Ferreira, 56 anos, técnico em manutenção
de máquina de lavar roupa, tem um rosto re-
chonchudo, lm75 e 89kg. João atravessava a
rua distraído, quando foi fisgado pelo olhar
clínico do fotógrafo-caça-Papai-Noel Hélio
Motta. "Reparo no jeito de as pessoas anda-
rem, na forma de se expressarem. Quando vi
aquele cara barbudo, de cabelos brancos, não
tive dúvidas", conta Hélio.

É inegável: só uma imagem nos vem à ca-
beça quando se fala em Papai Noel. Mas os
sonhos que este mito originário da Turquia
desperta podem ser múltiplos. "O Noel está
associado ao sentimento de esperança. Sua
existência na imaginação das crianças signi-
fica que elas ainda podem confiar numa
instância superior para realizar seus desejos.
O Papai Noel personifica o desejo das crian-
ças", sintetiza a escritora e diretora de arte
Silvana Gontijo, tão preocupada com a posi-
ção que o sonho ocupa em nossa sociedade
que deu início ao projeto Sonho do milênio.
Realizado em 21 escolas públicas do Estado
do Rio, o projeto inaugurou o sonhódromo,
um novo espaço onde as crianças se dedicam
inteiramente ao exercício da fantasia.^ uma
vez por semana, durante 50 minutos. "É 

pre-
ciso valorizar o papel do sonhador. Hoje em
dia se exalta quem produz, quem tem senso
prático. Quando a gente se distancia de nos-
so desejo, ele passa a ser ditado pela TV",
alerta. Ou seja: para manter os pés bem fir-
mes na realidade, é preciso sonhar bastante e
estar ciente de seus próprios desejos. Contra-
dição? Para Silvana, não. "Em minhas pales-
tras nas escolas, fiquei consternada ao cons-
tatar que muitas vezes as crianças não sabem
distinguir ficção de realidade; ou separar o
seu próprio desejo do das Chiquititas. E isso
porque elas não são estimuladas a olhar para
dentro de si mesmas e questionar o mundo
que as cerca", sentencia. "Na escola, as
crianças aprendem a lidar com a escrita, mas
não aprendem os princípios básicos da lin-
guagem televisiva, que é o que atualmente
rege suas vidas", lamenta.

O projeto de Silvana foi tão bem aceito
que, uma vez incitadas a sonhar, as crianças
não se intimidaram. Além de peças teatrais,
samba-enredo e poesia, elaboraram uma car-
ta gigante para Papai Noel, pedindo o fim da
miséria e da violência. "Quero 

passar um
Natal sem tiroteio lá perto de casa", espera a
moradora de Bangu, Geanne Senha, 11 anos,
que acha que o mito do Papai Noel "faz as

CULTURA

NUNCA É DEMAIS.

Caderno B.
Todos os dias. no seu Jornal do Brasil.

crianças se ocuparem com coisas boas".
Alexandra Lacerda, 15 anos, também mora-

dora de Bangu, concorda: "Ele é um símbolo de
paz!" Já Carlos Henrique Thomaz, 12 anos, é
mais prático. 

"Acreditando em Papai Noel, as
crianças pedem tudo a ele e não perturbam a
mãe."

Para o folclorista Fernando Lebeis, a im-
portância de figuras como o bom velhinho está

A BOA DO FINAL DE SEMANA

Revista Programa. Toda sexta, no seu Jornal do Brasil. JB
Tel/fax(21) 511-2445
W-W-W.maglife.com.br.

Brasil a partir de 1930." Reza a lenda que
Noel foi inspirado em São Nicolau, que vi-
veu no século IV, na Turquia, e costumava
colocar um saco com moedas de ouro na cha-
miné das casas de famílias em dificuldades
financeiras. A transformação de São Nicolau
em Papai Noel teria ocorrido na Alemanha,
segundo a maioria dos estudiosos do assunto.
Mas as longas barbas e o bigode do santo fo-
ram conservados. Durante as duas guerras
mundiais, a imagem do velhinho mágico e
benevolente foi se firmando definitivamente
na Europa e nas Américas - e Noel virou o
Rei da publicidade natalina.

Hoje, porém, o que muitos receiam é que
o saco recheado de presentes venha a falar
mais alto do que toda a simbologia de Noel.
"Lá em casa, a gente tenta contornar essa
tendência. A comemoração do Natal deve ser
uma confraternização", diz a psicanalista Al-
ba Senna, cuja neta Julia, de 6 anos, recente-
mente desmascarou o mito ao perceber que
Noel usava o mesmo tênis de seu tio. "Mas

eu brinco com ela, dizendo: 'Se não acredi-
tar, não ganha presente'", conta a vovó.

É consenso: na sociedade do descartável,
o mito do Papai Noel deve ser conservado,
assim como a capacidade de sonhar. "A fan-
tasia de uma criança é muito mais sólida do
que nossas verdades, tão pequenas", diz ou-.
tro Papai Noel, Danilo Ferreira - de 48 anos
e ainda mais gordo do que João que faz
ponto num shopping de Botafogo e atribui a-
seu personagem um importante papel na so--
cialização da garotada. 

"Muitas vezes eles -
choram, têm medo. Afinal, a figura de um
velho de roupa chamativa deve ser mesmo
terrível. Mas ao enfrentarem este medo, tal- -
vez estejam superando a primeira barreira de-.
suas vidas, para conseguir o que querem", - *

arrisca Danilo que, além de promessas de
"não bater mais no irmãozinho e se compor-,
tar direitinho", já recebeu "mais de 20 mil
chupetas" de criancinhas dispostas a largar o
vício. . .

Em uma época marcada pela crise econô: •
mica, ninguém duvida dos poderes deste mi-
to do Natal. Trabalhando 11 horas por dia ,'
(aos domingos, seis horas), com intervalo de (
uma hora para o almoço e 30 minutos no fini ,
da tarde, o Noel João Carlos Ferreira vai fa- ,
turar R$ 1.407 ao fim dos 35 dias de traba-
lho. E tudo isso graças ao bom velhinho.

"Esse ano foi brabo. O Noel sempre mé ,
salva e me tira da dureza. Sua força é tanta! ,
que faz os pais superarem o egoísmo e atri-,
buírem à sua figura a generosidade de dar
presentes", afirma o Noel Danilo, que apesar .
de suar em bicas nos trajes vermelhos dignos,
do Pólo Ártico, diz que jamais mudaria .a .
aparência do mito. "Seria como mudar o ró-
tulo da coca-cola!", acredita. . ,

mesmo em desencadear o potencial criativo dos
pequenos. 

"Quer coisa melhor do que um velhi-
nho sendo puxado por renas, que se movimenta
na velocidade do pensamento e ainda traz pre-
sentes?", indaga. Mas Fernando explica que
nem sempre foi assim. "A figura atual do Papai
Noel foi obra do cartunista bavaro naturalizado
americano Thomas Nast, na revista Harpers 11-
lustrated Weekly, em 1881, e só se difundiu no
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CONVERSA NA VARANDA

¦ REGINA NAVARRO LINS*

O significado do toque

Será que as pessoas se tocam o sufi-
ciente? Sem dúvida, não. Entre nós, existe

, uma carência profunda daquilo que mais
..desejamos: tocar, abraçar, acariciar. E isso

, vem desde muito cedo. Estudos mostram
..que, entre as causas menos conhecidas pa-

, ra o choro dos bebês, está a necessidade de
, serem acariciados. Muitas mães rejeitam
,iim contato mais prolongado com seus fi-
lhgs, com base na falsa suposição de que,

,sè, o fizerem, eles se tomarão profunda-
, mente dependentes delas. Não são poucos
, os pais que evitam beijar e abraçar os fi-
Jhos homens, porque temem que assim se
, tomem homossexuais. Mesmo dois gran-
des' amigos se limitam a expressar afeto

, dando tapinhas nas costas um do outro, en-
, quanto as amigas trocam beijinhos impes-
, soaís quando se encontram.
, , À pele, o maior órgão do corpo, até há

, pouco foi negligenciada. Ashley Montagu,
,úip especialista americano em fisiologia e

jjjãpatopiia humana, se dedicou, por várias
s, ao estudo de como a experiência

tátil, ou sua ausência, afeta o desenvolvi-
mento do comportamento humano. A lin-
guagem dos sentidos, na qual podemos ser
todos socializados, é capaz de ampliar
nossa valorização do outro e do mundo em
que vivemos, e de aprofundar nossa com-
preensão em relação a eles. Tocar, que é o
título de seu excelente livro, em que se ba-
seia este artigo, é a principal dessas lingua-
gens. Afinal, como ele diz, nosso corpo é o
maior playground do universo, com mais
de 600 mil pontos sensíveis na pele.

Como sistema sensorial, a pele é, em
grande medida, o sistema de órgãos mais
importante do corpo. O ser humano pode
passar a vida todo cego, surdo e completa-
mente desprovido dos sentidos do olfato e
do paladar, mas não poderá sobreviver de
modo algum sem as funções desempenha-
das pela pele. A prova disso é a famosa ex-
periência vivida por Helen Keller, que fi-
cou surda e cega na infância e cuja mente
foi literalmente criada através da estimula-
ção de sua pele. Quando os outros sentidos

estão prejudicados, a pele pode compensar
suas deficiências num grau extraordinário.

Montagu acredita que a capacidade de
um ocidental se relacionar com seus seme-
lhantes está muito atrasada em compara-
ção com sua aptidão para se relacionar
com bens de consumo e com as pseudone-
cessidades que o mantêm em escravidão.
A dimensão humana encontra-se constran-
gida e refreada. Tornamo-nos prisioneiros
de um mundo de palavras impessoais, sem
toque, sem sabor, sem gosto. A tendência
é as palavras ocuparem o lugar da expe-
riência. Elas passam a ser declarações ao
invés de demonstrações de envolvimento;
a pessoa consegue proferir com palavras
aquilo que não realiza num relacionamen-
to sensorial com outra pessoa. Mas esta-
mos começando a descobrir nossos negli-
genciados sentidos.

O sexo tem sido considerado a mais
completa forma de toque. Em seu mais
profundo sentido, o tato é a verdadeira lin-
guagem do sexo. É principalmente através

da estimulação da pele que tanto o homem
quanto a mulher chegam ao orgasmo, que
será tanto melhor quanto mais amplo for o
contexto pessoal e tátil. Um ditado francês
diz que uma relação sexual é a harmonia
de duas almas e o contato de duas epider-
mes. E por sermos criação contínua neuro-
logicamente e podermos combinar nossa
capacidade de movimento e contato com a
nossa sensibilidade de pele, é possível fi-
car muito tempo acariciando alguém sem
repetir nunca a mesma sensação.

Mas até que ponto existe relação entre
as primeiras experiências táteis de uma
pessoa e o desenvolvimento de sua sexua-
lidade? O autor acredita que, da mesma
forma como ela aprende a se identificar
com seu papel sexual, também aprende a
se comportar de acordo com o que foi con-
dicionado originalmente por meio da pele.
Assim, o sexo pode ter uma variedade
enorme de significados: uma troca de
amor, um meio de magoar ou explorar os
outros, uma modalidade de defesa, um

trunfo para barganha, afirmação ou rejei-
ção da masculinidade ou feminilidade, e
assim por diante, para não mencionar as
manifestações patológicas que o sexo po-
de ter, em maior ou menor intensidade, in-
fluenciadas pelas primeiras experiências
táteis.

Montagu acredita que a estimulação tá-
til é uma necessidade primária e universal.
Ela deve ser satisfeita para que se desen-
volva um ser humano saudável, capaz de
amar, trabalhar, brincar e pensar de modo
crítico e livre de preconceitos. losé Ange-
lo Gaiarsa, que escreve o prefácio do livro,
reforça as idéias do autor, afirmando que"para todos os seres humanos é fundamen-
tal o contato, o toque, a proximidade, a ca-
rícia. Por isso estamos tão doentes. Falta-
nos proximidade, contato; não trocamos
carícias nem gostamos que toquem em
nós. Quanto mais civilizados, mais assép-
ticos, mais distantes e mais frios. Só pala-
vras. Pouca mímica. Nenhum contato. Por
isso, foi tão fácil inventar robôs."

.ENTREVISTA / GABY HAUPTMANN Reprodução

Amor e sexo

raramente

convivem"

Gaby Hauptmann, 42 anos, é uma jor-
,na|ista e escritora alemã. Recentemente,
.esteve no Brasil para lançar seu livro
Mulher solteira procura homem impoten-

.te para relacionamento sério, da Editora

.Rocco, que já vendeu mais de 2 milhões
de .exemplares na Alemanha e foi traduzi-
,do para mais de 20 países. Solteira, tem
.uma filha de oito anos.

-Por que sua personagem, no livro, co-
loca anúncio no jornal à procura de
um homem impotente?
- Ela não quer ser forçada a nada, nem a
se desculpai' por nada que não queira fazer

no momento. Seu namorado queria sexo o
tempo todo e não aceitava quando ela não
estava a fim. Mas, na verdade, o tema cen-
trai do livro é o "não" na cama. E como
mulheres e homens reagem de formas di-
ferentes. A impotência dos homens está
na cabeça. Eles não sabem lidar com sua
potência sexual.

É possível amor e sexo existirem
juntos?

Seria muito bom se fosse possível, mas
a realidade nos mostra, quando passamos
a conviver com alguém, que só muito ra-
ramente as duas coisas se juntam. Amor e
sexo acabam se direcionando para lados
diferentes.

Qual a vantagem de ter vários parcei-
ros amorosos?

A pessoa pode se desenvolver mais.
Seus vários campos de atuação ficam
mais satisfeitos e atendidos. Relacionar-
se com um único parceiro limita diversos
aspectos da vida.

O que é um homem bom de cama?
São vários fatores. Além da química ne-

cessaria, um homem que não tem sensibi-
lidade paia saber beijar, que te baba toda,
não vai saber fazer nada depois mesmo...
(risos). Tem que haver um certo equilíbrio
entre ser carinhoso e o lado animal.

Quem gosta mais de sexo: o homem
ou a mulher?

Na mulher há a questão hormonal, são
fases. Às vezes quero transar com qual-
quer homem, outras não quero saber de se-
xo. Mas homens e mulheres sentem de for-
ma diferente. O homem faz da necessida-
de de sexo uma questão existencial, tem
que cumprir um papel.

É difícil para a mulher encontrar um
par amoroso?

Quando uma mulher é independente,
tem sucesso profissional, é mais fácil en-
contrar homens que tenham interesses em
comum. Para o sexo é mais difícil, porque
depende de uma química.

O que justifica a manutenção de um
casamento?

Nada... (risos). A vida não é um ensaio,
a gente só vive uma vez.

Nunca um casamento pode ser uma
boa coisa para duas pessoas?

Só em casos excepcionais. Acho que só
é possível duas pessoas terem chance de se
desenvolver na vida a dois se forèm igual-
mente fortes ou igualmente fracas. Quan-
do isso não ocorre,-a mais fraca vai ser
oprimida, varrida para debaixo do tapete.

Por que a mulher se obriga a fazer se-
xo sem vontade?

Ela se obriga mais facilmente a fazer se-
xo para evitar as conseqüências de desa-
gradar ao homem. Ele, ao contrário, não
tem muito essa preocupação.

Existe alguma maneira de o tesão con-
tinuar existindo num casamento?

Acho que não. Geralmente, quando as pes-
soas casam não há mais o jogo da sedução
necessário para a manutenção do desejo.

* Regina Navarro Lins. psicanalista e sexóloga, c autora dos livros A cama na varanda. Na cabeceira da cama (l--d. Rocco) e Conversas na varanda (Ed. Rocco) Site: www.cama-na-rcdc.psc.br ¦ E-mail: varanda@jb.com.br

Caixinha de 
glamour

 Bogart, em 
'Casablanca', 

adicionou charme

ao isqueiro Zippo, o mais cobiçado do mundo

Sexto sentido não

assusta 
psicólogos

Há.,milhões de anos, o ho-
mem descobriu o fogo e logo
aprendeu a produzi-lo. Inicial-
mente ^esfregando pedras; mais
tarde, madeiras. Numa fase pos-
terior, já conseguia guardá-lo e
reativá-lo, quando necessário.
Mas foi só no século passado
que ele conseguiu desenvolver
uma "caixinha de fogo", desti-
nada a facilitar a vida dos fu-
mantes - o isqueiro.

Um dos primeiros modelos
foi criado pelo alemão Johann
Doberejner, em 1823, e seu
combustível era o hidrogênio.
Por encpmenda de nobres fran-
teses, em 1.867, Louis Cartier -
conhecido como o Joalheiro dos
Reis - lançou seu primeiro is-
queiro. Desde o início, os fabri-
cados pela tradicional joalheria
sempre foram luxuosos, com di-
reito a número de série.
O formate) retangular do
original, foi mantido
até 1968. quando a
casa também pas-
sou a produzir pe-
ças ovais.

Duphijl, Du-
pont e.Ronson são
outras.marcas cente-
párias,e elegantes. Mas
foi em. 1932 que surgiu o is-
queirojjue marcaria o século: o
Zippo., criado por George G.
Blaisdpll, na pequena cidade de
Bradford, na Pensilvânia. Blin-
dado e à prova de vento, o
modelo foi logo adotado
pelo exército america-
no, graças à visão
de marketing de
Seu criador. Du-
rante a Segun-
da Gilerra
Mundial, i
B 1 a i s d e 11
despachou (

OBJETOS

para o front cen-
tenas de isquei-
ros para os gene-
rais e correspon-
dentes de guer-
ra. Resultado:
entre 1943 e
1945, o governo americano
comprou toda a produção do
Zippo. E, desde então, ele vem
acompanhando os soldados em
todas as trincheiras.

Confiando na qualidade de
seu produto, Blaisdell inovou: o
Zippo é o único isqueiro que
vem com certificado de garantia
eterna. A título de curiosidade:
o nome, Zippo, foi uma home-
nagem a outro lançamento que
o fascinara - o zíper.

Na década de 40, quando
Hollywood incentivava o
tabagismo, o Zippo só.
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veio adicionar
glamour. Quem
não se lembra de
pelo menos uma
cena de filme de
guerra, mostran-
do um soldado

destemido acendendo seu cigar-
ro contra o vento, graças ao is-

queiro? Melhor ainda: Em
Casablanca, Humphrey

Bogart passa quase o
filme inteiro com um

cigarro pendurado
no canto da boca.
Volta e meia, ele
acende um com o

/ seu... Zippo, é claro.
Em matéria de

elegância e luxo, o
Zippo pode até perder
para as jóias produzi-

das pela Cartier. Em
compensação, o modelo
americano é o mais ven-

dido de todos os tempos
- mais de 300 mi-

lhões, em 120 pai-
ses. E é, desde os pri-

meiros anos de fa-
bricação, um item
de colecionador.
Alguns podem
custar milhares de
dólares, superando,
muitas vezes, o
preço de uma peça
luxuosa. Os clubes
de colecionadores
de Zippo proliferam

nos quatro cantos
do planeta.

Ao modelo original - retan-
guiar, em metal prateado - se-
guiram-se milhares de versões,
sempre mantendo a base origi-
nal. Alguns dos mais procurados
pelos colecionadores são os das
séries temáticas, como as que
foram criadas para a Fórmula-1
e para a tradicional marca de
motocicleta Harley Davidson.
Em 1997, foi lançada mais uma,
igualmente disputada, celebran-
do os 65 anos da empresa.

Em 1986, numa tentativa de
identificar com clareza o seu pú-
blico, pela primeira vez a firma
fez uma pesquisa. O resultado
surpreendeu: um terço dos con-
sumidores se classificaram co-
mo colecionadores e outros tan-
tos disseram que compram o
Zippo para dar de presente. Dè
posse dessas informações, a em-
presa redirecionou sua produ-
ção. Atualmente, são lançados
mais de 100 modelos por ano,
alimentando a fome insaciável
dos colecionadores.

Graças às insistentes campa-
nhas antitabagistas, os america-
nos gastaram US$ 24 bilhões em.
cigarros, no ano passado, isto é:
menos US$ 5 milhões do que em
1985. A queda no consumo de
cigarros não abala o Zippo, po-
rém. Em primeiro lugar, porque,
em vários países em desenvolvi-
mento, o fumo continua em pro-
cesso de crescimento. Em se-
gundo lugar, porque vários cole-
cionadores dizem que o isqueiro
não tem nenhuma relação com o
fumo. Seja como for, numa de
suas últimas campanhas publici-

tárias, a fábrica de isqueiros
mais famosa do mundo

mostrou 101 maneiras
de usar o Zippo - ne-

nhuma delas acen-
dendo cigarros.
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Há coisas que a ciência não
explica. Como o fato de aquele
amigo que não se via há anos
ligar no justo momento em que
se estava pensando nele. Al-
guns explicam o fato recorren-
do ao acaso. Outros, ao famoso
sexto sentido - o mesmo que
recentemente foi parar num fil-
me de M. Night Shyamalan,
com Bruce Willis e o astro-mi-
rim Haley Joel.

Para o parapsicólogo César
Cruz, algumas pessoas realmente
desenvolvem - além de visão, ol-
fato, tato, paladar e audição - fa-
culdades como a capacidade de
adivinhar as coisas, curar ou en-
trar em contato com espíritos,
pela psicografia. 

"Mas o que eu
chamo de paranormalidade e ou-
tros rotulam de sexto sentido
também pode se manifestar de
forma mais sutil."

Segundo César, forças como
a intuição e a telepatia nunca de-
vem ser desprezadas. "Cada pes-
soa tem seu padrão de vibração
energética. Alguém pode estar
indo mal no trabalho, porque no
local onde se senta passa uma tu-
bulação de rede elétrica ou de
água, que pode estar interferindo
em seu padrão. Um empresário
pode até se valer desses conheci-
mentos para levar adiante a sua
empresa", sugere.

Se o sexto sentido é uma ha-
bilidade surpreendentemente
apurada em algumas pessoas, os
grandes gênios da arte também
têm certo grau de paranormali-
dade. "Os índios de uma tribo
consideram que seu pajé tem
uma conexão com Deus. lá eu
chamo isso de paranormalida-
de", diz César.

O sexto sentido - também co-
nhecido como sensitividade ou
paranormalidade - exige treino.
"Quando crescem, as pessoas
tendem a embotar este lado da
intuição. É importante que aque-
les que desejam desenvolver sua

paranormalidade descubram
qual o estado que devem buscar
para que a manifestação aconte-
ça. Meu ponto de equilíbrio, por
exemplo, eu só atinjo em contato
com a natureza", conta o parap-
sicólogo, que diz ter vivenciado
estranhas coincidências em sua
infância. "Sonhava com coisas
que depois ocorriam", revela.

Assim como um poeta preci-
sa estar inspirado para escrever,
César explica que as pessoas
que apresentam algum grau de
paranormalidade precisam estar
bem para que ela aflore. "Por is-
so, os curandeiros vivem isola-
dos." Ele conta, também, que já
tratou uma criança que, como o
personagem do filme, sofria por
não saber controlar sua paranor-
malidade. "Ela adivinhava coi-
sas e, por isso, não se adaptava
na escola."

Histórias como esta o psica-
nalista Adolpho Hoirisch não
chegou a viver. Mas ele confirma
a existência de um sexto sentido,
ao qual as crianças e os chama-
dos psicóticos são mais vulnerá-
veis. "O 

que Freud denominava
telepatia outros autores chamam
de comunicação não verbal ou
extra-verbal. Os psicóticos, por
exemplo, percebem com facilitía-
de quando os estudantes de medi-
cina estão com medo, nervosos."

Assim como Adolpho, o psi-
canalista Alberto Goldin também
destaca as potencialidades do in-
consciente para explicar parte
desses fenômenos. "Ainda não se
conhece o enorme potencial do
inconsciente para captar coisas.
Talvez exista mesmo um certo
poder de telepatia. Mas faz parte
da caixa preta que não consegui-
mos abrir", diz. Alberto acredita
que o progresso acelerado da
ciência - e a invenção de coisas
antes inimagináveis, como o ce-
lular - torna o ser humano mais
receptivo à existência de forças
aparentemente inexplicáveis.
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Almoco e jantar: Peixe ou frango, saladas e uma fruta. |

7 horas p/ dia

Caminhada de 8,5km, quatro vezes
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Café da manhã: Iogurte com
granola, uma fruta ou suco, chá.

e jantar: Peixe ou frango, saladas e uma fruta.
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CURSOS E SERVIÇOS

Beleza - Para ajudar na compo-
sição do visual para as noites de
Natal e Réveillon, o salão Beleza
& Cia oferece serviço gratuito de
consultoria de cabelo e maquia-
gem. O salão também dá um cur-
so de etiqueta social, ensinando a
arte de receber os amigos nas fes-
tas de fim de ano. Informações:
325-1683/558-5911.

Gastronomia - Instalada $m
diversos hospitais da cidade, a te-
de Ville Café está acabando com
os dias de comida insossa parà'os
acompanhantes de pacientes. Só
na área dos pastéis de forno, São
16 sabores diferentes. Infòrn)a-
ções e encomendas: 533-3410.'

Ritos - Hoje é o último dia'do
workshop Ritos de passagem^ue
prepara para o novo milênio é é
coordenado pelo astrólogó Pedro
Tornaghi, no Solar da Gávea. In-
formações: 508-8608/9657-0881.

Malhação - O Ibeas Tòp Clüb
acaba de trazer, da Nova Zelândia,
o RPM (Raw power in motioti),
uma nova modalidade de ciclismo
para espaços fechados. Em 5tí ihi-
nutos, o aluno fica em sèis'po'si-
ções básicas bem definidas, q"ue
simulam uma trilha ao ar livre. In-
formações: 544-6334/544:3986.

Surdez - A Oticon acaba de làn-
çar o DigiFocus n, aparelho auditi-
vo digital de segunda geração.
Com controle de volume, ele é um
terço do tamanho de seu antecessor
e está disponível em várias cores e
estilos. Informações: 560-5898.

Lentes de contato - Acabam
de chegar ao mercado as lentes
de contato de uso contínuo, de
30 dias. Elas dispensam os pro-
dutos de limpeza e são vendidas
em kits com 12 unidades. Infor-
mações: 521-3249.

Caneleira - Feita com espuma
de alta densidade, a caneleira
Kids Tensor protege a parte frón-
tal da perna contra impactos, dei-
xando os movimentos livres. Ide-
al para os praticantes de esportes
como futsal, futebol de campo,
artes marciais etc. Telefone:
0800-167744.

Brinquedos educativos - A lo-
ja Philya tem uma ampla varieda-
de de brinquedos originais, para
todas as idades. Educativos, con-
fecionados à mão e com material
natural, eles são próprios para o
desenvolvimento sensorial das
crianças. No Downtown (Av. cíaS-
Américas 500, bl. 4, loja 13 ÍJ.-
Tels: 494-7253/492-5494. >'
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Ronaldo faz

dieta e longas

caminhadas

¦Preocupado com colesterol, deputado cobre

8,5 quilômetros quatro vezes por semana

Paulo Nicolella

Apesar de ter sido o embaixador bra-
sileiro na campanha para sediar as
Olimpíadas de 2004 no Rio e de ter par-
ticipado intensamente da luta pela apro-
vação da Lei Pelé na Câmera Federal, o
deputado tucano Ronaldo Cezar Coe-
lho, 52 anos, não tem a menor intimida-
de com esportes. "Com o exemplo do
meu irmão (Arnaldo), não tive o menor
estímulo. Tremendo perna-de-pau, ele
tentou jogar em todas as posições e só
conseguiu ser juiz de futebol", brinca o
candidato à Prefeitura do Rio nas elei-
ções do ano que vem.

Ronaldo mantém a forma caminhan-
do. Faz o percurso Leblon-lpanema-Le-
blon (um total de 8,5 quilômetros), no
calçadão, em uma hora, quatro vezes
por semana. "Ando bem rápido", gaba-
se. Para o deputado, o exercício tem ain-
da outra indicação: "Ajuda a controlar
meu colesterol, que é alto." Segundo
ele, o problema é de família. "Sei 

que
todos os políticos mentem sobre este as-
sunto, mas minha saúde está perfeita",
gàrante. do alto de uma rotina que o le-
va ao médico com assiduidade. "Sou hi-
pocondríaco", confessa, rindo. "Se apa-
rece uma doença nova, sinto logo os sin-
tomas. Não passo uma semana sem fa-
zer algum exame." Além disso, admite
que adora qualquer novidade ou modis-
mo vinculado à ciência. "Agora mesmo,
vou correr atrás de um novo remédio,
extraído da casca de crustáceos, que é a
última novidade para perder peso e re-
duzir o colesterol." A preocupação é ta-
manha, que o leva a brincar com o ami-
go e diretor da Clínica de Cardiologia
de Laranjeiras, Carlos Scher. "Como

corremos juntos, costumo dizer que ele
é meu personal trainer."

Ronaldo também se mantém atento
ao que come. "Não sou nenhum radical,
mas cuido da alimentação. A noite, não
posso comer nada pesado, ou passo logo
mal." Carne vermelha, só uma vez a ca-
da 15 dias. Feijão preto não entra na ca-
sa do deputado, que faz uma exceção:

"Uma vez por ano, como uma feijoada."
Além de preferir carne branca, Ronaldo
está cada vez mais seletivo. "De dois
anos para cá, a qualidade do frango pio-
rou muito. Está cheio de hormônios, o
que deixa a carne dura. Por isso, tenho
comido menos." Com seu eterno bom
humor, o deputado revela onde comeu o
melhor galináceo dos últimos tempos.
"O Ciep de Itaguaí fez um convênio
com a Universidade Rural, que fornece
frangos tratados organicamente. Resul-
tado: o que é servido no almoço do co-
légio é melhor do que o que o présiden-
te Fernando Henrique come."

Ronaldo cortou o café de seu cardá-
pio há um ano. "Mas, de vez em quan-
do, tomo um cappuccino", ressalva.
Refrigerante, só guaraná. Há três anos
ele vem freqüentando cursos sobre vi-
nhos, que entraram em sua rotina diá-
ria. "Mas é uma bebida que entristece",
lamenta. Depois de passar um ano sem
beber uma única dose de uísque, Ro-
naldo voltou ao destilado. "É uma be-
bida que alegra. Mas nada se compara
ao champanhe, que deixa as mulheres
mais bonitas e todo mundo mais inteli-
gente", classifica.

Graças a seu pique de trabalho, Ro-
naldo Cezar Coelho é chamado de vita-
minado pelos assessores. Apesar de re-
conhecer seu dinamismo, ele revela um
pecadilho. 

"As 
pessoas têm vergonha

de dizer, mas eu adoro dormir nas tar-
des de sábado."

Apaixonado pelo Rio de Janeiro, às
vezes Ronaldo anda nas Paineiras. "O

visual é deslumbrante. Pena que o cario-
ca não valorize a maior floresta urbana
do mundo", lamenta o deputado, que
desforra mostrando a Floresta da Tijuca
a todos os turistas com quem se encon-
tra. "É um privilégio morar no Rio",
exalta o político, que promete, caso seja
eleito, livrai" a cidade da poluição provo-
cada pelo óleo diesel, substituindo o
combustível pelo gás natural em todos
os ônibus. Quem viver, poderá conferir.

CONSULTÓRIO

Alimentação
Meu filho tem dois anos e só

gosta de tomar leite ou iogurte de
manhã. Gostaria de saber se isso é

111 suficiente e qual seria a alimenta-
ção ideal para ele, no café da ma-
nhã. Cátia, Rio.

Resposta: O leite e o iogurte são
suficientes para uma alimentação
saudável, porque têm gorduras, pro-
teínas e açúcar. Se a criança aceitar,
a mãe também pode incluir pão,
manteiga e frutas.
AZ0R JOSÉ DE LIMA
Pediatra

Dores lombares
Comecei a correr e passei a

sentir fortes dores na região
lombar, durante ou logo depois

que termino de me exercitar. O
que pode causar a dor? Quais os
exercícios indicados para evitar
dores na coluna? Arthur, Rio.

Resposta: A dor lombar é muito
comum nos corredores que têm ví-
cios de postura, principalmente o
que chamamos de hiperlordose (au-
mento da concavidade na parte bai-
xa da coluna). É preciso verificar se
o paciente não está com excesso de
peso, qual a idade dele e se não tem
desvio da bacia. Estes três fatores
podem causar dores na região lom-
bar. Outras medidas necessárias são
os alongamentos antes e depois da
corrida. Existem algumas atividades
inais leves, como exercícios dentro
da piscina e abdominais suaves, que
podem ser indicados.
ABRHAM FESZMAN
Ortopedista

Cólicas
Tenho 23 anos e sinto cólicas

muito fortes durante a menstrua-
ção. Existe algum tratamento pre-
ventivo para evitar as dores? Car-
la, Rio.

Resposta: Primeiro, é preciso
explicar um pouco a cólica mens-
trual, também chamada desmenor-
réia. A maioria das mulheres jovens
têm a chamada desmenorréia fun-
cional, causada pelo excesso de for-
mação de prostaglandinas (substân-
cias localizadas no endométrio), que
aumentam muito a intensidade das
contrações do útero e, conseqüente-
mente, a dor. Para evitar tudo isso,
são indicados antiinflamatórios ou
pílulas anticoncepcionais, que redu-
zem a formação de prostaglandinas.
É preciso lembrar também, que as
cólicas, muitas vezes, têm motivos
psicológicos e, por isso, também é

importante descobrir se há causas
emocionais para o problema.
NELSON S0UCASAUX
Ginecologista

Cicatrização
Meu marido, que é diabético, le-

vou um tombo e fez uma ferida que
não está cicatrizando. Existe al-
gum tratamento que acelere o pro-
cesso de cicatrização? Jane, Rio.

Resposta: Neste caso, pode ser indi-
cado o tratamento com câmara hiperbá-
rica, que vem mostrando excelentes re-
sultados em pacientes com feridas de
difícil cicatrização. A câmara hiperbári-
ca, antes usada para o tratamento de

doenças de mergulhadores causadas pe-
la rápida descompressão, agora pode
ser utilizada para tratar variados proble-
mas. Isto porque, numa câmara hiperbá-
rica, o paciente recebe 100% de oxigê-
nio por meio de máscaras de plástico, a
uma pressão duas ou três vezes maior
do que a pressão ambiental do nível do
mar. O resultado é que o oxigênio se es-
palha em níveis bastante elevados, por
vários tecidos do corpo. Em conseqüên-
cia, ocorrem fenômenos bioquímicos e
biofísicos que resultam na cicatrização
de feridas, sem efeitos colaterais.
MARCOS KNIBEL
Clínico geral, especialista em medicina hi-
perbárica hospitalar

Câimbras
Tenho 14 anos, jogo basquete' e'

tenho câimbras todas as noites.
Algumas vezes, tenho mais de seis-
câimbras durante o sono. O que
pode estar causando isso? E o que
posso fazer para melhorar? Thia-
go, Rio.

Resposta: As câimbras podem
ser conseqüência de excesso de exi-
gência do músculo, perda de pòtás-
sio ou até mesmo de problemas na
região lombar da coluna. Pará tomar
uma providência e solucionar o pro--
blema, é preciso procurar um medi'-1;
co e descobrir qual o tratamento in-- '

dicado em seu caso específico. Tám-*' ,
bém é bom comer frutas que epilfe--'
nham potássio - entre elas, a laránjà • '

e a tangerina além de diminuir uiii - 
$

pouco o exercício.
NELI0 AMORIM
Clinico geral " ' ¦ !

l it : \ "•

Silicone
Tenho seios pequenos e preten-1

do enxertar silicone. Gostaria de .
saber se há alguma contra-indica- !

ção. Carolina, Rio.
Resposta: A única contra-indicà- 1

ção é fazer a operação antes dos 18'
anos, pois o corpo da mulher aindá"
pode mudar. Atualmente, com as n'o-'
vas próteses, não existem contra-ifi-'
dicações. Elas quase não interferem'
no organismo e, por isso, não prejli- 

"

dicam a paciente. Mas o volume qáe 
'

será colocado deve ser cuidadosa-"
mente discutido entre o médico e' a
paciente.
CÉSAR SILVEIRA
Cirurgião plástico

As perguntas para esta coluna devem ser eri-
viadas com nome completo, endereço ô tele-'
fone para o JORNAL DO BRASIL, Ediloria
Estilo de vida, Avenida Brasil, 500, 6° andar
- São Cristóvão - CEP 20.949-900. Ou pela •
Internet: vida@jb.com.br.
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nem depressão

Em tempo de festa e balanço de vida, analista sugere atalho que evita tanto a alegria fácil quanto a amarga decepção

MARIA HELENA MALTA

Nozes, champanhe, roupa nova, muito doura-
do e muito vermelho, esperança e euforia. Para
uns'- visivelmente tocados pelo espírito natalino
-, é tempo de festa, de alegria, de tecer mirabo-
lantes votos e resoluções. Para outros, é mais uma
fase de depressão, agravada pelas crises deste fim
de século. Para o psicanalista M.D. Magno, fun-
dador da clínica NOVAmente e crítico ferrenho
da psicanálise tradicional, este oito ou 80 é falso:
as grandes datas, como tudo na vida, têm duas fa-
ces. Segundo ele, não adianta apertar apenas a te-
cia da euforia, pois a segunda sempre será acio-
nada - mesmo que venha um pouco depois. "A

comemoração alegre, ao festejo esfuziante, cor-
respondem o balanço da vida anterior (sempre,
em vários pontos, bem frustrante), o balanço da
vida interior (em vários pontos, muito pobre) e o
balanço da vida exterior (em vários, tão opressi-
va). Dependendo da circunstância, cada um se
apega mais ou menos a uma ou outra, ou mesmo
a várias das faces à disposição."

O fim de um ano - que dizer de um século? -
induz ao balanço, nem sempre favorável. "É uma
época de vôos entrecortados por turbulências
mais ou menos imprevisíveis e aborrecidas, que
jamais nos deixarão", alerta Magno. Um analista
até ajudaria no controle do vôo, mas é preciso
cuidado. Que o diga este especialista, que virou
as costas à psicanálise dos anos 70 - tachada de
"alienante" - para ser um dos fundadores, por
aqui, da chamada psicanálise francesa, reforma-
da por Jacques Lacan. "Foi importante, pois pas-
sou a limpo o besteirol. Mas Lacan foi um pen-
sador terminal, cujo tempo também passou. E
hora da faxina, de varrer o entulho do novo bes-
teirol. Foi com Lacan que aprendi: a psicanálise
só amanhã saberá o que foi ontem."

Hoje em dia, adverte Magno, "a exemplo do
lacanismo triunfante da década de 70, institui-
ção psicanalítica tá dando mais do que chuchu
na serra. Dentro em breve, encontraremos em
cada esquina um botequim psi."

Se nos anos 70, segundo denúncias, houve
quem psicanalisasse pacientes com tumor cere-
bral, hoje, diz Magno, "ainda tem gente 

'psica-

nalisando' tumor, unha encravada e até aids".
Mas essa história, ainda segundo ele, começou
com Freud: "Como seu mestre Charcot, Freud
analisava e teorizava a 'histeria' de mulheres
portadoras de epilepsia - algo que naquele tem-
po ninguém sabia diagnosticar."

E, no entanto, todos cobram um diagnóstico,
uma solução, um atalho para a felicidade. "Hap-

piness is a warm gun", disse John Lennon, bem
lembrado pelo psicanalista. Magno adverte para
a necessidade de se criar novas saídas para o

mundo atual: "O sacolejo deste fim de século
vem obrigando a sérias e massivas reformatações
das nossas pobres cabecinhas, quase sempre bem
retardatárias e preguiçosas. Já era de se esperar
que a extensa maioria das pessoas perdesse o pé.
Os ícones, como aqueles velhos tigres de Mao,
se mostraram feitos de papel, se não forem de
bites - como o teatrinho do Papai Noel", classi-
fica. Mais ainda: "As 

pessoas estão correndo
atrás da Outra Coisa substitutiva, que possa vir a
restaurar a vida festiva de então. O chato é que a
Outra Coisa tem que ser inventada, ao passo que
seus procuradores - terapeutas, filósofos, reli-
giosos e intelectuais - a estão catando no mesmo
velho baú das quinquilharias obsoletas."

Magno, porém, também vê luz no fim do tú-
nel, ao afirmar que o mundo atual não é, neces-
sariamente, consumista ou superficial no mau
sentido. É preciso compreendê-lo, sinaliza. "Es-

te individualismo, sem paradoxo, é de grupo; a
superficialidade é a do deslocamento nas redes,
que não necessitam de nenhuma idéia de profun-
didade (mesmo quando se vai ao fundo); e o con-
sumismo é a fartura, e não a biséria - pena que
não para qualquer um, a qualquer tempo. Este,
sim, é o verdadeiro problema. Deixemos de bus-
car chifre em cabeça de burro"» aconselha.

Quanto aos que se queixam de solidão, sobre-
tudo afetiva, o analista diz que é preciso lembrar
duas coisas: primeiro, que as pessoas, às vezes,
são mesmo sozinhas, embora o descubram quan-
do menos esperam. "Mas apesar desse defeito de
programa da nossa espécie, sejnpre é possível
muita transação - é claro que sem maiores espe-
ranças de fazer um do que só pode ser dois." Em
segundo lugar, é preciso organizar e implemen-
tar o que Magno batizou de solitarieclade - se-
gundo ele, "a única possibilidade de solidez na
solidária solidão." Em outras palavras: a saída é
ser solidário, mesmo estando só.

Neste Natal, as pessoas vão desejar a seus pa-
res os melhores votos; vão lançar mão de seus
amuletos e das roupas novas - bem branquinhas
- no Réveillon; e trocar seus melhores sorrisos.
Alguns entrarão no frêmito do compra-compra,
às vezes com minguados décimos-terceiros. E
para quê? Segundo Magno, "superstições, amu-
letos, mandingas, relíquias são fetiches que sus-
tentam nossas crenças, nossas fés. O problema é
que nos apoiamos neles, para nos permitirmos
uma aposta qualquer, como se fossem os cupons
de garantia da consecução. Mas eles próprios,
eles se apoiam no quê?", questiona. E nos dei-
xa um instigante desafio: "O fato é que vi-
vemos como o João Bobo, oscilando en-
tre a esperança e a decepção. Será que
não há um terceiro lugar de circuns-
pecção?
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• Nao pode ser vendido separadamente
Rio de Janeiro - domingo, 19 de dezembro de 1999  JORNAL DO BRAS1L 

gg 

VIAGEM aH I

Club Med intamrf coipm Granada I
inZ'n aj4*4SBil Internet baiem  MSmim 0800-554900 I m
AAuDbQ .. . 'iiwm' www.lanchile.com A'l
coniuitc s«H agcntcd*viagtm Coitio viajar Roteiro revela Leilane Neubarth I 

H
nos sites regiao marcada fala da mistura de ^jjg^gKgij | ¦

deturismo pelabruxaria cristaos e mouros f|||l|§| ; ¦

Pdgina pa9|na 12 paglna s I
———— ~ „ " _ »•

Tesouros guardados por piramides despertam aten9ao de turistas de todo o mundo para o Egito de mais de 5 mil anoijj ¦

-W--V * 
-m 

—_ 

" " " 

1 I

I

I ¦ O if 1^7 yk I
W ilI I I V LI. 

¦

I sl bcirft I

I 
-| 

mj «~l -'-J 
I

jj ^ I

0 roteiro dos hoteis e pousadas da Costa Verde e das regioes dos Lagos e Serrana esta nas paginas 8,9 e 11.;

BIHHBH^ I
¦~^PKj VANYA6ENS EXCLUSIVA8 SOLCTUR: fj rANIIIAADOS|0 ^ ¦ • Fretamentos diurnos para maior conforto VwllJwUflWw I

"M m ? 1 ¦¦¦BIB em sua viagem com guia a bordo. « wapcBA E MATAL8 NOITES g |* A Wl ¦ ¦ ¦ ^ W J • Voando Varig / Rio-Sul e Tam :J| i«ACfcW IL NMIAUHW"® ^ »
^ M -M ¦_—/' « Quia a bordo em todos os fretamentos ^3 *ilf% a I
¦¦ig^ ^¦Hl • A melhor de ^ Desie a vista RS MO, ou ^rou^lQX - I

lH^^Hr Estrelas 3S NATAL E FO RTALEZA » I
' J • Cafe, traslados e passeios %| »£„;Mo llfi 1 |WM a • Desconto especial para 3° e 4° passageiro. „>s& pesde a vista rs taoo, ou fair, rs mo, , iox ns &SJH, S I

K ^lyj HHL H K • W pl|| TO2$EEm® • A melhor equipe de apoio nas cldades FOiRIALEZA. MATAL E I
visitadas, com profissionais especializados. 9 NOITES. em cada g I

^lilMMili(MiiiJMlU4lL\l^rikj^'^k^l^ll^^i^ittMiMiilH Jarv'Fev s a ^ S I»P EM ATE SEM JUROS DesdeS RS L190,ouEntr. + R3 B I
™T  ~ 

FRETAMENTOS ?i«P SS^T-8iA»

f PORTO SE©UR^ jj&k Sasl^lagfSrt* dihii gasarr^mi
• -E SUL DA BAHIA BlJiaP X!?~2r''~t.n*n Wm ^MEB'

. s«=ss™ i^!ps?« iIpkysIttysBM ^S:rr.i»f
empresa porie oferecer o melhor atendiniento garamir 0 meihor se^go. "iqxm"/,s 

vioxwjT #-s ?mxw^I.B ^mxw g a belem,, IlRa DE I
HTL. OCEANO PORTO o*) HTUDESCOBRIMENTO(«*. HTL. VILLAQIO RECBFE 7 NOITES. !!S?ONHA TS^SS £bElO:OOh I
S^lvroNRS ew, 5 we ^S's'K g ARCOBALENO PADRAO S* mvIIUON rtR|M8*«j««. . MVIIUON . febiaSs*«i»*» SSeWR$».m. * S^SvSr:$Tm«, g Iou Entrada mmmm ~ gu. &ltrada -,w .m* z Coniulte SISTEMA ALL Desde 4 vnsia R$ HS. 3 Desdel vista R$ 778, s Desde a vista RS 3.4M, g Desde a vista RS 1.4S0, 0u Entrada AAA-' ou Entrada ^ AA ^ I
ra-STi^otf.* ":-l""'-« , sar 07 - sg 75 5 at 041 ¦ sg «.368l ?s.,160.1
HTL. COSTA ESMERALDA (Pad,ao 4*) com r k Mftjg NOVO +10XM«f I, - ^10Xr» fl O. ^ lOXnifc1? J> t IOXr? Q 

|y|ELHOSt DO SUL J7 REFS. Frente 4 Praia de Coroa Vermelha. Grupo Soletur. 1 <p IV8 CJl FORTALEZA 7 NOITES PORTO DE GALINHAS yH^BglH gjQ BRASIll TOUR RODO-A^REO. .1
tesdVeEaLv1Ls?aNRS tiso „• D^sdi'lvfstaRS 775* »- 1 E Saida Ub. 10:00h 7 NOITES. Safda Dom. 14:00h TeHSyRg 11NOITES/11 REFS. 2 noites em Curitiba, 1
SfStrato !L ^ ou Entrada mm mm 5' REVIILLON FERIASSaidas: jarvfev . MVIIUONI . FERIASSaidas::jygv 2 em Blumenau, 2 em Porto Alegre, 2 em 1
RS 173. *f 1 Os BS lie. /f Koj, ; "" a " rs hi. Desde a vista 7§0, De^ ^ v'sta 2 Desde S vista RS 1.030, :a' Caxias do Sul e 3 em Gramado. ft
>ioxB»xx^.,3 * iox R5 #^.g S9H|H|HPVB ssr 07 1 ssr 7 a s ««r 1441B2T IQOK^L^ ffiatm, a- w^^a-l
BBEHniSSSSm^H "ioxI 

^mBs /O, ? iox¦»>*T> -igx*» wviSad" 
l6A§ w»«da IKQ^-I7 NOITES • ABROLHOS E SUL DA BAHIA. Hotel Praia do VB^^^^^flBRSk^jlujSH MArriO 7 NOITES SERRA GAUCHA 8 NOITES ilOXnilvlJ + IOX Rt JdSSO, S' IPrado (padrao 4*) com 7 Refs. Visita ao Parque Marinho de ^J? nnu Safda SAb 7'00h -.IAbrolhos. AicobaQa. Caravelas, Cumuruxatiba. Prado e etc. MVIIUON FERIAS Sudan Jarvtn Saida Ub. 10:00h . .. iv, .™,t.., , ' I

REVEILL0N I FERIAS¦ Saidas: Jan/Fsv Desde S vista RS l.M(, g Desde1 vista R$ t»70, g REVEILL0N FERIAS Saidas: Jan/Fev MIVBILLpN , 2^' „¦ BETO CARRERO , ' ...1
Desde a vista RS 1.220. g Desde a vista RS S00, s 2c»| tt 01M 5 gu En^da ^ — S Desde a vista RS *1, 3 Desde i vista RS 74». g SjxStrato !m ^ Ifc S ou Entrada m. -k 3 NOITES. 1 dia no BetO Carrero e passeio de . - 1

I !SIH8irST8.f »g-97. i S£,72.I 
^.,83jlM 

aSS„.,.m.Sil
•_•:•- 

— 
• • •'v.:; '^^VrmadofoVte'.'»» 

yMm- , tmm .1 s4ap,»"-5M-.i.; i
k IKYTFIS Bsa»M« s msvok. ss»»> < «sta. m gesrs&s sasrrt dfj I C|l^9 Fc Rl AS Sa^as: Jan. few 1 O.M mi Fntrada a ''• ou Entrada ^ raj fraou Entrada aa i ^ Entrada /$& A CI ( RS 149, Cb^v ^ RS 107, I
U - Deale»Visa RSUIO,ou Entr. R$ an, t IOX R$T|| CiA" « 270, ^ 7R? "ffi till R$?5l.. 22R si!w: 3® C;; +10X*»5#/,M tlOXwO?#, flm| p^gp —— -f lOXRt J JL^r,-?: - IPX Rt rib ti ri^.u -f IPX wt VVT^ * 10a rs fiagav." ^ I

If rflURT INTERMARES VILLAGE SALINAS DE MARAG0GI alagoas BLUE TREE PARK cuooestoaoostwho Hife i mvwuon ferias^L: ja^ m I
| vL PERNAMOUCO dcufIIION FERIAS Saidas: Jarvfev REVEILL0N FERIAS Saidas: Jaa'Fev - |KffiV ^ Desde ^ vista RS MB, S Desde ^ vista RS §00; < S" IREVEILL0N rwp rVl330 rr= Desde a vista RS 4.100, « Desde a vista RS 1.340. ^ Desde a vista RS 5.730, g Desdea vista RS L710, g JBKv r ou Entrada ^ ou Entrada ff"U JA z I-7 AIAITCC Desde a vista RS 3.100. £ Desde a vista RS L330, l;^,::^ ^ 0u Entrada jt ou Entrada ppA: ou Entrada ^ ^ ^'j <3 RS 149i CI "7 ^ RS 99, S^&E ^ I

7 NOITESv OA1s ns2oo v^ra^iHk^S ««« rtSJ01' I^Ol R$?S#v .556^ RJ1 S7vo. 166«IKt+10Xr««F Ifl ti0XR$O*t. M
7 REFEICOES. .iox»301.- .iox«OW,- ioxr»XOU' +iox«WU ,iox,ayw-» - I

i Pregos por pessoo (alo + terrestre, em apto. duplo. ,ocupa?ao apos as I5h. desocupa?ao a, * 12h, Pre^ v«os at. 1 
JhW I4r m, V ¦ ¦ Mil" 29/jan) no cartao de credito ou cheque pre-datado. Para dema.s saidas favor consultar preijos. Financiamento com entrada minima de 15% + 10xc/)ur05 AJ-ra _ V" |l

H 8 CENTRO IPANEMA BARRA SQUARE TUUCA CENTRAL DE PLANTAO PLANTAO LOJA BARRA: N ¦( ¦ _5l
z ^09-0499/852-7313 522-1188 431-3399/430-7161 589-4893 .up.puu.in. tci cpnwinn- HOJEDOMINQO DAS 15As21H —, IU"~" 5 COPA 1MADUREIRA SSa 1 MEIER: NITEROl N JGUACU 525-5168* HOJE DOMINQO 9 AS 16H Av. Americas, 3555/U 222 -ShoppingBarra Square / I Em tuHsmO O numerO 1 t

< 548-£b95 145Q-4899 462-3388 593-4Q48 71Q-74Q1 687-38>3  525-5188 431-3399 wwW.SOletur.COm.br I
|- CONSU8.TE O SEU AGENTE BE VIAGENS 'm*

- f—'-m

^
¦

RIO-SANTIAGO-RIO

Reveillon

TAXAS 00 MERCADO

CONSULTE SUPER PROMOÇÃO PARA SAÍDAS DE NATAL

TOUR EC0L0GIC0

Não pode ser vendido separadamente
JORNAL DO BRASILRio de Janeiro - domingo, 19 de dezembro de 1999

VIAGEM
viagem@jb.com.br

Internet SaSem Granada f./

Roteiro revela Leilane Neubarth /, -l. *•

região marcada fala da mistura de ]|1|é|
pela bruxaria cristãos e mouros !'|jjP|

Página 12 Página 5

Tesouros guardados por pirâmides despertam atenção de turistas de todo o mundo para o Egito de mais de 5 mil anos

Call Center:
0800-554900

www.lanchile.com
Informações c reservas

Como viajar

nos sites

de turismo
Página 2

Dádiva ¦

iMif

Gizé (Quéops, Quefrém e Miquerinos),;
construídas 2 mil anos antes de Cristo.;
Lembranças de uma das sete maravilhas
do mundo? Só na memória. Fotografar ou
filmar o interior das pirâmides é proibitó

No centro, as compras não têm horaj
lugar e, muito menos, preço. Pechinchãf
é condição essencial para o turista. Ení
trar em uma loja e não regatear o preço
frustra até mesmo o vendedor. Pintura?
sobre papiro, artigos de couro e tapetes
feitos à mão são as estrelas das compras?

fins de século, já atrai turistas dos quatro
cantos do planeta.

Sinais da ocupação persa, grega, ro-
mana, árabe, francesa e inglesa se mistu-
ram ao mistério do que ainda há por vir.
De acordo com o governo egípcio, 70%
da história do país continua encoberta
por areia, pântanos e cidades.

Cairo é não só a capital como o centro
das rotas asiáticas, africanas e européias.
É um lugar onde o passado e o pre.iente se
encontram. Onde o turista pode, em ques-
tão de minutos, se ver preso em um con-
gestionamento no trânsito caótico e, ao
mesmo tempo, observar as Pirâmides de

1 e a população cristã-ocidental
chega à virada do milênio co-
memorando 2 mil anos, o que

Y dizer dos egípcios, construtores
k. J de uma das primeiras civiliza-

ções do mundo, cuja existência
remete a pelo menos 3.500 anos antes de
Cristo. A Dádiva do Nilo - como o país
foi chamado pelo historiador grego Heró-
doto há cerca de 2.400 anos - conserva
até hoje o clima místico. Alguns dias são
suficientes para conferir que, às margens
do Rio Nilo, o tempo assume cores e for-
mas diferentes. O Egito voltou à moda. 0
fascínio pelo poder das pirâmides e, em

Continua nas páginas 6 e 7

0 roteiro dos hotéis e pousadas da Costa Verde e das regiões dos Lagos e Serrana está nas páginas 8,9 e 11
Curta VI

I 

VANTAGENS EXCLUSIVAS SOLETUR: M
Fretamentos diurnos para maior conforto
em sua viagem com guia a bordo. gH
Voando Varig / Rio-Sui e Tam
Guia a bordo em todos os fretamentos siS
A melhor seleção de hotéis 3, 4 e 5
Estrelas sempre bem localizados. ^
Café, traslados e passeios incluidos. w
Desconto especial para 3° e 4° passageiro. -jS

A melhor equipe de apoio nas cidades S
visitadas, com profissionais especializados.

SEM JUROS

pmm seguro

FERIAS Saídas: Jan/FevDesde à vista RS 790,ou Entrada raso kwR$ 119, "y "JS
r 10X RS f 0

NATAL E FERNANDO DE
NORONHA 7 NOITES. Saída Séb. 10:00h
REVEILLON FÉRIAS Saídas: Jan/Fev
Desde à vista RS 2.4*0, S Desde a vista RS L4S0, gou Entrada m Jk £ ou Entrada *
?s.,241s ?sJ39j
PORTO DE GALINHAS
7 NOITES. Saida Dom. 14:00h
^eWsX.00. gou girada ÀMMS §S iü«,da "f
+ ioxri JLtl.s + íox Rt âMMé

FORTALEZA 7 noites
Salda ttb. 10:00h
^«sm I áSK
rsir 07 1 7^+ 10XM^f, 3 +10XRS B sQ

MACEIÓ 7 noites
Salda Sáb. 10:00h
REVEILLON FÉRIAS Saídas: Jan/Fev
Desde à vista RS *1, Desde à vista RS 74».
ou Entrada ggm -J ou Entrada ggmRS 14». Q RS 1U, g "J
+ 10XM^I, -ioxrs * m

7 NOITES • ABROLHOS E SUL DA BAHIA. Hotel Praia do
Prado (padrão 4#) com 7 Reis. Visita ao Parque Marinho de
Abrolhos. Alcobaça. Caravelas, Cumuruxatiba. Prado e etc.
REVEILLON I FERIAS Sata: Jan/Ft»
Desde à vista RS 1.220. à Desde à vista RS SOO,
ou Entrada 3 «u Entrada ».s*3 <ir<"-RS 183, ^ T J®? RS 120, - V fe'í-,
t íox Rt 11 ¦ Q."l • íox r*. m O,

SERRA GAÚCHA s noites
Salda Sáb. 7:00h
REVEILLON FÉRIAS Saídas: Jan/Fev
Desde è vista RS 147». jj Desde à vista RS »»0,
ou Entrada 4 m a ~ EnVada jwx ^
?SSm143.5 ?».83

5S'SÚSfoou Entrada ^RSIM. 1iioxmX
ou EntradaRS Ul
tlOXR*

BEACH PARKFORTALEZA
FÉRIAS Saídas: JaaTev

CENTRAL DE
INFORMAÇÃO:
525-5166 Em turismo a número 1

.soletur.com.br
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Em busca

das férias

na Internet
i

d,Páginas de turismo ajudam a planejar

viagem e reservar vôos e hospedagens

0MAPADAREDE

Xada vez mais, navegar pela
Internet antes de embarcar de fé-
riqs é a melhor maneira de pro-
gramar reservas, vôos, passeios e
evitar que surpresas desagradá-
veis estraguem o tão sonhado
prpjeto de viagem. Seja em sites
de; procura ou mesmo em pági-
nas Comerciais, de hotéis e com-
panhias aéreas, já é possível re-
sefvar e comprar de quase tudo
pelalrede.

ÍPara quem já escolheu o desti-
noj da viagem, uma boa maneira
dei começar a pesquisar pela In-
temet é visitar as páginas oficiais,
de; órgãos governamentais, secre-
taiiias e escritórios de turismo das
cidades no Brasil e no exterior. E
se [o .destino da próxima viagem
aioda é uma incógnita, o compu-
tador e a linha telefônica podem
ser ainda mais úteis, já que os
chjimados "sites de busca" forne-
cem listas imensas de endereços
dei outras páginas que podem con-
teij simplesmente textos e fotos ou
listas completas com preços, ta-
belas de descontos para cada tem-
porada e informações sobre dis-
pojjibilidade de vagas em hotéis.

!Tudo isso significa, principal-
mènte, economia de tempo, já
qujçj sem sair de casa, o turista
poide estabelecer um roteiro
completo, planejando também
quanto pretende - e pode - gas-
taíjjurante a viagem.

IHeservas - Mesmo quem

ainda tem horror ao computador
não resiste à comodidade de po-
der, por exemplo, escolher horá-
rios e até assentos em vôos do-
mésticos e internacionais. Os si-
tes das companhias aéreas estão
cheios de dados sobre dias e ho-
rários de vôos e programas de
milhagens, além do histórico de
cada empresa. A página da TAM,
por exemplo, contém a relação
completa dos hotéis com os
quais a companhia tem parceria.

Para quem pretende embar-
car para cidades no exterior, a
Internet pode ser ainda mais útil
e curiosa. No site específico so-
bre turismo no Egito www.
tourism.egnet.net, além de alu-
gar carros e fazer reservas em
hotéis e restaurantes, o turista
pode converter o próprio nome
para hieróglifos egípcios - um
atrativo a mais para entrar no
clima da viagem.

Carona - A facilidade de co-
municação na rede criou até mé-
todos inusitados de transporte.
Na página oasis.fortimecity.com/
venice/268, uma seção específica
permite que os visitantes progra-
mem caronas para viagens pelo
interior do Brasil. Informando o
dia e o local para o qual precisa
da carona, o viajante aventureiro
aguarda - obviamente, pela In-
ternet - uma oferta de alguém
que passará pelas cidades de seu
interesse em datas coincidentes.

CIDADES
www.berlim-info.de - Um pas-

seio virtual pela histórica cidade
alemã.
mwww.tourism.egnet.net - Dicas
gerais sobre a capital do Egito e
um curioso programa que conver-
te nomes em hieróglifos.

www.sydney.com.au - Passeios
virtuais por Sídnei, com mapas e
fotos.

www.romaonline.net - Serviços,
dicas sobre hotéis e atividades
culturais.

www.jerusalemcity.com - Visitas
especiais aos templos religiosos.

PÁGINAS OFICIAIS
www.embratur.gov.br.
www.abav.com.br.

COMPANHIAS AÉREAS
www.tam.com.br.
wrnv. transbrasil. com. br.
www.varig.com.br
www.vasp.com.br

VARIEDADES
www.uol.com.br - Site de busca

com link exclusivo sobre viagem.
www.cadê.com.br - Contém

mais de 100 agências de turismo
cadastradas.

www.pacotesturisticos.com.br -
Desenvolvido por três estudantes,
é um dos mais completos da área.
O internauta pode montar seu pró-
prio pacote de turismo e verificar,
inclusive, se ele está disponível em
algum site de agências de viagem.

www.webturismo.com.br - Dicas

de cursos no exterior, como man-
dar um cartão postal pela internet,
links para agências e operadoras
de turismo, informações sobre fu-
so horário no mundo inteiro, ca-
lendário de feriados no ano 2000,
informações sobre todas as cida-
des e estados brasileiros.
uwww.geocities.com/yosemite/12
19 - Lugares no Brasil para prati-
car caminhada e montanhismo,
memória do montanhismo brasi-
leiro, trilhas mapeadas em todo o
país, dicas de viagens para locais
como Serra dos Órgãos, Nepal,
Suíça, Acongágua, Patagônia.
¦ www.geocities.com/The Tro-
pics/Paradise/7823/index.html -
Dicas de viagens para o Caribe,
Canadá, Castelos da Europa

moasis.fortunecity.com/venice/26
8 - Espaço para grupos de discus-
são sobre mergulho, réveillon, tu-
rismo de aventura, central de ca:
ronas (a pessoa pode oferecer e ,
pedir carona na Internet. Quem
oferece diz o destino, o dia e o ho-
rário em que vai viajar e quem pe-
de faz o mesmo procedimento),
viagens para o Brasil e o exterior,
álbum de fotografia de lugares pa-
radisíacos no Brasil.
¦ www.brasil.tur.br - Guia de pou-
sadas e agências do Brasil inteiro,
Clima de todas as regiões, ilhas, di-
cas sobre turismo de aventura, turis-
mo cultural, turismo empresarial. .
mwww.cities.com - Informações
sobre todas as cidades turísticas
do mundo.

Guia Viagem

Destinos Internacionais (com saidas do Rio)

Destino Tempo Milhas* Fuso Tarifa***
America do Norte/Central de vfio GMT**
Miami 8h40 4.179 -5h 1.638
Atlanta 11 hOO 4.757 -4h 1.550
Cid. Mexico 10h30 4.788 -6h 1.834
Montreai 12(130
Nova lorque 09h30 4.816 -5h i .790

America do Sul
Buenos Aires 3h15 1.232 -3h 716
Bogota 7h15 2.827 -5h 1.710
Lima
La Paz 5h00 1.684 -3h 688
Santiago 5h45 1.824 -4h 1.076

Europa/Africa
Atenas 15h00 6.307 +2h 1.500
Madri 10hOO 5.064 +ih 2.450

; Lisboa 2.450Londres iitioo 5.767 - 2.889
; Paris iihOO 5.700 +1h 

'j'.889

I Roma rr .I
Frankfurt iih30 5.948 +ili 2.889

Asia/Australia
Hong Kong 22h00 11.034 +8h 3.000

I Si'dnei 18h00 9 074 +1 Oh 2.300
; T6quio 24h00 11.550 +1 Oh 1.900

| 
'* 

Uma milha equivale a 1,609 km. ** 0 fuso GMT em relagao a Brasilia e de -3h.
' *** Pregos medios em real, excluindo a taxa de embarque e descontos promocionais.

Consulados no Rio
Alemanha 553-6777 Hungria 325-5290
Angola 220-8063 

ingiaterra 295-7782

Apia 224-0296"" isiMa """"" 205-0581
Argentina 551-5498 Israel 235-5588
Austria 553-0285" Miia  282-1315
B6igica 224-6254"" Japlo  265-5252
Bolivia 551-1796 l^aiio 266:6564
Buipria 262-4405 Luxemburgo 533-5357
Canadii 542-7593" Mexico 551-9696"
Chile 552-9987 Noruega  552-2422
China 55T-9779 

Pafses 
Baixos 552-9028

Colombia 552-5048 Panama 267-7999
Costa Rica 235-3778"' 553-2512""
Dinamarca 558-6650 Peru 551-4496'Egito 552-8995 Poidnia 55^-8088

Equador 547-4413 Portugal 544-3085
Espanha 543-3206 Romenia 225-2212
Estados Uni'dos 292-7117 Russia 274-0097
Finiandia 551-5244 Suecia 553-5546
!^!Miiiiii2iP:i272^
Guatemala 294-1846 tailandia 210-3123
Honduras 287-7948 Venezuela 551-5248

Destinos Nacionais (com saidas do Rio)

Destino Tempo Milhas Tarifa*
Sul/Sudeste de voo
Beio Horizonte 50mih 221 345
ctiritiba":::;;:::::::::;;ihM 524...
Foz do igiiagu 2h35 744 733 ...
Porto Aiegre 2h00 697... 718
Sao Paulo  

"""5MnTr.IZZM 350

Vitoria itiQO 260 380
Centra oeste/Pantanal
Brasilia 1 h20 575 607'Campo'Gr'aride '3h30 770 748'

Goiania 1h30 690 638
Nordeste
Fortaieza 3h06 1.356 1.124
Recife 2fi45 i;l§7 952
Salvador 2li' 759 726
Norte
Beierri 1.152
Manaiis 4h15 1.776 i .265
* Preqos medios em real, excluindo a taxa de embarque. Tarifas nao promocionais

sujeitas a alteragao

Passaportes
Locais: Os passaportes podem ser reti-

rados na sede da Polícia Federal (Aveni-
da Venezuela, 2 - Praça Mauá ou em
um dos quatro postos avançados, que
ficam no Shopping Rio Sul, no Via Par-
que Shopping, no NorteShopping e no
Aeroporto Internacional do Rio de Janei-
ro Galeão - Tom Jobim.

Documentos necessários: Duas fotos
em tamanho 5x7, com data e fundo
branco; documento de identidade, título
de eleitor com comprovante de votação
na última eleição; certificado de reser-

vista, para homens até 45 anos; formu-
lário de requerimento de passaporte
preenchido e comprovante de pagamen-
to da taxa Funapol, de R$ 82,37. Os for-
mulários podem ser retirados na sede da
PF ou comprados em papelarias.

Horário: Os postos funcionam das 10h
às 17h e, na sede da PF, o atendimen-
to é das 9h às 17h.

Prazo: Os passaportes requeridos na sede
da PF ficam prontos em 72h. Nos postos,
o prazo é de três a cinco dias úteis.

Validade: cinco anos.

Visto obrigatorio
Angola llhas Virgens
Aruba India
Australia Japao
Bora Bora Mexico
Cairo Verde Mozambique
Canada Nova Zelandia
China Panama
Coreia do Sul Paquistao
Cuba Polonia
Egito P. Francesa
Estados Unidos Porto Rico
Guiana Francesa Rep. Dominicana
Guiana Rep. Tcheca
Porto Principe Russia
Honduras Taiti
Hungria Tunisia
llhas Mauricio Turquia

Vacina obrigatória
Países considerados de
risco pela Organização

Mundial de Saúde (OMS) e
que exigem a vacinação

contra febre-amarela:
Angola Bolívia
Benin Coiôrnbia
Burkina Faso Equador
Camarões Guiana Francesa
Congo Peru
Gabão Venezuela
Gâmbia Guiné
Libéria Nigéria
Sudão Serra Leoa
* C Ministério da Saúde recomenda a
vacinação também para os seguintes
estados: AC, AM. AP. DF, GO, MA, MT, MS,
PA, RO, RR e TO.

Embaixadas brasileiras
AFRICA DO SUL Embaixada em Pretoria TEL: (002712)1341-1712
ALEMANHA Embaixada em Bonn TEL: (0049228) 959-230
ANGOLA Embaixada em Luanda TEL: (002442) 342-871
ARGENTINA Embaixada em Buenos Aires TEL: (005411) 4815-8737
AUSTRALIA Embaixada em Camberra TEL: (00612) 6273-2372
AUSTRIA Embaixada em Viena TEL: (00431) 512-0631
bIlGICA Embaixada em Bruxelas TEL: (00322) 640-2015
BOLIVIA Embaixada em La Paz TEL: (005912).811 -2233
BULGARIA Embaixada em Sofia TEL: (003592) 72-2497
CANADA Embaixada em Ottawa TEL: (001613) 237-1090
CHILE Embaixada em Santiago TEL: (00562) 698-2347
CHINA Embaixada em Pequim TEL: (008610)16532-2881
COLOMBIA Embaixada em Bogota TEL: (00571) 218-0800
C0R&A Embaixada em Seul TEL: (00822) 756-3170
CUBA Embaixada em Havana TEL: (00537) 66-9051
bi'NAMARCA Embaixadaem Copenhage TEL: (0045) 3920;6478
EGITO! Embaixada no Cairo TEL: (00202) 77-3013
EQUADOR Embaixada em Quito TEL: (005932) .563-086
ESPANHA Embaixada em Madrid 

'' TEL: 
(00341) 70M650  .

ESTADOS UNIDOS Embaixadaem^  -
RNLAnDIA Enibaixadae m H eisinque TEL: (003589) 17-7922  .
FRANQA Embaixada em Paris TEL: (00331) 4561-6300
gMci'a Embaixada em Atenas TEL: (00301)1.721-3039
GUIANA Embaixada em Georgetown TE^U(005922j 57:970
H0LANDA Embaixada emHaia TEL: (003170) 302-3959
HONDURAS Embaixada em Teguci^
HUNGRiA Embaixadaem^
India Embaixada em Nova Delhi TEL: (009111)|3pj;7301
INDON^SiA Embaixada em Jacarta
iNGLATERRA Embaixada emLOTdres^^^
IRA Embaixada em Teera TEL: (009821) 803-3498
IRLANDA Embaixada em Dublin TEL: (003531) 475-6000
ISRAEL Embaixada em tei Aviv TEL: (009723) 696-3934
itALlA Embaixada em Roma TEL: (003906) 683-981
JAMAICA Embaixada em Kingston TEL: (001876) 929-8607
JAPAO Embaixada emT6quioTEL:(00813) 3404-5211
JORDANiA Embaixada em Ama TEL: (009626) 464-2169

_ J.IBAN0 Embaixada em Beirute TEL: {0096i 5) 921-136" "maLAsIA Embaixadaem^
- ¦ MARROCOS Embaixada em Rabat TEL: (002127) 75-5151 \

M^iCO Embaixada no Mexico TEL: (00525) 202-7500
NAMIBIA Embaixada em Windhoek TEL: (002646i) 237-368
NORUEGA Embaixada em Oslo TEL: (0047) 22-552029
NOVA ZELANDIA Embaixada emWeiiington TEL: (00644) 473-3516
PANAMA Embaixada no Panama TEL: (00507) 263^5322
PARAGUAI Embaixada em Assungao TEL :(005952l j 214-466
PERU Embaixada em Lima TEL: (00511).421-2759
POlMa Embaixada emVarsovia TEL: (004822) 617-4800
PORTO RICO Consuiado em San Juan TEL: (001787) 754-7983
PORTUGAL Embaixada em Lisboa TEL: (003511.) 726:7777
RUSSIA Embaixada em Moscou TEL: (007095) 290:4022
SUfCIA Embaixada em Estocolmo TEL: (00468) 234:010
SUTqa Embaixada em Berna TEL: (004131) 371-8515
TAlLANDiA Embaixada em Bangkok TEL: (00662) 679-85678568
URUGUAi Embaixadaem Monteyideu TCL: (005982) 70772119
VATiCANO Embaixada no Vaticano TEL: (003906) 687-5252
VENEZUELA Embaixada em Caracas TEL: (00582) 261-6529

Consulte também o roteiro completo de informações no JB Online: http://www.jb.com.br
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De carro, à beira do Mediterrâneo

ANDERSON VIEIRA

A costa sul da Espanha esconde
fascínios que passam despercebidos
por muitos turistas que vão à região
em busca apenas de sol e praia. E
claro que as águas cristalinas do
Mediterrâneo, além de um charme
especial, oferecem visuais incríveis.
As atrações do sul do país, no entan-
to, não estão restritas ao mar. Há
muito mais a apreciar em Málaga,
Marbella. Torremolinos, Fuengirola
e Estepona, algumas das cidades na
rota da Costa do Sol. Conhecê-las é

Boas estradas e proximidade entre as pequenas cidades

permitem um belo passeio pela Costa do Sol, sul da Espanha "2
T»

Anderson Vieirí""

um convite ao passado, em que e
possível reviver verdadeiras aulas
de história.

A melhor maneira de se fazer o
passeio é de carro. Em Málaga, a
maior cidade da região, é possível
alugar um Ford Ka por 4.500 pese-
tas, o equivalente a cerca de RS 60
por dia. A cidade, uma das maiores
do sul da Espanha, serve como óti-
mo ponto de referência, pois. além
do aeroporto, conta com hotéis com
opções de preços variados.

0 melhor tour se estende ao lon-
go da Auto Via (como os espanhóis
costumam chamar algumas de suas
estradas) N 340. Com o mar sempre
por perto, o viajante não deve liesi-
tar em entrar nos pequenos povoa-
dos cortados pelas estreitas e sinuo-
sas estradas da região. Os povoados
mostram a influência árabe deixada
pelos mouros, povo que dominou
boa parte dá Península Ibérica.

Mijas é uma delas. Com suas
ruas estreitas e casas quase todas
pintadas de branco, ficou conhecida
como La Blanca. A cidadezinha in-
crusfada no pé da seita tem uma
igreja que fica numa posição privile-
giada, no alto da colina, de onde é
possível ter um belo panorama da
vizinha Fuengirola até o litoral.

Mijas está a pouco mais de dez
quilômetros de Fuengirola, conside-
rada a imiã pobre de Torremolinos,
cidade que no verão costuma receber
muitos turistas, especialmente jo-
vens do norte europeu, ávidos por
sol e praia. Ronda é outro ponto que
merece uma visita. A 54 quilômetros
do litoral (pela C339), é uma das
mais antigas cidades da Espanha.

Se a opção for sair de uma at-
mosfera mais autêntica em busca de
badalação. Marbella, a 60 quilôme-
tros de Málaga. é a cidade mais in-
dicada. É o destino predileto de ar-
tistas, empresários e famílias abasta-
das da Europa. Vale a pena conhecer
Marbella, mas não ficar, pois as diá-
rias dos luxuosos hotéis costumam
ser caras.

As! cidades ficam bem próximas
umas das outras. Por isso, o passeio
pode ser feito em um dia ou dois,
dependendo, é claro, do interesse do
turista'. Com sorte, no meio do cami-
nho, é; possível ver cartazes nos pos-
tes e árvores convocando para uma
grande tourada. Aí, é negócio adiar
a estada e correr para comprai" os in-
gressos do espetáculo.

Leià mais sobre a Costa
dò Sol no JB Online

As casas, muros e paredes pintados de branco, uma tradição das cidades mediterrâneas, são as principais características da costa sul da Espanha

Arte JB

0 caminho do litoral

NO SUL DA ESPANHA

COMO CHEGAR 1.346. Conexão em Madri. In-
Varig - Tem vôos diários para formações: 282-1336.
Madri, de onde é feita cone- Vasp - Vôos às segundas,
xão para Málaga pela Ibéria, quartas e quintas-feiras. A
A passagem custa US$ 1.308 passagem custa US$ 1.208.
Informações: 534-0333. Conexão é feita com a Spa-
Ibéria - Cinco vôos por sema- nair ou Air Europa. Informa-
na partindo do Rio. US$ ções: 0800 99-8277

BRASIL e EXTERIOR

10MIL HOTÉIS
COM DESCONTOS DE ATÉ 50%
MMAOINI AÉREAS. EXCURSÕES I
NACIONAIS E INTERNACIONAIS I

A apenas 1:20 ít do Rio, o Hotel lbrtobello tia
Bafa de illia Cirande, tetu tudo para você relaxar
de verdade: piscina, sauna, quadras de tênis,
quaáras Jo vôlei wincj surf, caiaques, jel sLi, r0XX2íj ÓBQJOOO
passeios ae kmena, sala ae jogos, sajarí, bares, <S» fax 689-3100
restaurantes e o padrão dos melhores resorts. M^ag@ItotJpí/rioball(>.cum./>r

RESORT & SAFARI
PM fm OS(H) IISÓIS

Sila: irte te.Itolclprniobelht.ctnn.br

Rodovia Rio-Santos Kvi47
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Rua Visconde de Plralá, 414 / 1311
Ipanema • Rio de Janeiro

Engrene na quarta que
o carro sai rapidinho.
Caderno Achei Veículos. Toda quarta e sábado. Ligue 516-5000 e anuncie.

www.jb.com.br JORNAL DO BRASIL

^^feifUli do Milênib hò Caribe,

a bordo do Ecstasy.

São 7 noites inesquecíveis de cruzeiro pelas ilhas do Caribe, além de 2 noites
em hotéis 5 estrelas em Miami.

Passagem aérea São Paulo-Miami-São Paulo.
Saldas em 25 e 26/12/1999 e retornos em 4 e 5/1/2000.

Promoção especial*: a partir de R$815,00 de sinal (1* parcela e taxas) +
11 x R$215,00 mensais fixas ou 20% de desconto à vista, exceto taxas.

Outra oportunidade como esta, só daqui a mil anos.

Consulte também nossos pacotes para cruzeiros pela costa brasileira.

BBTUR Operadora - Departamento Marítimo: 0800 55 1999.
Consulte também seu agente de viagens.

www.bbtur.com.br turismo@bbtur.corri.br
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atrações sobre a história de Jesus Cristo
Fotos de divulgaçãoe efeitos especiais, novo parque temático reúne
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A romaria a Aparecida, que
costuma reunir cerca de oito mi-
lhões de fiéis anualmente, prome-
te ser mais do que uma simples
peregrinação. Aproveitando o es-
pírito natalino, o Magic Park Apa-
recida foi inaugurado no último
dia 11, levando aos visitantes di-
¦versão aliada à fé. No parque te-
mático, as atrações remetem à his-

.tória de Jesus Cristo. Um presépio
com 84 bonecos em tamanho na-
tural, movimentados por compu-
tador, conta a história de Cristo
em três atos - Anunciação, nasci-
mento na Gruta de Belém e a vida
na Galiléia. Os efeitos especiais
de luzes e o som de Ave Muria na
voz de Luciano Pavarotti comple-
mentam o show.

A 500 metros da Basílica Na-
cional, o parque traz para o Brasil
O mundo em miniatura, atração já

.existente no Canadá e na Itália.
São 10 mil metros quadrados reu-
¦nindo 98 minimonumentos famo-

, sos em todo o mundo, como o
Cristo Redentor, o Vaticano, o Big
Ben, a Casa Branca, a Torre Eif-

,fel, entre muitos outros, todos fei-

tos por artesãos brasileiros.
Acompanhando os visitantes, um
guia dá uma verdadeira aula de
história mundial.

A expectativa de visitação do
parque para 2000 é grande.
Coincidentemente, o próximo
ano marca o Jubileu para a Igre-
ja Católica, ocasião em que,
após 25 anos. o Papa abre as
portas do Vaticano anunciando a
redenção dos pecados. A basíli-
ca de Aparecida é uma das igre-
jas brasileiras incumbidas de ce-
lebrar o Jubileu e a previsão é de
que cerca de 12 milhões de fiéis
visitem a cidade.

Mas não é só de fé que vive o
parque. Além das atrações religio-
sas, brinquedos como Montanha
Russa, Splash, Kamikase e Car-
rossel divertem crianças e adultos.
A novidade fica por conta de um
carrinho bate-bate que funciona
dentro d'água. O Magic Park
Aparecida abre de quinta-feira,
das lOh às 18h, a domingo, das 9h
às 21h. Os ingressos custam R$
14,90, para adultos, e RS 8,90, pa-
ra crianças com até l,20m.

ramÈraRi»

O presépio, com 84 bonecos computadorizados (acima), e as fiéis réplicas do
Mundo em Miniatura (no alto e à esquerda) são as principais atrações do parque
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EU CONHEÇO UM LUGAR LEILANE NEUBARTH

Granada entre cristãos e mouros

Divulgação

Arquivo

As construções mouras, com destaque
para os palácios, e as católicas,

riotadamente as igrejas, convivem
harmoniosamente em Granada, cidade

que também atrai pela noite agitada
nos pequenos bares e restaurantes e

pela hospitalidade dos moradores,
sempre gentis com os turistas
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Cidade espanhola que foi dominada pelos

árabes durante cinco séculos fascina

pela arquitetura que mistura duas culturas

y^^^ggEc; ~'££jrZi • - r T

Visitar Granada é passear pela história.
Caminhar pelas ruas e becos estreitos da
cidade é viver um pouco da rica cultura
espanhola. Uma cultura que traz a marca
de dois povos muito distintos: os cristãos
e os mouros. Durante cinco séculos os es-
paflhóis lutaram para expulsar os árabes e
garantir a hegemonia cristã na região. E é
em Granada que se sente com mais força
a presença da imponente cultura moura.

A cidade fica aos pés da Serra Nevada,
e encravado nela, podendo ser visto prati-
camente de todos os pontos, está Alham-
bra: o mais importante e bem conservado
dos palácios mouros. A melhor forma de
conhecer Granada e chegar até Alhambra
é a pé. Procure ir pelo caminho respiran-
do os séculos da história. Fachadas, gra-
des, varandas, portas... De cada esquina a
gente imagina que pode surgir um solda-
do árabe disposto a defender seus domí-
nios contra intrusos.

Em Alhambra você vibra, sofre,
aprende e se encanta. Construída no sécu-
lo 9, a fortaleza militar é rica em torres,
pátios, fontes e detalhes. O minucioso
trabalho de arquitetura árabe merece cal-
ma e dedicação para ser contemplado. Do
alto da fortaleza a vista é magnífica, e
mais uma vez fica clara a fusão das cultu-
ras. A construção que mais salta aos olhos
é a catedral católica.

Contrastando com o vermelho daque-
Ias terras e do próprio palácio (Alhambra
quer dizer "o 

que é vermelho"), está o Ge-
neralife, os jardins do califa. Feitos no sé-

culo 14, eles conservam até hoje as mes-
mas características. O verde forte das ár-
vores colore a paisagem árida. A noite a
tecnologia se mistura à história e Alham-
bra ganha ares ainda mais suntuosos .

Aproveite a caliente noite de Granada
para se divertir de tasca em tasca provan-
do tapas diferentes (os tira-gostos espa-
nhóis) e se delicie com o vinho de Valde-
penas. Os espanhóis são amáveis, gentis e
hospitaleiros, misture-se a eles nos peque-
nos bares e restaurantes. Se a companhia
merecer e o momento for especial, ouse e
peça um Vega Cecília, vinho caro mas de
sabor rico como a história de Granada.

Ah!!!! E não deixe de conhecer as
cuevas. O lugar que serviu de esconderijo
aos ciganos que fugiam do domínio cató-
lico hoje é usado como moradia e muitas
vezes como palco para mostrar toda a sen-
sualidade da música e da dança flamenca.

Granada foi um marco na minha vida.
A cidade que traz as cicatrizes da luta do
homem por suas crenças foi também o
cenário do início da luta da nossa equipe
brasileira de caminhão rumo a uma gran-
de conquista: o terceiro lugar no rali Gra-
nada-Dacar, em 99. Quem sabe, todos
nós competidores do rali mais perigoso
do planeta não recebemos em Granada
um pouco da força dos milhares de guer-
reiros que habitaram aquela região. .:

Leilane Neubarth é autora do livro Faróis de
milha - a aventura brasileira no Rali Granada-

Dacar, a ser lançado amanhã

Plano contra o bug

Os aeroportos já estão preparados para
o bug do milênio, garante a Infraero, em-
presa que administra 67 aeroportos no
país. Em todos eles, foram realizados tes-
tes e simulações, que envolveram a iden-
tificação de todos os equipamentos que
utilizam sistemas digitais; a consulta aos
fabricantes e fornecedores sobre possíveis
erros com a mudança na data; adaptação
dos sistemas com softwares e hardwares e
simulação da mudança na data. Mesmo
adequados às mudanças, os aeroportos
prepararam planos de emergência, com
equipes de plantão.

França em revista

A Maison de la France acaba de lan-
çar a revista Informativo (foto), com as
novidades de um dos destinos mais pro-
curados do mundo: a França, natural-
mente. A reportagem de capa do primei-
ro número não poderia deixar de ser so-
bre o réveillon em Paris, uma das cida-
des mais procuradas para a próxima
passagem de ano. A primeira edição tem
como tema único a capital francesa, mas
traz um encarte com as principais op-
ções de pacotes turísticos para a França
e uma seção de dicas para quem vai via-
jar para o país.

EMBARQUE

Informativo

i /*e uma
ivsta

Compnis. diversão. • Ç>. . , • t--gastronomia ^passeios inesquecíveis / v/v' \

Passagem em casa

A busca de passagem para o Réveil-
lon já começou. Por isso, as viações
1001 e Normandy inauguraram, esta se-
mana, um serviço de vendas de bilhetes a
domicílio. Basta ligar para solicitar que a
passagem seja entregue na casa ou no
trabalho do cliente. Na Viação 1001, po-
de-se comprar o bilhete até dois dias
úteis antes da partida. A Normandy aten-
de a vários bairros do Rio, como também
de Niterói e Baixada Fluminense. O pe-
dido deve ser feito com 24 horas de ante-
cedência. Informações: 518-1133 (Nor-
mandy) e 625-1001 (1001).

Aulas em Roma e Paris

Por estudantes, para estudantes. Assim
é o pacote de Roma e Paris que a Agência
Acadêmica de Turismo da UniverCidadé,
formada por alunos, desenvolveu para es-
tas férias. O programa de dez dias, com
saída em 26 de janeiro, prevê aulas de his-
tória ministradas pela professora Alda
Mendonça in loco (Coliseu, Arco de
Constantino, Foros Romanos e Praça de
São Pedro, em Roma, e Arco do Triunfo,
Torre Eiffel, Praça da Concórdia, Champ?
Elysées e Notre Dame, em Paris). O pró-
grama custa US$ 1.730 (reservas: 525-
1086 e 525-1071).
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NAEUBOPA E EXTERIOR ORLANDO WOSE.U.A. 0944-6639

REVEILL0N 2000 NA ILHA GR AM 9!
O ano novo do milênio com preços super especiais. Ultimas vagas. , §

Pacote 4 dias RS 800,00* p/p. Pacote 6 dias RS 1.100,00* p/p. Tudo incluído. Fogos,
estacionamento em Manggratiba. passeios de barco, ceia, refeições, -catam 2 cuanosp«oa»oas

HOTEL PARAÍSO DO SOL - RESERVAS: (21) 262-1226;262-4615

Reserve Pacote p:ir;i Natal
e Férias de Janeiro

( onsiilti' nossos preços
Região turística do Itatiaia. Diárias com todasas refeições. Apartamento com ar, TV, geladeira,telefone e rede na varanda. E mais: tônis, sauash,
peteca, futebol, gramado, vôlei, ginásio coberto,

saunas, piscinas, bares, música, jogos, boate no lago, minibuggy, play, recreadores, babás,
lbicicletas, cavalos, charretes, horta, pomar, carro de boi. leite no curral, natureza, etw.

www.via-rlo.com.br/hotois/villa.ntml
Tel;j0xx24]i|357;1050/jl57;104^

^ Hotel Fazendar
VUla- Forte

ML * * ? A

HOTEL

em
ESTILO
HOTEL
FAZENDA

Bangalôs, chalés, aptos, com TV a cores,
Irigobar, telefone, aquecedor e alguns c/ lareira.

Piscina c/toboágua, sauna seca e a vapor,
sala de jogos, playground, quadra poliesportiva,

2 pistas de bocha, alguns animais de fazenda,
sala de convenções, etc.

45.000mJ de área verde com trilhas na mata.
Estr. Friburgo Teresópolis, Km 3 a 5 min, do Centro

PACOTE REVEILLON
•RECREADORES V
•FESTIVAL DE TRUTASCHURRASCO A BEIRA DA PISCINA

CEIA COM MUSICA AO VIVO•QUEIMA DE FOGOSQUEIJOS « VINHOS C/ MUSICA AO VIVO
•BINGO ^

FAÇA TAMBÉM SUA
RESERVA PARA O NATAL! 1
Tel/Fax: (OXX) 24 522-8061 / 523-3077

E m.iil hlvvcdc»- uo' ' <" > tuSite hltp //www lunsserrn rom h» vii.ivccle

Pousada Pratagy
Elm frente ao mar Praia cio
Boqueirão. Suítes e aptos

oj tv, vent. teto, piscina,churrasqueira, frigobar, ducha,
hidromassaRem, restaurante

PACOTE ESPECIALTttEVEILONrAV. Snlsado Filho. 4.484 - Saquarema

lieveillon na Pousada
Saint Germain

Em Teresópolis
Com vista panorâmica, próximo a queimaespetácular de foflos. Oferecemos:

café da manhã, sauna. piscinae uma extensa área verde p/caminhar, correr e tirar fotografias.
Obs. Dispomos também de 1 casa grande p/ alugar Revelllon.
Reservas c/ D. Janete ou Rhaffynelly

121) 642-1124 wwv.lurlsetra.com.br/salnlgermaln

Conservatória
Jfíaap @teoei/fofi/2000
2diasdeQ^nCasal
muita 

™ 
Pensão wjUíQ)

festa! Completa»
Pague em 3 vezes ¦ Res. 288-7610

CUM

ia 111 |Pre;os p/ pcssoa em apto. DBl Aitco ? Tetiedtel

Anuncie que a gente

vende acelerado.

r0 s l Caderno Carro e Moto.
Todo sabado.

=f= Oft* v9  Ligue 516-5000 e anuncie.

I

iii mw\

BernaWib MpJlmw* troti&rastf com b> / E-mail tfotrtunl0tronamicom In
240-9878

zevetuoN
eu NSW yo*KAéreo direto * 4 Noites7 Vwes s/juros Hotel (DBL) ?

Saídas 27 e 26/12 Ttanslw + Segufo viagem

OBíANPt),
^ __Aéreo ? 7 Noites Hotel ^ 1 Vezes »/juros

(QPQ * carro Saída lantro
PASSAGENS AÉREAS (ALTA)B.AJres U$310. OPorto/lisboa US670,Uma US465. Paus US670.Ortardo US520, Zurich US670.Miami US520. Roma/Milão US670,Madríd:(S>rtoi U$670, NVC UJ700,

iiíHSfr Rua Gonçalves Dias, 89/602
Mi: (11) 507-0327/232-3187

VILA BOA VIDA
SUITE HOTEL

REVEILLON

PACOTE DE 05 NOITES EM APTO DUPLO
Cl CAFÉ DA MANHÃ - R$ 2.800,00

RESERVAS VILA BOA VIDAI
24 623-eT6T

RESERVAS VILA BOA VIDA II
24 623-2035

JAYME PASSEIOS E VIAGENS
Tranqüilidade, conforto e segurança.Carro especial até 8 pessoas.9944-4511 / 578-8604 '

LUMIAR
REVEILLON 2000
Venha recarregar as energias para o novo século,

no ponto mais energético. Farta ceia, música
ao vivo, suítes com Tv/frigobar, sauna, piscina,

bar, 6 (seis) refeições de qualidade, vista
total para a Mata Atlântica. Sexta a Domingo.

R$ 225,00 (por pessoa suíle dupla) '
Tel.: 570-3830 / 571-5814 / 9641-0261

Classe e Bom Gosto em suas VIAGENS de Frio.

Camisetas e Ceroulas Térmicas,

Meias de Lã e Seda,

Casacos de Cashmere e lã,

Calças e Casacos de

Pele e Couro,
Blazer de Couro e Chamois,

Acessórios de Couro,

Capas e Sapatos para Frio

(Feminino/Masculino)

SERVIÇOS e PROTEÇÃO

Confecção Sob Medida/
Reforma e Ajuste de Tamanho
Limpeza de Casacos de Pele,
Couro e Chamois.
Sachê e Capa Anti-Môfo

A SADAE cuida do seu Figurino.

COPACABANA
Santa Clara, 33/1220
*235-7143 / 548-1787

BOTAFOGO
Off-Price Shopping Lj 128
*541-2086

TELEVENDAS: 548-1787
www.sadae.com.br
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I PACOTE ESPECIAL DE FIM DE SEMANA 
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De 10a 12dedezembro,voces6pagaaalimentagao: |l '^''•¦¦^1'.'. ,']
pensao completa, inciuindo buffet italiano „ I
com musica noite de sdbado. | m|',', ' *. |

I R$ 130,00/dia* I^BHI ¦iBM^^Ml

o Hotel Le Canton quatro r'Wr?;^^^mBlrWljt''
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JORNAL DO BRASIL VIAGEM
viagem@jb.com.br

èOMINGO, 19 DE DEZEMBRODE 1999

Bi Continuação da capa

Um museu

à céu aberto

A- cultura também tem vez. 0
Museu Egípcio, na praça El
Tahrir, é uma verdadeira aula,
com^nais de 120 mil peças das
distijiaç.epocas do antigo Egito,
ordenadas cronologicamente,
dentre elas o sarcófago de ouro
de "^típcamon - último a ter
seus* I tesouros descobertos.
Completa o roteiro a imponên-
cia dà* esfinge, meio homem,
meio leão - um dos monumentos
mais imponentes do mundo.

: Luxor, a 670 quilômetros de
Cairo, está no local onde outrora
foi erguida Tebas, a capital do an-
tigo Egito. As duas margens do
Nilo concentram ali um rico ema-
ranhado de necrópoles, templos e
monumentos. Os templos de Lu-
xor e Karnak, na margem orien-
tal, onde foram sepultados os fa-
raós, são um misto de magia e
história. Hotéis cinematográficos,
como o tradicional Etap, são atra-
ções imperdíveis e uma ótima op-
ção para um intervalo para almo-
ço ou jantar.

; Alexandria, no litoral norte, é
uma das maiores estações de vera-
neio do Oriente Médio. A cidade é
conhecida pelas suas praias exu-
berantes e amplas avenidas. As
ruínijs. se espalham por cerca de
cinco i quilômetros quadrados e
datam, na maioria, do tempo da
dinastia dos Ptolomeus, que go-
vèrnaram como faraós até o suicí-
âíp de Cleópatra em 30 a.C..
~ Assuã é lugar onde o Nilo é
mais charmoso, um passeio im-

perdível. Uma cidade pequena
que provoca simpatia imediata em
passeios a pé ou de charrete. Pelas
ruas, o aroma das especiarias, das
ervas e dos temperos abre o apeti-
te - e a curiosidade - pela culiná-
ria egípcia, variada e saborosa.
Chá de hortelã, falafel (uma espé-
cie de croquete de carne) e salada
tahine são as estrelas da mesa.
Um passeio de camelo à Ilha Ele-
fantine, com direito a motorista
trajado com as vestes locais, com-
pleta o programa.

Cruzeiros culturais no Egito,
organizados por estudiosos, são
opções para os que gostam de
curtir o passado e o presente do
lugar. Os pacotes para o ano
2000 prometem visitas a templos
ainda desconhecidos pela maio-
ria dos turistas, fora as visitas
tradicionais.

Agito - Se o dia é tomado
pela cultura, à noite a diversão
ganha espaço. Shows musicais,
dança do ventre e encantadores
de cobras estão por toda a parte.
Os cassinos também são uma
perdição. Um show de sons e lu-
zes nas pirâmides também fasci-
na turistas ávidos por magia, be-
leza e diversão.

Para quem pretende passar o
Réveillon do ano 2000 em um lu-
gar inesquecível, a sugestão é um
show regido pelo maestro Jean
Michel Jarre, em frente à Pirâmi-
de de Quéops. O espetáculo pro-
mete, no mínimo, um começo do
ano com o pé direito.

8£»

Milharv*> de ann\ <lt historia w misturam ao moderno na cidade do

Cairo, centra <h um pais que prodw.iu monumentos como as enounes

pirâmides, cuja técnica de construção ate hoje c discutida pelos
estudiosas, assim como as técnicas de embalsainamento.

Outra atração c a l.slin^c. abra »i«antcscu que representa uma

figura ciou metade do corpo de humano c a outra metade de leão

LEYT^nton

Um pedacinho da Suíça em Teresópotis

PACOTE ESPECIAL DE FIM DE SEMANA
De 10 a 12 de dezembro, você só paga a alimentação:

pensão completa, incluindo buffet italiano
com música ao vivo na noite de sábado.

Preço por casal

R$ 130,00/dia*
Crianças até 4 anos não pagam

e de 5 a 12 anos, taxa de R$ 29,00

Além da hospedagem tipicamente suíça,
o Hotel Le Canton oferece quatro
piscinas, saunas seca e a vapor,

atividades de lazer e recreação infantil.

INFORMAÇÕES E RESERVAS
Tels.: (0XX21)

644-6060/6070/6333

Agência de turismo é certificada por excesso de bagagem.

Pelo conjunto do seu trabalho e por ter

o respaldo da segunda maior empresa de

transporte rodoviário da América Latina,
a Sangetur foi a primeira e única agência
de turismo de Belo Horizonte a receber
o Certificado de Qualidade ISO 9002.

Na sua próxima viagem, aérea ou terrestre,

no Brasil ou para qualquer parte do

Planeta, leve na bagagem o conforto

e cs facilidades da Sangetur.
O resto é paisagem para você curtir.

BH (31) 261-1055 Rio (21) 556-0993 sangetur.bhz@saogeraldo.com.br

sano rum
ISO 9002
VIAQf M FtUZ

Sâo 0«r»ldo Turismo

TOW

H
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Coijio chegar a Cairo
Vfairjg: Nao tem voo direto. Sai'das
djatias do Rio com conexao em
Frankfurt. US$ 1.104.
Vasp: Nao tem voo direto. Safdas do
RiiE^-as segundas, quintas e sextas
com'xonexao em Bruxelas, Frank-
fiif?6u Zurique. US$ 1.534.
Costumes
A 'jne.sa: Apenas a mao direita deve
sejuisada para comer - na maioria
dqs^pai'ses do Oriente Medio e cos¬
tume reservar a mao esquerda para
higfene corporal.- Nao e aconselha-
vH'jsentar de pernas cruzadas, pois
mostrar a sola do sapato a alguem e
cJ)n$iderado um insulto.*• *». >

I yHVI DE SEMAWA NA FAZENPA I mDASOSMS-lU lU^MMM r^H
Trmrn=TJ^J...ay »««»(«•. 

WWUMWw l^H
^2 Chale Standart prefos d partir de: RESERVAS: >; ATL-ivriCOHOTH - Frente ao mar. ^——-JnfmH I ®

T I-L FIMDESEMANA NATAL REVEILLON 239-6748. 1 rfMAS piscina,sauna,salaojogos,ar,TV,frigobar ^¦Ijljjivjy
3X42,00 3X139,00 3X243,00 253-6799 CONSUUt quiosque na praia, bar, rest., estac. ¦^¦¦I M.IHUL I EM TEMPOP/PESSOA CASAL CASAL 621 -0009 " ^ 5 >«», http://www.ca8telo.coni.br/atiantlco/lnd8X.htm gaVftty^)FTt»T^^I
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RS^BBfiflBESEEl ff9DGBEESS3 _, •• .Tk|( 15 dias visiiando os m^lhores (M'
4 noites 2inqressos Z dias de ' Safda 26/12 7 noitei, CityTour.TraXlSO Sflfda 26/12 7 noHei, £»y Tour, M^* I ;¦Daunl/lr,n hrt nich0ll~ .j¥lf».- 2 refei?6es, Kit Grantur, Guias desde o Brasil, Market Assist, ,,vH«ii*4fi4* ^1
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Beach Park" Salda aos Domingos. 7 noites, Dunas Salda aos Domingos, 7 noites 8 noites. ca(6 da manhS. Dunas 5 noftes, city tour, traslados 5 noites, city tour, traslados 5 notes, city tour, traslados 5noites,dtytour,traslados 5 noite», oty to^. tfasladca M
Genipabu catt da de Genipabu. Palestra de introdugao ca(6 da ManhS, Dunas de Genipabu de Genipabu, Beach Park", Woul hotel cat. turistica, in/out, hotel cat turlstica. Wout, hotel cat turistica, in/out, hotel cat turfetica, WbuthoWcalturtstlca, K1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦reoMerrestreemapto 4 «ha, Estodia em Pousada A6reo + terrestre. aplo TPL, Traslado p/Praia Porto das Dunas apto.DBLp/pessoa. apto.DBLp/pessoa. apto. DBL flpessoa. apto.DBLp/pessoa. apto. DBL p/pessoa. bi
^^^^^^^^^^^^^¦pessoa, a partir de: por pessoa a partir de: ASreo + tenast™ Atoo.teresW AtooHenwtra A^^tenastm Hno«M. WM

ou5^Q7* Avista 0U5XO7C Avista ou5xyn* ,,"', '47* Avista ou3kQOO Avista Avista ou3X/l An Avista ou3«OQy^ Avista ouJxjny UdeRS I » / » R( 1.375/ deRSZ/Ol RS710.' 4*R) 144 R£a8S- doRs177l US996,' deUSOOZ, US 1.230,- deUj4 lU, IK 1.206/ deU$4UZ US981/ deUjOZ/, US 1.281/ deU$4/l I ¦
B8S^^St!yifiiiMffi!ii^M ^aimyi?T!rrBai ^^3

da manhT citvTnir " 4 noites, ca(4 da manhj, 4 noites, cats da Manha Salda aos Domingos. 7 noites 5.^BHUttiWB<H83^f^^?Sl^^g^Sai^!ifflBBilBlMWB^nHffm^BBBlByroiWllBHi B3oa manna, oiiy lour jOUrSGramadQouCanela.Tourde , :.„,,, c„i /_„:_ rf. c™rA., „<* H, .i,.h3 R„ n:ntl,... ^ ^ArtffAf ' (A^/^n El^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦da.A4ns«terre<treem Uva e do Vinho com Almop) Litorai Sul. (praia do Frances) cats da Manha By night nas • 1/Jtil llEllte EJ
pessoa a partirde .A4reot terrestre em A6reo« terrestre em Cabanas da Oria,A4reo+terrestre _I ~7_l 7vUV«UVv/.i /1Ql/l/1| jj '71'7 WkQW' ^lClViyll 13apto TPL por pessoa. a partirde: apto TPL por pessoa, a partir de: em apto QDP por pessoa, a partirde: iTCTiTwmmi tci/A^tg' I ^tlfllltl 4H«nt**l ' 1250U9< AAC* Avista ou5x^OH* Avista ouSxil Ai it Avista ouS>4/)4 ' |SHIWiHHW!SI|nffl!H TCI :7n-»1* TO 87*' ^.-* ' * Wuv . ^»1

H' deRS'-. R$ 655/ de RS I O RS670/ deRSlO^h RS 605/ deRSlZli ¦
p/pessoa a sercm convcrtidos cm rcais ao cambio do dia do fechamcnto (pacotc intcrnacional) nao incluindo taxa de cmbarquc. * * Ingresso p.'r.l Aqua Park opcional
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,Cmf/ /tentei' '

Fortaleza+Natal ? MaceióFortaleza+Jericoacoara Maragogi

Roma

' Centro - Matriz [*jrj&:
n/s fí [slj°í®o I
ãs^mãkJÊM
itão Domingo até às 14:00hsi j mi

CalUje

Voando
/n*ANsBR/*!h

desde o Rio,
ais passeios«
[Tradicionais,

"^Saídas c/ Guia <
meia pensão e m<

que os Roteiros

ÍMmos Lugaresj

Os picotssRsvelllonl Incluem Todos os ttens di Attll
; ;. Crté d. M.nM, Tr«n.fer In/o» VoÉnçio Tr«.nBr

Mo d* AuM«ncii,TrHlad<» • City Tour.
Min* vôo» rnlo alo fretados,

sio v6oi regularts. Qualidade Grantur.

9 noites, café da manhã, Dunas
de Genipabú, Beach Park",

Traslado p/Praia Porto das Dunas
litoral sul. Aéreo + terrestre, apto

TPL, por pessoa, a partir de:
Avista ou5xQAQ*

RJ 1.040/ deRSCvOi

¦ * • Salda 31/12 7norte», Fogos, Miüa Penséò, Cei#a base <!• i
: elsjoitaeeíinelhorMbeWias.Fetàcom orquestra,SI®*Pto

V: ',-: Passeio ftt-.^Úlé« da Mkraffpçi, Poiitsl da MèVaOo^t. A|ri(> 11, X ',-. . Aéreo+Terrestre a parfir :
; ¦-. -K ,>;^f* ,a :" •. - * »• nflfl

, - A vista RJ 1.345,• ou 5x de R$ ZÔOí-1".{-.«. -.tf - !',-'¦•«,«Ji»\T*.iJí,.'....J!í, ¦« «.J JWmriXM&*M^4lMZAXrt&*nW,
Àvl.t»U$1.0B6,
ou3xdeUt 35!

13,15 e 17 dias visitando os melhores parques de Orlando,
Caté da Manhã, Market Assist, Kit Grantur. Guias desde o

Brasil, Terrestre em apto QDP (preço p/13 dias)

Sãfda 26/12 7rató;!^Ttiw7rtóaó:'-i

Aviíta 0U8X Art yl *;
Rti;i70.- d.R> 234i

Mínimo de 20 passageirosSomente para o programa de 17 dias

5 noites, òty tour, traslados
iiVout, hotel cal turista,

apto. DBLpf pessoa.Aéreo «terrestre
Avista ou3xj(A7j

Uí 1.281/ de lK»tt( |

5 noites, dty tour, traslados
in/out. hotel cal turística,

apto. DBLp/pessoa.
Aéreo «terrestre

Avista ou3xQQ7j
US981/ de USOZ. f ,

5 noites, cíty tour, traslados
in/out hotel cal turística,

apto. DBLp/ pessoa.Aéreo «terrestre
Avista ou3x A A') j

US 1.206/ deUjfUA,

5 noites, city tour, traslados
in/out, hotel cal turística,

apto. DBLp/ pessoa.Aéreo + terrestre
Avista ou 3x ^ ^ A j

USWdeUSf IU,

** Ingresso p.\ra Aqua Park opcional

NA TERRA DOS FARAÓS

Rio - New York - Paris - Rio $ 999
Rio - New York - Londres - Rio $ 1.091
Rio - New York - Miami - Rio $ 566
EUROPA EM TREMROTEIROS / PASSES

li&Liitl MADRID IflMl [\ !1
a^reo + nthotel duplo

ilrlil $ 834 IBM

Madri 679
Paris 679
Londres 679
N. York 790
Mianli m

EM TEMPO Türismo 295-5772 / 542-7118 Plantão 9946-0710

NATAL E REVEILLON

TELEFAXES:
45íF Í024)764-2891

CíMNTUR CR^NTUfí -f GRANTUR + GR4NTUR -f GMNTUfí -f <JR4NTUft + GR4NTUR ? GMNTÜP + Gf*4NTUft ? GMNTÜfí

7 noites, café da manhô, City Tour
em Fortaleza, Beach Park", Pedra
Furada, Lagoa Paraíso, TKT Aéreo

Fortaleza/Jericoacoara, Aéreo ?
terrestre em apto TPL por pessoa,a partir de:

Avista ou5x f)£A *R$1.320,* deRSZUT-J
Salvador

4 noites, + café da manhã.
Aéreo + terrestre em apto DBL

por pessoa, a partir de:
Avista

R$520/ de RJ 104,*

Beto Carrero
4 noites, 2 ingressos, 2 dias de

visita ao parque c/ingresso incluido
café da manhã. Aéreo + terrestre,
apto QDP, por pessoa, a partir de:

Avista ouõx^QA*
RS 600/ de RS I C\Jl

4 noites, café da manhã
Olinda. Aéreo + terrestre em

apto QDP por pessoa, a partir de:
Avista ou ix A ri i

RS 770/ de RS I OHl

4 noites, café da manhã.
Aéreo + terrestre, apto TPL,

por pessoa, a partir de:
Avista ou5x^QQ^

RS 645/ deRSl^Cj,

embdmi9 noites, Olinda, Beach Park" Salda aos Domingos, 7 noites, Dunas
Dunas de Genipabú, café da

Saídas aos Domingos, voando TransBrasil. Os programas Nordeste
incluem: Guias Locais, Bolsa de Viagem, Market Assist, Traslados.

I Natúí:J<5#l
7 MM Café aà;Mánt>8j7 RáfélçOe», CHy Triür,
Litoral Sul, Dunas Fixe» «Dunas Móveis ? Muriu,

Aéreo ? terrestre, epto QDP. por pessoa, a partir de

55214#,

Fortaleza Ja
7 noites, Café da Manhã, 7 Refeições, City Tour,

Beach Park + Aqua Park, Tour a Canoa Quebrada
Aéreo * terrestre, apto QDP, por pessoa, a partir de:

A vista ou 5x n A Q *
R$1.240/ de R$ 4Ln*ü)

7^ ^ _ 
- Faça parte

j5'^ deste sonho

? Exclusivo
|\ M
im.TM.-i

Solicito nossa
profjran^ jçdo

15 dias vl5ltando os melhores parques de Orlando, AvlttaUS1.3B2,*
i'Piitf/tlllkH ¦.Hrt.nienoitffl:--- JWW..I 2 refei^fies, Kit Grantur, Guias desde o Brasil, Market Assist, AC A *

cale da Manha, Terrestre em apto QDP ou 3x <w US tut,

super Programa?ao Avl.taUI1.428 *

Si^i^WWWWBi^ Apto QDP, Parte Terrestre ou3xd»U> 476* Slf

manhã. Aéreo + terrestre em apto
TPL, por pessoa, a partir de:
Avista ou 5x A Q*7 ic

RS 985/ de RS I 57 h

de Genipabú, Paléstra de introduçãoà Ilha, Estadia em Pousadacafé da manhã. Aéreo + terrestre,apto TPL, por pessoa, a partir de:
Avista ou5xn*7r*

RS 1.375/ de RS £f Oi

Salda aos Domingos, 7 noites
café da Manhã, Dunas de Genipabú

Aéreo + terrestre, aplo TPL,
por pessoa a partir de:

A vista ou 5x A A Q *
RS710/ deRS \ liC.I

Recife e Porto de Galinhas I Serras Gaúchas
7 noites, café da manhã, City Tour

Recife/Olinda. Aéreo ? terrestre em
apto TPL por pessoa, a partir de:

Avista ou5xQAC*
RS 1.025/ de RS ZU Jl

4 noites, café da manhã,Tour à Gramado ou Canela. Tour deUva e do Vinho com Almoço. Aéreo ? terrestre emapto TPL por pessoa, a partir de:
A vista ouSx-jQ-l *

RS655/ rieRS IO ll

4 noites, café da Manhã
Litoral Sul. (praia do Francês)

Aéreo + terrestre em
apto TPL por pessoa, a partir de:Avista ou5x^óy4*

RS670/ deRS I Oti

BMEBBB3B8 noites, café da manhã, Dunas
de Genipabú, Beach Park",

Traslado p/Praia Porto das Dunas
Aéreo + terrestre, apto

TPL, por pessoa, a partir de:
Avista ou5x A "7"7 ?

RS885/ deRS I I 11
Porto Seguro

Saída aos Domingos, 7 noites
café da Manhã, By night nas

Cabanas da Orla, Aéreo + terrestre
em apto QDP por pessoa, a partir de:A vista ou 5x A f\ A *

\L h

Madrid
5 noites, city tour, traslados

in/oul hotel cat. turista,
aplo. DBL fl pessoa.Aéreo «terrestre

Avista ou3xQQn x
US996/ deus00/.,

Londres Lisboa

RS 605/ deRS
•Preços p/pessoa a serem convertidos cm reais ao cambio do dia do fechamento (pacote internacional) não incluindo taxa de embarque.

è -W~} 1 . :h3>

GR4NTUR + GR4NTUA + GR4NTUR + GR/WTUR + GR4NTUR + GRANTUR ± GR4NTUH + GR4NTÜR ? Gn^NTÜR ? GR4NTUr>

' •-» X
Cooio chegar a Cairo
Varig: Não tem vôo direto. Saídas
djáíiás do Rio com conexão em
Frankfurt. US$ 1.104.
Vasp: Não tem vôo direto. Saídas do
Rlb--às segundas, quintas e sextas
com'xonexão em Bruxelas, Frank-
fiifPòu Zurique. US$ 1.534.
Costumes
À Inesa: Apenas a mão direita deve
sèpíisada para comer - na maioria
dòs^países do Oriente Médio é cos-
túme reservar a mão esquerda para
higiene corpóíal: Não é aconselhá-
vfe)"sentar de pernas cruzadas, pois
mostrar a sola do sapato a alguém é
considerado um insulto.*• . fc

Chalé Staudart prefos à partir da:
FIM DE SEMANA NATAL REVEILLON

3X42,00 3X139,00 3X243,00
P/ PESSOA CASAL CASAL

DOMINGO, 19 DE DEZEMBRODE 1999

fiw PE SEMANA NA FAZENDA

RESERVAS: v
239-6748 x' férias |253-6799 CONSUIIE
621 -0009^ PRESOS,

VIAGEM
viagem@jb.com.br

Além da

JORNAL DO BRASIL '"j

Fotos de divulgação

Pirâmides, esfinge, templos. Apesar
desses programas estarem presentes em
99% dos pacotes para o Egito, roteiros pa-
ralelos que não perdem em nada para os
tradicionais estão ganhando a simpatia - e
a presença - de turistas ávidos por desço-
brirem tudo sobre o berço da civilização.
Cidades escondidas, balneários badalados
e locais propícios à prática de esportes
desmentem a fama de que os egípcios só
pensam em se preparar para a outra vida.

Dahab, uma espécie de Búzios à mo-
da egípcia, é uma vila de beduínos entre
o Mar Vermelho e o Deserto do Sinai.
Jantares à luz de lampião, hospedagem
em campos beduínos e bares à beira-mar
dão um toque de charme e descontração

ao lugar, que nos fins de semana fica lo-
tado por jovens de vários cantos do mun-
do, em verdadeiro intercâmbio cultural.

Cruzeiros de quatro dias no Rio Nilo
permitem ao turista navegar pelas mara-
vilhas do lugar e ver de tudo um pouco.
Guias especializados transmitem história
e curiosidades de um povo que resistiu
ao tempo, conservando monumentos que
até hoje são estudados - mas não total-
mente explicados - por historiadores, ar-
quitetos e até ufólogos. Também fasci-
nam as visitas às ilhas exóticas de Poros,
Hidra e Egina.

No deserto - O Egito também pode
ser explorado pelo ar. Conhecer o Deser-
to do Sinai e Sharm Sheikh a bordo de

um balão é um programa inesquecível.
Os meses de dezembro e janeiro são os
mais propícios pois o inverno egípcio
tem dias agradáveis com noites frias. Em
março, é preciso ter cuidado pois é a épo-
ca dos ventos fortes.

Desertos rodeiam o país. Alguns qui-
lômetros ao sul de Cairo, literalmente no
meio do deserto, Wadi Degla encanta e
surpreende os desavisados - alguns pen-
sam se tratar de uma miragem. Uma ci-
dade pequena, mas grande o suficiente
para abrigar 64 diferentes tipos de vege-
tação e reunir espécies exóticas, como a
raposa vermelha, e outras em extinção,
como a tartaruga egípcia.

As condições propícias à pratica de

mountain bike e escalada atraem jovens
egípcios nos fins de semana. Fora dos ro-
teiros tradicionais, a cidade peca por não
oferecer nenhum tipo de acomodação e
alimentação, sendo apenas um lugar de
passagem, mas interessante o suficiente
para uma esticada.

Para os de espírito aventureiro,
acampar em Luxor e Tebas permite um
maior contato com a cultura e o estilo
de vida local. Excursões ao Monte Sinai
e safáris a vilas de beduínos também
são programas originais.

Leia mais sobre o
Egito no JB Online

mo DAS OSTRAS-RJ
7 DIAS CASAL Cl CAFÉ - 350,00/400,00
Exceto Carnaval e Reveillon
ATLÂNTICO HOTEL ¦ Frente ao mar,
piscina, sauna, salão jogos, ar, TV, frigobar
quiosque na praia, bar, rest., estac.
http://www.ca8telo.coni.br/atl9ntlco/lndex.htni

atlan1@ca8telo.com.br

história
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^^K__ ¦' ^

CARTOES DE CREPITO: A=Ameritan Express C=Credicard D=Diners S=Sollo V=Visa —

/\ COMO PROCURAR: E facil. Voce escolhe uma regiao do COMO ANUNCIAR: Voce paga 50 reais por publicagao.

/»/^\ v\ Rio de Janeiro ou periferia, a cidade do seu interesse, Ligue para 516-500(1 e informe-se sobre descontos

_ amiA^ Tv, ventilador teto. trigobar, varandas PS  Estac priv., passelos barco, curso mergulho, play, beira mar '40,00 •60'00 Todos (024)622-2738/024-622-1397

^HTTEnnMl^il ARRAWLDOCABO 
~ 

CasadePedraPonlaldoAtalaia 7ap„qto,sla.varda,Irigo.vent.,4pessoas, esta Mergulho, pesca,sauna,churr,piscina, calaque, tor '50,00 "80,00 _AS  21-294-7364/9994-9727/239-9839

arraial DO CABO Pousada Ninho Das Gaivotas 10 suites, ventilador, frigobar, tv PS Fica entre Mar/Lagoa. 35^00 [—\* SSST5SSK-— SS 1=^  Suites com tv £ cabo,Irigo, vent.teto, ar. PS Parte Praia. PiscinaIntantil, Opc. Passeio Barco.Consulte Pacote  35,00 50,00 AV (0,24)622-1152 / 9972-1548
Para maiores detalhes, alguns Summer Hotel Aoto tv.vent teto/ar. trigobar cafe estilo colonial. Praia, passeio barco, mergulho, buffet a Kilo trutos do mar/ churr 40,00 50'00 ]°<]°s_ 0XX24-622-1106/622-268
Sr™"" L"!!., «°» 'M
Os hoteis que tiverem esta ARRAIAL DO CABO  rcusaoa   (021)462-1757/ 021-9145-0670
marco ?, estdo disponh/els na ARRAIAL DO CABO Pousada Lymar Ste tie mar, frigo.. vent.teto.Tv. PS Slaojog-Sl. ieH..churrasq.p. barco ±n±T, L, 

«» „¦»homepage ou em e-rnail_ ^ apdaiai nnnnn Pnu^aria Canto da Baleia Suite (rente mar, frigo/ar, vent, tv. PS Piscina, sauna vapor, estac., salaotv. 60,OU 
jBonrne. p. www., . 

ARRA|AL DO CABO Genesis Suites e Lazer Ar. TV. Frigo. Vent, tel. som ambiente, varandaPS Sauna, Piscina, Sala gtetica, Quadra tenis, estacionamento 66,00 77,00 Todos mj&W*

^Ernmmm BARRADESAOJOAO Pousada da Barra Apartamento com ar. TV e Frigobar. PS Frenle mar, piscina, bar, restaurante. estac Pacote Reve.llon 50,00 65,00
nnuo^Sntarrt™ Nantes Aotos dpi/ tpl. c/varandas. ar cond, frigobar, TV Saiao bar, jardim, pise, 150m praia Genbl Cons. Reveil. 100,00 135'°° ™L_ 823-6718/(024) 623 6718

* 
Ponte Rio-Niterol /BR 101 7 Pousada De La Lanqouste Ar.Tv.Tel. Frigobar. Cofre.Som, VarandaPS Sauna. S. jogos. Barco. Estac. Restaurante Cigalonn. Golf. Mergulh^ 120,00 135,00 Todos (024)623-1273/623-6218 

.DiniMtlA:  PousadaMykonos 2suitesc/hidro., frigobar, tel.ar.somPC Sauna,piscina, hidromassagem. estacionamento 120,00 192,00 Todos (24)623-2528/(24) 623-2558

Arioial do Cobo -158 Km  
Ru7in<! Meaaresort Bauen Hotels Suites, frigobar,tv.vent. teto, ar.telef. cofre,PS Praia, equipe lazer, sauna,pise, hidromass., restaurantes, bar 142'00 156'°° ™?L- (024) 623-2200/623-2446/655

SSSSgm-l2B»n 
SS? Bar.somambiente, TV,Irentemartodos~apto7pi Saiinaseca/vapor^iscina, bar,rest,salaginastica, salaojogo 148,00 193,00 Todos ,024)623-6161/fax,024-623-2297

P Sr^lTsKm 
Hotel 

Vila Boa Vida Bangalfls c/ar, tv, cofre, frigobar, tel., varanda.PS. Bar e restaurante(vista panoramica), piscina c/250m, area verde. 160,00 220,00 VACD 
^^3-2035

if tobo Grande-123 Km Pousada 
Surf Geriba Aptos c/ ventilador teto, frigobar, varanda PS Piscina, churrasqueira, sala tv, rede, jardim. Pacotes promociais 25,00 4°'°° ^os_ 24-623-1737

£gffil61»n... " p!liha;  7 Suites c/ar, frigobar, varanda PS B, restaurant, sala logo. Preco especial Reveille, (24)623-2198/(24)9986-6451

^§:m136Km  Suites com ar, trigobar, 1 praia Geribd'2km Centr0 _J^L

IV . a,MA: Si PousadaMiditerranea Suites, are ventilador teto PS Piscina, sala tv e video. Junto apraia dos Ossos. Pacote Reveillon 39^2
Tropical (quente e umido) Pousada Jardim da Ferradura Ar, TV, frigo, ventilador teto. So a 500m Rua das Pedr Piscina. Estacionamento. 4Q'1"1 50'D0 -^r-r-T
COM QUE ROUPA:  Tnra rinlnhn Frig0i ar condi vent. teto, suite c/ varanda e rede PS Pise., churraquelra, sauna. Feriado pac.  40,00 60'0Q (24) 623-2415 il:
Blquinis, sungos, shorts Pousada _ji  p^rin„am(.ntn 45.00 70,00 24-623-2139/31-9941-3972
camisetas, mas nao esquega Rfras Vila Acqua Mare Suites com ventilador, tv cor, etc. PS Frente para o mar, piscina, sauna, estacionamemo. "^7^
o agasalho para noite Pousada Alto Manhattan Aoto vista mar, ar-condicionado, trigobar, TV PS Piscina, churrasqueira, bar. Pr6x. Praia Tartaruga e Geriba 50flC^
secretarias de turismo -r— Ar, Tv, frigo, cafe manha, video, musica ambiente PS Estac. fechado, prbx. R.das Pedras, amb. amplo e romantico. 50'0I) 70'00 -'"")

itoi PousadaGenteBonita Suites.ar.trigobar, estacionamento. PS. Praia 100m,piscina,churrasqueira,salalV,Pacote3a.idade !!'!!lTn)623"6481,

M665.4145 ito PousadaL-etage Ste c/ar. frigobar. tv,2 para.ela R. Das pedras ps Convenio c/Beach club (Geriba)
Buzjos -r—  . „ . d G„ bj k Frigo tv cA/ideo, jardim individual c/rede.PS Bar terrago ceu aberto c/rede, estac. Pacote Reveillon imperdivel. 50-°° 90'00 (024)623 

»r3'2°" Z Z 
 

Ar IV, frigobar. vaga garagem. PS A fin mfifrns nrala neriba. Pousada aconcheqante  (24)^2455

iSjST Si  6 suites, ar cond, frigo, ventilador teto, PS. Piscina, sauna. Perto da Praia de Gerib,

ST'624-3275 itoi Pousada Chez Marine 6 suites, ar cond, frigo. ventilador teto, PS. Piscina, sauna. Perto da Praia de Geriba !'! 
!!'! ^ LL_„nA

Tel.: (021)637-1999  pn„raHa i a rpiip Ar, TV,friqobar,cofre,interfone. PS Centro de Biizios, Praias, passeio barco, passeio ecologico 55'00 7Q'0Q Todos |Q24)6'!J 
" .¦1-,-  „»», naiineichfitocwnrtiCHa.PS b»A30—d.« SSJSB W'M4 

S,MWI...M*. WTOW.IM. «.*^ «LJML
fcffljnsEffl -jj— rriiSni+1 ~ ?nts/ kitinet/stes mobiliadas. tv.ar.rede. PS Pr6ximo praia de gerib&. estacionamento privative. 60,00 120.00 wmj-mw ——-
,el-10241651'2254   353 |1rir, Lr. Pisrina / pstarinnamentn / 400m / Praia GeribS. Pacote especial p/ 60,00 1 05,00 24-623-6542/623-6542/61-354-3280BUZIOS Pousada Alcobara Ar / iv / mgopar k& ————— orcqmcot-ir wir

iii Pousada ReoousodasFiores Ste amp, a, co, americ, vent. teto. frigo, vardaPS SI tv, piscina,sauna,estaclon. .churrasq/ bar. Pete Reveillon 6«00

Pnncarta Paraii'i Suites amplas.TV. frigobar. ventilador teto, ar. PS Varanda Individ.c/rede, jardim, qdra volei, estaclon. intemo, prai 63|0° 63'00 J24) 62W08B

5S£ Pousada Marbella Ar. venlteto. trio, TV, tone, cofre, varanda. PS Piscina adulto e Intantil, sauna, churrasqueira, estacionamento, m W,00 fea „.'n
iioi Lagostin Pousada Apto. cama king size, frigo tv c/vid, ar. tel, som PS Bar. rest, sauna, saiao de jogos, boutique, lavnd. estac. 6M0 115,50 Todos CT 275-201 - 

^

Ml BUZIOS Pousada Casa do Timoneiro Ar. TV. Frigob, Ventil, em 4 amb. PS Sauna, Pise, Sla TV, bar, estac.

J'Moi, Pousada Gisele ~ Suites c/varandas frente mar, Tv,ar.frigobar.PS Passelos de barco, praias, sala video, bar/ restaurante 7M0_9M0 (24)623-2674 (das 8 as 20h)
'/N ito5i Pousada 

Arambar^ Ar cond.TVcorJ^ven^^vi^ p/praia, WPePC Sauna, piscina, rest, gar, mesa jogos. vista praia Mangulnhos. Rasa 75JD 120,00 Todos (24)^-223^

SSi Pousada CasadaGente Ar, trigobar,estacionamento. Pgto linanciado. PS Sauna, piscina, praia Ferradurinha/ 50 metros Geriba
 PnncoHa rho7 Mirp Surtes e ouartos. Ar, ventilador, frigobar e TV. PS Centro, Estac., sala TV. pr6x praias. varandas c/ redes 80'00 120'00 (024) 623~'?54

^ %) izioi Pousada Pelicano ~~IZI Vent.teto.frigo.estacion.Todosqtosvistamar.PS Centro Buzios.prdx. praias,passelos barco/ecologico. restaurante 8M^11M0_ _Todos_ (24) ^WM) 623-6033

BUZIOS Pousada Saint Germain Aptos amplos, frigo. ar.tv cor, vent.teto PS PrWvo, piscina, amplos jardins, a 500m da Rua das Pedras 8M0 160,00 _A_ (024) 
7V& ite Pousada SaravS 20 aptos,7 luxo c/vista mar, jardim. tv. frigo. cofre. Piscina, home service 24hs„ estacionamento, vista fantastic, Pa ' 

!'Pousada Sol de Geriba Suite, frig, tv/vldeo. ar.vent.cotre.tel.PS Piscina, quadra, to lazer, estacionamento coberto, restaurante

?^Y4k. Z BUZIOS 
"pousada 

Terrasse ? Ar. TV. Direct TV, frigobar, cofre, varandas, tel,PS 2 piscs.(hidromassagem), Bar, decks panoramicos c/vista Mar, resteu ' ' *
ite Pousada Canto da Praia 17 suites beira mar, varanda, ar.tv. frigobar PS Fte praia, pise, sauna, jogos slao, estac.int, Pte. Reveillon , 5, (24)^1/(21)9709 20 0

<&&& Pousada do Namorado  Ar. vent teto. frioo. suites luxo, estaclon. PS Pro*, praia MM, sauna, piscina, si tv, restaur. Pacote ReveHlo 90'00 135'00 CV 24-623"6431 ——-
r rfj Suites duolas/triplas ar tv frigo MP S.jogos, sauna, piscina intantil, estacionamento privativo 90'00 134-°° AVS (021)430-3271/ 3272/325-9482

PpUl!rlJapr,nnha5 Ar.tv a cabo, canal de video, frigobar, telefone, PS 2 pis, sauna,hldro.bares,s. ginist, s.jogos, volley, home theatre 98,00 135,00 VSA (024)623-6448/ 623-6597
" f fC CABOFRio Malibu Palace Hotel Ar, TV cont remt, frigo, tel, som. Caft/Alm. MP Sauna, piscina, play, Salao jogos, Bar, piscina -72,50-'164,00- lodos_ (024)645-5131 ax. 02 - -

/''I/ <yA^C 
^3 CABOFRIO ~ Punas do Pero Pousada Camping ? 

~ 
Suite varandas venBladores PS Piscinas, sauna, quadras jogos  Sm"mm " 

(024) M7-1779 
^

CABOFRIO Pousada Casuarina Suites c/ frigobar e ventilador em 12.000m verde PS 2 piscinas, sala de TV com Parab6.ica. estacionamento Todos 
24)6^6/(31)272-4114

¦ ^ ^ ' i 
"tJ 

CAB0 FRI° Pousada da Praia Suites TV. geladelra.ar.vent. teto. estacionamento Praias, sala TV ' [24)643 
2238/(32)213-6291"condominio 

do Minas Praia Clube Preco aoto equip, ate 8 pes ^senr. 2qte+ dep s6 hosp 150m. praia do Pole no Malibu. qdr esporte. gar, paga. s jogos.1V 2^2)213 629

4V-»y V\0^;W¥ (  HolelLeJardin/ Aptos. 3/5 pessoas, frig/vent., tv.MP 2 piscinas, campo futebol. 12.000m de verde. rest, si. festas, 40.00 120,00 (024)644-0593
Pousada 

Suzv Suites, TV, ar, frigobar, refeigao opclonal PS Salao jogos, churrasqueiras. sauna e estacionamento 40'00 70'00 (024)643-1742/02 —

K.-  Arty tel frigobar cofre vista panoramica PS Praia priv.. piscina, sauna, voley, futebol, savelros, bugres 56'°° 77'00 (024'^ 3°°1 . ¦

£5—.-A T.fJ' u —_ ri Cctar5„ Suites com ventiladores de teto Piscina, sauna, campo society, quadra voley, churrasqueiras, etc 70,00 90,00  (0xx24) 643 1446

JT '' rf^St CABOFRIO Caribe Park Hotel Ar.TV.Higooar, leieronewf a— —_ cnm flnnn Tnl1n5 mMifi5l.91Rfi/fi?4-?162 I
X® IGUABAGRANDE ~ Pousada Solar D' Iguaba 30 suites, ar cond.Tv cor, frigobar. garagem PSeMP Piscina, salao jog, play em frente pra, 

jardins ' /flfee A tv . J* \ 777777 Hntpi Abusos TroDicais Ar, tv, telefone, frigobar, Irente mar,MP Piscina, sauna, estacionamento, aparelho ginistlca. Cafiejanta 88'°° 120'0Q (024)773 
Suites 

c/tv. ventilador, p/2,3.4 pessoasii Piscina, - jogos. „atv, restaurante, esfeclonamento 35,00 45,00 ^ ¦
 19 suites c/tc vent, teto PS ~ 2 piscinas, jogos, quadra socity, praia, canal. Pacotes Especiais 45'00 85'00 __h Oxx-21-648-1606 / 648-1668

«p ==s—irr: —s™r -— «=»

Rin OAS OSTRAS Hotel Se Acheaue Suites Vista nlena o/mar. Ar. Iv. Frioo. lei PS Bar,SI. Convengoes/ginast, lavand, sauna, Pise A/1/ Termica iVhidr 55 00 55'00 (°24) 764 1947—
i1&T0&L ;—7 C„itpc ar Tu frinn upntiMnr iptn PS Beira Laqoa, pise., area chum, ginastica, passeios barco 40,00 50,00 (021)502-6557/9275-0883/722-0932
- >20 SAO PEDRO D'ALDEIA Pousada Tamatoa Suites, ar.Tv.fngo, ventilador teto Pb a »n 447^702/(241651-9009

SAQ.flfltMA "ftiisad, Barra Itoa ¦» ZZZmZ
^mi..... 1 = S mJZ 

m * gig
- "H Pousada 

Viva Mar Frente mar TV cabo. varanda c/rede. ventilador e som, Futeb/ volei/ play/ resV bar c/ terrago panoram/Pct. esp. Reveillo 46'°° 60'00 ^CDS  
_:«4§Jl  Suites 0/ 214/6/10 Pessoas. venttet^i^ 7^1^. bosque. Aluguel: cavate, prancas surf, bugre. jOj^O (0,24)651-1008 / 651-5013

SAO PEDRO D'ALDEIA taada Porto do Sol Suites ar.tv rem., vent, teto, frigo. video c/prive PS _ A beira da Lagoa. aguas cristalinas. serve bar^passeios de barco 40,00 60.00 DCSA Mglg|-^gn±

SAO PEDRO D'ALDEIA frusada Casa dos Amigc Stes/vta praia/ar/tv/frigo/coz mineira/MP Pise/ bar/ passeio Uaineira^lcidetas/qd. esport/ si vdeo W0 9 .00 024 62^ 
^63

N SAO PEDRO D'ALDEIA Pousada Ponta da Pe;a  Ar, TV, frigobar, ventilador de teto PS Praia, piscina, bar  ' (24)621-2441 
/(24)621-6596

V&lV SAO PEDRO D'ALDEIA Pousada Pontal da Praia 12 suites c/varanda vista praia/TV/ar/frigo/PS 3 pises (Htm, coberta)/ sauna/qd. Mntf serv. bar praia/ lancha  7000 9000 1 (24)621 2441 /(24)621 6596
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REGIÃO DOS LAGOS * Pregos Promocionais

LAZER

INTERNET

DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999
VIAGEMJORNAL DO BRASIL

Fácil de achar. Rápido de chegar.

PS = PENSÃO SIMPLES MP = MEIA PENSÃOPC » PENSÃO COMPLETA\/= DETALHES NA INTERNET

(024) 622-2738 /024-622-1397Estac priv., passeios barco, curso mergulho, play, beira marTv, ventilador teto, frigobar, varandas PSPousada Thetis HotelARRAIAL DO CABO
ARRAIAL DO CABO

21-294-7364/9994-9727/239-98397 ap„ qto, sla, varda, trigo, vent., 4 pessoas, estaCasa de Pedra Pontal do Atalaia
Pousada Ninho Das Gaivotas Fica entre Mar/Lagoa.10 suites, ventilador, frigobar, tv PSARRAIAL DO CABO (0xx24) 622-1152 / 9972-1548Perto Praia, Piscina Infantil, Opc. Passeio Barco. Consulte Pacote• O CURTA VIAGIM «STÀ TODOS Oi

DIAS NA INTERNET*
Para maiores detalhes, alguns
dos hotéis possuem link no
JB online.
Os hotéis que tiverem esta
marca ^, estão disponíveis na
homepage ou em e-mall.
JB online: http://vww.ib.com.br

Suítes com tv à cabo, trigo, vent.teto, ar. PSPousada OceanoARRAIAL DO CABO
ARRAIAL DO CABO
ARRAIAL 00 CABO

0XX24-622-1106/622-2687Praia, passeio barco, mergulho, buffet à Kilo frutos do mar/ churrApto tv.vent teto/ar, frigobar café estilo colonial. PSummer Hotel (24) 622-2219/(24) 9972-2843Salões jogos/ginâst, sauna, duchas, quadra vôlei, piscina, play
Slão jog., sl. leit., churrasq.p. barco 

Suítes duplas, ar,TV cabo, v. teto, frigo,estac. PSPousada Chandra ?
Pousada Lymar

Piscina, sauna vapor, estac., salão tv.Suite frente mar, frigo/ar, vent, tv. PS
Ar, TV, Frigo, Vent, tel, som ambiente, varanda PS

Pousada Canto da Baleia
Gênesis Suítes e Lazer

ARRAIAL DO CABO
Sauna, Piscina, Sala ginástica, Quadra tênis, estacionamentoARRAIAL DO CABO (024)764-6469Frente mar, piscina, bar, restaurante, estac. Pacote ReveillonApartamento com ar, TV e Frigobar. PSPousada da BarraBARRA DE SÃO JOÃO (024) 623-6718 /(024) 623-6718100,00 135,00Salão bar, jardim, pise, 150m praia Geribâ. Cons. Reveil.Aptos dpl/tpl. c/varandas, ar cond, frigobar, IV

Ar, Tv, Tel, Frigobar, Colre, Som, Varanda PS
Pousada Solar dos Navegantes ?
Pousada De La Langouste ?

t COMO SAIR DO RIO:
Ponte Rio-Niterói / BR 101 (024)623-1273/623-6218120,00 135,00Sauna, S. jogos, Barco, Estac, Restaurante Cigalonn, Golf, Mergulh

Sauna, piscina, hidromassagem, estacionamento
Praia, equipe lazer, sauna,pise, hidromass., restaurantes, bar
Sauna seca/ vapor, piscina, bar, rest, sala ginástica, salão jogo

120,00 192,00
142,00 156,00
148,00 193,00
160,00 220,00
25,00 40,00
30,00 60,00

Pousada MykonosDISTÂNCIA:
Arraial do Cobo • 158 Km
Araruama -108 Km
Barra de São Joáo • 128 Km
Búzios • 165 Km
Cabo Frio • 148 Km
iguaba Grande • 123 Km
Maiçá.- 58 Km
Rio das Ostras -161 Km
Sno Pedro D Aldeia • 136 Km
Saquarema -100 Km
CLIMA:
Tropical ( auente e úmido )
COM QUE ROUPA:
Biquínis, sungas, shorts e
camisetas, mas não esqueça
o agasalho para noite
SECRETARIAS DE TURISMO
Arraial do Cabo
lei.: (024) 622-1650
Araruama
Tel.: (024) 665-4145
Búzios
Tel.: (024) 623-2099
Cabo Frio
Tel.: (024) 647-1689
Innnba Grande
lei.: (024) 624-3275
Maricá
Tel.: (021)637-1999Rio das Ostras
Tel.: (024) 764-1749
São Pedro D'Aldeia
lei.: (024) 621-1559
Saauarema
lei.. (024)651-2254

(024) 623-2200/623-2446/6552Suites, frigobar, tv.vent. teto, ar.telet. cofre,PS
Bar, som ambiente, TV, frente mar todos aptos PS
Bangalôs c/ar, tv,colre,trlgobar,tel., varanda, PS.
Aptos c/ ventilador teto, frigobar, varanda PS
7 Suites c/ar, frigobar, varanda PS
Suítes com ar, frigobar, ventilador teto, IV. PS

Búzios Megaresort Bauen Hóteis ?
Hotel Galápagos Inn 
Hotel Vila Boa Vida
Pousada Surf Geribá
Pousada do Pablo - Geriba \/
Pousada Canto do Landico

(024) 623-6161/fax.: 024-623-2297
Bar e restaurante(vista panorâmica), piscina c/250m, área verde.
Piscina, churrasqueira, sala tv, rede, jardim. Pacotes promociais
Bar, restaurante, sala jogo. Prego especial Reveillon.
Pisc.adulto/criança, bar, churrasq, a 1 km praia Geribá, 2km Centro

(24)623-2198/(24)9986-6451
(24) 623-2718 /(24) 647-3944

Piscina, sala tv e vídeo. Junto àpraia dos Ossos. Pacote Reveillon
Piscina. Estacionamento.

Suítes, are ventilador teto PSPousada Miditerrânea
Ar, IV, frigo, ventilador teto. Só a 500m Rua das Pedr
Frigo, ar cond, vent. teto, suite c/ varanda e rede PS
Suites com ventilador, tv cor, etc. PS

Pousada Jardim da Ferradura ?
Pousada Toca do Lobo
Vila Acqua Mare

Pise,, churraquelra, sauna. Feriado pac.
Frente para o mar, piscina, sauna, estacionamento. 24-623-2139/31-9941-3972

(24)623-2568Piscina, churrasqueira, bar. Próx. Praia Tartaruga e Geribá
Estac. fechado, próx. R.das Pedras, amb. amplo e romântico.

Apto vista mar, ar-condicionado, Irigobar, IV PS
Ar, Tv, frigo, café manhã, video, música ambiente PS

Pousada Alto Manhattan
Pousada Canteiros Teletax (0xx24) 623-6481Praia 100m, piscina, churrasqueira, sala IV, Pacote 3a.idade

Convênio c / Beach club (Geribá)
Bar terraço céu aberto c/rede, estac. Pacote Reveillon imperdivel.

Suites, ar, frigobar, estacionamento. PS.
Ste c/ ar, frigobar, tv,2 paralela R. Das pedras ps
Ar, Frigo, TV c/Video, jardim individual c/rede. PS

Pousada Gente Bonita
Pousada L'etage
Pousada Solar de Geribá ?

A 60 metros praia geribá. Pousada aconchegante
Piscina, sauna. Perto da Praia de Geriba

Ar, TV, frigobar, vaga garagem. PS
6 suítes, ar cond, frigo, ventilador teto, PS.

Pousada Caracol
Pousada Chez Marine
Pousada Chez Marine Piscina, sauna. Perto da Praia de Geribá6 suítes, ar cond, trigo, ventilador teto, PS.

Ar, IV, frigobar, cofre, interfone. PS
Ar, IV, Frig., cozinha, pátio exclusivo com ducha. PS
5 qtos.soc/empreg, casa 10 pessoas
Casas 2qts/ kitinet/ stes mobiliadas, tv,ar,rede. PS

Centro de Búzios, Praias, passeio barco, passeio ecológico
Bar, Bistrô, 30 metros da praia 
Praia 100m, piscina, qd.volei, churrasqueira, parabólica
Próximo praia de geribâ, estacionamento privativo.
Piscina / estacionamento / 400m / Praia Geribá. Pacote especial p/
Si tv, piscina,sauna,estacion. .churrasq/ bar. Pcte Reveillon
Varanda Individ.c/rede, jardim, qdra vôlei, estacion. interno, prai
Piscina adulto e Infantil, sauna, churrasqueira, estacionamento,

Pousada La Belle ?
Repouso do Guerreiro
Condomínio Pouso das Gaivotas
Casa da Sereia

Ar /TV /frigobar PSPousada Alcobara 24-623-6238/21 -2559885/9716-3185
Ste ampla, coz. americ, vent. teto, trigo, varda,PS
Suites amplas, TV, frigobar, ventilador teto, ar. PS
Ar, vent.teto, frio, IV, fone, cofre, varanda. PS

Pousada Repouso das Flores
Pousada Parajú
Pousada Marbella ? (0xx24) 623-6020

(21) 275-2018 275-1882
0xx24-623-6237/ 024-99769921

Bar, rest, sauna, salão de jogos, boutique, lavnd, estac.Apto, cama king size, frigo tv c/vid, ar, tel, som PS
Suítes, sala jantar, Kitchenete,varanda,frigobar. PS
Ar, TV, Frigob, Ventil, em 4 amb. PS
Suítes cl varandas frente mar, Tv,ar,frigobar. PS
Ar cond,TV cor, frigo,vent. teto, vista p/praia. MPePC

Lagostin Pousada ?
Sauna, piscina adulto/infantil, estac interno, churrasqueira

(024)623-6371/ (021)239-1967
Pousada Casa do Timoneiro
Pousada Gisele

(24)623-2674 (das 8 às 20h)Passeios de barco, praias, sala video, bar/ restaurante
Sauna, piscina, rest, gar, mesa jogos, vista praia Manguinhos, RasaPousada Arambaré^
Sauna, piscina, praia Ferradurinha/ 50 metros Geribá
Centro, Estac., sala TV, próx praias, varandas c/ redes
Centro Búzios, próx. praias, passeios barco/ecológico, restaurante

Ar, trigobar.estacionamento. Pgto linanciado. PS
Suítes e quartos. Ar, ventilador, frigobar e TV. PS
Vent.teto, frigo,estacion. Todos qtos vista mar.PS

Pousada Casa da Gente
Pousada Chez Nice
Pousada Pelicano
Pousada Saint Germain ?

Todos (24) 623-2671 /(24)623-6033
Privativo, piscina, amplos jardins, a 500m da Rua das PedrasAptos amplos, frigo, ar.tv cor, vent. teto PS

(024)623-1892/623-1217Piscina, home service 24hs., estacionamento, vista tantastica. Pa20 aptos,7 luxo c/vista mar, jardim, tv, frigo, cofre,Pousada Saravá ?
Piscina, quadra, área lazer, estacionamento coberto, restaurantePousada Sol de Geribá
2 piscs.(hidromassagem), Bar, decks panorâmicos c/vista Mar, restauAr, TV, Oirect TV, frigobar, cofre, varandas, tels.PSPousada Terrasse? (24)623-6011/(21)9709-2000Fte praia, pise, sauna, jogos slão, estac.int, Pte. Reveillon17 suítes beira mar, varanda, ar. tv, frigobar PSPousada Canto da Praia
Próx. praia Geribá, sauna, piscina, sl tv, restaur. Pacote ReveilloAr, vent teto, frigo, suites luxo, estacion. PSPousada do Namorado

Pousada dos Gravatás ?
AVS (021)430-3271/ 3272/325-9482S.jogos, sauna. piscina infantil, estacionamento privativoSuítes duplas/triplas, ar, tv, frigo MP

2 pis, sauna,hldro,bares,s. ginást, s. jogos, volley, home theatreAr.tv a cabo, canal de vídeo, frigobar, telefone, PSPousada Corais e Conchas
Sauna, piscina, play, Salão jogos, Bar, piscinaAr, IV cont remt, frigo, tel, som. Café/Alm. MPMalibu Palace Hotel ? (021)254-6771 /024-629-2323

(024) 647-1779
Piscinas, sauna, quadras jogos
2 piscinas, sala de TV com parabólica, estacionamento

Suite varandas ventiladores PS
Suites c/ frigobar e ventilador em 12.000m verde PS
Suítes TV, geladeira,ar,vent. teto, estacionamento

Dunas do Peró Pousada Camplng ?
Pousada Casuarina
Pousada da Praia (24)643-2238/(32)213-6291150m. praia do Forte no Malibú, qdr esporte, gar. paga, s. jogos,TV

2 piscinas, campo futebol, 12.000m de verde, rest, sl. festas, s
Salão jogos, churrasqueiras, sauna e estacionamento
Piscina, play, quadra, salão jogos, estacionamento coberto
Frente mar, piscina, hldro, beach voley, estac, snack-bar
Praia priv., piscina, sauna, voley, futebol, saveiros, bugres
Sauna, piscina, salão jogos, discoteca, quadra vôlei
Futuras instalações em breve
Sauna, pises, s. jogos/carteado, blbl., ass. médica grátis 24h
Piscina, sauna, campo soclety, quadra voley, churrasqueiras, etc
Toboâgua/ 4 piscinas/Qd. tênis/ Qd. poliv/ Play/Estac. / S.Jogos

Preço apto equip. até 8 pes s/setv. 2qts+ dep só hosp
Aptos. 3/5 pessoas, frig/vent., tv. MP
Suítes, TV, ar, frigobar, refeição opcional PS
Tv, ar, frigobar, Interfone PS
IV, vent teto, geladeira, rede, varanda vista mar
Ar tv tel frigobar cofre vista panorâmica PS
Ar/TV comum e via satélite/ frigobar/ MP

Condomínio do Minas Praia Clube
Hotel Le Jardin ?

(024)644-0593
(024)643-1742/024-643-1752
(24)643-0702/(24)643-3334
(024)645-1873liookipa-residences.com
(024)647-3081
(24)643-1868/(21)533-8606'
(24)643-3554/ (24)647-1195

Pousada Suzy
Hotel Marissol
Hooklpa Gardens Résidence Hõtel
Portoveleiro
Pousada das Conchas

15 aptos c/ ar, TV e frigobar. PS
Ar/TV/frigo. tel, video, var, 2 apt def fis. MP
Suites com ventiladores de teto
Ar, TV, Frigobar, Telefone MP

Pousada Enseada da Vila Todos (024) 645-4848
Joalpa Hotel ? (0xx24) 643-1446
Hotel e Camping da Estação (024)645-5050/024-643-2235
Caribe Park Hotel
Pousada Solar D' Iguaba

Todos (024)624-2156 / 624-2162-Piscina, salão jogos, play em frente praia jardins
Piscina, sauna, estacionamento, aparelho ginástica. Café e janta
Piscina, salão jogos, sala tv, restaurante, estacionamento

30 suites, ar cond.Tv cor, frigobar, garagem PSeMP
Ar, tv, telefone, frigobar, frente mar.MP
Suítes c/tv, ventilador, p/2,3,4 pessoas PS

IGUABA GRANDE Todos (024)773-5123
Hotel Abusos Tropicais ?
Pousada Luar da Barra Oxx-21 -648-1606 / 648-16682 piscinas, jogos, quadra socity, praia, canal. Pacotes Especiais

Sauna, Pise,SI. Jogos, Quadra, Cavalo, Charrete, Estac., Bosque, Ch-P
Fte mar. Sauna pise., vôlei, futebol praia, s.jogos bar rest

19 suites, c/tc, vent teto PSHotel Farol de Ponta NegraPONTA NEGRA (021)620-2116/024-764-1599/764-6256
(024) 764-1934 / 764-289118 apts. Ar(5 apts), IV,Frigo,Vent. Teto, PS.MP

IV, frigobar, ar, vent. teto PS
Hotel Fazenda Monjoleiros ?RIO DAS OSTRAS
Atlântico Hotel ?RIO DAS OSTRAS (24)764-6509Melhor ponto Costa Azul. Pd. esp. Reveillon 27/12 à 2/1 c/ceia

Bar.SI. Convenções/ginást, lavand. sauna, Pise A/1/ Térmica c/hidr
Beira Lagoa, pise., área churr., ginástica, passeios barco

St. dupla: TV/ frigo/v. teto/ vrdaI rede/ rest PS
Suítes, Vista plena p/mar, Ar, Tv, Frigo. Tel PS

Pousada GirassolRIO DAS OSTRAS (024) 764-1947
(021)502-6557/9275-0883/722-0932Hotel Se AchegueRIO DAS OSTRAS

Suites, ar, Tv, frigo, ventilador teto PSPousada TamatoaSAO PEDRO DALDEIA (21)447-6702/(24)651-9009Bar restaurante, mirante, frente praia, estacionamento10 suites frente mar.com frigobar. tv à cores.PSPousada Barra NovaSAQUAREMA
Salão jogos, churrasqueira, piscina peq, De frente p/ o MarSuítes cI frigobar, vent. teto, tv. MPPousada Praia da VilaSAQUAREMA
A 200 metros da praia, piscina, restaurante, estacionamentoSuites ar.TV. Pacote AnoNovo 4dias c/ceia RS395 PSPousada do SuíçoSAQUAREMA
Piscina, hidromassagem, ducha, restauranteAptos c/cozinha, suites frigobar, vent. teto,TV PSPousada PratagySAQUAREMA
Futeb/ vôlei/ play/ restI bar cI terraço panorâm/Pct. esp. ReveilloFrente mar, IV cabo, varanda c/rede, ventilador e som,Pousada Viva Mar ?SAQUAREMA (0xx24) 651 -1008 / 651 -5013Piscina, sauna. bosque. Aluguel: cavalos, prancas surf, bugre.Suites p/ 2/4/6/10 Pessoas. venUeto, tv cabo, terPousada Ilhas GregasSAQUAREMA 40,00 60,00 DCSA (024)621-1985 / 024-971-1295A beira da Lagoa, águas cristalinas, serve bar, passeios de barcoSuites ar.tv rem., vent. teto, trigo, video c/privê PSSÃO PEDRO D'ALDEIA Pousada Porto do Sol
Pise/ bar/ passeio traineira/bícicletas/qd. esport/ sl videoStes/ vta praia/ arI tv/ frigoI coz mineira/ MPSÃO PEDRO D'ALDEIA Pousada Casa dos Amigos (024)621-1181Ar, TV, frigobar, ventilador de teto PSPousada Ponta da PeçaSÃO PEDRO D'ALDEIA
3 pises (1 térm. coberta)/ sauna/qd. tênis/ serv. bar praia/ lancha12 suites c/ varanda vista praia/ TV/ ar/ trigo/PSSÃO PEDRO D ALDEIA Pousada Pontal da Praia ?
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IANGRA 

DOS REIS Hotel Angra Inn Ar,TV a cabo, (rigobar, telefone, fte mar.PS, MP.PC Sauna, piscina, quadras, salao logos, prala, passeios saveiro 112,00 140,00 Todos (21) 512-1215/259-2947 IH
'w^oTo-Sontos, ANGRA 

DOS REIS 
"hoM 

Portogalo Ar.TV Cabo, Frigobar, Cofre, Teie.one, Rente Mar PS Saunas, Pisc.2 Q.Tenis, Qdra Paddle, Cpo Fut.Esp Nauticos 130,00 175,00 M

tsq M„iufla ANGRA DOS REIS Hotel do Bosque ? Suites/ aptos c/ar,Tv a cabo, frlgo,teletone. MP Sauna, qds, tenis, slao jgs, praia semipnv, jet ski, lancha, caval 145,00 240,00 Todos (21) 522-1098/521-8297
' 'I* A^dM Rels -150 Km ANGRA DOS REIS Pousada Village Marenostmm Aptos. trente p/o mar, praia privativa. saveiro Ar condicionado e frigobar 50'0Q 120'00 ^l36^1.8.

I Mongo'gtteJOOKm ANGRA DOS REIS Pousada Pier 7400 Apts fte/mar, a.pac. reveillon PC Escuna, lancha, mergulho, praia/ pier priv., restaur. 60'00 72'00 (21)240-1550/ 533-2317
1 

ANGRA 
DOS REIS Pousada Porto Marina Bracuhy ? Ar. tv.no quarto, (rigobar, suites e apt.1/2 qtos PC Sauna, piscina, quadra, tenis, volei, luteal bar.e rest, s/jogos, 65-°° 86-°° ACV_ (024)363-1501/ 363-1485

I Quente e umldo ANGRA DOS REIS Caribe Hotel Ar, TV,frigobar,FM.Ione.PS Sauna, ducha, piscina, estacionamento c/ manobrista 70,00 140'00  (024) 3650033' 3653^!°/.3.6.5fB7?

1 e towoomoufju ANGRA DOS REIS Pier 99 Hotel Suites tte mar, ar, tv, trigo. Pacote reveillon Mar, piscina, sauna, jogos, pier, restaurante, lancha,jet, estac. 90,00 150'00 T: 24-365-2303 / 21-325-5350—
v- I . Roup de Praia, shorts, mas ANGRA DOS REIS Pousada Ponta do Leste Ar, tv, trig, teletone PS Piscina, s. jogos, rest, choperia, sauna, pier, praia part 90,00 120'00 (024)361-2661 /9916-6831

; ' '17-cdIatem^iSra0"eP0de ilha GRANDE Pousada Agua Viva ? 14 aptos c/ ar condicionado, TV, Frigobar, Tel PS Pousada de trente p/o mar. Pacote reveillon RS 1.300 90,00 100'00 !!  (021_|688;47^6 ^„
; • scotrMiAS di turismo ILHA GRANDE Pousada Recanto De Lurdes Suites frente mar, ventilador/ar.estacionam. MR  Praia, passeios maritimos, trilhas, vistas panoramicas, translado 100,00 120,00 (24)9991-2395/(24)377-2654

Anoia dos Reis ILHA GRANDE Pousada da Cachoeira Suites c/frigobar, ventilador de teto PS Perto praias, cahoeiras, mata atlantica 30-°° 70'00 21-872-3380/21-9995-3784 htpp:/
:, paraSv ILHA GRANDE Pousada Luar da llha Apt c/ar, frigo, tv, vent.teto, 50m da praia PS Cafe manha servido a beira mar 40$0—70^00 21 9987 0445

^ Tel.: (024) 371-1266 - r. 217,216 ILH/\ 
GRANDE Pousada Mar da Tranquiiidade Ar ou Ventilador teto. Frigobar PSeMP Saveiros (Passeios), traslado maritimo 40,00 88'00 (024)365-2833/024-997-3598

ilha GRANDE Pousada Pedacinho de Ceu 10 aptos, Irigobar, TV, ventilador teto, varanda, PS Sala tv, ducha, c/ rede de descanso 40,00 7Q'00 9987-7024 /899-7081/9634-3307

. ILHA GRANDE Overnativa Pousada Frigobar e ventilador de teto PS Sala deTVeSinuca 44,00 66,00 _CD  509'™/^9;93^ —

ILHA GRANDE Pousada D' Pillel Vent, teto/ frigobar/ varandas c/rede^PS. Sl.jogos:sinuca, p. pong, TV.caiaques. Pacotes especiais Reveillon 50,00 75'00 (21)9977-7380/(21)592-4679—
*1 

K 3e3S7d5l4e1i^6274SS/A ILHA GRANDE  Pousada dos Meros 11 aptos., frigobar, ventilador, TV, varanda, rede.PS Salao c/TV Sky, jogos de mesa/ BARCO p/ passeios c/ flimos decontos 55,00 70,00  (21)269-8316/594-0225/9952-3275
Z . ... ilha GRANDE Oasis Pousada Harnattan ?  Suites c/ar, frigobar, ventilador, PS  A beira mar, c/ amplo jardim, Pacte Reveillon RS 1.300/1.000 d pa 70-00 JM-367-2465 H

|.. ILHA GRANDE Pousada Pedra d'agua Suite c/tv, trigo, ar, ventilador teto PS 50m praia, vista p/ mar, pete Reveillon CI Ceia RS1.200 70-°° 90'00 254-2301 /9635-3149

$ te1:OOhs/Vo°afl%)hs ILHA GRANDE Pousada Recanto das Estrelas Suites c/sala, varanda c/rede, ar, TV, tel. frigo PS PISCINA, Jardim de 400 m c/ churrasq., duchas, sala c/TV Sky 85,00 85'00 /<21> 268"8707—

I Sdbodo, Domingo eferiado MANGARATIBA Hotel Portobello ? Ar.TV Cabo, Frigo,Cofre,Tel., Secador, tte mar MP Saunas, Pise, Tenis, Futeb. Volley Praia, Cavalos,L. Nautico, Sata 165,00 280,00 Todos_ (021) 689-3000 H
I 

Ida: 9:00 hs / Votta: 17:00 hs Porto Real Resort Ar.Tv Cabo, Frigo.Tel. .fte mar, cofre. secador MP Saunas, Pise, Tenis, Squash, fitness center, niutica, cinema, boate 170,00 240,00 (021)523-1212 / 247-7790

I **NCM- Vila do Urate Pousada Paisagem Suites novas c/ar, TV. Frigo, Varanda c/rede PS Piscina, Sala estar, Sala TV,Sala leitura, Jardins, Estacionamento 40'00 80'00  (024) 37116027 3712553

| SegundooSexta-feiro: Pousada Eclipse Suites c/ar, TV, Frigobar, Hidromassagem PS Passeios de Escuna, Praia.Cachoeiras. (pet, esp.pI Camaval) 40,00' 90,00' (024)371-2168/ 024-371-2168

I 
Ida: 15:15 hs/-Volta: 10:00 hs ___ 

Hotel Pousada das Canoas Ar,TV, frigobar, telefone PS 2 Piscinas ad/infantil, restaurante, saveiro, bar, estacionam. 50-°° 80'00 2305/1133
: ' idaM5°i^s7''Vo«a:1,lC?00hs PARATY Pousada Estrela do Mar ?  Suites c/tv, ventilador frigobar Piscina, bar, mini academia, loja. estacionamento 50'00 60'00  24-99142645 H

PARATY Velejador Hotel 27 Aparts., Frigobar,TV,ar-cond., Ventilador teto,PS Pise., sauna,bar.slao. testas. excursoes. mergulho, estac.prdprio, 50,00 70,00 VAC (0XX24)371-1278/371-2246/371-2288
Na manha segulnte __ 

Pousada Vila Harmonia TV/Frigob/Cofre/ar/C. KingSize/ C. Int. Video PS Piscina/ BarI Salao de Convenes/ Estacionamento/ Churrasqueira 55,00 70'00 (024) 371-2334
Tempo de travessia 1:20h __ Estalaaem Mercado de Pouso Suite:ar/TV/frigo/som. Apt:vent. teto/ ar cond/PS Escuna propria/ Promogao 2 diarias, incluindo passeio de barco 65,00 110 00 —(24)371-1114/(21)267-7794

PARATY Villas de Paraty Chales. ar, vent,TV. frigobar, cofre, varanda PS Pise, jogos, play-ground, estac, restaurant, jardins. Categoria lux 65,00 94'00 011-837-9700/024-371-2248—
PARATY Pousada do Principe Ar, TV (opcionais), frigobar, ventilador teto PS Piscina, estacionamento 70,40 Todos—(024) 371 2266

Pousada Porto Paraty*' Ar Condicinado, TV a Cabo, Frigobar. Teletone PS Pis. Bar, Centro Historico. Passeio Saveiro, Q. Tenis, S. Jogos \ 77,00 140,00] Todos (024)371-2323
.A', " ¦

I °""*S 
I"'"" ¦ 

I

AREAL Portoes da Serra Pousada 8 aptos c/varanda, banh.priv, v.teto, ant.parab, PSe Pise, sauna, s. jogos, dardo.peteca.s.tv/ video, s. leitura 70,00 130'00 Todos (024) 257-2815 (Telefax)  ^' # 
mZ^^oTr"'iia BARRAMANSA HotelFazendaParaiso TV,frigobar, ventilador, telefone, PC Pisc/sauna/qdra/futeb/parg/jogos/musc/c.boneca/cavalo/charrete 86<00 98'00 24"353;2611 H

1 Ba'ra doPtai CONSERVATORY Hotel Fazenda Sao Sebastiao Suites simples PC Pise, natural pesca barco, fut/volei, charrete cavalos trilhas '10°'°° 125'°° ®I
Eng^Pouto de Frontin CONSERVATORY Hotel Fazenda Vilarejo Ar/TV/tel/frigo/PC. Pregos pI periodo 2 a 6f Pisc/saunas/quadras/sl. jogos/ restaurante/sl. conven;oes etc. 121,00 135,00 (24) 438-1274 /(21)262-6573
Mendes CONSERVAT0RIA Pousada do Ugo Apart climatizados, amplo living e varandas PC 2 piscina, sauna, volei, bar, boate. play, bosque, lago, barco 70,00 100,00 (021)288-7610/024-437-1421— H
Kheira|d0SUl CONSERVATflRIA Hotel Fazenda doRochedo Tv, tel,frigo. Prego espec. 2f a 6t, colonia ferias PC Piscina termica, saunas, qd polivalente/tenis, futebol sociaty gram 97,50 154'00 ]odos_ (021)575-9189/288-3897/024-438-1152 ^

I Porto Real ENG.PASSos Hotel Fazenda Villa-Forte Ar. TV, Frigobar, Teletone, Som PC Sauna, Pise, Futebol, tenis, squash, boite, voley, futvolei. cavalo 110,00 220,00 ^
: Resende ENG° PASSOS Hotel Fazenda 3 Pinheiros TV, frigobar, heliporto, telefone PC Sauna, pise, quadras esporte. trilhas, cavalo mangalarga, ponei 120,00 240,00 (024)357-1135/ 1137/1139

f r!o dasFiores ENG° PASSOS Hotel Fazenda Palmital Aptos c/frigobar. comida caseiratfogao lenha) PC Pisc.nat, sauna.cachoeira, pesca, cavalo, eg. recreag.volei, fut.jgs 95,00 155,00 (24) 357-1108 /(21) 551-3990
^ Chales Terra Nova Hotel Chales c/ tv. frigobar, lareira^PC Cerqueira, piscina natural tratada, sauna, si. jogos, videoke 1°5,00 120,00 (24) 352;1453_

S nnhnv^efha/BR040 immiA Hotel doYpe Ar, TV, Frigo, Lareira e Telefone PC Sauna seca/vapor. piscina tratada/temica, quadra, sala jogos 118,00 156,00 Todos (024)352-1453
- Comendador Lew GasDarian fmTOA Hotel Pousada Esmeralda Chales luxo. lareira. frigo. tv. interfone, estac PC Sauna, piscina, cachoeira. cavalos, play, bar, restaurante 132,00 146,00 Todos ^f2;1^0^2'1769
: Sapucaia |W|A|A Hotel Donatio TV no quarto, lareira, interfone, frigobar Sauna, piscinas termica e natural, esportes e trilhas 140,00 170,00 Todos 24-352-1110/352-1509
• * ~'Km IlWlAlA Hotel Fazenda Monte Parnaso Chales Germinados com TV. Frigobar, Lareira, MP Piscina Natural agua corrente, sauna, passeios a cavalo, salao jog 80,00 80,00 (024) 352"1223
' Ba^Monsa^OKm Hotel Aldeia da Serra Chales com lareira, TV, Frigo, Varanda c/ rede PC Q.esp, sauna, rio c/cach/pisc.nat, passeios ecolog. dia/ noite guia 98,00 98,00 (024)352-1152/352-1566 
' 4olini„ iwiAlA Hotel Cabanas deltatiaia Cabanas e aptos c/TV. Irigobar. musica, calefagao PC Piscina, saunas, cachoeiras, quadras, trilhas.  98,00 98,00 (024)352-1328 / 024-352-1252

I Maiata"67dKm'Cn,ln"85 
Km Pousada 

Recanto das Margaridas Tipo Aiberg, si estar c/tv/video, traz. roupa cama PS Alguns tipos de jogos (Ping-pong, xadrez, dama, etc) 15,00 50,00 |024)351'102^/ 999;3_0_5_5

S pSba do Suimi 30 Km PENEDO Hotel Chez Claudia Amplas stesTv c/parab., frig., vardas PS Perto rio, redes, 300m Praga Finlandia c/cavalos, restaurante 30W 4W0 (024)351-1408/(024)9991 3124

pfnheeta,-n7Km Hotel Casa Encantada Suite comum/luxo, ar. frigobar. tv PS Sauna, piscina, rio 45,00 59,00 Todos (024)351-1306/024-351-1072

| Porto Iteal'mi 52 Km PENEDO Hotel Daniela ? Chales/Aptos.cAV, Parabol.. Frigobar, Interfone PS Sauna Finlandesa, Pise,deck,si. jogos, Jd. cortado Ribeirao Pedras 48,00 60,00 (°241351 ",1.1.5.1 
f 

°.2.1j!.4.Z."?281

Resende O S-Tkm iioo Pousada Sitio Serenar Chales colonials c/coz.equip. lareira,var. d rede PS Pise, Sauna. Trilha p/cachoeira, Gde area verde, Churr., Ano novo 48,00 55,00 (021)396-0827 / 9997-7554

Rio das Flores'- "l64Km PHflii Hotel Campestre Do Penedo Chales, Tv. Irigobar, PS Pisca, toboagua, sauna, qu. tenis, playground, jogos, ac. Excursoe 50,00 90,00 ^laSf-tl^/ SM-IM3^^

\ TrSs Rtos'0123 Km" PENEDO Hotel Pequena Suecia Tv no quarto, frigibar, telefone PSeMP Sauna, piscina, sala de jogos, salao ginastica, bosque 50,00 120,00 A___ (024)351-1275/(024)351-1343

i w^conde de Maua - 200 Km PENEDO Pousada Alto de Penedo 8 aptos, tv cores, frigobar, ventiladores. PS Melhor vista de Penedo, sauna, piscina.
• sfa»TAiii«sDf turismo PENEDO Hotel Bertell Chales c/ ar. TV, parabolica, telefone, Irigobar PS Sauna, piscina, salao de jogos. natureza. 60,00 70,00 (0Z4)35i-iaB^-Jtnjuw

I ¦ SsasJ^^ PENEDO Pousada Tapera Chale TV cor. frigobar. ventilador teto. PS S.jogos, sinuca prof, sauna, pise, ribeirao, campo sosaite, churras 60,00 70,00 (24) 354-6342/(24)354-0236^—
: Batri0Monsa7"2595 iiBo Village Colonial Hotel Tv, telefone, musica ambiente, Irigobar, ar PS Pise, sauna, sala jogos e carteado, campo voley, play, copa/bar 70,00 70,00 (024) 351-1178/024-351-1165

I Ena° jtauio de Frontin piRAl Hotel Fazenda Vale de Santa Fe Ar, TV, frigobar em todas as suites PC Sauna piscina cavalo charrete lago sinuca mata nativa bicicleta 100,00 150,00 P.1^"1.M^'24^!^"7951

| M241463""08 SACRA FAMlLIA Rancho Aderne Pousada 11 bangalos TV, vent, teto, frigobar opcional PC  Sauna, pise, jogos, pesca, trilha ecolog, cavalos, charrete 60,00 80,00 (24)468-1159/ (24)967-5737

t ^igE^^i1660 SERRINHA DE ALAMBARI Pousada Alto da Serrinha ? Chales lareira kitinete completa churrasqueira PS Sauna piscinas jogos bar restaurante audit6rioTV cachoeiras 66,00 86,00 (21)533"_2171.A21),5M".2.7!!„

I Teu (024) 263-1052 VALENQA Rio Hotel Tv, trigo. som, vent, s. estar, estac, cafe colonial. S. Campestre, s.jogos/tv, piscina, luteb/volei, churr/bar, lag 39,00 64,00
t: mS431'1"5 VISCONDE DE MAUA Pousada Ceu Aberto Frigobar, Lareira, PS Slao jogos, pise. nat.,s. TV, local bonito, area privat. beira Rio 50$)—70$) (021)254 2216/ /024 387 1371—

Rese'nde 353'2834 VISCONDE DE MAUA Pousada Moria Chales, lareira, frigo., TV, varanda c/ rede PS Saunas seca/vapor, junto cachoeira do escorrega, vista priv. 54,00 72,00 (024) 387 1 307 / 021 224^3309—

I ra^)354-3488 VISCONDE DE MAUA Hotel Bosque dasAzaleias 11 chales c/lareira, frigobar e tv, PS e MP Qdra volei, pis inf/ad, sauna sec/vap, s. jogos, area verde, rest/ 59,00 75,00 (24) 387-1216 / (21) 682-2055
1 Tel.: (024) 271-1181 VISCONDE DEMAUA Pousada Tiatiaim/ chales Joao de Barro Chales beira rio, lareira,frigo. APt/Qt simples/ MP Sauna c/ducha e piscina natural. Prox. Cachoeira do Escorrega 60,00 75,00 |24) 387-1345

S |024) 252-0662 - r. 224 VISCONDE DE MAUA Pousada da Lua Chale c/tv, var., lareira, bar, restaurante PS Piscina, caminhadas ecologicas, banho de rio, area verde 60,00 70,00  24 387 1230/21 256 3977

I Tei!?(024) 452-2696 VISCONDE DE MAUA Pousada Casa Bonita Chales c/vista, c/lareira, tv,frigo,varan, c/rede PC 6alq.bosq., pise, nat, sauna, cach, fog lenha, piano, atelier, paz 70,00 55^2 (24) 387 1342 /(24)387 1380

| Tell^oS)'346°685l VISCONDE DE MAUA Hotel Buhier Chales, TV, lareira, frigobar, som, video PC Sauna, seca/vapor, piscinas, quadras poliesportiva, tenis, pista 80,00 180,00 ADVC— (024) 387 1204 1 024 354 0538—
u ' VISCONDE 

DE MAUA Pousada Cabanas do Visconde Chales com tv, lareira, frigobar, telefone. PS Piscina termica, sauna, hidromassagem, rio 85,00 120,00 ADC— 24 387 1115

ARARAS Pousada das Araras Tv, lareira, frigobar, video, telefone MP Sauna, pise, natural/ aquecida, quadras, centro convenes. Financ. 190,00 245,00  24 225 1143

I " 05 ARARAS Hotel Pousada dos Pirineus ? 
~ 

5 chales v. panoram/ TV/friqo/lareir/vent. teto/ PS Pise, term / sauna vapor/bar/amb. coberto / si. projegao / cave/rest. 200,00 220,00 (24 225-1729

| Para maiores detalhes, alguns ARARAS Bed And Breakfast ? 6 suites/ aquecimento/ lareira/ salao c/TV bar PS Jardins I riacho / passeios 60,00—2100 (24) 225-2066 / (24) 225 2065

1 JB°o!^!S P0SSU8m link n° ARARAS Pousada Fazenda Monte Horebe 7 chales, Tv, frigobar PS Caminhadas, trilhas, piscina, c/ cafe da manha requintadissimo 60,00 80,00 024) ¦225-2056

1 Os hotels que weremesto Pousada do Juca ? Tv.friqobar, lareira, hidromassagem, etc. PS Trilhas. 60,00 110,00 24^2131

| KpSgetmfmT 
^AWS Pousada 

Vale do BeijaFior 10 Suites c/frigo, TV, video, vent, aquecimento PS Piscina, Sauna a Lenha, Cachoeira, Salao Jogos, Quadra Futebol 80,00 110,00 (24)225-1008/(21)220-0236/240-7217
JB online: http://www.ib.com.br Pousada Samadhi 4 aptos., chale p/ grupos MP Sauna, piscina, volei. ping-pong, esteira, mfedioo plantao 85,00 125,00 55 (021)220-3254/024-225-1341—

CACHOEIRAS DE MACACU Hotel Fazenda Recanto das Aguas Ar.TV no quarto, Frigobar PC Duchas Escocesas circular/ cachoeiras/ piscinas igua mineral 160,00 225,00 CVSA—649 1152/^240J)404

CORREIAS Chales do Bontim Restaurante Pousada Chales lareira, frigo, vent, var, tv.cama kinsize. PS Restaurante, caminhadas c/guia. si. jogos, cachoeiras proximas 50,00 100,00 OXX (24) 221 2745

I COMOSAMDOMO: omm Pousada CabanasAgu ? IQchales.frigo.var.jdim.sl.tv.slao c/lareira.PC Pisc.nat,sauna,caminh.dguia,rapeu,ratting.volei,pingpong,ch 78,00 150,00 DCSA_ (24)221-3832/(24)9965-4497—

CORREIAS Pousada Paraiso Agu Chale c/suite frigo TV lareira. apto. c/frigo. PC Restaur, qd toboagua paintball rapel trekking Mesa rafting 90,00 140,00 DCSA_ (24) 221-3999 /(24) 965-6026
Nova Filburgo GUAPIMIRIM Pousada e Centro Esportivo Sonho Verde ? 24 Suites. TV a cabo. Irigobar. ar. tel. MP Piscina, sauna,toboagua,s. jogos. q. futsal. churrasq.. mini-parq 50,00 80,00 !h ("21)632-1206 —
StaJardinn ITAIPAVA Pousada Tannourin Apartamento com TV, frigobar, telefone PS Sauna, pise, bar-pisc c/ churraq., si jogos, si estar c/ TV/ video/ 100,00 180,00 (024)221 3027 / 021 256 3410—

IMig^Yp^ro0 

/PR 11 ^/RJ125 ITAIPAVA Pousada Tannourin Apartamento com TV, frigobar, teletone PS Sauna, pise, bar-pisc c/ churraq., si jogos, si estar c/TV/ video/ 100,00 180,00 (024)221-3027 / 021-256-3410
Paty do Alferes Pousada Le Siramat TV, Frigo, Lareira ou Terrago partic, ac. chq.pre PS 2 pisc(1 term). Q. Tenis, Ping-Pong. Sauna Vap, rest., V. Panoram. 120,00 180,00 (024)221-3335 / 024-963-603
Linho Vermslha /BR 040 ITAIPAVA Pousada Paraiso ? Chale(2qtos)6pes. Sts.casal.Frigb/ TV/ lareira/ hidro Rio, Sauna, paddle, escaladas/ Rapel trilha. SI. jgs. cinem. Restaur. 120,00 180,00 (024) 223 3670/965 2653/965-03

S6oJos6 do Vole do Rio Preto ITAIPAVA Pousada Tankamana ? Chales c/tv, frig., lareira, hidromassagem. PS Piscina, saunas. 2 restaurantes. salao jogos c/tv SKY 160,00 250,00  24-222-2706 m 222 1999 —
Pousada Bungalow Chale tv. trig, lareira. tel. hidro, cobertor term.MP Sl.jogos. pise, hidro aquec. sauna vap, rest, int. vista panoramica 170,00 190'00 (24> 222'

, ITAIPAVA Spa Petit Village Chales/aptos. frigo. TV. tel. Aliment, balanceada. PC. Piscs(lterm), saunas.ativ. fisica c/monitor. hidroginast, caminhad 180,00 252,00 (24) 222 2582 /(24) 

?
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LAZERACOMODAÇOESHOTÉIS • POUSADAS

INTERNET

JORNAL DO BRASIL
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DETALHES NA INTERNET PS = PENSÃO SIMPLES MP = MEIA PENSÃOPC = PENSÃO COMPLETA

112,00 140,00Sauna, piscina, quadras, salão jogos, praia, passeios saveiroAr,'TV a cabo, frigobar, telefone, tte mar.PS, MP,PCHotel Angra InnCOMO SAIR DO RIO:
BR 101 (Rodovia Rio-Santos)
DISTÂNCIA:
Anntn dos Reis - 150 Km
Monaatatibo • 100 Km
Poratv • 234 Km

130,00 175,00Saunas, Pise,2 Q.Tenis, Qdra Paddle, Cpo Fut.Esp Náuticos
Sauna, qds, tênis, slão jgs, praia semipriv, jet ski, lancha, cavai
Ar condicionado e frigobar 
Escuna, lancha, mergulho, praia/ pier priv., restaur.
Sauna, piscina, quadra, tênis, vôlei, lutsal bar.e rest. s/jogos,

Ar,TV Cabo, Frigobar, Cofre, Telefone, Frente Mar PSHotel Portogalo ? Todos (21) 522-1098/521-8297Suites/ aptos c/ar,Tv a cabo, frigo.telefone. MP
(0XX24)361-2418Aptos, frente p/o mar, praia privativa, saveiroPousada Village Marenostrum

Apts tte/mar, a,pac. reveillon PC
Ar, tv.no quarto, frigobar, suites e apt.1/2 qtos PC

Pousada Pier 7400
Pousada Porto Marina Bracuhy ?

DC (024)3650033/ 3653450/3650877Sauna, ducha, piscina, estacionamento c/ manobristaAr, TV,frigobar,FM,fone. PS
Suites tte mar, ar, tv, trigo. Pacote reveillon

Quente e úmido
COM QUI ROUPA:

. Roupa de Praia, shorts, mas
lembre-se que a noite pode

y cair o temperatura.
SECRETARIAS DE TURISMO
Anora dos Reis
Tel.: (024) 365-1175 - r. 2186
Parotv

Mar, piscina, sauna, jogos, pier, restaurante, lancha,jet, estac.
Piscina, s. jogos, rest, choperia, sauna, pier, praia part
Pousada de frente p/o mar. Pacote reveillon RS 1.300

ANGRA DOS REIS
Ar, tv, frig, telefone PS
14 aptos c/ar condicionado, TV, Frigobar, Tel PS

Pousada Ponta do Leste
Pousada Agua Viva ?
Pousada Recanto De Lurdes (24)9991-2395/(24)377-2654Praia, passeios marítimos, trilhas, vistas panorâmicas, transladoSuites frente mar, ventilador/ar,estacionam. MP.

Suítes c/frigobar, ventilador de teto PS
Apt c/ar, frigo, tv, vent.teto, 50m da praia PS
Ar ou Ventilador teto, Frigobar PSeMP

ILHA GRANDE 21 -872-3380 /21 -9995-3784 htpp:/Perto praias, cahoeiras, mata atlânticaPousada da Cachoeira ?ILHA GRANDE
Café manhã servido a beira marPousada Luar da IlhaILHA GRANDE (024)365-2833/024-997-3598Saveiros (Passeios), traslado marítimoPousada Mar da TranqüilidadeILHA GRANDE 9987-7024/899-7081 /9634-3307Sala tv, ducha, c/rede de descanso10 aptos, frigobar, TV, ventilador teto, varanda, PSPousada Pedacinho de Céu
Sala de TV e SinucaFrigobar e ventilador de teto PSOvernativa PousadaILHA GRANDE (21)9977-7380/(21)592-4679Sl.jogos:sinuca, p. pong, TV,caiaques. Pacotes especiais Reveillon
Salão c/TV Sky, jogos de mesaI BARCO p/ passeios d ótimos decontos
A beira mar, c/ amplo jardim, Pacte Reveillon RS 1.300/ 1.000 d pa
50m praia, vista p/ mar, pete Reveillon Cl Ceia R$1.200

Vent. teto/ frigobar/ varandas c/rede, PS.Pousada D' Pillel
(21)269-8316/594-0225/9952-3275Maiores detalhes: BARCAS S/A

tel: 533-7524 e 532-6274
• MAMARAT1RA - Vila do Abraão

Segunda a Sexta-feira:
Ida: 8:00 hs/Volta: 17:OOhs

11 aptos., frigobar, ventilador, TV, varanda, rede,PSPousada dos Meros ?ILHA GRANDE
Suítes d ar, frigobar, ventilador, PSOásis Pousada Harnattan ?ILHA GRANDE
Suíte c/ tv, frigo, ar, ventilador teto PSPousada Pedra d'aguaILHA GRANDE (21)9994-0105/(21) 268-8707PISCINA, Jardim de 400 m d churrasq., duchas, sala c/TV SkySuítes c/sala, varanda c/rede, ar, TV, tel, frigo PSPousada Recanto das Estrelas ?

Hotel Portobello ? Saunas, Pise, Tênis, Futeb. Volley Praia, Cavalos.L. Náutico, Safa
Saunas, Pise, Tênis, Squash, fitness center, náutica, cinema, boate
Piscina, Sala estar, Sala TV,Sala leitura, Jardins, Estacionamento

Ar,TV Cabo, Frigo,Cofre,Tel., Secador, fte mar MPSábado, Domingo e feriado
Ida: 9:00 hs/Volta: 17:OOhs (021) 523-1212/247-7790Ar.Tv Cabo, Frigo,Tel. ,fte mar, cofre, secador MP

(024)3711602/3712553Suites novas c/ar, TV, Frigo, Varanda c/rede PS• AMSRA - Vila do Abraão
Segunda a Sexta-feira:
Ida: 15:15hs/ 'Volta: 10:00hs
Sábado, Domingo e feriado

; Ida: 15:15hs/ -Volta: 11:00hs

Pousada Paisagem ?PARATY
Passeios de Escuna, Praia,Cachoeiras, (pct. esp.p/ Carnaval)
2 Piscinas ad/infantil, restaurante, saveiro, bar, estacionam.

Suites c/ar, TV, Frigobar, Hidromassagem PSPousada Eclipse ?PARATY (024)371-2005/ 2305/1133Ar, TV, frigobar, telefone PSHotel Pousada das Canoas ?PARATY 24-99142645Piscina, bar, mini academia, loja, estacionamento
Pise., sauna,bar.slão. lestas, excursões, mergulho, estac.próprio,
Piscina/ Bar/ Salão de Convenções/ Estacionamento/ Churrasqueira
Escuna própria/ Promoção 2 diárias, incluindo passeio de barco

Suítes c/tv, ventilador frigobarPousada Estrela do Mar ?PARATY (0XX24)371 -1278/371 -2246/371-228827 Aparts., Frigobar,TV,ar-cond., Ventilador teto,PSVelejador HotelPARATY* Na manhã seguinte
Tempo de travessia 1:20h TV/Frigob/Cofre/ar/C. KingSize/ C. Int. Video PSPousada Vila Harmonia ?PARATY

(24)371-1114/(21)267-7794Suíte:ar/TV/frigo/som. Apt:vent. teto/ ar cond/PS
Chalés, ar, vent, TV, frigobar, cofre, varanda PS

Estalagem Mercado de PousoPARATY 011-837-9700/024-371-2248Pise, jogos, play-ground, estac, restaurant, jardins. Categoria lux
Piscina, estacionamento
Pis, Bar, Centro Histórico, Passeio Saveiro, Q. Tênis, S. Jogos

PARATY
Ar, TV (opcionais), frigobar, ventilador teto PSPousada do Príncipe ?PARATY
Ar Condicinado, TV á Cabo, Frigobar, Telefone PSPousada Porto Paraty ?PARATY

IDETALHES NA INTERNET PS = PENSÃO SIMPLES MP = MEIA PENSÃOPC = PENSÃO COMPLETA

Todos (024) 257-2815 (Telefax)Pise, sauna,s. jogos,dardo,peteca.s.tv/ video, s. leitura
Pisc/sauna/qdra/futeb/parq/jogos/musc/c. boneca/ cavalo/ charrete
Pise. natural pesca barco, fut/vôlei, charrete cavalos trilhas

8 aptos c/varanda, banh.priv, v.teto, ant.parab, PSe
TV, frigobar, ventilador, telefone, PC

Portões da Serra Pousada• COMO SAIR DO RIO:
Linha Vermelha / BR 116
Barra MansaBarra do PiraíEng°. Paulo de Frontin
ItatiaiaMendesParaíba do SulPinheiralPiraíPorto RealQuatlsResendeRio ClaroRio das FloresTrês RiosValençaVolta RedondaLinha Vermelha / BR 040
AreaiComendador Levy GasparlanSapucaia
DISTANCIA:
Areai - 101 KmBarra Mansa - 120 KmBarra do Piraí - 114 KmC. Levy Gasparian - 114 Km
Eng°. Paulo de Frontin - 85 Km
Itatiaia - 167 KmMendes - 92 KmParaíba do Sul - 130 KmPenedo -150 KmPinheiral -117 KmPiraí - 89 KmPorto Real -152 KmQuatis - 144 KmResende -154 KM. Rio Claro-122 KmRio das Flores - 164KmSapucaia - 145 KmTrês Rios - 123 KmValença - 148 KmVisconde de Maua - 200 Km
Si CR ET AR IAS DE TURISMO

• AreaiTel.: (024) 257-2595Barra MansaTel.: (024) 322-7249Ena° Paulo de FrontinTel.: [024)463-1108ItatiaiaTel.: (024) 352-1660Paraíba do SulTel.: 1024) 263-1052PiraíTel.: (024) 431-1115Porto RealTel.: 1024) 353-2834ResendeTel.: (024) 354-3488SapucaiaTel.: (024) 271-1181Três Rios
5 Tel.: (024) 252-0662 - r. 224

ValençaTel.: (024) 452-2696
Tel!'°0RÃ^346a6851

Hotel Fazenda ParaísoBARRA MANSA
(021)262-0262/262-0862/240-6834Suites simples PCHotel Fazenda São Sebastião

Pisc/saunas/quadras/sl. jogos/ restaurante/sl. convenções etc.Ar/TV/tel/frigo/PC. Preços p/ período 2 à 6tHotel Fazenda Vilarejo ?
(021)288-7610 / 024-437-14212 piscina, sauna, vôlei, bar, boate, play, bosque, lago, barco

Piscina térmica, saunas, qd polivalente/tenis, futebol sociaty gram
Apart climatizados, amplo living e varandas PCPousada do Lago

Todos (021)575-9189/288-3897/024-438-1152Tv, tel,trigo. Preço espec. 2f á 6t, colônia férias PCHotel Fazenda do Rochedo
(024)3571122/1050/021-3250551Sauna, Pise, Futebol, tênis, squash, boite, voley, futvolei, cavaloAr, TV, Frigobar, Telefone, Som PCHotel Fazenda Villa-Forte ?
(024)357-1135/ 1137/1139Sauna, pise, quadras esporte, trilhas, cavalo mangalarga, pônei

Pisc.nat, sauna,cachoeira,pesca,cavalo,eq. recreaç,vôlei, fut.jgs
TV, frigobar, heliporto, telefone PCHotel Fazenda 3 Pinheiros ?

(24)357-1108/(21)551-3990Aptos c/frigobar, comida caseira(fogâo lenha) PCHotel Fazenda Palmital
Cerqueira, piscina natural tratada, sauna, sl. jogos, videokê
Sauna seca/vapor, piscina tratada/térmica, quadra, sala jogos

Chalés Terra Nova Hotel
Ar, TV, Frigo, Lareira e Telefone PCHotel do Ypê

Sauna, piscina, cachoeira, cavalos, play, bar, restaurante
Sauna, piscinas térmica e natural, esportes e trilhas
Piscina Natural água corrente, sauna, passeios a cavalo, salão jog
Q.esp, sauna, rio c/cach/pisc.nat, passeios ecológ. diaI noite guia
Piscina, saunas, cachoeiras, quadras, trilhas.
Alguns tipos de jogos (Ping-pong, xadrez, dama, etc)
Perto rio, redes, 300m Praça Finlândia c/cavalos, restaurante

Chalés luxo, lareira, frigo, tv, interfone, estac PCHotel Pousada Esmeralda
TV no quarto, lareira, interfone, frigobar
Chalés Germinados com TV, Frigobar, Lareira, MPHotel Fazenda Monte Parnaso
Chalés com lareira, TV, Frigo, Varanda c/ rede PCHotel Aldeia da Serra

(024) 352-1328 / 024-352-1252Cabanas e aptos c/TV, frigobar, música, calelação PCHotel Cabanas de Itatiaia
Tipo Alberg, sl estar c/tv/video, traz, roupa cama PS
Amplas stesTv c/parab., frig., vardas PS
Suite comum/luxo, ar, frigobar, tv PS

Pousada Recanto das MargaridasPENEDO
(024)351-1408/(024)9991-3124Hotel Chez ClaudiaPENEDO Todos (024) 351-1306/024-351-1072PENEDO

Sauna Finlandesa, Pisc.deck.sl. jogos, Jd. cortado Ribeirão Pedras
Pise, Sauna, Trilha p/cachoeira, Gde área verde, Churr., Ano novo
Pisca, toboágua, sauna, qu. tênis, playground, jogos, ac. Excursõe
Sauna, piscina, sala de jogos, salão ginástica, bosque
Melhor vista de Penedo, sauna, piscina.
Sauna, piscina, salão de jogos, natureza.
S.jogos, sinuca prof, sauna, pise, ribeirão, campo sosaite, churras
Pise, sauna, sala jogos e carteado, campo voley, play, copa/bar
Sauna piscina cavalo charrete lago sinuca mata nativa bicicleta
Sauna, pise, jogos, pesca, trilha ecolog, cavalos, charrete
Sauna piscinas jogos bar restaurante auditório TV cachoeiras

Chalés/Aptos.c/TV, Paraból.. Frigobar, Interfone PS
Chalés coloniais c/coz.equip, lareira,var. d rede PS

Hotel Daniela ?PENEDO
Pousada Sítio Serenar
Hotel Campestre Do Penedo
Hotel Pequena Suécia

PENEDO
(024)351-1275/(024)351-1343Tv no quarto, frigibar, telefone PSeMP

8 aptos, tv cores, frigobar. ventiladores. PS
Chalés d ar. TV, parabólica, telefone, frigobar PS

PENEDO
Pousada Alto de PenedoPENEDO

(024)351-1288/024-351-1044PENEDO
(24) 354-6342/(24)354-0236Chalé TV cor, frigobar, ventilador teto. PS

Tv, telefone, música ambiente, frigobar, ar PS
Pousada Tapera

(024) 351-1178/024-351-1165PENEDO
(021)533-1545/024-465-2054/967-7951Hotel Fazenda Vale de Santa Fé

Rancho Aderne Pousada 11 bangalôs TV, vent. teto, frigobar opcional PC
Chalés lareira kitinete completa churrasqueira PS

SACRA FAMÍLIA
Pousada Alto da Serrinha ? 0XX24-453-3549 / 21-288-3897S. Campestre, s.jogos/tv, piscina, luteb/volei, churr/bar, lag

Slão jogos, pise. nat.,s. TV, local bonito, área privat. beira Rio
Tv, trigo, som, vent, s. estar, estac, café colonial.Rio Hotel

Pousada Céu Aberto
(024)387-1307 / 021-224-3309Saunas seca/vapor, junto cachoeira do escorrega, vista priv.Chalés, lareira, frigo., TV, varanda d rede PSPousada Moriá

Hotel Bosque das Azaléias
Pousada Tiatiaim/ chalés João de Barro

Qdra vôlei, pis inf/ad, sauna sec/vap, s. jogos, área verde, rest/
Sauna c/ducha e piscina natural. Próx. Cachoeira do Escorrega
Piscina, caminhadas ecológicas, banho de rio, área verde
6alq.bosq„ pise, nat, sauna, cach, fog lenha, piano, atelier, paz

11 chalés c/lareira, frigobar e tv, PS e MP
Chalés beira rio, lareira,frigo, APt/Qt simples/ MPVISCONDE DE MAUÁ 24-387-1230/21-256-3977Chalé c/tv, var., lareira, bar, restaurante PSPousada da Lua

(24)387-1342/(24)387-1380Chalés c/vista, c/lareira, tv,frigo,varan. c/rede PCPousada Casa Bonita
(024)387-1204 / 024-354-0538Sauna, seca/vapor, piscinas, quadras poliesportiva, tênis, pista

Piscina térmica, sauna, hidromassagem, rioPousada Cabanas do Visconde ?

DETALHES NA INTERNET PS = PENSÃO SIMPLES MP = MEIA PENSÃOPC = PENSÃO COMPLETA

Sauna, pise, natural/ aquecida, quadras, centro convenções. Financ.Tv, lareira, frigobar, vídeo, telefone MPPousada das Araras ?ARARAS
Pise. térm/ sauna vapor/bar/amb. coberto/ sl. projeção/ cave/rest.5 chalés v. panorãm/ TV/frigo/lareir/vent. teto/ PSHotel Pousada dos Pirineus ?ARARAS

(24)225-2066/(24)225-2065Jardins / riacho / passeios 
Caminhadas, trilhas, piscina, d café da manhã requintadissimo e

6 suites/ aquecimento/ lareira/ salão d TV bar PSPara maiores detalhes, alguns
dos hotéis possuem link no
JB online.
Os hotéis que tiverem esta
marca t/, estão disponíveis na
homepage ou em e-mail.
JB online: http://www.ib.com.br

Bed And Breakfast ?ARARAS
7 chalés, Tv, frigobar PSPousada Fazenda Monte HorebeARARAS
Tv, frigobar, lareira, hidromassagem, etc. PS
10 Suites c/frigo, TV, video, vent, aquecimento PS

Pousada do Juca ?ARARAS
(24) 225-1008/(21)220-0236/240-7217Piscina, Sauna a Lenha, Cachoeira, Salão Jogos, Quadra FutebolPousada Vale do Beija FlorARARAS SA (021)220-3254/024-225-1341Sauna, piscina, vôlei, ping-pong. esteira, médico plantão4 aptos., chalé p/ grupos MPPousada Samadhi ?ARARAS

Hotel Fazenda Recanto das Águas Ar, TV no quarto, Frigobar PCCACHOEIRAS DE MACACU
Restaurante, caminhadas c/guia, sl. jogos, cachoeiras próximas'Chalés lareira, trigo, vent, var. tv.cama kinsize. PSChalés do Bonfim Restaurante PousadaCORREIAS

(24) 221-3832/(24)9965-4497Pisc.nat, sauna,caminh. d guia, rapeu, ratting, vôlei,pingpong, ch10chalés, frigo,var,jdim.sl. tv.slão c/lareira. PCCOMO SAII DO *10:
Ponte Rlo-Nteréi/BR 101
Cachoeira de Macacu
Nova Frlburgo
Rio Bonito
Silva Jardim
Unho Vermelha /BR 116 /RJ 125
Miguel Pereira
Paty do Alteres
Vassouras

Pousada Cabanas Açu ?CORREIAS
(24)221-3999/(24)965-6026Restaur. qd toboágua paintball rapei trekking tirolesa rattingChalé c/suíte frigo TV lareira, apto, c/frigo. PCPousada Paraíso Açú
(021)632-1206Piscina, sauna,toboágua,s. jogos, q. futsal. churrasq.. mini-parqPousada e Centro Esportivo Sonho Verde ?
(024) 221-3027 / 021-256-3410Sauna, pise, bar-pisc d churraq.. sl jogos, sl estar d TV/ video/Apartamento com TV. frigobar, telefone PS

Apartamento com TV, frigobar, teletone PS
Pousada Tannourin^

(024)221-3027 / 021-256-3410Sauna, pise, bar-pisc d churraq., sl jogos, sl estar c/TV/ video/
2 pisc(1 térm), Q. Tênis, Ping-Pong. Sauna Vap, rest., V. Panorãm.

Pousada Tannourin ?
(024)221-3335 / 024-963-6031TV, Frigo, Lareira ou Terraço partic, ac. chq.pré PSPousada Le Siramat ?
(024) 223-3670/965-2653/965-0315Rio, Sauna,paddle,escaladas/ Rapei trilha. Sl. jgs. cinem. Restaur.Chalé(2qtos)6pes. Sts.casal.Frigb/TV/ lareira/ hidroPousada Paraíso ?

Pousada Tankamana^ 24-222-2706/24-222-1999Petiópolis
São José do Vale do Rio Preto
Teresópolis
Guapimirim

Piscina, saunas, 2 restaurantes, salão jogos c/tv SKY
Sl.jogos. pise, hidro aquec. sauna vap, rest. int. vista panorâmica
Piscs(ltérm). saunas.afiv. física c/monitor, hidroginást. caminhad

Chalés c/tv, frig., lareira, hidromassagem. PS
Chalé tv. frig, lareira, tel. hidro, cobertor térm.MP (24) 222-4344/ (21) 9988-1888Pousada Bungalow

Spa Petit Village (24)222-2582/(24)222-1463Chales/aptos. trigo. TV, tel. Aliment. balanceada. PC.
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Um verão mais 
que 

agi

Cabo Frio tem programação especial, com trio elétrico nos fins de semana e shows de astros como Ivete Sangalo e Skank

Quem está à procura de burburinho pode come-
morar. A Secretaria de Turismo providenciou uma
nova área de concentração de bares com música ao
vivo para concorrer com o já famoso Boulevard
Canal, o Point da Casa Grande. Situado no Porti-
nho, o Point é originalmente um sítio histórico que
banha o Canal de Itajuru. Mas o Boulevard Canal
também traz novidades. A Barca Elétrica, um pai-
co flutuante e iluminado, passeia em pleno canal
entre o restaurante Picolino e a ponte.

A cidade, como muitas outras em todo o Bra-
sil, aderiu à micareta e, pelo segundo ano consecu-
tivo, o CaboFolia (de 19 a 23 de janeiro) será rea-
lizado na Praia do Forte, onde se apresentarão
Skank, Banda Cheiro de Amor, Chiclete com Ba-
nana, Bragadá, Ivete Sangalo e Jeremias, entre ou-
tros. Nos fins de semana, um trio elétrico coman-
dará a festa na Praia.

O dia não ficou de fora e a Praia do Forte será
muito mais do que um simples lugar para se esti-
rar na areia e adorar o deus sol. Lambaeróbica, hi-
droginástica, campeonato de natação e de vela são
algumas das atividades na praia. Neste verão, a ci-
dade será a sede do Campeonato Brasileiro de La-
ser, de 19 a 23 de fevereiro, quando as feras da
classe prometem dar um show. E oportunidade pa-
ra ver de perto as manobras de Robert Scheidt,
medalha de ouro nos Jogos de Atlanta.

Passeios - Quem quer distância de agito, tam-
bém tem, literalmente, seu lugar ao sol em Cabo
Frio. Além dos 7,5 quilômetros de extensão da
Praia do Forte, os turistas ainda têm mais oito pra-
ias para visitar, cada uma com sua peculiaridade.
A Praia das Conchas, de águas calmas e faixa de
areia estreita, fica entre o Morro do Vigia e a Pon-
ta do Arpoador. Apesar de sua beleza, a praia não

é recomendada para o banho. Sua vizinha mais ba-
dalada, a Praia do Peró, tem as famosas dunas, for-
madas por areia fina e clara, que se concentram
principalmente em seu lado esquerdo. A do Su-
doeste, às margens da Lagoa de Araruama, é mui-
to procurada por famílias atrás do lugar ideal para
um piquenique e por velejadores. Quem curte o
momento relaxante de um pôr-do-sol deve visitar
a Praia do Siqueira. As outras são a de São Bento,
das Palmeiras ou Coqueiral, impróprias para ba-
nho, da Ilha do Japonês e Brava.

Nos próximos fins de semana, Cabo Frio rece-
be em um palco armado na Praia do forte Jero e
Júnior, Só pra Contrariar, Daniela Mercury e Da-
niel. Na virada do ano, Os Morenos abrem a nói-
te, e, a seguir, haverá queima de 15 toneladas de
fogos sonorizados ao som do hit obrigatório de
Réveillon: "Adeus ano velho, feliz ano novo...".

Está mais do que na hora de pensar qual será o
destino das próximas férias. Quem está atrás de
muito sol, praias, lindas dunas e agitação neste últi-
mo verão do milênio tem em Cabo Frio uma ótima
opção. Com 384 primaveras - ou verões -, a cidade
vem se afirmando nos últimos anos como o maior
pólo turístico da Região dos Lagos, ultrapassando
até Búzios, balneário reduto de gente famosa.

Para estas férias, Cabo Frio preparou uma pro-
gramação especial que vai até o fim de fevereiro.
Com previsão de receber entre janeiro e fevereiro
cerca de 800 mil pessoas, a maioria de jovens afoi-
tos por diversão noturna e azaração, a cidade já se
arrumou para receber as visitas. "Quem vier pra cá
não deve se preocupar. Foram feitos investimentos
para evitar problemas. Preparamos a cidade para o
ano 2000 e até no trânsito nós mexemos", conta o
secretário de Turismo, Carlos Victor.
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NAS DUNAS

As tradicionais salinas, os costões, as competições de vela, o camarão para se beliscar
na praia e os passeios de bugre pelas dunas são marcas registradas de Cabo Frio

COMO CHEGAR
De carro - O melhor caminho do Rio a Ca-
bo Frio é pela Via Lagos.
De ônibus - Há saídas durante todo o dia da
Rodoviária Novo Rio, pela empresa 1.001.

ONDE COMER
Tia Maluca - Boulevard Canal, tel.: (24)
647-4158.
Picolino - Boulevard Canal, tel.: (24) 643-
2436.
La Fragata - Avenida Assunção, 600, tel:
(24)644-2122.

ONDE FICAR
Hotel Marissol - Diárias a partir de RS 45 (ca-
sal com pensão simples). Tel.: (24) 643-0702.
Pousada das Conchas - Diárias a partir de
RS 59 (casal com meia pensão). Tel.: (24)
643-1868.
Pousada Enseada da Vila - Diárias a partir
de RS 60 (casal com pensão simples). Tel.:
(24) 643-3554.

Malibu Palace Hotel - Diárias a partir de
R$ 72,50 (casal com meia pensão). Tel.:
(24) 645-5131.
Dunas do Peró Pousada Camping - Diárias
a partir de R$ 14 (casal com pensão sim-
pies). Tel.: (24) 629-2323.
Hotel Atlântico - Diárias a partir de R$ 42 (ca-
sal com pensão simples). Tel.: (24) 643-0996.
Pousada Casuarina - Diárias a partir de R$
30 (casal com pensão simples). Tel.: (24)
647-1779.
Pousada da Praia - Diárias a partir de R$
30 (casal). Tel.: (24) 643-2086.
Condomínio do Minas Praia Clube - Diárias
a partir de R$ 30 (casal). Tel.: (24) 643-2238.
Hotel Le Jardin - Diárias a partir de R$ 40
(casal com meia pensão). Tel.: (24) 644-0593.
Pousada Suq' - Diárias a partir de R$ 40 (ca-
sal com pensão simples). Tel.: (24) 643-1742.
Portoveleiro - Diárias a partir de R$ 56 (casal
com pensão simples). Tel.: (24) 647-3081.
Joalpa Hotel - Diárias a partir de R$ 65 (ca-
sal com meia pensão). Tel.: (24) 645-4848.
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Chales/SuiiescyMn9o,lareira'.el..close.MP S.unaseca,piscina.quec.c^ar..a.aginast., ^laoio9os quadr  210 350 Todos U>^  H

I I * o curta viamm *ST* todos os j Pousada Chez Maynard Tv, frig., alguns cl varanda PS Sauna vapor, pise., camp, vdey, '^.^ogos, arM verde 80,00 
^ ^ L 2^2224765 / 240-9878.^ KI ¦uiMimmni —— 

Chales Wood House Circles ct sles cI TV cor, frigobar, ventil. PS. Caminhada cachoeiras op;ao passeios na regiao piscina.  j| ^Hj
I f. BSr CSSS Pousada Gaia Res. Floresl. Ecotur ? Q,os,as/so„. suite/ lareira, salao/re.eitorio, PC. Sauna.Trimas.Cachoeiras.nurn. / Aguec.Gas. Reveiiion 1.400aU.  1W 150,00 (021)610-2101 . ¦

I l~ 'os'hoteTs que tiverem esta LUMIAR Pousada Flor do Mato Quartos c/Tv a cores, banhelro pnvativo PS Sauna. ^ 
^ ^ 50,00 100,00 | (021) 9985-7704/(0XX24) 54H110T-^

I 
• 01 

r::rr 
- 
s>,^^ *» *» ¦

I I HHIH Fazenda Pedra Riscada Reveillon Ano 2000, Chafe c/lareira, total privacida Piscina rust.ca natural, sauna, caminhada ecol^ca anhoderio . , 
Lll2S3-SBa7/253-6091 Jl H

I I 
 ¦amam Pise, pise. cob.sauna: S/V. musculagao.fute / vo.e./tenis ca.ag.  1 ' ¦

I 1 Hotel Pousada Miguel Pereira Tv. frigo. tetefone. vent.PSPC. Pisc/sauna, quadra Mvolei, si,ogos, academe, cavalos , 
0 AV llumi^ZlmZ ¦

I | Cachoeira de Macacu MIGUEL PEREIRA Parque Hotel Morro Azul ? Qt, apt. standard, apt especial com tv e trigo PC P.scina serm-olimpica, saunas, quadra grama, play, logos, aca emia ,  ,  H
I I pSGSST 

HoIrIFazendaMontanhes IV.tel,trigob,vent,sl.jogos,sauna:S/V.boitePC 4pise.muscul,boncne,»uteb/tenis/vole,.are,a/golf.b.c.Cet. DAC  ,, H
1 .SllvaJardim  ,,. . -  rhaiw antes c/banheiro vent salao tv/ logos PC Sauna/pisc. / tutebol/volei/lago/pas. ecologico bu'uu |ut |  I'

Siiiii Hotel Fazenda CaWdeniiinRv' Si a>MW» WW """" «""'«>¦ "«»"»¦ U"»Qaa. cacheeKa pta»es M »» «"»» 
I

I ;; wesz- rrrrrrrrr:.,— :s ¦

| IJS5SSS. 55 "" |»—^ |
I I amiiKU: NOVA FRIBURG0 Pousada Vale dos Druidas Chales, parab. pequena fazenda. ac. animais PSePC Piscina natural, cabras. caminhadas. cozinha mternacio ¦ ¦  "  . ^
I 

' u.KJKm Hole. 
Mount Everest Apto c/Tv a cores, frigobar, telefone PS Pise, sauna, sl.lareira, varandao, area verde, estaccnamento 5, ¦ P  ¦

I I iAFRIBURGO Tv cabo colorida. frigo. vent.tel. cafe manha PS SI jogos, piscina, bar, restaurante ' ' 
~ ¦

I I g»J9Km iSS Grindelwald Hotel Chalet Aconchegantes Chalks Romanticos, frigo. tv. aguec.PS Sitio Arborizado. .rang, Pr6x.centro. pise., estac. Ideal lua me 6, ' 
^ 024 522,7a46 / 529.3020 ¦

I : »^v7LK,SnP,Btn.i9PKm NOVA FRIBURG0 Hotel Fazenda Shangrila ? Suites.Tv cores, chales e aptos.trigo.vent. teto PC P.sc.. sauna, si logos, cpo. tut. estac. .area verde. Ac an mas om 1 
,n?4^?2,fi(152 H

I | -silva Jgidlm -101 Km NOVA FRIBURG0 Sanjaya Hotel Tv a cores, frigobar, telefone, 4 c/ar,Tv a cabo PS Sauna, piscina termica, salao de logos, garagem cobe ' (024)534-4111 
/(024)566-^ft» H

I I ffitt-Wi SiiS ronim Hlnirn Hntsl Ranrhn Mever Ar,TV, Frigo. Geladeira, TV cabo, ducha, tel PSeMP Sauna, Piscina, S. Gtetica, JogosCavalgadas. H.plsmo Rura. W 120,00 
^ |¦

| 
'.teffi-HlKm 

N0VAFRIBURG0 HotelBucsky? Tv.frigo,somamb.,seccabelos, aquecedorPSePC Bosque,pise,sauna,tenis mini-golf. fut.^slnuca ¦ 
^ 

OTPRS4a46/2a5,2Q19/!#l| H
I | CUM*: PflRAlRA nn siil Fazenda Hotel Jatahy ? Vent.teto, banh. priv, antena ampllf. sinal celular PC Sauna, pise, cavalg, esportes radicals, skyI video lno<, 00Cn mm moi <wi imh ' '^i'

Tropical de Altitude ——— Ar TV friaobar ventilador teto PC Sauna/pisc/qd. tenis/ cacMago/qd. vole'I cp. futeb/ si. convengoe 110,00 130,00 Todos (024)9968-7782/021-531-1945-
nu.ftui«oup»- PARAtBA DO SLIL Hotel Fazenda Cachoeiras do Cavaru Ar, TV, trigooar, venmaaor lew i-u v—m  nnn „nnnn m24> 266-1008 / 024-266-1009 «Swt

| 3 Bermudasoucaiga para odia , paraIra 11(1 SIIL L'ermitaqeSpaTermas Ar,tv,dieta,termas. PC 3 pise,2 termlcas,sauna,hldro,academia,Sky video, espo . riroo 
10"0/m" 7™ ™n I

--ecosacos quentes para noite. PAHA1BA  „——  „ri„ «„UDnt t»m «i M viflm PR Plsc/sauna. ioqos/fut/volel, bocha, play, cavalos/curral. 80,00 100,00 (024)266-1028/032 799 2239 H
sccretarias de TllRlSMO PARAlBA DO SUL Hotel Pousada Bougainville Aptos cI varanda pnv, trig,vent, teio.si.tv/ ^ in(lnn „nnn 1(0241242-1473/9977-0171 ¦
Miguel Pereira petrOpous Pousada Restaurante Mala Atlanta ? Ventilagao, r, TV, frigo, acesso privat. jardim PS e P.scma. area lazer, esporte, roteiro de atividades alle ' Todos 

(0xx)24-243-843(y231-5881/231-5879; |0 Tel.: 1024) 484-161 {, KtiHuwus  ^sauna.oisc..hldro.slaoioq..testae conveng..rest.,2estac. 110,00 25W0 Todos (Oxx)24-243-8430231 sbbimi aura H

I 1 :gS's5',2M"2" SiSi li.JMiWMtm.MW.P8 awHWM.r.' I

I I M|l^'ya"Q~9'Q Pousada do Aconchego Mini-lazenda, 7 alqueires campo verde,9 suites PS Piscina, sauna, cavalos, bar rest.bosques. ping-pong «ca 60 JO 80,00 
H

" IH Vassouras „jn rrnnn nA prnnA Pousada ^ swra TV v^rios canais no apartamento rede na varanda PS Salas estar e TV, sauna, estacionamento —

 SSSS—Sssss?  10suites.tv7canais.controleremolo,garagemTPS Centra,de.uaquenle.frigoba, elevador piscina sa^avapor ^^=|||eZ===, ¦

I ^ SAO PEDRO DA SERRA 
~ 

Pousada do Moinho Chales e Suites. Tv a Cores. Rede. Vandara PSMP Sauna, Piscma Sala de Jogos/Gmastica, Cavalos, Bar. Ma ^ 
(021)71M547/9917-1403 I

SAO PEDRO DA SERRA Pousada dos Anjos ? Chales com TV, estacionamento PS  Sauna vapor, pise na, ar.paz  12oo(l 1^0 nn av R42-5020 
I

ii« Toea-Tere Pousada ? Suites, telefone, lareira, Irigobar, TV PS Pise. t6,m. / nat. / cachoeira/restaur. / saunas/sl. gin. / jogos. 
1W» 

150,00 W  |

I TERESflPOUS Hotel e Fazenda Rosa dos Ventos TV, frigobar. som. canai video interno. cotre PS Sauna, piscina, cavalos, lago montanha, qd tells, bicicleta n  ¦ I

I TERESflPOUS HOW vntagelicantan Tv sky, frigobar. telefone. suites luxo. MP 5pisc, Itermica, sauna, academia. bilhar, ski grama, arco- ec ¦ Ljoy,.^ I

S, Hotel Fazenda Sao Moritz Chales/Aptos. c/varanda, tv, Irigo, tel. PC Sauna, pise, c.convengoes, sl.jogos, qd.tenis agos, cavalos .00 
21) 642.1124  

|

I N TERESflPOLIS Pousada Saint Germain ? Quarto simples ou c/TV, frigo, vista espetacular. PS Piscina, sauna, estacionan, area verde caminhada, area p/ c urrasc . M"-R4n4 I

^ 
! 

raioroui PousadaMonte Oliveira Suite TV, Frigo, Ventilador, Varanda, Interfone PS Priximo CBF, Feirinha, ao lado do Comari finnn 
1llnnn (n?nM2.6404 I

TERES6P0LIS Pousada Monte Oliveira Suite TV, Frigobar, Ventilador, Varanda, Interfone PS Pr6ximo CBF. Feirinha, ao lado do Oman ¦ 
¦

SUB Pousada Vrajabhumi Chales. suites panoramicas c/tv, lareira. var. PC Piscma termica, tratada e natural, sauna, cachoeira, lago.cav ¦ L^/^9  
,r I

ii» Hospedagem Cabana ThomS 7 suites p/ate 4 pessoas, |d. inverno, h/ cabo,MP Sala Tv/ logos c/fngo, qu.osque, churrasq, p,sc. sauna, to espor l^.L/742-3100 7^ 
I

—-rtnrrr*"—rrrr::iii:ri,o—ii^r ]

I VASSOURAS 
"Hotel 

Gramado da Serra Suites e/ h cor, telelone e ventilador PS I Sauna, piscina, tazendinha c/eampofutebol, pedal,nhos, eava.os  6°'°° 7°'°° gSMMTI am  
^ 
¦

| WmEHISMaam balneARIO DE Ml m ^3^1 

ALmS' 35 

amplas suites, ar. tv cabo^frigobar. PS  Sauna, uma quadra da praia. Pacote para Reveillon/ Camaval 
*°'°° ^OO |i |

H • o cuiita viAoiM esta todos os ! CAMBUOUIRA MG Hotel Santos Dumont  Tv. Frigobar na suite, garagem coberta 40 vagas PS Sauna, P.scma, Barsolino, Play, Qd.VoMasquete/Futebo, 7nnn 
12000 Todos (012) 263-2091/ 012-262-3123 I

; CAMPOS DO J0R0A0SP Hotel Vale Verde Calefagao, TV, frigo.. tel.. som ambiente PS  Salao de logos, estacionamento interno ¦ ^ 
,con .;! I

| 5S5S  Hotel Fazenda Campe,re  SnitB r/tv teietnne. piscina, ouadra polivalente MP Sala jogos, 32.000m .rea verde, leite curral, arvores truhleras I

IfSiA  PousadaCampestre Pise,volei,sauna,brinquedos, lobo^ua, muse,h,dro,res, ^ |

maraa ^ eslao disponiveis na  Pousada Luar de Camboinhas  Suites r/frinn hi a cores, ventiladores PS Praia prox. varandas.redes.piscma. Consulte nossos pactes Reveill /714-1414 7^! 
I

rWpSbTLb, NiTEROl "icarai Praia Hotel TV.tel..frigobar. musica.lapete. ar, vista mar PS  Restaurante, bar, s.estar,praia. (temosgaragem). (35)721-3557 I

L-  P0Q0S DE CALDAS(MG) Hotel Planalto  Apartamento c/ TV. telefone. PC  Piscina, baineto ^ (35)722.2238 |

'' P0C0S DE CALDAS(MG) Hotel Sao Paulo Apartamento c/TV. PC Em Irente Balneto ^ 
,35)7?Mnnn/(Vi}7M.i«fi "'^i I

sjwS UMnnm«*i>.»m»ni)Wc MO 
mm | n» |gg ^ ¦

mmm- . , 
I

COMECE A GUARDAR

|K o 
MELHOR 

DA VIAGEM 
ANTES

MESMO DE VIAJAR. j

. Vai passar o fim de semana ou o feriado fora? Entao passe primeiro os olhos

I 1 no Curta Viagem. Curta Viagem 6 o guia de hot6is e pousadas que sai todo domingo 
j.|

m IPWl imm no Caderno Viagem do JB. F6cil de consultar, voce vai encontrar tudo para programar

W a sua viagem com toda calma e muita economia. E o que 6 melhor: guarde o seu

VkJj Curta Viagem e tenha sempre a mao o melhor e mais atualizado guia de hot6is

SB e pousadas do Rio. Curta Viagem. O ponto de maior atragao turistica do Rio.

* Pregos Promocionais
REGIÃO SERRANA

LAZERHOTÉIS • POUSADAS

INTERNET

* Preços Promocionais

INTERNET

www.jb.com.br

JORNAL DO BRASIL

VIAGEMDOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999

PS = PENSÃO SIMPLES MP » MEIA PENSÃOPC = PENSÃO COMPLETA? « DETALHES NA INTERNET

Sauna seca, piscina aquec. c/bar, sala glnást., salão jogos, quadr
Sauna vapor, pise., camp. voley, lareira, s.jogos, área verde
Caminhada cachoeiras opção passeios na região + piscina.
Sauna, Trilhas.Cachoeiras.llum. / Aquec.Gás, Beveillon 1.400 alt.

Chalés/ Suítes c/tv, frigo, lareira, tel. .closet MPPousada Capim Santo
Tv, trig., alguns cI varanda PSPousada Chez MaynardO CURTA VUHM ISTÀ TODOS OS

MAS NA limtMITl
Para maiores detalhes, alguns
dos hotéis possuem link no

.JBpnline.Os hotéis que tiverem esta
marca ^. estão disponweis na
homepage ou em e-mail.
JB online: http://www.ib.com.br

Todos |(0xx) 24-2224765 / 240-9878.
Chalés Wood House

Qtos.cas/sott, suite/ lareira, salão/reteitório, PC.Pousada Gaia Res. Florest. Ecotur ?
Pousada Flor do Mato
Pousada Caminho das Candeias
Pousada Riacho Doce ?

Sauna, piscina, rio, lareira, muito verde 
Sauna, pise., cachoeira, cavalos, bike, restVbar, jogos, estac

Quartos c/Tv á cores, banheiro privativo PS
(021) 9985-7704/(0XX24) 542-4.110:^
21-557-9633/24-9976-4757Piscina, sauna, banho de rio, vôlei, orquidârio, estacionamento.

Pise c/ cascata, sauna, rede, bar c/lar, rio p/banho, estac, ducha
Suite c/TV, beira rio, varanda e/redes, calé colonial
Suites com TV a cores, café colonial caseiro PS
Reveillon Ano 2000, Chalés c/lareira, total privacida

Pousada Sonho Meu
Piscina rústica natural, sauna, caminhada ecológica, banho de rio
Pise, pise, cob,sauna: S/V, musculação,luteb/ vôlei/tênis, caiaq.Fazenda Pedra Riscada ? 0AC (21) 253-5697/253-6091

TV, tel.som.frigob.vent.play.sl. jogos PCHotel ItamaracáMIGUEL PEREIRA
MIGUEL PEREIRA

24-484-2647/484-2007/21 -253-4300*
Pisc/sauna, quadra fut/volei, sl. jogos, academia, cavalos
Piscina semi-olimpica, saunas, quadra grama, play, jogos, academia
4 pise, museul,boliche,luteb/ tênis/vôlei, areia/ goll.bicictet.
Sauna/pisc. I futebol/volei/lago/pas. ecológico
3 Piscs(1 térmica), cavalos, sauna, toboágua. cachoeiras próprias
Sauna, pise.natur., clor. e térmica, voley, tênis, lut. cavalos
Conv. fazenda c/bar, rest,pise,sauna,qd. esp, sl. jogos, lazer inla
Sauna, Pisc/adulto/criança, ping pong, sinuca.chur. .áreas/ caminha
Sauna, pise., sl.jogos, bar, sala TV, sala c/lareira, estac.
Piscina natural, cabras, caminhadas, cozinha internacional, etc.
Pise, sauna, sl.lareira, varandão, área verde, estacionamento
SI jogos, piscina, bar, restaurante
Sitio Arborizado, tranq, Próx.centro, pise., eslac, Ideal lua mel
Pise., sauna, sl jogos, cpo. lut, estac. ,área verde. Ac animas dom
Sauna, piscina térmica, salão de jogos, garagem coberta" 
Sauna, Piscina, S. Ginástica, Jogos, Cavalgadas, Hipismo Rural
Bosque, pise, sauna, tênis, mini-goll, fut, voley, sinuca
Sauna, pise, cavalg, esportes radicais, sky/ vídeo

Tv, frigo. telelone, vent. PSPC.Hotel Pousada Miguel Pereira AV 541-8820/576-5116/24-468-1183
Qt, apt. standard, apt especial com tv e frigo PC
TV, tel,frigob,vent,sl. jogos,sauna: S/V.boite PC
Chalés/ aptos c/banheiro, vent, salão tv/ jogos PC

Cachoeira de Macacu
NovaFriburgo"RlòBonito

. Silva Jardim- I,inhn Vermelha /BR 116 /RJ 125
~Migi¥5l Pereira-Paiy do Alteres

VassourasI Inha Vermelho /BR 040
petrópolis
São José do Vale do Rio Preto
Teresópolls

..Gnpplnnlrtm
DISTÂNCIA: ^ ^

-Maná Pereira -112 Km
Nova Frlburao -131 Km•Prrtv do Alteres -119 Km
Pettòoolis - 59 Km
Rio Bonito - 72 Km
Slõsédõ V. do Rio Preto-129 K

-Sllvn Jardim ¦ 101 Km
TeiesÓPOlis - 87 Km
Guapimirlm - 86 Km
Wissouras -111 Km

Parque Hotel Morro Azul ?MIGUEL PEREIRA DAC 1(21) 253-5697/253-6091
Hotel Fazenda Montanhês
Hotel Fazenda Creseni

MIGUEL PEREIRA
MORRO AZUL

Sl Indiv/Apto.sup/semi-sup, tv, lei, Irigobar PC
Tv, frigobar, ventilador teto, lareira PC

Hotel Fazenda Caledônia Inn ? 544-8637 / 220-3731
Hotel Fazenda da Gamela ?
Conselheiro Paulino/ hotel Teixeira Quartos TV, vent. teto, estacion. Moda intima. PS

Banh/priv.. V/teto, Tv/cores. RestPc 24-543-1102/543-1144/543-1400 I,
Hotel Baviera
Pousada Cheiro da Manhã ?

(024) 523-3386/(021)284-8146
Suites c/ TV em cores, ventilador, varandas PS
Chalés, parab, pequena fazenda, ac. animais PSePCPousada Vale dos Druidas
Apto c/Tv à cores, frigobar, telelone PS
Tv cabo colorida, frigo, vent, tel, calé manhã PS
Aconchegantes Chalés Românticos, Irigo. tv, aquec,PS
Suites, Tv cores, chalés e aptos, frlgo.vent. teto PC

Hotel Mount Everest
Todos (024)522-0222
Todos |(024)522-7846/529-3020
PC 1(024) 522-6052 024-522-67^.

1(024)534-4111 /(024)566~ m
Todos | (024) 522-5052 / 522-550frffi
CV |(21) 285-4346/ 285-2019/ V"*'
Todos | (024) 9968-7782 /021 -531 -1945

Grindelwald Hotel Chalet ?
Hotel Fazenda Shangrila ?

Tv a cores, frigobar, telefone, 4 c/ar.Tv a cabo PSSanjaya Hotel 80,00 120,00Ar, TV, Frigo, Geladeira, TV cabo, ducha, tel PSeMP
Tv, frigo, som amb., sec cabelos, aquecedor PSePC
Ventteto, banh. priv, antena amplil. sinal celular PC
Ar, TV, frigobar, ventilador teto PC
Ar, tv, dieta, termas. PC
Aptos cl varanda priv, frig.vent. teto.sl.tv/ vídeo PC
Ventilação, r, TV, frigo, acesso privat. jardim PS e P

Centro Hípico Hotel Rancho Meyer 84,50 165,00

Fazenda Hotel Jatahy ?Tropical de Altitude
COM QUE ROUPA:
Bermudos ou calça para o dia
e casacos quentes para noite.
SICRETARIAS DE TURISMO
Mlnuel Pereira
Tel.: (024) 484-161 É>Nnvn Frlburao
Tel.: (024) 523-'8000
Ramais: 236, 233, 270
Patv do Alteres•Tel:: (024)485-1234 r-219* Petropolls
Tet 1024) 243-3561
Rio Bonito
Tel.: (021) 734-02761 - 24
Sfhn 'irvté do Vale do Rio Prelo
Tel.: (024) 224-1329
Silvo Jardim

.Tel,: |024) 668-1125
Teiesóoolis
Tel.: (021) 742-9149
Vassouras
Tel.: (024) 471-1998

Sauna/pisc/qd. tênis/ cacti/lago/qd. vôlei/ cp. luteb/ sl. convençõe
3 pise,2 térmicas, sauna, hldro, academia, Sky/ video, esporte
Pisc/sauna, jogos/fut/volei, bocha, play, cavalos/curral.
Piscina, área lazer, esporte, roteiro de atividades alternativas.
Sauna, pise., hldro, slão jog., lesta e convenç., resl. ,2 estac.
2 pise/1 térm, saunas, volel, tênis, sl.jogos, academia,
Jardim, play, churrasq, piscina, sauna, sala jogos, quadras,etc.

Hotel Fazenda Cachoeiras do Cavaru
L'ermitage Spa Termas (024)266-1028/032-799-2239

(024)242-1473/9977-0171Hotel Pousada Bougainville
Pousada Restaurante Mata Atlântica ?
Gallardin Palace Hotel 
Posse do Corpo Spa Center 
Riverside Park Hotel
Pousada Monte Imperial 
Chalé da Montanha 
Hotel Margaridas 
Pousada do Aconchego
Sitio Repousada Sana
Hotel Fazenda Tapinuã
Pousada da Serra
Pousada Galo da Serra 
Pousada do Moinho 
Pousada dos Anjos \/ 
Toca-Terê Pousada 
Hotel e Fazenda Rosa dos Ventos
Hotel Village Le Canton

PETRÓPOLIS Todos | (Oxx) 24-243-8430/231-5881/231-5879,
TV, lareira,sauna.pisc., mini-bar, tel., vist panor.PETRÓPOLIS
Tv/vent, hidro, sl/tv Sky/vídeo, muscPC
Suites, aptos luxo/standard, TV, Irigobar, telef.PS
12 suites/ 2 chalés/tel./TV cabo/ Irigo PS
Ar cond.TV cabo, lareira, som, trigobar, varanda PS
12 aptos,3 chalés, tv, frigobar, tel,fax PS
Mini-fazenda, 7 alqueires campo verde,9 suites PS

PETRÓPOLIS

Centro Histórico. Pisc/ sauna/ bar/rest/lareira/sl. reuniões
Pise. c/ cascata, vôlei, salão jogos, play, trilhas, restaurante
Piscina, ampla área verde, local de sossego, a 5 min do Centro.
Piscina, sauna, cavalos, bar rest.bosques, ping-pong, sinuca
Sauna, Slã. Jogos, Lago, Pesca, Futebol, Piscina Natural, Cachoeira
Mata Atlânt, cachoeiras, piscina nat, cavalos, tv, logão lenha
Salas estar e TV, sauna, estacionamento
Central de água quente, Irigobar, elevador, piscina, sauna vapor

PETRÓPOLIS
PETRÓPOLIS (024)242-4686/(024) 243-5422

322-2587/5161/(024)259-1492

Frigobar, Ventilador PS 
6chalés c/lareira, varanda c/rede, ventilador PC
IV vários canais no apartamento rede na varanda PS
10 suítes, tv 7 canais, controle remoto, garagem, PSSÃO PEDRO DA SERRA

SÃO PEDRO DA SERRA Sauna, Piscina, Sala de Jogos/Ginástica, Cavalos, Bar, Mata AtlaChalés e Suites, Tv à Cores, Rede, Vandara PSMP
Chalés com TV, estacionamento PS
Suites, telelone, lareira, Irigobar, TV PS

(021) 711-4547/9917-1403
SÃO PEDRO DA SERRA

Pise. térm. / nat. / cachoeira/restaur. / saunas/sl. gin. / jogos.
Sauna, piscina, cavalos, lago montanha, qd tênis, bicicleta, trilhaTERESÓPOLIS

IKJ TERESÓPOLIS
^ TERESÓPOLIS
J- TERESÓPOLIS

TV, Irigobar, som, canal video interno, cofre PS
VA 325-9067/644-60605pisc, Hérmica, sauna, academia, bilhar, ski grama, arco-llecha

Sauna, pise, c.convenções, sl.jogos, qd.tênis, lagos, cavalos
Piscina, sauna, estacionan, área verde caminhada, área p/ churrasco

Tv sky, frigobar, telefone, suites luxo. MP
Chalés/Aptos, c/varanda, tv, Irigo, tel. PC
Quarto simples ou c/TV, frigo, vista espetacular. PS
Suíte TV, Frigo, Ventilador, Varanda, Interlone PS
Suite TV, Frigobar, Ventilador, Varanda, Interfone PS
Chalés, suites panorâmicas c/tv, lareira, var. PC
7 suítes p/até 4 pessoas, jd. inverno, tv cabo.MP
Aptos, cl TV, Irigobar, tel, som, ventilador PS
TV cor, Irigobar, telelone. ar PC
Tv cor, Irigobar, telelone, ventilador PC
Suites cl tv cor, telefone e ventilador PS

Hotel Fazenda São Moritz
Pousada Saint Germain ?
Pousada Monte Oliveira
Pousada Monte Oliveira
Pousada Vrajabhumi ?

TERESÓPOLIS (021)642-6404Próximo CBF, Feirinha, ao lado do Comari
Próximo CBF, Feirinha, ao lado do Comari
Piscina térmica, tratada e natural, sauna, cachoeira, lago, cava
Sala Tv/ jogos c/frigo, quiosque, churrasq, pise, sauna, área espor
Piscina, sauna seca, sala jogos, sala estar cl lareira, telâo.
Sauna, piscina, quadra esporte, c.tutebol, salão jogos, convenção
Sauna, pisc.qdras.c. lut, slão jgos, convenção. Fazendas Históricas
Sauna, piscina, fazendinha cI campo futebol, pedalinhos, cavalos

TERESÓPOLIS 644-6220 / 641-8103
TERESÓPOLIS 644-6509/644-6812

Hospedagem CabanaThomé ?
Hotel Camponês de Teresópolis
Mara Palace Hotel ?

TERESÓPOLIS 253-5697 / 742-3100
TERESÓPOLIS (024)471-1993/021-205-8869

(024)4711897/021-5697632
Parque Hotel Santa Amália ?
Hotel Gramado da Serra

20 km

PENSÃO SIMPLES MP = MEIA PENSÃO
PC = PENSÃO COMPLETA? =. DETALHES NA INTERNET

0XX27-534-1763/0XX27-534-1779Sauna, uma quadra da praia. Pacote para Reveillon/ Carnaval
Sauna, Piscina, Bar solàrio. Play, Qd.Volêi/Basquete/Futebol, cl
Salão de jogos, estacionamento interno
Sala jogos, 32.000m área verde, leite curral, árvores frutileras

35 amplas suites, ar, tv cabo, trigobar. PS
Tv, Frigobar na suite, garagem coberta 40 vagas PS
Calelação, TV, Irigo., tel., som ambiente PS
Suite c/TV, telefone, piscina, quadra polivalenle MP

Hotel Santos Dumont
Hotel Vale Verde

• O CURTA VIAGEM ESTA TODOS OSDIAS NA INTBRNIT!
Para maiores detalhes, alguns
dos hotéis possuem link no
JB online.
Os hotéis que tiverem esta
marca ^. estão disponíveis na
homepage ou em e-mail,
JB online: http://www.ib.com.br

Hotel Fazenda Campestre
Pousada Campestre
Pousada Luar de Camboinhas
Icaraí Praia Hotel

397-0464/397-0994Pise, vôlei, sauna, brinquedos, toboágua, musc, hidro, rest.
Praia próx, varandas,redes,piscina. Consulte nossos paetês Reveill

Suítes c/tv, ar, som, frig, campo fut, sinuca PS
Suites c/lrigo, tv à cores, ventiladores PS 710-2323/714-1414Restaurante, bar, s.estar, praia, (temos garagem).TV, tel., Irigobar, musica, tapeie, ar, vista mar PS
Apartamento cl TV, telefone. PC
Apartamento c/TV. PC
Suítes/ aptos c/ar, tv,geladeira,telefone. PC

Piscina, balneários
Em frente Balneários

(35)722-5000/ (35) 722-1556Slão Jogos, quadras, play, cooper, piscina térmica, sauna.serv. van
(035) 332-6000/fax:332-7475Pise aquec, sauna, ducha, tobo, hidro, jgos, play, jardim, prx.parqSt, lareira,TV,tel,ar/ vent, frig, hidr, gar PS.MfíPC
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Todo domingo, no Caderno Viagem

m
&

¦ O CURT* VIAGEM 1ST* TODOS OSDI*S N* INTERNET:
Para maiores detalhes, alguns ;
dos hotels possuem link no
JB online.
Os hotels que tiverem esta
marca ^. estao disponiveis na
homepage ou em e mail,
JB online: http://www.jb.com.bi



viagem@jb.com.br
Fotos de dlvulgagao

¦ H

HHP ' -;¦

¦Hp, ^^R&| H

Figuras diabolicas povoavam os medos H
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seculo 17, cheia de passagens secretas I

Encontro com o passado
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1692, 19 pessoas foram executadas em Sa- madeira, com jogos de luz e som, contam a histo-

I ^HH„lL n lem, acusadas da pratica de bruxaria. Tres seculos ria ocorrida ha tres seculos. Construido em urna
H=T/?77\ depois, 

Salem e uma pacata vila, ao longo do lito- antiga lgreja, o museu e o centra de tQdaum
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pal nao e de um mago, mas justamente do fundador grupos femminowte velas, incensos, e muito arte-

I K ¦ Ipf ^ Um do's pontos mais interessantes e a casa das se- A cidade oferece ainda modernas exposi?oes de
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em Historia, que parece sai'da de contos de fadas. Como em toda cidade pequena, o ™el^r e 
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Fundada em 1626, Salem foi marcada pela in- dar a pe e dar uma mergulhada no Mclntire Histo-

tolerancia religiosa que culminou no delfrio de al- ric District, na Forest River Trail no Lafayette em

gumas adolescentes que levou a execu9ao dos co- Salem Willows e em Ledge Hill Loop^ Passeios

lonos suspeitos de praticar bruxarias. 0 ponto alto que sao guiados por um comite criado era119_ _
da a pode ser o Museu Bruxas pccia^mente^para
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Telefan: 121) 22468681 F«x: (21) 5072387

Nova Inglaterra

sem mistérios

Roteiro por Salem e Essex, a partir de Boston, revela os

encantos de uma região marcada pelo mito da bruxaria

ANA LAGOA*

! Tradição e paz. E de quebra os mistérios que
. cercam Salem - a cidade onde dezenove pessoas
I foram executadas, no século 17. acusadas de práti-

ca de bruxaria. Um roteiro, sem dúvida, diferente,
pela costa da Nova Inglaterra, a partir de Boston.

A viagem começa ao se deixar o Logan Air-

port e vai contornando a costa até New Hamps-
hire, passando por Essex (fundada em 1623),

que recentemente foi declarada, por Bill Clin-
ton, Área da Herança Nacional. São 34 comuni-

' 
dades tranqüilas, com fazendas de cavalos, vilas
de pescadores e a sofisticação de Boston.

Impossível não passar alguns dias em Bos-
ton, desfrutando dos bons restaurantes e certa-
mente fazendo um tour pelo centro mundial da
tecnologia, o Massachusetts Institute of Techno-

'. logy (o famoso MIT) - um templo do saber con-
• temporâneo. Mas o ideal é deixar as compras

para a volta. A cidade tem filiais de todas as gii-
fes em shoppings de alto luxo, além de outlets
com ofertas acessíveis.

Entre as várias paradas na estrada, Rockport
é uma preciosidade à parte nessa costa muito
fria nesta época do ano. Trata-se de uma verda-

deira colônia de artistas, com artesanato nativo e
colonial, de muito bom gosto, sobretudo as
cerâmicas (especial atenção na Alexander s Pot-
tery) e as tecelagens indígenas. As casas de ma-
deira, no mais autêntico estilo May Flower, se
abrem para a rua principal da vila, com simpáti-
cas e acolhedoras lojas e aconchegantes cafés.

Surpreendente - O Castelo Hammond,
inaugurado em 1929, em Gloucester (80, Hes-

peurs Avenue), se esconde numa curva, camu-
fiado pelos maples amarelos e vermelhos às vés-

peras do inverno, na ponta de Cape Ann. A ar-

quitetura é medieval, do tempo dos Cruzados, e
foi criado e construído pelo inventor John Hays
Hammond Jr„ que idealizou o espaço como um
museu para objetos de uso e de arte e para sua
residência. Recentemente, ele incorporou ao
conjunto a Abbadia Maré, construída pelos mes-
mos arquitetos que responderam pelo projeto do
Cloisters Museum, de Nova York. Por fora, a
imponência. Por dentro, os detalhes ricamente
reconstruídos das habitações góticas, incluindo
o quarto, com a enorme cama de dossel.

"Ana Lagôa viajou a convite da Massport através da
DoublEmm, pela Continental Airlines
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Figuras diabólicas povoavam os medos
dos habitantes de Salem que julgaram e
executaram 19 bruxos em 1692. Hoje a
região é centro de pesca e esportes
náuticos, com sítios históricos como a
Casa das Sete Cumieiras, construção do
século 17, clieia de passagens secretas

CONTRA 0 FRIO

Precauções - 0 verão na costa é ameno e
muito freqüentado, com pico em julho. O ou-
tono é frio, entre 17 e 10 graus, e no inverno
chega a nevar. No fim do outono venta mui-
to e as temperaturas chegam aos 3 graus, sen-
do muito seco. Mas durante o dia o sol es-
quenta bem e todos os ambientes internos
são hiper-aquecidos. O ideal, portanto, é rou-
pa de meia estação com sobrecasaca pesado
e proteção para mãos e cabeça, além do filtro
solar e botas forradas.

Informações - Sobre a rota Norte de Boston:
North of Boston Convention Visitors Center -
800-742-5306 ou www.northojboston.ors

Refeição em português: Se bater a saudade
de falar português, no Hula Moon, em Rock-
port, na Pleasant Street, Sally e Kevin Take-
kawa recebem para um exótico cardápio com
poucos pratos de diversas culturas, que va-
riam ao longo do ano. Ali é possível encon-
trar parte da extensa colônia portuguesa da
região e, especialmente, dona Mimi, ou Mi-
reille Arana, uma incrível senhora de mais de
70 anos, nascida em Paris, filha de bascos,
criada em São Paulo, educada no Mackenzie,
há 20 anos morando nos Estados Unidos.

Encontro com o passado

Em 1692, 19 pessoas foram executadas era Sa-
lem, acusadas da prática de bruxaria. Três séculos
depois, Salem é uma pacata vila, ao longo do lito-
ral norte saindo de Boston, e vem se transforman-
do em ponto turístico obrigatório para quem busca
rotas alternativas aos grandes circuitos. Parte da
história dos colonizadores está inscrita na cidade.
E, embora as bruxas sejam uma imagem dominan-
te, a estátua assustadora que guarda a praça princi-
pai não é de um mago, mas justamente do fundador
da cidade, Roger Conant.

Um dos pontos mais interessantes é a casa das se-
te cumeeiras. Ali há mobílias de época, os jardins, as
louças e roupas e, sobretudo, as passagens secretas

que ligavam os aposentos, certamente para esconder
escravos clandestinos ou peças de contrabando:
"Mas os turistas preferem pensar que eram passa-
gens para as bruxas", diz Lili, jovem guia formada
em História, que parece saída de contos de fadas.

Fundada em 1626, Salem foi marcada pela in-
tolerância religiosa que culminou no delírio de al-

gumas adolescentes que levou à execução dos co-
lonos suspeitos de praticar bruxarias. O ponto alto
da visita a Salem pode ser o Museu das Bruxas
(www.salemwitchmuseum.com), onde bonecos de

madeira, com jogos de luz e som, contam a histó-
ria ocorrida há três séculos. Construído em uma
antiga igreja, o museu é o centro de toda uma cul-
tura e comércio locais que giram em torno da te-
mática feiticeira.

O comércio local, como era dé se esperar, m-
veste no poder da magia. No museu, é possível en-
contrar todo tipo de souvenirs. E, na vila, as com-

pras podem ir de ervas medicinais preparadas por
grupos femininos até velas, incensos, e muito arte-
sanato colonial americano.

A cidade oferece ainda modernas exposições d"e
arte e história, áreas de camping, restaurantes dê
bom gosto e esportes marítimos. O forte dos antir

quários locais são as casas de mobílias coloniais.
Um visita a www.salem.org pode dar uma idéia de
como pode ser interessante seguir a rota das 14 ga-
lerias da vila. y- -

Como em toda cidade pequena, o melhor é an'-
dar a pé e dar uma mergulhada no Mclntire Histo-
ric District, na Forest River Trail, no Lafayétte, ém
Salem Willows e em Ledge Hill Loop. Passeios

que são guiados por um comitê criado em 199.0 es-

pecialmente para contar a história da arquitetura
da cidade. (A.L.)

NOSSOS PACOTES INCLUEM
?Passagem aérea ida e volta, voando VARIG, RIO-
SUL, VASP E TRANSBRASIL.
?Traslados e City-tour conforme roteiro.
?Seguro de Viagem TouristCard.
? Bolsa de Viagem ELECTRA.

IMTERN ACIONAIS
_dobiusih

DISNEY DREAM CANCUH VIP ~W
16DIAS. 12NTS em Orlando 7DIAS. 6NTS no Htl. FIESTA
e 1 em Miami 1AAA AMERICANA CANCUN. 141L
Prejo por p<moo em apto Mplo • USD1 90t P"í0 P" P*0" ,m "P10 "'P1""US01 W 10

Desde

COM A ELECTRA VOCÊ SEMPRE EM Io LUGAR ^ r

3333SIEEE1 BE3H*nSB
_ Saldai: 22/01,29/01,

PORTO SEGURO 05/02.12/02
8DIAS. Htl. ALBATROZ. Tour
histórico + by-night.
Desde à vista R$ 740, ou 5X d

SALVADOR
5DIAS. Htl. ONDINA
PLAZA. Tour histórico. 130,

uSXde
Saldas: 30/01,

FORTALEZA 11/02 e 26/02
"8DIAS. Htl. RAIO DE SOL. Passeio

Cumbucoou BeachPark.'
Desde à vista RS 995, ou 5X de

Saldas: 30/01
8DIAS. Htl. PRAIA CENTER. Dunas
de . ...Desde à vista R$ 990, ou 5X de à

RECIFE Saídas: 23/01
8DIAS. Htl. PRAIA 0TH0N
Tour Recife e Olinda.
Desde à vista RS 895, ou 5X de

8Di.
T0P

,207,

Desdr /isto R$ 650, ou 5X de
ARRAIAL D'AJUDA

P iadas ARRAIAL
,lé. ÍOQ
5945,ou5Xde I O»,

MACEIÓ
5DIAS. Htl. PAJUÇARA
0TH0N. Tour litoral Sul. 1 CC
Desde à vista RS 775, ou 5X de I vv7
NATAL C/F. NORONHA
4 NOITES EM NATAL E 3
NOITES EM F. N0R0NHA.OAÜ
Desde à vista RS 1520, ou 5X de OVH;
ILHA DE COMANDATUBA
5DIAS. Resort Transamérica.
Regime de meio pensão.Desde à vista RS 1585, ou 5a oe | # t

SERRAS GAÚCHAS
5DIAS. GRANDE HOTEL. Tour
Gramado/Canelo, Uva/Vinho. V ÇgDesde à vista RS 775, ou 5X de 139,
BETO CARRERO
4DIAS. Htl. FISCHER. Com
Entrada ao parque. ÍOQ
Desde à vista RS 645, ou 5X de ¦ Mê Ml
FOZ DO IGUAÇU
4DIAS. Htl. T0RRANCE. Tour
cataratas e comércio. 14JL
Desde à vista RS 630, ou 5X de I ¦"/
MORRO SP C/SALVADOR
3 NOITES EM MORRO E 4
NOITES EM SALVADOR. AM
Desde à vista R$ 650, ou 5X de Jk^WV/
CABO DE STO AGOSTINHO
5DIAS. Resort Blue Tree Park
Cabo de Sto Agostinho. 4A4
Desde à vista RS 1465, ou 5X de Afv/

eufesos NO EXTERIOR
•Cursos de Idiomas e High School (Intercâmbio)
•Cursos especiais para crianças, adolescentes e terceira idade
•Cursos individuais para executivos e de verão.
•Cursos preparatórios para ingresso em Universidades
•Cursos preparatórios para os mais diversos exames, tais como: Cambridge,
Toefl, Toeic (Test of English for International Communication), etc.
•Curso de treinamento de professores
•Curso de idioma especifico para comissário de bordo
•Mestrado, MBA e Graduação em diversas universidades, tais como: UCLA,
Hawaii Pacific, Harvard, Standford entre outras.
•Cursos técnicos de especialização em diversas áreas.

PREÇOS VÁLIDOS PARA O MÊS DE DEZEMBRO POR PÇSSOA EM
APAftTAMENTO DUPLO EM REGIME DE CAFÍ DA MANHÃ OU MBA
PENSÃO. PREÇOS SUJEITOS A REAJUSTE SEM PRÉVIO AVISO.

Rua Jo Ouvidor 121-8." Andar CentroIRJ C«fliutttMsuii|e»tis:

150944111

10 anos de qualidade em serviços

www.electr3turismo.com.br

JORNAL DO BRASIL VIAGEM
viagem@jb.com.br

DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999

Fotos de divulgação
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Classificados
.GUARDA-CASACA CHIPPAN-* DEU - Temos tudo que procura!' Estrada do catonho n 2.Tel: 435-

. 1040/ 9978-5640/ 9663-5939
^GUARDA ROUPA - Em mogno,<r10 portas. Nova! Direto da fabri-ca Av. Suburbana! Tel.: 899-4015
^/ 9978-5640 Ten>os também out-
^•ros móveis

GESSO IPIRANGA - Ltda. Ges-so. Pintura e Reformas em Geral.
..Tel: 9186-0502/661-7713 Clíaa.

t GESSO & CIA • Executamos seu: projeto! Tetos lisos/decorados,
, sancas, frisos, colunas, divisóriase iluminação. Tel.: 269-4452." ESTOFADOR SÔ COURO ¦ Re-b forma e restauração de estofadosem couro legitimo. Solicite umavisita grátis. Tel: 9176-5792 / 243-2015 Botafogo 

EMPREITERA IRMÃOS URA •
Tel.. 412-7420. Construímos e re-formamos. Pedreiro, ladnlheiro.
bombeiro hidráulico, carpinteiro e
pintor. Profissional cJ noções de
engenhana e decoração. Re-' sponsável técnico: Edson Lira
DISK SERVE-FRIO - Limpeza eManutenção, Mecânica e Elétricade Ar-condicionado A partir de
RS 35,00. Carga de Gás - de.Geladeira Duplex & Peq.Troca deBonaz de - Geladeira Duplex &
Peq. Temos outros serviços. 412-" 3160
CRISTALEIRA CHIPPANDELI -
Temos tudo que procura! Estrada
do catonho n 2. Tel.: 435-1040/
.9978-5640/9663-5939
CONSTRUÇÃO E REFORMA -

. Elétricas, hidráulicas, pavimen-tação, drenagem, pinturas, re-'baixamentos, marcenarias, telha-
dos, sinteco, alvenarias, revesti-
mentos em geral. Orçamentosem compromisso Tel.: (21) 595--3567/(21)9662-2363

já podem
ser comprados

"recheados"

Página 4

Viagens aumentam

risco de furtos

em residências

Página 6

Fotos de Samuel Martins

CONSTRUÇÃO E REFORMA -
Eletncas. hidráulicas, pavimen-tação. drenagem, pinturas, re-
baixamentos, marcenarias, telha-, dos. sinteco, alvenarias. revesti-
mentos em geral. Orçamentosem compromisso Tel.: (21) 595-3567/(21)9662-2363.
CONSTRUÇÃO E REFORMA -
Elétricas, hidráulicas, pavimen-tação, drenagem, pinturas, re-
baixamentos. marcenarias, telha-dos, sinteco, alvenarias, revesti-mentos em geral. Orçamentosem compromisso Tel.: (21) 595-
3567/(21)9662-2363.
CONSTRUÇÃO E REFORMA -
Elétricas, hidráulicas, pavimen-tação. drenagem, pinturas, re-baixamentos, marcenarias, telha-dos. sinteco. alvenarias, revesti-mentos em geral. Orçamentosem compromisso Tel.: (21) 595-3567/(21)9662-2363.
CHICO REFORMAS ¦ Em GeralSuper sinteco, descotorizaçáo,verniz, pinturas, pisos e azulejos.Tel.: 604-8345/9615-0118
BRS REFORMAS & SINTECO -¦ Poliuretano Descoloraçáo.Resinas em pedras elétricas,Clareamento Hidráulico, Pinturas,Fachadas, Telhados. Colocaçãotábuas corridas. Treyopiso,Novopiso. Rodapé. ARMARIOS,ESTANTES SOB MEDIDA. R. do
resende. 119 Lj.9. 224-87959715-6085. COBRIMOS QUAL-QUER ORÇAMENTO. ACEITA-MOS SOLLO E AMERICAN.
BOX BLINDEX 325-1039VITEMPER Revendedor Autor-izado DESDE 1984
AVI SINTEKO • Super Sinteco ePoliuretano Garantia 15 Anos. A
partir de R$ 3,00 o m. Aplicaçãode Resina, Colocação Rodapés,
Epox e Clareamento. Atendimen-to 24 horas. 578-2948 / 578-1801•/ 9919-0080
ALUMÍNIO VÍTOR - Janelas, por-tas, grades, portões em alumínioe ferro Tel.: 593-2007
ALUMÍNIO VÍTOR - Janelas, por-tas. grades, portões em alumínioe ferro. Tel.: 593-2007
ADMIRAL - Obras, reformas emedifícios e residências Projeto,impermeabilização, instalaçõesem geral. Orçamento s/compro-misso. Tel./Fax.: 572-8391 ou99844025
A. P F. SERRALHERIA LTDA -
Fechamento de condomínio.Portas, janelas e grades colo-nial e reta. Gesso m colocadoRS 13,50, ardósia m colocadoárea pronta RS 17,50. Todas acores. Impermebialização de
caixas d'agua e marquisesc/manta. Reforma em geral. R.
Barão de Serro Azul, 178/loja Ae B. - N. Iguaçú/Santa Eugênia.Tel.: 669-9392 / Tel/fax.: 669-9193
PINTURA DE CASAS • Apt. es-critório. Apt 2 qtos.. sala. de-
pendência a partir de RS 350,00.Competência e fino acabamento.Comprove e fique satisfeito.Tratar 9252-2056 Wilson /673-6086 (Rec)
PINTURA DE CASAS -1.
critório. Apt 2 qtos , saía. de-
pendência a partir de RS 350.00.Competência e fino acabamento.Comprove e fique satisfeito.Tratar: 9252-2056 Wilson /673-6086 (Rec)
PINTURA - A partir RS 350.00c/material, reformas em geral,colocação de azulejo, hidráulica e
pequeno serviço. Orçamento
grátis. Pagamento facilitado Tel.:
872-3393.
PINTOR DE PAREDE • Vai pintarsua casa ou apto RS 80,00 cadacômoda Serviço garantido com
referências. Ligue Tel.: 481-2623 /9132-0520 Alfredo
PIAS PINTADAS A MAo - Azule-
jos ou barras combinando, pux-adores. Tudo em qualquer mode-íoüíTel.: 549-2562
PERSOFT DECORAÇÕES - -
Persianas, pisos, carpetes,venezianas, divisórias, forros,
portas, sinteco, cortinas japone-sas. Conserto/ lavagem car-
petes/persianas. Reformas aptos
pintura/ patina. Orçamento grato.Tel. 554-6227 / 9122-345519682-2438.
PERSOFT DECORAÇOES - -
Persianas, pisos, carpetes,venezianas, divisórias, forros,
portas, sinteco. cortinas japone-sas. Conserto/ lavagem car-
petespersianas. Reformas aptos
pintura/ patina. Orçamento grátis.Tel. 554-6227 / 9122-3455 / 9—2438.
PEDREIRO - Ladrilheiro,bombeiro hidráulico, eletricista,
pintura em geral e hipermeab*-ízação. Serviço garantida orça-mérito sem compromisso. Tel.:9149-0717 Claudinei
PEDREIRO - Ladnlheiro,bombeiro hidráulico, eletncista,i em geral e hpermeabhServiço garantida orca-mérito sem compromisso. M:9149-0717 Qaudinei
PEDREIRO - Ladrilheiro.bombeiro hidráulico, eletnasta.
pintura em geral e hpermeabi-Üzaçào Serviço garantidamento sem compromisso. "Tel.:
9149-0717 Qaudinei
OBRAS REFORMAS - Quali-dade projetos pinturas, imperme-abtlização elétrica hidráulica pisa-nas telhados. Rapidez eficiênciaresidências escntonos. Orçamen-tos facilitados. Appengenhana.Tel.. 257-0551 Plantão 9967-0178.
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Funcionários da Duque,ne descarregam do caminhão a mudança vinda do antigo apartamento da administradora escolar Liddi Stockler, que está se mudando pela quinta vez

mudanç

Férias escolares aquecem o mercado do troca-troca de endereços

ANDRÉA MAGALHAES

É duro, não tem remédio, mas
há "terapia". Em dezembro, um dos
meses que mais concentram mu-
danças, transportadoras orientam
como fazer para não se estressar ao
ver a sua casa toda em caixas.

Uma aliada é a tecnologia. Hoje,
existem embalagens feitas com ma-
teriais mais resistentes, que dificul-
tam a ocorrência de avarias, e peque-
nos guindastes elétricos, que facili-
tam o içamento de móveis. No mer-
cado do Rio, uma empresa patenteou
um que sobe até 22 andares e que
aposenta antigas cordas e roldanas.

Por outro lado, um alívio é saber
que, havendo qualquer problema, o
Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078, de 1991) é claro em seu
14° artigo: "Em caso de avarias de
bens, o fornecedor de serviço res-
ponde, independentemente da exis-
tência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação
dos serviços".

O único cuidado é fazer a recla-
mação em três meses. "Caso con-
trário, prescreve", ensina Átila Nu-
nes Neto, coordenador do Procon-
RJ. Segundo ele, no Rio, é "irrele-

vante" o número de reclamações
contra empresas de mudanças.
"Mas 

qualquer problema que haja,
as pessoas podem pedir nossa
orientação, gratuitamente, através
do telefone 1512", informa.

"Terapias" - A primeira etapa
do tratamento anti-estresse é se acos-
tumar com a idéia da troca de ende-
reço. Depois, parte-se para a escolha
da firma que fará o serviço. "O ideal
é que se faça isso com um mês de
antecedência", orienta Sandra Hele-
na Soares, gerente da Duquerne.

Vale pesquisa de mercado e até
pechincha, já que, no ramo, é nor-
mal a negociação de preços ("cho-
rando", pode-se conseguir descon-
tos entre 10% e 15%). Hoje, para
fazer uma mudança simples de um
apartamento de sala e dois quartos,
são cobrados valores que podem
variar de R$ 500 a R$ 2.500.

Contudo, o que não se pode es-
quecer é de verificar a documentação
da empresa, analisar seus contratos e
o que o preço a ser pago garante. E,
se possível, conseguir referências.
"O 

que não é aconselhável é fechar
negócio com aqueles caminhões e
kombis da esquina de casa, que não
são empresas. Qual a garantia que
eles dão de que o seu patrimônio che-
gará são e salvo?", alerta Sandra.

No caminho para a "paz", esco-
lhe-se então a transportadora. Na
opinião de Márcio Martins, geren-
te comercial da divisão nacional da
Transportes Fink, o ideal é que is-
so aconteça aproximadamente 20
dias antes da data em que se pre-
tenda mudar. "Já vi gente assinan-
do contrato e mudando no mesmo
dia, mas é um estresse desnecessá-
rio", analisa ele.

Inventário - Mudança acorda-
da, é feito o inventário do que há no
imóvel. Técnicos avaliam, por
exemplo, se haverá necessidade de
içamento de televisões de grandes
dimensões, geladeiras com duas por-
tas, pianos, cofres ou sofás muito
grandes, que só entram pela janela.

Também calculam quantida-

des, tipos e tamanhos de embala-
gens necessárias. Tudo isso será
documentado e levado em consi-
deração na hora do orçamento.
"Quando a mudança chega no no-
vo endereço, o inventário facilita
a conferência dos bens. É uma se-
gurança para ambas as partes",
analisa Aureliano Lima, diretor da
Mudanças Gato Preto.

Aí, só resta esperar o dia D, não
se esquecendo de avisar com al-
guns dias de antecedência ao síndi-
co, no caso de edifício. Tudo em
prol da manutenção do "estado

zen" necessário para o processo.
O síndico tomará as providências

relacionadas ao estacionamento do
caminhão na frente do prédio e à uti-
lização do elevador de serviço, além

Divulgaçao

Quadro é embalado com plástico bolha e papelão Funcionário se prepara para 
"embrulhar" o sofá

de informar sobre horários permiti-
dos para mudanças. "Os síndicos e
porteiros geralmente ajudam. Quem
costuma dificultar o nosso trabalho é
a polícia, que não deixa o caminhão
parar em determinados lugares e ho-
rários. É raro não ter problema na
Visconde de Pirajá, Voluntários da
Pátria e Nossa Senhora de Copaca-
bana", informa Francisco Alberto de
Lima, motorista da Duquerne.

Para tornar o processo mais
tranqüilo, a Fink desmembra a ação
em dois dias: o primeiro fica desti-
nado a embalar e o segundo, à mu-
dança em si. Contudo, a maioria
das empresas faz tudo num único
dia (a não ser em casos de mudanças
de casas e apartamentos com muitos
cômodos) e sempre com algum res-
ponsável pelo imóvel presente."A embalagem é um ponto cru-
ciai no nosso trabalho. Geralmente,
embalamos móveis com papelão,
mas os mais delicados, como os de
laca, são envolvidos com plástico bo-
lha. Louças são embrulhadas com
papel e armazenadas em caixas com
palha", informa Lima, da Gato Preto.

Segundo ele, uma providência
simples que contribui para o bom an-
damento da mudança é a separação
prévia de armas, jóias e dinheiro, que .
não são transportados no caminhão, e
de pertences, que a pessoa acaba pre-
ferindo carregar consigo.

E, na hora H, vale o conselho da
veterana em mudanças Liddi Stock-
ler, que está trocando de endereço
pela quinta vez e que garante nunca
ter tido problemas. 

'Tem 
que ter cal-

ma. Afinal, há o segundo tempo do
jogo, que é o desembalar e arrumar
tudo no novo endereço", diz Liddi.

Continua na página 2

OBRAS / REFORMAS / PRO-JETOS - Legalizações resi-denciais, comerciais. Habite-se. Desmembramentos. Fra-cionamentos. Decoração Ar-
quiteto Antonio. Tels.: 453-4009 / 9151-6765. Rua do Al-
godão. 1032 Ricardo de Albu-
querqueMÓVEIS ESTILO - Colonial.Temos tudo que procura!Estrada do catonho n 2. Tel.:435-1040/ 9978-5640/ 9663-5939

MARMORARIA PATERNON •
Cortamos na hora soleiras e
peitoris. Fazemos bancas p/lavatório e pia. Tampos de
mesa. consoles e outras. Peças
decorativas c/ fino acabamen-
to. Ótimos preços. TEMOS
PISOS PADRONIZADOS NA-
CIONAIS E IMPORTADOS.
Rua Catumbi, 83 a 85 (emfrente à Igreja N S. Salete)
502-2263 / 502-2264 / 502-
2265 /Fax: 502-9495

LUA NOVA - Esquadria de
alumínio. Esquadrias em
geral, alumínio e ferro,
janelas, basculhantes,
portões e porta. Pagamento
facilitado. Consulte-nos Tel.:
549-4960
LUA NOVA - Esquadria de
alumínio. Esquadrias em
geral, alumínio e ferro,
janelas. basculhantes.
portões e porta. Pagamento
facilitado. Õonsulte-nos Tel.:
549-4960

LAAR PERSIANAS LUXAFLEX -
Todos os modelos de Persianas,
Cortinas, Venezianas e Portas
santonadas Conserto e lavagem.
O melhor atendimento do Rio d
garantia e assistência técnica Rua
Gal. Roca. 4401406 Tijuca 284-
6800 / 234-3852
JOCAN - Reformas e con-
struções em Geral. Serviços de
pintura, ladrilho, bombeiro,
eletricista, marceneiro, calçamen-
tos. telhados, muros de pedra.Larga experiências. Tel.: 445-0835

IMPERMEABILIZAÇÕES - De la-
jes, piscinas, caixas dágua, cister-nas, calhas. 39 anos de expenèn-
cia. Fadlitamoe pI condomínios.Tel: 491-6769.
IMPERMEABILIZAÇÕES - De la-
les. piscinas, caixas dágua, cister-nas. calhas. 39 anos de experiên-cia. Facilitamos p/ condomínios.Tet: 491-6769.
REFORMA EM GERAL - Pmtura,Elétrica. Bombeiro, Pedreiro. Tel.:575-4426 (Atendemos Domingo).Edmar.

HABITATE • Atenção dubes. lo-
jas. condomínios, igrejas, con-sultórios, residências, etc.Temos todo serviço de gesso.Contato T. 201-1091 St. Batista.
SERRALHERIA - Boa Arte.
Conserto de molas, portas de
aço. janelas, box, basculante.
grades , prtões de ferro e
alumínio. Fabricação e conserto.Colocação de divisórias Atendi-mento 24h. Wilson. Tel.: 561-
3288. R. Aguiar Moreira, 479
fundos/Bonsucesso.
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SERRALHERIA ALUMÍNIO EFERRO - Janela c/vidro R$
78.00 m; box c/acrílico RS 68,00m; grade estrela R$ 35,00 m.
portas R$ 160.00 e consertosem geral. Tel: 445-3055 / 9629-6038 (24hs) 
SO ASSOALHOS - Tábua corri-da, Ipô, Jatobá, Angelim,Cumaru. Garapa, Marfim. Pero-ba do Campo. Escadas deMadeira- Varandas - SacadasRetiramos o piso Telefone.:
(021)772-1172.

S0 ASSOALHOS - Tábua corri-
da. Ipd. Jatobá. Angelim.Cumaru. Garapa, Marfim, Pero-ba do Campo. Escadas de
Madeira- Varandas - Sacadas
Retiramos o piso Telefone.:
(021)772-1172
REFORMAS E CÜNTRUÇOES- Fundação, Estrutura, Pin-turas. Azulejos, Telhados Colo-niais, Eletricista, Marceneiro,Serralheiro. Bombeiro Hidráuli-
co. Tratar Tel.: 604-7655 Valcirlei
Rodngues.

I Veja outras

| ofertas

| dentro do
Caderno.

Os mais sofisticados

papéis de parede
estão em promoção.
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Rio Design Center - Av. Ataulfo de Paiva, 270
3° andar. L|.B/C - Tel: 259-1 144 Fax: 511-4141

CASA
casa@jb.com.br

Acessórios Férias

Você só não

vai economizar no

Dom gosto.
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Rio Design Center - Av. Ataulfo cie Paiva. 270
3C andar. L|.B/C - Tel: 259-1 144 Fax: 511-4141
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Lei apoia consumidor

Liddi ajuda o funcionário da transportadora a desembalar um móvel

PRE-FABRICADOS

A SOLUÇÃO PARA QUEM ESTA CONSTRUINDO

KITS DE LAREIRAS - CHURRASQUEIRAS.

FORNOS CAIPIRAS - FOGÕES A LENHA i

SAUNAS - EDIFICAÇÃO COMPLETA 8

t%&yMajq. -!
TECNOLOGBS ENWAQUECIMEN'TO DEINTERIORES <
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CHAUFFAGE - TECNOLOGIA EM AQUECIMENTO DE INTERIORES
Estr. União Indústria, 10.035, Ij. 151 - Shopping Vilarejo de Itaipava

Tel: (+24) 222-4669 / Fax: (+24) 222-3402
http://www.lareiras.com.br / e-mail: chauffage@lareiras.com.br

Morte, perda de emprego e mudança.
Pode parecer drástico, mas a troca de en-
dereço entrou na lista de "traumas" da ad-
vogada Rosana Vasconcellos. Há menos
de um mês ela trocou Lagoa por Ipanema
e se assusta com o número de aborreci-
mentos que teve. "O 

processo foi tão es-
tressante que até a minha filha de 2 anos
sofreu com ele. Ela teve uma estomatite
feia como conseqüência", lembra Rosana.

O que de tão ruim aconteceu? Rosa-
na começa: "Eles chegaram à minha ca-
sa sem plástico bolha, sabendo que eu
tinha móveis frágeis que necessitariam
daquele tipo de embalagem. Mandei
que eles pegassem o material na empre-
sa e eles apareceram de volta cora o
plástico às 14h", diz ela.

Depois, veio o aborrecimento com as
30 caixas espalhadas pela casa. "Eles

misturavam coisas que não tinham nada a
ver e não havia etiquetas nas caixas.
Quando cheguei no apartamento novo, fi-
quei louca tentando descobrir onde esta-
vam as coisas que eu procurava", acres-
centa a advogada.

E, para piorar, a cama não passou pe-
la porta e os funcionários não tiveram
como fazer o içamento. "Do sábado até
a segunda-feira, o móvel ficou no hall
de serviço. A minha sorte é que, no pré-
dio novo, há apenas um apartamento
por andar", desabafa Rosana.

Segundo Sônia Carvalho, presi-
dente da Associação Pró-Consumi-
dor, casos como o de Rosana não são
raros. Os maiores problemas se refe-
rem a avarias em móveis e outras pe-

ças, descumprimento de prazos, ser-
viços não concluídos ou concluídos
cora má qualidade e até sumiço de
bens. "Mas raras são as pessoas que
reclamam na Justiça e lutam por seus
direitos", diz ela.

Sônia lista alguns cuidados que se
deve ter antes de fechar negócio com a
transportadora: colher referências de
três ou mais empresas, verificando se
há queixas contra elas no Procon ou
em algum outro órgão de defesa do
consumidor, pedir orçamentos prévios
com especificação de serviços (é im-
portante saber se, no preço, estão
incluídas montagem e
desmontagem de mó-
veis, por exemplo) e
preços e ter, assinada
pela empresa escolhi-
da, uma relação com todos os
objetos qüe serão transportados,
através da qual se poderá fazer a
conferência de cada um deles ao
chegar no novo endereço.

O
ajudante
José
Pinheiro
carrega
o aparelho de
ar condicionado
para o novo
apartamento de Liddi
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Além disso, é óbvio que nada deve
ser acertado apenas verbalmente. "É

preciso exigir contrato por escrito,
constando nome, endereço e CGC da
empresa", orienta ela.

Quanto ao seguro de mudança, que
em algumas transportadoras é pago à
parte, Sônia aconselha que ele seja
sempre feito. Normalmente, a taxa é de

1 % sobre o valor declarado dos bens.
E havendo qualquer proble-

ma, é ligar para um órgão de de-
fesa do consumidor. "O Procon

tem o poder de multar a em-
presa. A nossa associação
pode entrar na Justiça e con-
seguir que a pessoa seja inde-
nizada por perdas e danos, ma-

teriais e afetivos", diz Sônia.
Segundo a presidente da

Associação Pró-Consumidor,
prejuízos de até R$ 5.440 (20
salários mínimos) são encami-
nhados para Juizados Especiais

e, geralmente, resolvidos
em três meses. Se ul-

trapassar a quan-
, \ tia, o caso vai

para a Justiça
comum e o prazo
de resolução é va-
riável. "Aproxi-
madamente 90%
dos casos são ga-
nhos pelos consu-
midores. Na dúvi-

da, a Lei dá a causa em
favor deles", finaliza ela.

Avise a bancos e empresas que lhe en-
viam correspondência sobre a mudança e
sobre o novo endereço.

Se morar em prédio, avise ao síndico e
certifique-se dos dias e horários permiti-
dos para mudança, Geralmente, o condo-
mínio não permite duas mudanças em um
mesmo dia, por causa da sobrecarga para

PflBfl FACILITAR 0 PROCESSO

o elevador de serviço.
Certifique-se de que não há feira no

dia da mudança.
Peça ao porteiro para reservar, na

frente do prédio, um local para o ca-
minhão estacionar.

Guarde com você documentos, rou-
pas íntimas, jóias, armas e peças de va-

lor finaceiro ou emocional.
Não se esqueça do local para deixar

crianças e animais.
Descongele a geladeira e o freezer um

dia antes da mudança.
¦Faça "uma limpa" e jogue fora o que
você não precisar levar para o novo
endereço.
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PISOS DE MADEIRA

pboro Piso 7mm - R$ 36,45m2
[•Ouro Piso 2,5mm- R$ 25,75m2
pQuafíty 7mm - R$ 37.38m2

Tel.: 575-9117
3 x sem juros

Fazemos instalações, projetos, vendas de equipamentos e
peças. Manutenção de equipamentos e predial. Damos 12
meses de garantia para equipamentos de nossas instalações.
ConsuIte-nosl Orçamento aam compromisso!

Anuncie
no ponto

mais nobre
da cidade.

Caderno Adiei Imóveis.
Toda sábado e dominga

ligue 516-5000 e anuncie.

www.Jb.com.br
JORNAL DO HKASII.

UM bom design valoriza seu novel

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO

COM CLASSE
E ESTILO
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Móveis
especiais
sob medida

TABLA
Arta mm Decoração

Armários
Estantes
Bares
Cozinhas
Sofás
Poltronas
Bergeres
Reformas
Cortinas
Colchas

Show-Room: Rua Barata Ribeiro, 720 A - wuKCM.ua";.
Tels.: (OXX) 21 548-5854 ou 256-7530 - Às Quartas-feiras até 22h
Fábrica: Rua Jaguari. 189 - Riachuelo
Tels.: (OXX) 21 261-2501 eTelefax: (OXX) 21 501-3342
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METALÚRGICA ALUMIFORTE|| 
pRQJETOS OBRAS
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Arquitetura, Interiores
e reforma de lojas

e residências
Tel.: 273-6827/ 9152-0913

Arquiteto Paulo Cmsar

Poliurctnno Doscolor.ic.to
Resinas cm pedras eletric.is

Clarcnmcnto Hidráulico
Pinturas. Fachadas. Telhados.

Colocacao talnias corridas
Trevopiso. Novopiso, rodapé.

ARMARIOS. ESTANTFS SOB MEDIDA
R. do Resende. 110 Ij * O

mmmzmmm
Cobrimos qualquer orçamento.

Aceitamos Solto, Visa e American

Gabi Cestas
Lindas cestas p/ todas as ocasiões,
presentieiquem vocô ama, d qualida-
de e requinte. Reserve jâl Preços pro-
mocionais de Natal. Cestas Natalinas
p/ empresas, R$ 15,00. Cafó da Ma-
nhá Natalina (p/ 2 pessoas) R$ 50,00.
Baú Natalino (incluído panetona/cas-
tanhas/passas/bolo Inglês etc...)
R$ 60,00. Cesta Milênio (p/ o Reveil-
lon) R$ 60,00. Ganhe linda mensa-
oem personalizada e vários brindes.

538-1449/ 9628-1311
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3 AMOS DE OARAMTIA - LOJA DA FABRICA
Em alé 3 X sem juros, ou a vista 10% da desconto

150 LTS
200 LTS

1300 LTS

niMflii in
•>h 3 X 307.

3 X 247,
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¦ nUFU 300 LTS
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742-0502
400 LTS
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3 X 384.
3X853:
3 X 807.

HPUK BBWW 3XBQQJ
ÃqijedmõnM^solar a a gás para piscina» ^

Ai Um. LucM Miln 969 ¦ Centro - Tensópollt

Preços Especiais para a virada do milênio.

Tudo com 10% de desconto.
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Cubo á. Apoio M"PH« BriteÉponu*
Toda Linha em Branco, Bege, Dourado, Cromado, Ouro Velho e Onix.
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iRAZi[PKKRíMittNS * I
ACAB/VMEWTOS"

R. Min. Viveiros dc Castro. n° 66 Lj. A - Copacnbana
Proximo a Estação do Metrô Arco Verde

Tei-542-8343-Fax: 542-8390
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Seja qual 
for o seu produto,

a gente tem a melhor colocação. Ligue e anuncie.

FICADOS
CLASSI

Essa Unha

www.jb.com.br

vende tudo

JORNAL DO BRASIL
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A FORMI SERVICE eeco^^EjSf,<i^ MOERADECORACAO 
^pl§li§Sl^S I

i desesa aos seus chentes e D c ,,, k/iiiw SERVI^O ESPECIALIZADO . --*j, aA* A-Aj
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JORNAL DO BRASILwww.jb.com.br

EXAUSTORES PARA COZINHAS, BANHEIROS
RESIDENCIAL-INDUSTRIAL

INTERNACIONAL SERVIÇOS

PROMOÇÃO ESPECIAL

PARA REFORMA DE FACHADAS,
CONDOMÍNIOS E

CONSTRUCOES EM CERAL

[liamos Cartòet de Cr{

TE L/FAX
401-1951/401-2076 Você merece tranqüilidade, e seu lllho segurançaBOX ARCADE NEW TEMPER

MARNIORARIA

PARTENON

3X
SEM JUROS

PAPEL DE PAREDE NACIONAL E
IMPORTADO

TAPETE/ CARPETE/ FORRAÇÀO
PISOS EM GERAL -••^T53F"
?TÁBUA CORRIDA f?DECORFLEX V 5/ W*";
•PAVIFLEX E OUTROS^

^ «Rebaixamento
de teto.

^•Saneas, frisos*
colunas, bandot, etc,

t?*Luz indireta, teto
flutuante.

et» «Preços especiais pi
revendedores.

^•Orçamento s!
compromisso.

.^•Saneas a partir
de R$ 1,00 mtr.

DECORAÇÕES EM GERAL
SERVIÇO ESPECIALIZADO

Telefax: 594-9662 / 9623-5153
e-mail: engearte@uol.com.br

Consertos em Geral

Um presente inesquecível para
quem você ama. Encomendas ;

de última hora. Fazemos Cestás
.pára Firmas. Temos várias opçoéisiA F0RMI SERVICE

deseja aos seus clientes e
amigos um Feliz Natal

è um próspero Ano Novo!

pfflipipa
Pça Serzedelo Correo, 15/1103

Copacabana
S49-Q215 /Q216

Rua do Riachuelo, 136 Sobreloja 224

]|í |imii|N| i Todos os Tipos:
Vertical, Horizontal,
Japonesa e PVC,
Porta Sanfonada e
Veneziana.
Conserto Reformas
Novas Lavagem

Trocei de Cordas,
Cadarços e peçasJanela de Cabo e Aco.

Estofãdor (em couro etéciaõ)
Almofadas • Colchas • Capas • Pátina
mjtmg 1 Papel de Parede

" 
LEYlCiJE DBCOftAC&Btà

265-8119 / 265-3824 / 9685-2923

^pka&e cf veiemeif Q/wieó
Conserto de jóias e relógios
Grava-se na hora
Trocam-se baterias

Pça. Saens Pefia, 45 - Loja 107
Shopping 45 - Tijuca

Tel.s (0211254-5514

U Todos os tipos:'/.¦' Wndífn nf" l Inilinntnt Mnnftíúmft *~:v^V6uiC8J| rWntOfnal, «apOncSa^-x
ê PVC, Pcirta Santonada e Veneziana.
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3* iffftHÉBBjfl ORÇAmEmO
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QUEM SAI TODOS

OS DIAS, CONHECE

OS MELHORES PROGRAMAS
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O gosto ê seu a qualidade é sua!

WORKMAN rm\t<nm
Rua Silva Pinto, 03 - Vila Isabel

Caderno B. Todos os dias, no seu Jornal do Brasil.

PIAS PINTADAS
A MÃO

Azulejos ou barras combinando, puxa
dores tudo em qualquer modelo!!!

, Tal-: 549-2562

DECORAÇÃO 39
ANOS

VENEZIANAS
EXTERNAS

Instalação Imediata!!!
Pagamento na Colocação.

Consertos em Geral.

PROMOÇÃO de NATAL .íagp|gp' 1
'Móveis em vime e

r raftan 
f J 

'

• 1 •Móveis sob Encomenda
•••' 'Aberto aos Domingos

até as 15 horas
'Vi* Parcelamos em 3 vezes

í 
^5 ^ t^r^nl
V :;y' 0 PoltronaAmorin RuaTebteiradeMeto31^B• Pça.Gal.Osório

e Mesa Marrocos Ipanema. Tel.: 523-4884

Orçamento ¦*
a/compromisso. ¦

N0I1A DECORAÇÃO
Plramldal

AR CONDICIONADO
Ar Hitachi 10TR aemi-novo R$ 8.600
Philco 21.000 BTU RS 680.00 Ar Con-
aul 30.000 BTU aemi-novo R$ 1.200.
Ar Spring 18.000 BTU R$ 550,00. Ar
Spring 12.000 BTU R$ 350.00. Ar
Sprina 10.000 BTU R$ 300,00. Con-
aul 12.000 BTU R$ 330,00. Elgin
10.000 BTU R$ 270,00. Clímax 7.000
BTU R$ 250,00. Cônsul 7.000 BTU R$
250,00. Spring 7.000 BTU R$ 250,00.
Todos aparelhos usados c/garantia de 8
meses. Fazemos manutenção e conserto
em ar condicionado (Individual/central),
balcão comercial, frigorífico e freezer.

TEL.: 518-6835 518-6834

Italiana L508-9354/ 252-5524/ 91594704Rua do Badimla. 136 Sobreloja 224

JANELAS ANTI-RUÍDO
A SEM QUEBRA DE ALVENARIA

10 ANOS MELHORANDO
/>« A QUALIDADE DE VIDA

làJ ATOUASOM

I • Fabricamos - Vendemos - Instalamos
I • Assistência Técnica - Reforma - Peças
I Filtros para Todas as Marcas |

ShowRoom: R. Conde de Bonfim, 229 - Tijuca
Loja 15 (desça a rampa do Shopping)

Tels.: 567-1601 / 264-4947 / 264-8854INTERNET - www.dhnet.com.br/exaustar
R. Siqueira Campos. 43/éÍ5

FONE/FAX: (021) 548-8589 SERVIÇOSReduz 75% do calor, aumenta
a privacidade, proteje os móveis

cortinas, etc. da ação solar.
Orçamentos Grátis! Todo Grande Rk>l

SAYER LAKA DEC0RAÇA0 LTDA
Laqueação & móveis & ferro

Pátina, decapê, satine, marmorização,
poliuretano, pinturas especiais.

Pinturas em paredes lisas e textura.
20 anos de experiência

Pag. facilitado
233-4402

J.R. CONSERTOS E REFORMAS

Tel.: 509-4737
Bombeiro. Eletricista e Gasista

Serviços em promoção
Manutenção de ar-condlclonado  RS 40,00
Limpeza e regulagem de aquecerdor... R$ 28,00
Limpeza e regulagem de fogão  R$ 30,00
InstataçAo de ventilador de teto  R$ 25,00
Conserto de válvula de descarga  R$ 30,00
Pintura residencial  R$ 6,25/ m*

^iução-v:^^^
da É - iwÈÊÊ3mr '

Gordura de Sua Cozinha
Comoroid * Rooldonoial * Industrial

aA. DAS CORTINAS E PERSiANAS
Pertianat verticais <R$ 18,OtVm1), e horizontais;
Painéis de lona;
Cortinas tradicionais tecido, romântica e Xales;
Papel de parede

Atendemos sábado/domingo.
Tel.: 590-9202 / 590-7512 4 Diamante Francesa

PRODUTOS DE
SEGURANÇA•:-.'"S» •• "II % y w !f: >k>.promoção msniMSJSEMisM'

^ 
..«W.1W 

1
WIHSra «Tampos de Mesa «Moldura* f
lUiKS# «Espelhos blsotados «Instalações ?

1 comerciais • Reskttndais «Poitarlat t
M;/bí:|r •Fechamento de Varanda «j¦ f 18 «ccmiiioacMrtaKcaâNTo c

REBAIXAMENTO
DE TETOS EM GERAL:

Preços especiais em
rebaixamento de PVC.

ESOUADRIAS EM PVC;
Portas, janelas, revestimentos

paredes, portas sanfonadas,
REFORMAS GERAL

EM ESOUADRIAS DE FERRO
E ALUMÍNIO

PERSIANAS;
Horizontais, verticais, PVC.

Vendas e consertos em geral
-il-.

Varandas * Janelas * Plays
Quadras Esportivas

Temos
Coitas Cônicas />3P^ 

"Tr"'

de Cobre Italiana
e espanhola Vários modelos

-H.I.IMIrl.lll.A 
"Mg

Barra: Rua Maria Luiza Pitanga. 66 loja D
Tal.: (21) 494-4154 / 495.3626

492.1877/836.1222
Rooreio: Av. Das Américas, 6777 Loja 116
Comercial Park Pa lace Aberto até 22:00hs

Tel.: (21) 325.1565 / 836.1228
http: // www.engonox.com.br
e-malf: engénox @ rto.com.br

IP mm mjs lms
7%t GARANTIA 6 ANOS - NOTR RSCU. |1 «a QUADRAS ESWRITVAS \

R. URUGUAI, 194 LOJA 28
Http://www.mastersite.com.br/vougaredes
238-0363/20S-1319/996^9180
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Armários 

'recheados'

ganham 
fãs em 99

¦ Clientes aprovam modelos já comprados com acessórios

se pode perder de vista a utilidade das peças. "É
como se quisessem armários caminhando para a
personalização", analisa ela.

Na Tresele, o diretor Luiz José Leite Lira
mostra a sua menina dos olhos, lançada este ano:
uma caixinha acrílica, que coloca-se em gavetas
e que funciona principalmente como porta-jóias.
O preço é R$ 114 (incluindo a chave).

Na cozinha, também dá gosto ver a quantidade
de acessórios para os armários. "Para colocar den-
tro deles, tenho escorredor de pratos, cantos arama-
dos e um carrinho porta-temperos, que sai do armá-
rio para servir de apoio ao fogão", informa Lira.

Para o diretor da Tresele, os acessórios tor-
nam a cozinha mais prática e dinâmica.

Jaime Herszenhaut, diretor da Favo, concorda
com Lira. "A clientela quer isso e nós estamos
sempre buscando novidades, principalmente em
feiras na Itália e na Alemanha", diz Herszenhaut.

Segundo ele, o único problema é o preço de
alguns produtos. 

"Alguns são 'salgados' 
por con-

ta da importação", admite.
Na Favo, faz sucesso uma lixeira, que fica es-

condida dentro do móvel.
E os acessórios estão com tanto prestígio que
são até batizados. A Florense lançou este ano

a "Gaveta Gourmet" e o "Box-Farmácia"

(R$ 386), transparente e com chave.
A respeito do primeiro, trata-
se de um tremendo porta-u-

tensflios de cozinha (com
peças muito específi-

cás, como o pin-
cel para massas e

as utilizadas para tirar
caroços de
azeitonas e
fazer boli-
nhas de man-
teiga), vendi-
do por R$
2.800. Deta-

lhe importante é que os
utensílios (assinados pela
Tramontina) já vêm na

gaveta.

ANDRÉA MAGALHÃES

Comprar um armário já com cabides dentro -
e sofisticados, pois são de couro - guarda o
maior charme. Fabricantes descobriram isso e
não sabem mais o que oferecer em acessórios pa-
ra seus clientes. Isso tanto para os modelos usa-
dos em quartos, como para os de cozinha. "É ób-
vio que a pessoa pode escolher o armário 'sequi-
nho', mas a maioria acaba se encantando com os
acessórios e os compra", diz Esther Schattan, di-
retora da Ornare.

O "armário recheado" chegou ao Brasil há
aproximadamente dois anos, mas, segundo lojis-
tas, 1999 foi o ano em que mais novidades entra-
ram por suas portas. Só a Ornare lançou uma li-
nha com mais de dez acessórios sofisticados pa-
ra armários de quarto. Há de cabides em couro
natural e caixas (em papelão acamurçado) para
guardar roupas de estação a "toalhas" em mate-
lassê para forrar gavetas.

Paga-se pela sofisticação, respectivamente,
R$ 48,50, R$ 66 e R$ 27,80 ("toalha" tamanho
grande. A pequena sai por R$ 18,50). "Os itens
só são vendidos com a compra do armário ou pa-
ra quem é cliente antigo", explica a dire-
tora da Ornare.

Segundo Esther, desde
1997, a empresa vem
investindo em
acessórios para
seus armários"No iní-
cio, come-
temos alguns
erros, çomo no
tamanho das caixas.
Demos uma parada na
produção e, agora, acerta-
mos. Um cliente comprou dez
caixas de uma só vez", co-
memora.

Para a empresária, o
que os clientes querem
com este tipo de produto é
um diferencial. Beleza é fundamental, mas não

No alto, "Gaveta Gourmet", que
já vem com utensílios (Florense).
Abaixo à esquerda, a lixeira que

a Favo "escondeu " dentro do
armário. À direita, dentro do

gaveteiro, o porta-jóias com chave
(Tresele) é um acessório em prol

da segurança e da organização. Ao
lado, dois lançamentos deste ano

da Ornare: caixa (em papelão
acamurçado) para roupas e o kit

couro para sapato

0 JB só tem um compromisso:

levar até você

o melhor 

jornal 
do Brasil.

Caso não encontre o JB na banca,

ligue. Rapidamente levaremos até lá.

Rio: 589-0210'Outras cidades: 0800 235000

www.jb.com.br JORNAL DO BRASILw
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Não pode ser vendido separadamente

QUANTO 

CUSTA

GUIA JB/USS DE P RODUTOS E SERVIÇOS

Semana tem recorde de ligações 
4&0

j. P. Engelbrecht

¦Em cinco dias,

255 chamadas

para o 0800

De domingo até quinta-feira
(16/12), 255 ligações e 69 assis-
tências agendadas. Fez tanto su-
cesso o serviço de decoração na-
talina que a USS - Assistência 24
horas optou por continuar a ofe-
recê-lo nesta semana, já com o
Natal batendo à porta.

-Comparando-se os números
com os das outras semanas, hou-
ve um aumento de 43% na média
de atendimentos, conforme in-
formou Elsamor Dias Durão, ge-
rente da rede de prestadores de
serviços da USS.

Quem usou aprovou. Foi o ca-
so da estudante de jornalismo
Charbelle da Silva Zaib e de sua
mãe Eliane. "Quisemos conferir
o serviço e ficamos satisfeitas",
disse Charbelle.

Segundo a universitária, um
eletricista foi até a sua casa, cal-

Charbelle: "Conferimos o
serviço e ficamos satisfeitas"

culou o número de lâmpadas a
serem compradas e, depois, retor-
nou para decorar a árvore, o jar-
dim interno, a varanda e a frente
da casa.

Só na árvore de 2,5m foram
1.500 lâmpadas. Na decoração

toda, chegou-se a um total de
4.500. "Achei muito interessante
a iniciativa do JB, principalmen-
te porque me livrei do trabalho
sem ter que pagar o absurdo que
cobram alguns eletricistas", disse
Eliane Zaib.

A falta de tempo levou a quí-
mica Ana Maria Polessa Maçaira,
moradora da Barra, a procurar o
serviço. "Todos os anos decoro a
varanda do meu apartamento,
mas este ano não estava sobrando
tempo. Então, resolvi experimen-
tar e não me arrependi. Gostei
tanto do trabalho do eletricista e
do decorador que fiz um elogio
por escrito", lembrou."Pela 

primeira vez minhas
plantas ganharam decoração de
Natal", disse a decoradora Nancy
Amorim Ferreira. Segundo ela,
também moradora da Barra, fo-
ram instaladas aproximadamente
800 lâmpadas, em cerca de uma
hora. "Adorei. Para o leitor, poder
utilizar um serviço recomendado
pelo jornal em que confia é sinô-
nimo de segurança", finalizou.

Colocação de decoração natalina com até 1.000
Iftmpadas (em varandas e árvores) - R$ 35.

Furacão de parede de alvenaria para colocação
de bucnas de PVC para fixação de quadros
ou florelras - R$ 15, (até 10 furos).

Substituição de bacia sanitária sem caixa acoplada - R$ 47.

Observações: 1) 0 serviço será executado somente se o leitor já possuir as lâmpadas.
2) A USS alerta: é fundamental comprar lâmpadas de qualidade.

COMO FUNCIONA

Todo leitor JB, residente na cidade do Rio de Janeiro, tem direito aos três "Serviços da
Semana", oferecidos pela USS todo domingo (e apenas a estes serviços, não incluindo
os demais citados em tabela) e que serão prestados na casa do leitor (na cidade do Rio).

A prestação dos serviços é de total responsabilidade daj|^
Para agendar o(s) serviço(s), basta ligar para o número

de domingo a quinta, da semana em que a sua oferta for divulgada.
Nestes dias, o agendamento pode ser feito 24 horas por dia.

A prestação do(s) serviço(s) ocorre de segunda a sexta, no horário
comercial.

Técnicos cadastrados e treinados pela USS prestarão os serviços.
Eventuais reclamações devem ser feitas através do número 0800.

0800 556335

Observações: 1) Material por conta do cliente.
2) Serviços válidos para a cidade do Rio de Janeiro.

GUIA DE REFERENCIA DE PREÇOS

Mao-de-obra 

ESPECIFICACAO DOS SERVIQ0S UN. PREQ0
m£dio

PIS0S
Execugao de piso cimentado liso - Esp.= 1,5 cm RS 10,70
Execugao de regularizagao de piso - Esp.= 3 cm  .. ... IP? 3,60
Execugao de rejunte em ceramics de piso  . ")?. 2,40
Execugao de soleira (interna) em granilite m 4,80 _

instalaqOes hidrAuucas e sanitArias
Substituigao de bacia sanitaria com caixa acoplada P? 58'°P.
Substituigao de bacia sanitaria sem caixa acoplada / bidS Pg 47,00

• Substituigao de b6ia de caixa d'^gua P9 1.8.'.99.
Substituigao de caixa acoplada de louga de bacia sanitaria Pg 29,00
Substituigao de caixa de descarga de PVC P$ 24,00
Substituigao de connho de tomeira P? 8*00
Substituigao de cuba de louga / ago inox P?
Substituigao de flexlvel cromado / PVC - rabictio P? 12,po

j Substituigao de lavaterio com coluna P? 41,00
Substituigao de lavaterio sem coluna P? 29,00
Substituigao de misturador de lavaterio, bide, pia, ducha Pg 29,00
Substituigao de registro complete P? 35,00
Substituigao de reparo de caixa acoplada P?  9.°°.
Substituigao de reparo de vdlvula de descarga P$ 24,00
Substituigao de s'rfao cromado 1.1/2" para lavatbrio ou pia Pg 18,00
Substituigao desifao PVC rigido 1.1/2" para lavaterio ou pia Pg 14,00
Substituigao de tanque de louga com coluna P? 41,00
Substituigao de tanque de louga sem coluna P? 29,00
Substituigao de tomeira de lavagem, tanque, pia, lavaterio Pg 12,00
Substituigao de vdlvula amencana da pia / v^lvuia do lavatbrio / bide Pg 18,00

jjj -
instalaqOes elEtricas
Instalagao de chuveiro elStrico ou tomeira el&rjca Pg 13,00
Montagem de quadra de luz com disjuntor e barramento (ate 12 disjuntores) C) 100,00
Montagem de quadra de luz com disjuntor e barramento (ate 8 disjuntores) - Cj 50,00

! 
. PINTURA
I Execugao de pintura litex acrilica - acima de 6,00 m de altera (duas demaos) m2 6,50

Execugao de pintura Idtex acrilica (duas demaos) m2 3,20
; Execugao de pintura latex PVA - acima de 6,00 m de altera (duas demaos) m2 5,10
» Fonts: USS - Asslstftncla 24 Horaa/ C) signifies con|unto

Materiais de construção
Descri^o/tipo Unidade RMMIo Descrigao/tipo Unidade P. Medio
Bloco de concrete 9x19x39 cm - vedagao Pg R$ 0,99 Foilia de porta aimofadada1 iado-
Bloco de concrete celular 60x30x10 cm m2 17,75 iarg. 92cm - bico de diamante Pg RS 132,00
Bloco de \ridro canelado 20x20x10 cm Pg 7,52 Massa corrida & base de PVA - 3,6 litres Gl 13,02
Brita1ou2 m3 68,76 Removedor - lata 5 litros Gl 26,41
Aparelho misturador para lavat6rio - prata Pg 86,63 Selador base para latex PVA - 3,6 litros Gl 16,41
Automdtico de bdia .. Pg 

" 
15,92 Silicone - hidrafugante 32,12

Bacia conventional de louga - az6lea Pg 59,61 Forro Abrade vidro 625x1250mm e=20 com
Bacia de louga branca para estrutura de alumlnio m2 12-18
caixa acoplada - azilea Pg 67,29 Ladriitio cerfimico esmaltado 20x20cm m2 9,82
Canaleta sistema X - iOxttmm mi^^o hWrtujlTO m2 21,86
Oiuveiro ducha de PVC 22dv/4.40d LaiotMoi rolonial natural 30x30cm m2 7,50
aS^OOw P9 14,80 Moia hidriiuiica(i 012) Pg 176,47
Ctiuveiio ei^trico cromado 22(Wott^.466 Temperado cristal inoiior 6iinm m2 .91,46
a 6.400v* P9 72,61 Temj»rado cristal incolor 10mm m2 132.71
Disjuntor bipolar 10 a 50 ftmperes Pg 28,77 Extintor de dgua pressurizada
Dobradigia 3"x3il/2" em ago iarriinado 10 litros com carga Pg 61,80
com eixo e bolas de latSo P9 6,38 Extintor de p6 qulmico de 4 quilos com carga Pg 59,40
Fedhadura completa para porta externa - cromada Pg 19,53 Lona piistlca preta - iargura
Fediadura completa para porta interna - ilpo gorges P5 12,22 de 4,6 e 8m; esp. 150 rnlcra m2 1,89

Fonte: USS - Assistência 24 horas

CULTURA NUNCA E DEMAIS.

Caderno B.
Todos os dias, no seu Jornal do Brasil

www.jb.com.br .JORNAL DO BRASIL

Eletrodom6sticos 

PRODUTO M0DEL0 MARCA Prego M6dio
DVD DVD 6000 ht Gradiente R$ 1.058,22
Minisystem E -1000 ... Gradiente 864,64
Televisor 14"  GT1433 Gradiente 371,04
Televisor 14" PT 212 a - Smart Stereo Philips 395,70
televisor 20" GT-2033 

Gradiente 443,27

Televisor 20" PT 222 a - Smart Stereo Philips 509,67
Televisor 29" HT-m299 sc Gradiente 926,48
Televisor 29" GX1899 - Power Vision stereo Philips 924,50
Videocassete VR 788 - 6 cabegas Gradiente 435,00
Videocassete VCX 788 hi fi - 6 cabegas Semp Toshiba 483,57
Fax ci secreteria eietrdnica F0 475 Sharp ,6°3.29
Fax cl secreteria eletr6nica IOC FT 38 BR Panasonic 731_.60_.
Geladeira - duplex frost free BRN 43 - Ice Magic - 423 litros Brastemp 2.160,13
Geladeira c/freezer  RC 43 - Linha Elegance - 431 litros Continental ! °79>68

Freezer vertical - frost free BVG 26 - 257 litros Brastemp ...
Freezer vertical FC 23 - Linha Elegance - 228 litros Continental 717,79
Fogao 4 i)ocas BFW 50 - De Ville  Brastemp 427,10
Rjg§o 

'4 
bocas  Grand Prix Continental  542,95

Microondas  BMC 38 A - sensor crisp - 38 litros Brastemp 590,27
Microondas AW 30 grill - 30 litros Continental 432,69
Lavadoraderoupa LE08A-8quilos Electrolux 840,12
Lavadora de roupa  Continental 13 - Evolution -10 quilos Continental 679,23
iSecadorade roupa  SE10:1() quilos ; Electrojux .908,00
Sewdorade roupa Unha Evolution-7 quijos Continental 877,67
Lavadora (ioiica) ESF 663 - Linha Premium -12 pessoas Electrojux 1.639,00
livadora (louga) Continentai 1 

578.00
Fonts: USS - AssistSncia 24 hares
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FIDEUZAR O MERCADO NÃO Ê SÓ UMA

QUESTÃO DE TEMPO, MAS POPE SIBJ

24 HORAS POR DIA,

365 DIAS POR ANO.

Programas d» Garantia iãttndida
a produtos, através da
UEG - Unidade de Extensão de Garantia»,
Assistência 24 horas à Automóveis,
Imóveis, Pessoas e Telemarketlng Ativa
Receptivo. Você sabe muito bem como ó
importante estar do lado do seu cliente
24 horas por dia 365 dias por ano.
Nós só encurtamos o caminho.

4*$*^|p ikill. ; *
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ASSISTÊNCIA 24 HORAS
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Sucesso
0 que i

aten?ao pai
foi o fato d(
terreno livn

lazer. 0 lnvesimicinu w«i« <-"¦""»»"»>¦ r—-  i^,
tambem. Afinal, o projeto que vem. Os mais conser-
esta orsado em R$ 140 mi- vadores apostam que a Jj

lhoes. Das 170 unidades, de quantidade deste tipo de.. , t{
2 e 3 quartos, que serao en- imovel va aumentar pelo -I »j

I tregues em mar§o de 2002, menos 35% no ano 2000. A _ I j
60% ja foram vendidas. expectativa e de que, alem J ,

de construfdes novas, mui-"" j
CaSaS tos hoteis e predios ganhem J

Urn megacondomi'nio este outro perfil. I |
de casas de 2, 3 e 4 quartos H
sera urn dos lan?amentos InveStimentO ¦
da RJZ Engenharia no ano Pelo menos um investi-=}4 ¦

que vem. A ideia 6 levar dordoCitta America jaesM ¦
para o terreno no Recreio rindo a toa, e com razao. o 

j
um empreendimento no es- que alugou cinco mil metros J =

tilo Santa Monica. quadrados para a Michelin. I ¦
O metro quadrado, compra- 1 ¦

B0taf0Q0 do por R$ 3 mil, foi alugado | 
H

Mas, no ano 2000, por R$ 40. Na ponta do 
¦

parece que o gol de placa lapis, o aluguel corresponde 1 ¦

serd do bairro. Botafogo a quase 1,5% do pre?o da I ¦

I conseguiu o que nem Le- venda, o que esta acima do 
J

blon, nem Lagoa consegui- mdice medio do mercado. 1 ¦
ram. Enquanto em cada um „ t H
destes dois bairros a RJZ OCUpaQclO j ¦
estard lan?ando apenas um E "a Citta" esta quase | 

'j ¦

empreendimento, em Bota- 100% habitada. Das 500 
| 

¦

I fogo, dois ja estao garanti- lojas a venda do centro co- I I
dos. Um, 6 certo, sera um mercial, aproximadamente 1.1 ¦
apart-hotel, com lan?amen- 30 ainda nao tem dono. O t ¦
toemjunho. restante jd foi todo vendi- F;| M

do. Na lista das empresas t:| ¦

Shopping que vao "morar" Id, muitas t I
Em janeiro, serd lan?ado franquias, como a De Pld e t« ¦

o Time Center Recreio. Ao a Kopenhagen. h ¦
lado da Recreio Vei'culos, p I
empreendimento tera 115 RefOrmaS .... t-« I
lojas, 65 salas comerciais, O Instituto Brasileiro de F ?, ¦
Colegio Miguel Couto Defesa do Consumidor (Idee) t 

¦
Bahiense, mercado hor- listou no seu site orientals I". I

re- tifruti e estacionamento sobre pequenas reformas em ¦

com 1.800 vagas. A drea casa. Ha boas dicas para I
de 3.400 metros quadrados quem estd enfrentando ou vai ¦
e o empreendimento fica enfrentar a empreitada. O en- I I

re- cargo da Santa Isabel dere$o 6 www.idec.org.br I
Shopping. /consumidorsa.
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Furto aumenta nas férias

¦ Seguro residencial é uma das armas para proteger o imóvel nesta época

IMÓVEIS

A chegada do verão, as fé-
rias escolares e as festas de fim
de ano despertam a vontade de
sair de viagem para um descan-

. so merecido. Pacotes turísticos,
| casas de veraneio e resorts são
•ajgumas das tentações. Arru-
rjnam-se as malas, tranca-se a
ifcasa e a maioria das pessoas se
^esquece de que casa vazia é
•^convite para o ladrão entrar.
\ • E "o amigo do alheio" entra
; mesmo. Apesar de não ter esta-
', tísticas nas mãos, José Ferreira
\ Neves, membro da Comissão de

Riscos Patrimoniais da Federa-
ção Nacional de Seguros (Fena-
seg), informa que é certo o au-
mento nos furtos a residências

'..durante as férias. "São dados
; que obtemos dos associados da
•;Fenaseg e que podem ser com-
Aprovados nos registros poli-
;-ciais", diz Neves.
;j ¦ Michal Jerzy Swierczynski,
¦ ;vice-presidente de produção da
^Paulista Seguros, não teme er-
«rar: "Quando o morador deixa a

casa vazia as chances de ocorre-rèm 
os chamados sinistros resi-

denciais aumentam. O número
„de sinistros cresce de 20% a .
:40%", informa ele, acrescentan-
Ido que as seguradoras costu-
•mam ser acionadas por conta de
problemas elétricos, hidráuli-
cos, incêndios e furtos.

Mas, se o número de inci- .
dentes aumenta, Swierczynski
Afirma que a procura pelo segu-
:ro residência também cresce nas
férias. Segundo ele, nos últimos
anos, o aumento tem variado
.entre 15% e 30%. "De outubro a
dezembro, vendemos muito o
'Total Residência', que oferece
cobertura básica contra incên-
dio, raio e explosão e 13 cober-
turas adicionais, dentre elas
roubos, furtos e danos elétri-
cos", informa ele.

Diante do quadro, Marcelo
Oggioni, delegado regional do
Sindicato dos Corretores alerta:
"O seguro é uma forma de pro-
teger o patrimônio, mas as pes-
soas precisam fazê-lo informan-
do-se muito bem sobre riscos e
coberturas".

Precauções - Então, vamos
^viajar sim, mas tomando al-"guns 

cuidados, conforme acon-
jselha o delegado Guerlan Mo-
íraes, da 19a DP (Tijuca). 

"Os
'ladrões estão sempre à procura
;de jóias e dólares. Aqui no bair-
•ro, a maior incidência de furtos
•ocorre em apartamentos", diz o
[delegado.

Antes de pegar a estrada, en-
tão, algumas orientações bási-
cas são: fechar portas e janelas'com o máximo de segurança'(traves, 

trincos etc.), instalar um
sistema de alarme e não falar
sobre a viagem com muitas pes-
soas. Se houver um vizinho de
confiança, não custa nada pedir
para ficar de olho, mesmo sa-
bendo que, muito provavelmen-
te, se algo tiver que acontecer
não será ele que evitará.

Segundo o delegado, dos ca-
sos registrados na 19a, a maioria
acontece em imóveis sem segu-
ro residencial.

Quando hd muitos objetos
de valor, outra opção é apelar
para os cofres banedrios e de-
pósitos de transportadoras. Ou
reforçar o sistema de seguran-
ça, com monitoramento 24 ho-

Q QUE FAZER EM CASO DE R0ÜB0

¦ Se cobrir, entre em contato
com seu corretor ou seguradora
o mais rápido possível.

¦ Registre imediatamente a
ocorrência na delegacia mais
próxima ao imóvel.

¦ No caso de se ter um seguro
residencial, verifique se ele co-
bre o sinistro.

Michal Jerzy Swierczynski
é o vice-presidente de
produção da Paulista
Seguros

ras de câmeras e até mesmo vi-
gilantes.

Em caso de casas, é mito
aquela história da eficiência das
luzes acesas. Em delegacias e
seguradoras, o que mais se ou-
ve é que a estratégia acaba
abrindo as portas para o ladrão,
já que é estranho ver uma casa
toda iluminada às 14h, por
exemplo.

Transtorno - Só quem já
passou pela experiência sabe a
dimensão do drama. E a secre-
tária executiva Susana Galvão
Pinto Garcez Caldas Barreto,
de 54 anos, já está escolada.

Afinal, foram três férias marca-
das por arrombamentos; e isso
em cinco anos e sem estar am-
parada por qualquer tipo de se-
guro residencial. Ela resume tu-
do o que passou ela resume
com uma palavra: trauma.

"Foram duas casas e um
apartamento arrombados, en-
quanto eu viajava e achava que
tudo estava na mais perfeita or-
dem em casa. Perdi muitas jóias
e objetos com valor afetivo",
lembra.

A primeira experiência de
viajar e voltar encontrando tudo
revirado e também não encon-

trando muitos pertences ocorreu
em julho de 86. Susana deixou a
cobertura na Rua Constante Ra-
mos, em Copacabana, com o
propósito de descansar em Fri-
burgo, região serrana do estado.
"Dias depois, o síndico me liga-
va para avisar que dois homens
haviam assaltado o apartamen-
to, levando jóias, dinheiro e ele-
troeletrônicos. Foi horrível",
conta a secretária.

Três anos mais tarde, quando
Susana já estava morando em
Friburgo, ela se via novamente
na situação de "vítima das fé-
rias". Desta vez, em novembro
de 89, ela queria passear em Pe-
trópolis. "Cinco homens para-
ram uma pick-up na porta da
minha casa e levaram tudo o
que puderam", lembra.

Contudo, o mais traumati-
zante foi que até ameaças de
morte houve. "Tive que pedir
proteção à polícia para uma tes-
temunha, que acabou indo mo-
rar um tempo comigo", conta
Susana.

E o último pesadelo aconte-
ceu em janeiro de 91. Susana e
o marido haviam se mudado pa-
ra Araruama e resolveram pas-
sar as férias na capital do esta-
do. "Quando voltamos, foi mais
um susto. A casa havia sido
aberta com pé-de-cabra e não
restou muita coisa", lamenta a
secretária.

Férias à vista, Susana já tre-
me. Na opinião dela, garantia
mesmo de que nada irá aconte-
cer ninguém pode dar, contudo,
há meios de dificultar a ação de
ladrões. "Qualquer sistema de
segurança ajuda e um seguro re-
sidencial contra roubos e furtos
é bem-vindo. Eu não procurei
uma seguradora porque achava
sempre que o drama não se re-

petiria e, hoje, não tenho mais o
que proteger", finaliza Susana.

Guinada
Uma nova Brascan está

esquentando os motores. A
partir do ano 2000, a em-
presa vai destinar parte da
sua munição para as classes
populares, que nunca foram
seu público-alvo. Hd proje-
tos para lançar grandes con-
domínios (ao longo da Li-
nha Amarela e no início da
Linha Vermelha), com
apartamentos a serem ven-
didos a partir de R$ 80 mil.

Estoque
Na direção oposta, a em-

presa deverd continuar com
seus empreendimentos lu-
xuosos. Só na Barra, a Brás-
can tem um estoque de ter-
renos avaliados em US$ 50
milhões. No eixo Rio-São
Paulo, o número sobe para
US$ 100 milhões em terre-
nos já comprados.

Prêmio
E, desafio aceito para o

ano que vem, a Brascan não
tem do que reclamar em re-
lação a este ano que está
acabando. A empresa ga-
nhou o Prêmio Desempenho
99, por conta das suas in-
corporações no Estado do
Rio. Foi a 16a edição do
prêmio, dado pelo Instituto
Miguel Calmon. O destaque
ficou para o projeto do resi-
dencial Waterways, na Bar-
ra da Tijuca.

Sucesso
O que mais chamou a

atenção para o Waterways
foi o fato de ele ter 88% do
terreno livres para o verde e
o lazer. O investimento
também. Afinal, o projeto
está orçado em R$ 140 mi-
lhões. Das 170 unidades, de
2 e 3 quartos, que serão en-
tregues em março de 2002,
60% já foram vendidas.

Casas
Um megacondomínio

de casas de 2, 3 e 4 quartos
será um dos lançamentos
da RJZ Engenharia no ano
que vem. A idéia é levar
para o terreno no Recreio
um empreendimento no es-
tilo Santa Mônica.

Botafogo
Mas, no ano 2000,

parece que o gol de placa
será do bairro. Botafogo
conseguiu o que nem Le-
blon, nem Lagoa consegui-
ram. Enquanto em cada um
destes dois bairros a RJZ
estará lançando apenas um
empreendimento, em Bota-
fogo, dois já estão garanti-
dos. Um, é certo, será um
apart-hotel, com lançamen-
to em junho.

Shopping
Em janeiro, serd lançado

o Time Center Recreio. Ao
lado da Recreio Veículos, o
empreendimento terd 115
lojas, 65 salas comerciais,
Colégio Miguel Couto
Bahiense, mercado hor-
tifruti e estacionamento
com 1.800 vagas. A área é
de 3.400 metros quadrados
e o empreendimento fica a
cargo da Santa Isabel
Shopping.

Praia particular
Novidade em Angra é o

condomínio Paraíso dos
Reis Beach & Spa Hotel.
São 30 bangalôs, com sauna
particular, hidromassagem,
sala, quarto, banheiro, cozi-
nha americana e varanda. E
sonhem: duas praias parti-~r |
culares para seus morado- -z 

|í
res. As vendas começam em
janeiro, com os bangalôs^].
sendo negociados a partii'- -^
de R$85 mil. >vs j

RiO f:j
Èder Meneghine, o deco- ; ]

rador das emergentes da.: !
Barra, foi convidado para; •
assinar as portarias e cober-...:
turas de todos os prédios do -
Rio 2, empreendimento da }
Carvalho Hosken conhecido - 5
como "A cidade inteligen- . j !
te". A idéia é que, já no iní-„:: í
cio de janeiro, o decorador— A 5
arregace as mangas no con-"-
domínio que fica quase em
frente ao Autódromo de Ja-.-
carepaguá.

Gesso
Pode ser no ano que

vem a estréia da Constru-
tora Santa Isabel no sis-
tema dry wall. A empresa
está estudando a possibili-
dade de construir aparta-
mentos no Recreio com as
paredes de gesso, que car-
acterizam o sistema.

Apart
Com a liberação por ler

dos hotéis-residência no.
município do Rio, ocorrida-
no fim deste ano, as admi--
nistradoras de apart-hotéis"
estão otimistas para o ano
que vem. Os mais conser-
vadores apostam que
quantidade deste tipo
imóvel vá aumentar
menos 35% no ano
expectativa é de que,
de construções novas, mui-
tos hotéis e prédios ganhem
este outro perfil.

investimento
Pelo menos um investi-—

dor do Città America já está
rindo à toa, e com razão: o .
que alugou cinco mil metros
quadrados para a Michelin. :l i
O metro quadrado, compra- l
do por R$ 3 mil, foi alugado
por R$ 40. Na ponta do j
lápis, o aluguel corresponde
a quase 1,5% do preço da
venda, o que está acima do
índice médio do mercado.

Ocupação
E "a Città" está quase

100% habitada. Das 500
lojas à venda do centro co-
mercial, aproximadamente
30 ainda não têm dono. O
restante já foi todo vendi-
do. Na lista das empresas
que vão "morar" lá, muitas
franquias, como a De Piá e
a Kopenhagen.

Reformas
O Instituto Brasileiro de

Defesa do Consumidor (Idec)
listou no seu site orientações
sobre pequenas reformas em
casa. Há boas dicas para
quem está enfrentando ou vai
enfrentar a empreitada. O en-
dereço é www.idec.org.br
/consumidorsa.

FIDEUZAR O MERCADO NÃO É SÓ UMA

QUESTÃO DE TEMPO, MAS PODE SER

24 HORAS POR DIA,

365 DIAS POR ANO

Programas de Garantia Estendida
a produtos, através da
UEG - Unidade de Extensão de Garantias,
Assistência 24 horas à Automóveis,
Imóveis, Pessoas e Telemarketing Ativo o
Receptivo. Você sabe muito bem como é
importante estar do lado do seu cliente
24 horas por dia 365 dias por ano.
Nós só encurtamos o caminho.

www.uss.co

$>•//»//*////*/
ASSISTÊNCIA 24 HORAS

JORNAL DO BRASIL CASA
casa@jb.com.br
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LOJAS DE CLASSIFICADOS
COPACABANA

Av. N. Sa. de Copacabana, 680 - Li. M
Tel.: 235-5539.

IPANEMA
Rua Visconde de Piroiá, 580.- SI. 221

lei.: 294-4191.
TIJUCA

Rua Conde de Bonfim, 346/202
H: 254-8992 '

516-51100

CLASSIK23UFICADOS

PISOS'-'"
FORROS [)i(iri,ni"'!it(- DCVi
DIVISÓRIAS nlt Jlli
FORMItA SOBRE AZULEJOS E PAREDES

I >fAl .if, 11 »1 Pisos, Azulejos, Lougas, Metais, r| ma A nCNCC fVllAC I1C7FCI
ll>J kllill JKl^J Tijolos e Pastilhas de Vidro, I linU Ytiiol UUHO \ILLL0\

0UR0PIS0 TREVO PISON0V0PIS0 Banheiras de Hidromassagem. ;»ll MlVO?VE!9H
, • Atendlmento personal/zado k. Hk i Hll'liVrrfpisos DE MADEIRA A PARTIR . Pagamento factlltado f jEffj K.'~-' H fill Til aDE R$ 19,90 M» COLOCADO . Orgamento via internet MflMjMk HVllfrH* rnrTT^nTRrarRnn

imateriali fCQLOCADOl PAPftlS E PIMTURAS , • Menor prazo de entrega I

uniartg decorates Igfregl centro: 1221-2111] M-my|
Tr«of>ieo7mm.CMe .21,00 36,00 AtJOm* 3X8/ JUROS R- Frel Caneca, 99 KiTfKW

. DunfloorAutoTrtfago MflO *3fl0 Ac.20m» |JHMH.UnmT^W#¥—^ Barra: 1493-2 "il 11 otiaoo j. EuMfloorAutoTr*(»go...Jt.jefc00 41,00 Ac. 20m" -C MMM a oiea&rio Maciel 71 * DECORFIEX piso vinilico em monta R$ 23,98m
¦fenM-mio..§.*¦> wo fcJW ^1111 

"wtflffffl " 9 MaC'e1,71 
•MliMBIf;..  B ».

NovoPhoPREMER &..17,00 2SjOO Ac.20m> Hlrfcy^BcMP iMfclil ¦ —— —- .. j ".'".1 •OUROPISGMADEIRANOBRE2,5mmcolodo....R$25,50m'
Paviflax&nm >...1M0 1W0 At20m» • PAPELDEPAREDEaportirde R$ 6,00 m!
<**» K..A90 7,00 Ac. 20m* ¦ ¦¦ p ¦¦ ¦¦ i ill ^ *1 I t _1 r*^—1 • FORMICA SOBREAZUIEJO R$ 33,00 m;
Pono PVC  . .10,50 23,00 Ac. I I mi ^1 I . I I j / I I B 11® J B A Jj'W A ^ ^ ® J | ^nrH/^F
TabacowAdoTrMego ...^...10,00 20,00 Ac. 20m1 CJQJLLh£mJLJlJLJL^LAmm| CniTCIlltNMK SflhfP vCNlKUUnwtAuoTrthflo 44,00 37,00 At20m» na«nnaem Calafetaaem PI»Tlbua Corrida .. .. Pwtonas ,, WIISUIW1IU9 5UUIC AtendemostodoWo. Grand. r»
CarpeO»Bandeiret*e« 6mm....10,00 15,00 Ac.20m1 CtareSnnento de Madeira! 7™W. OUtrOSmaterfais Ruowto^iQ7.io»hi«

1"' "" Apllcagao d© Sinteko^ Jb8|k.5^^^^ 232-2220• 232-2227
r/ Piso^Rfp^/^r^cADo Acabamento com Verniz JSfiSSKs A PARTIR Me-nos no Show Room 232-2228 • 232-2229

pmto. em at* 4X8/JUROS polluretqno. PoNmento de I DE R$ 16,00 evejatodosos NITtR6l;RuodoCoMeHao.i63•£«.,.
»j.)w^.P)v.nM.Ti/$ggs 2S:8o Pedra Sao Tom© e Reslna- i C/COLOCACAO materialscolocados 719-3778¦ 622-8353 < 722-2460• 722-2611i* rfur.r/.iua ^r.w.i \Bo«m *s,oo mento ©m Ardosla © Reforma I \r^==^=*3x^ I  I BARRA DOWNTOWN II
ZWEXOi SISllif % Revestlmento em ge.cl. Mgog^ ^ <S>

I ©283-0240/9639-7537 I™""** IK BIS AISKN*?SIKBRana* ^ 
^ ^

————————— Juarez/Mdrcio Rua Andr* Rocha, 1331 - Taquera

I 
I^PICQCI [SO 

ASSOALHOS IfKSSnS

£I'-,ri7^ ™ot"cmWmS f _ __ 1 Tabuacorrida, Ipe, Jatoba, E.PflPIK PiWRIPI

2»Ponfaf»Trevopisociawfc«interiine»»Trevopisoatn I AM Angelim, Cumaru, Garapa, ¦SIBIBM laaaM A
:iaa%T'ar!±lS«:£ MJBIBSliEMBMfc*1! ML Ma^m, Peroba do Campo.
3aae»~—& M»" Escadas de Madeira' %gjM
¦ PapetdaPandeNaaonaL— Rl5.60-- Varandas - Sacadas • PAVIFLEX ^mLr• PersianaVerticilRezinadaapartir— R$_21,«W - ;L,< ||UfiayH • 

Retiramos O DlSO * Decqrfie^TW^jMSIIU
temospersianasvertjcajsehorizontajs _ _ _ 'P|SD MANTA^^5j^E5W|

¦rmt!;SMklmmilIimEll[;M Show Room: Av Olegirio Maciel. 511 - U. B - Barra TplATnrfeP' (021 1 772-1172 I  I UN ^ll' Jl I II
1495-6431 / 495-64281 —¦—

l^raj atacadista BQEPESSSj

Uttu 
"mSSSS* 

IliiiilgliBiMM Art ^mmSSSS^mm
AROOSIA CINZA 20x40 = 2,60 HBShUHHOBHI Paviflex HoUSe SSgS^aSriS!

sAo tomI 17x37 = 12,50 Gurooiso 7mm:.;....R$ 38,30m2. -,«=«= A-,o«i . de parede infantil - Persianas ver/hor/japonesas | I
LAJOTA 47x47 = 4.00 

S 
o Zm""SJo7nZ2 

255-4798 Formipiso
' 

I s^SaSl ¦ mVenh'acbnhe^;noSo.sn6W:room ; OurOplSO 2.5mm....H$ 27,00m2 Rua sta, clara.i Persianas Lambn-Moveissobmedida 
I

A^tSS^&uSSyUm Duration R$ 48,00m2 H5/1007 I Pinturas ¦lnniiiiiiinii'WmiBiiiiiiiiiiiMUBiiiBEstrada do Tlndlba, 1640-Taquara. i ' / 1 
(Loja) 260-6018 - 573-6183

BiWilgy^kyiiLWMWi ARTBEL Tel,: 575-9117 Copacabana 19617^0267 590-1368 (sAB.ePOM)
_  __  _ __  •' : ••• ' ' 

FORMIPISO
'X SEM
SEM ENTRADA
JUROS COLOCADOS

PLANTAO SÁB/DOM

PORTA SANFONADA
BELEZA

SEM IGUAL
0 MENOR PREÇO

DO RIO

PAPEL

Promoção

Maluca de Natal

Pisos de Madeira 3x S/ juros

Pisos, Azulejos, Louças, Metais,
Tijolos e Pastilhas de Vidro,
Banheiras de Hidromassagem.

• Atendimento personalizado• Pagamento facilitado
• Orçamento via Internet

• Menor prazo de entrega

Piwm Porlnhcilua partir ifo
^K$ ll.Win^

IMATERIALI I COLOCADO 1
Trtyopáo Auto Tráfego 41A> 66Í0 At 20m>
TravopinARHMncli XfiO UJK At 20m»
Trawpin7ima*MÍe .21,00 36^00 At20m>
DuraAoor Auto Trífago Mff) 43,00 At20m>
Eucafloof Auto Tráfego ...jt..2M0 41A) At 20m>
NovoR»7mmS7lLO ,.ô. JW J&ffi) At 20m«
NovoPhoPREMER Q.Mfü ttflO At20m>
Pavjflax2mm >...12^)0 1M0 At20m»
Carpate &..490 At20m>
ForroPVC "...10,50 23J0 At 20m>
Tabacow Auto Tráfego ...^...10fl0 20,00 At 20m«
Umatt Auto Tráfego .24,00 37^)0 At20m>
CarpattaBandeirante»10^0 15^0 At20m>
OMaóriaa 18Mm>

Rodapé a parteP/ PISO PmPARAOO I COLOCADO
PAQTO. em até 4X 8/ JUROS

{òOcm 
38,0070cm 42, OOaOcm 45,00

DIVISERV LIDA. S89-9381
R. Sá Fraira, 77 B80-S27B

S. Cristóvão S80-3034

PAPÉIS E PIMTURAS
UNIARTE DECORAÇÕES

3X8/ JUROS
Centro: I2Z1-Z111I
R. Frei Caneca, 99
Barra: [433—32111 )pp Mg
A. Olegârio Maciel. 71 «T|
Http://come.to/shopfrelcanecm.c.mall: »hopfralcanoca.@altavl*ta.nèl

Atendemos todo Rio e Grande Rio
Rua Frei Caneca, 107 e 109 lojas

PABX
232-2220 • 232-2227
232-2228 • 232-2229

Pito Tibua Corrida
7mmRaspagem, Calafetagem,

Clareamento d© Madeira,
Aplicação de Sinteko^
Acabamento com Verniz
polluretano, Pollmento de
Pedra São Tomé e Resina-
mento em Ardósla e Reforma
Revestimento em geral.

© 283-0240/9639-7537
Juarez/Márcio

Verticais e horizontal!Tecido» nacionais • importado* PVC

i A PARTIR
lim®!! DE R$ 16,00
WÈÊiWmi \ °lCOLOCAÇÃO

LIOUB JA
42S-0478 / 0478
PERSIANAS AMERICANAS

Rua André Rocha. 1331 - Taquara

NITERÓI: Rua do Concetpo, 163 • Centro
719-8778 ¦ 622-83531722-2460 • 722-2611

BARRA DOWNTOWNAv. das Américas, SOO BL9 - LJ 112
494-5365 • 494-5369

494-5377 J
TREVO AT 'IAMETT
TREVO EXPORT 'POUFACE
TREVO CLASSIC 'DURAROR
0UR0PIS0 'N0V0PIS0

Êjk^. Decoração Arizona Ltda
Promoção de materiais colocados

fj ' * Carpete 5mm. i9,00m}
Novopjso 7mm (cinco um de garantia). R) 36,00nt-
Nwoóiso 2,5mm (cinco anoi de garantia) R$ 31,00*
Piso Duraflor 7mm Alto Transito R) 45,0<W
Novopiso (mm (cinca anos di garantia) R) 32,00*
Carpete Flortex 3nim R$6,80*
Papel de Pande Nacional R$5,60*
Persiana Vertical Rezinada a partir R$ 21,90*
Rua Voluntários da Pátria n* 10 loja 01: B 

Tábua corrida, Ipê, Jatobá,
Angelim, Cumaru, Garapa,
Marfim, Peroba do Campo.

Escadas de Madeira
Varandas - Sacadas

Retiramos o piso.

Telefone: (021) 772-1172

CARP€T€ D€ MfiD€lfifl
Poilfaca • Trevopiso Ctassic • Intsrlinea • Trevopiso ATN ' NACIONAL /IMPORTADO

PLANTÃO ASÁBADO EDOMINGO
EUCAFLDR-AT
FDRMIPISD
PAVIFLEX Aki
Decdrflex jS
Pisd Manta

Carpetes/Tapetes
TEMOS PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS

Show Room: Av Olegârio Maciel, 511 • Lj. B • Barra
495-6431 / 495-6428

-sfoi&PISE FIIMIE 1^4%^
Wêtm ECONOMIA <m!m
w^msm

0 ÚNICO COM QUALIDADE APROVADA PELO IPT
Carpete de madeira 7mm. Pisos AT - Paviflex - Vulcapiso l
Tábua Maciça - Durafloor - Piso antiderrapante - Papêl ..

de parede infantil - Persianas ver/hor/japonesas ,
- Portas Sanfonadas - Forro em PVC - Rev. Fórmica -

Lambri - Móveis sob medida l

vc ,'i MAIOR
"^Estilo ATACADISTA

da Pedra | EM PEPRAS
MEHSBmmí ARDOSIA
ARDÓSIA CINZA 20x40 = 2,60

SÃO TOMÉ 17x37 = 12,50
LAJOTA 47x47 = 4,00.... - i <' - - v .
Paul" em 3* «^|uro«X4;-;

Aoeltnttos CartBes Visa

'¦"¦'a
ébmQmtkm&KmIAraca/iranítrtf

Duraflor. R$ 48,00r

ARTBEL Tel.: 575-9117
(Loja) 260-6018 - 573-6183

590-1368 (SÁB. e DOM)

y-v~-'*v •• >y - - - • • •. .
]~''t,< " ¦',* *¦ .

MARMORES

GRANITOS
;

NACIONAIS

IMPORTADOS

' i ^
¦' 't,

- ' " 's"V- , ' '' • ' ,' x

I OBRAS

SOB MEDIDA> ' ' > '' ¦, ' . .< 1 ¦ V
. / 1 l'!'"' t( „ 

'
.. , ^' v ,,:1 f' V4 •;

i .V" -I' 4, \ - , •.
• V 

.

MONUMENTOS¦ • • > ' \ :v ^ . • ' ¦ 1. , . .... , ¦ • •;. • ' : ,k 1 r>>. ? > , > 'y* f< >$¦< - v. s'/ v\ & -y '-V' -"'O" * %
. _ , •/ ,-/* >1, ¦ : - ¦ ¦: • ¦ \v ' ¦ ' '

f " ¦¦ ' . ¦, i c >->-¦/ ' - - • si- • •' ' ; % • - ."v i

OUMRUS'-f ,-V« {¦ , ¦ ?«'.'*?. - ,¦ ?.•: - - :

uumitHOS

40x40x1.5

50x50x1.5

70x70x1.5.«•
, ' - , S vtfs< » AVii-i

fell

KM : bf ¦" ¦ •': *' ¦ '*' ¦' - S¦ i

I tNAPAS

SERRADAS

LUSTRADAS

API CO ADAS

&FLAMEADAS

GRANITOS

NACIONAIS

IMPORTADOS

H"t- >' ;\t>,' * - • '¦

IADRIIHOS

_
40x40x1.5

50x50x1.5 1" '¦*]<?> ^ , -s , ' 'í
70x70x1.5

CHAPAS

SERRADAS

LUSTRADAS

FLAMEADAS

MÁRMORES £ GRANITOS ?

Venha à

BELMONTE

Não somos a maior marmoraria do mundo, mas tem 35 anos que beneficiamos,

nuito direitinho, mármores e granitos nacionais. Tanto que somos a única empresi

no Rio de Janeiro que os exporta, acabados, para os mais exigentes mercados.

Sobre importados, não tem mistério: Chegam ao Brasil praticamente prontos.

Verifique nossos preços.

LADRILHOS PADRONIZADOS 40X40X1.5 PREÇO POR m

Amarelo Amêndoa R$ 66,00

Amarelo Florido R$ 72,00

Amarelo Medina R$ 77,00

Amarelo Topázio.. R$ 55,00

Azul Guanabara. R$ 94,00

Bege Ipanema R$ 72,00

Bege Real. R$ 55,00

Branco Ceará. R$ 121,00

Branco Veneziano R$ 66,00

Cinza Caríjó. ...........R$ 94,00

Cinza Corumbá R$ 50,00

Cinza Friburgo R$ 50,00

Jacarandá R$ 88,00

Juparana C/dss/co R$ 110,00

Marrom Cafe Bahia R$ 110,00

Marrom Cafe Caldas R$ 110,00

Ouro Real. R$ 72,00

Preto Sao Gabriel. R$ 77,00

Rosa Itaici. R$ 83,00

Rosa Medina R$ 77,00

Verde Candeias R$ 88,00

Verde Ventura R$ 88,00

Verde Lavras R$ 99,00

Verde Oceanico R$ 72,00

Vermelho Capao Bonito R$ 83,00

Filial Leblon: Rua Bartolomeu Mitre, 808 - Loja B Leblon

Tel.: 259-7688 • 294-1875
Fábrica: Rodovia Washington Luis, Km 18 - D. De Caxias

Tel.: 776-1318 • Fax: 776-2751
E-mail: belmonte.domain.com.br Home Page: wvm.domain.com.br/cliente/belmonte

ir

51 6

VEZC

HPisosI1IIM CflRPCT€ D€^MflD€lfifl

TEMOS PERSIANAS VERTJCAIS E HORIZONTAIS
Show Room: Av OlegSrio Maciel, 511 • Lj. B • Barra
495-6431 / 495-6428

efrei

1caneca
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JORNAL DO BRASIL CASA

^iW
CONSTRUÇÃO705 - Obras e Reformas710 - Materiais deConstruçõesUTILIDADES DO LAR720 - Antigüidades e Artes
725 - Decoração730 - Móveis735 - Eletrodomésticos737 - Bebidas eComestíveis740 - Festas e Buffets

(Artigos e Serviços)
745 - Alimentos e

Congelados750 - Serviços para o Lar
760 • Produtos de

Segurança765 - Plantas / Jardmagens
770 ? Animais Domésticos
775 - Utensílios Domésticos
MODA785 - Vestuános eAcessórios790 - Estéticas e

Cosméticos795 • ConfecçõesESPORTE E LAZER
805 - Equipamentos e Som
810 - Instrumentos Musicais

.815 - Vídeos. Fitas e Jogos
820 - Foto e Ótica
825 - Academias
830 - Materiais Esportivos840 - Bicicletas845 - Brinquedos850 • Livros e Revistas
855 - Coleções860 - Turismo
865 - Piscinas eEquipamentos
870 - Antenas Parabólicas

% Neste natal, Papai Noel

a Decorarajudar

sua Casa!

ESPORTE
E LAZER

Para anunciar ligue: 467-5438

CONSTRUÇÃO

1 mo de
Krigaranlia

CoiímIM

umiiovovUual
a sua caso

I

Atendamos Bahflda M

Aceitamos cartões
de crédito

Fabricação própria
ShowRoom na Loja

II
^ Cewpewa* 4* IS mm

Estr do Galeão 69 I Ij - Tel.:467 7001 - Ilha/ Fabrica: 751 4682 / 751 3807

^ NESTE NATAL A TALUS DÁ UM PRESENTÃO
VocêpoJe comprar em até 6 vezes sem furos.

Qisar o seu carião <fe crécfiío.
£?a£ricaç3o própria

Quaficfaffe comprovada
C nossos preços são Saixos

Sem atrasos , g|'¦ na entregai

Rua H9rmongarda,131 lo]a C - MélerJL TALUS

nrf

1 /¦rrril&i ... r / l r

VENDÕ
GUITARRA
Samick - com .mi:
cr o afinaçã.o,
acompanhada de
cabo / capa, í.cor-
da extra e ampljfi-
cador crate impof-
tado do EUA.
Instrumentos no-
vosl! R$ 850 Tralár
c/ Fátima
Tal.: «04-9024

oB73-osea_

c Toda linha

para pintura
diata< Entregajjie

CT) ^ .

GARANTA
A MEDIDA
£ GANHE
5% DE'
DESCONTO

rjJ a0^!
FAZEMOS MANUTENÇÃO

EM BLINDEX
Ligu« dando a altura e largura,
e lenha o orçamento na hora.
294-0203 e 294-58Jlwww.comvuiro.com br

A. P. F.
SERRALHERIA LTDAFechamento de condomínioPortas, janelas e grades co-lonial e reta. Gesso m1 colo-cado R» 13,50. ardósia m* co-locado área pronta RS 17.50.Todas as cores. Impermebiali-/açào de caixas d'áflua e mar-quises c/manta. Reforma emgeral. R. Barão de Serro Azul.178/toja A e B. - N. Iguaçú/Santa Eugênia. Tel.: 669-9392/Tel/fax.: 669-9193

ALUMÍNIO VIT0R - Janelas, por-tas, grades, portões em alumínioe ferro. Tel. 593-2007

GESSO & CIA
Executamos mu projetolTatoa Maos/dacoradoa,
aancaa, frisos, oolunia,
divisórias a Iluminação.

Tel.: 269-4452

AVI SINTEK0
Super Sinteco e PoRuretano

Garantia 15 anos
A partir de RS 3,00 o m>

Aplicação de Resina,
Colocação Rodapés.Epox e Clareamento.

Atendimento 24 horas.
578-2948/578-18019919-0080

_
Rua ias Laranjeiras. 65 • lei: 205 3987 557 0201 225 7717

TÃO NECESSÁRIO

QUANTO SUAS FERIAS.

Caderno Viagem.
Todo Domingo, no seu Jornal do BrasiL
www.lb.com.br

(DCLIannoV  Modulados: Quarto, Cozinha e Banheiro

Sua casa linda e prática
pelo menor preço!

,» Orçamento sem compromisso
« ,» Atendemos todo Grande Rio
«Ki, * Entrega rápida
««Todos os cartões

Plantão neste Domingo
até às 14:OQ h

JORNAL DO BRASIL | Rua Viscondc Jl- Santa IsaM, 4<> l>'ia A - Vila Isabel - RJ - Tel.: 576*0458/ 576 1554

METAL
CORP ALUMÍNIO

Janelas Box Basculhantes Fech. de
áreas Grades etc. Portas Sanfonadas
Orçamento sI compromisso
594-3849 / 591-8533
ESPECIALIDADE EM

SUBSTITUIÇÃO
DE JANELAS DE MADEIRA PI ALUMÍNIO. MÁRMORE
FÁBRICA: R Enoenho da Rainha. 3B Inhaúma (galpão próprio)

COMPRO DIVISÓRIA - Novas ouusadaS em bom estado. Tratar-
208-2930

SUPER SINTEK0
284-2379

Aplicação, calafetação,
poliuretano, raspagem,

polimento de pedra,
pinturas e reforma*.

Das 8:00 às 22:00 horas.
Inclusive sábado e domingo
Francisco C. Barbosa

g TAMPQ5 E'|NSTAIAC6ES. |
IWNOSSO WTj. I

I o^njDo\«w\w«®?
Itm0 VJBSSfq

BOX BLINDEX
TRADIÇAO+DE 100 ANOS
PREÇO ?BARATOrrrl

Bfl

CASAMIRANDA
FUNDADA EM 1892Rua Coita Loba, 355 qSHOW ROOMRoc HacMock lobo, 366-ê

mmmi

Etlr. tios Bantlriranlrv z7VTaquara - Rio / RJ
145-1411
443-21 18
445-3144www.vidro5.com.br

GESSO IPIRANGA— Lida. Gesso.Pintura e Reformas em Geral.
Tel: 9106-0502 / 661-7713 Cllcia.
IMPERMEABILIZAÇÕES - De
jes. piscinas, caixas dágua. eis-
ternas, calhas 39 ano» de expe-
riéncia Facilitamos p/condomínios. Tel. 491-0769.
LUA NOVA — Esqua-
dria de alumínio. Es-
quadrias em geral, alu-
minio e ferro, janelas,basculhantes, portõese porta. Pagamento fa-
cilitado. Consulta-nos
Tel.: 549-4960

CONSTRUÇÃO E REFORMA • Ele-
tricas. hidráulicas, pavimentação,drenagem, pinturas, rebaixamen-
tos. marcenarias, telhados, sinte-
co. alvenarias. revestimento» em
geral Orçamento sem compro-
misso Tel. 1211 595-3567 /(21)
9662-2363

OBRAS REFORMAS — Oualidade
projetos pintura», impermeabili-zacào elétrica hidráulica piscinastelhados Rapidez eficiência resi-
dôncias escritórios. Orçamentosfacilitados. Appengenharia. Tel.
257-0551 Plantio 9967-0178.
PEDREIRO - Ladrilheiro. Dombei-
ro hidráulico, eletricista, pinturaem geral e hipermeabilizaçãoServiço garantido, orçamento
sem compromisso Tel.: 9149-0717
Claudinei 
.PINTURA - A partir RS 350.00
c/material, reformas em geral, co-
locação de azulejo, hidráulica
pequeno serviço Orçamento grá-tis Pagamento facilitado Tel.
872-3393

PINTURA DE CASAS - ApT. escrl-
tôrio. Apt° 2 qtos.. «ala. depen-
dència a partir de RI 350.00 .
Competência e fino acabamento.
Comprove e fique satisfeito. Tra-
tar: 9252-2056 Wilson /673-6086
Iflecl
PINTURAS E REFOR-
MAS — Apartamentos,
casas a escolas. Menor
preço, melhor qualida-de de serviços. Tel.:
539-3963 Joselio. Praia
de Botafogo 460/1003.
PROJETAMOS- Legalizamos, re-
formamos, construímos, instala-
çSes hidráulica, elétrica. Impei-
meabilização, piscinas,divisórias, telhados, azulejos, pirvturas. Todos municípios. Tel.: 252-
6430 (9112-8215 /24M6I2 Finan-
ciamos. Gomes
REFORMAS E CONTRUÇ0ES -Fundação, Estrutura, Pinturas,
Azulejos, Telhados Coloniais. Ele-
tricista, Marceneiro, Serralheiro.Bombeiro Hidráulico. Tratar Tel.:
604-7655 Valcirlei Rodrigues.
SERRALHERIA - Boa Arte. Con-
serto de molas, portas de aço,
janelas, box. basculante. grades .
prtões de ferro e alumínio. Fabri-
cação e conserto. Colocação de
divisórias. Atendimento 24h. Wil-
«on. Tel 561-3288 R. Aguiar Mo-
reira. 479 fundos/Bonsucesso.
SERVIÇO DE MARCENARIA — ELustrador. Residôncial ou Comer-
ciai Trabalho com antigüidades.Tel. 651-2807 Levi.
SINTEKO — Cabo Frio/Regiao
dos Lagos. Raspagem de tacos e
calafetação e sinteko. resina em
pedra reforma em geral Tel: (024)9978-6651.
SUPER SINTECO - Descoloração.clareamento em madeira, taquea-mento e colocação de assoalho,
sede própria Tel: 9154-6638 / 756-
7949
SUPER SINTEKO - A partir RS
6.00 m*. Pintura a partir de RS100.00 por apto., persianas RS
15.00 m* e armários sob medida.
Tel. 616-6147 /918M868 Crenlr
SUPER SINTEKO - Poliuretano.
descoloração. raspagem para cfc-
ra, resina em pedra», polimentoem mármores e pinturas Facilita-
mos pagamento Tel.. 391-1595 /
9987-2296. Barbosa.

PORTAS — De vidro blindex ven-do 2, em alumínio 23 de 1' linha,semi nova. 1 c/1,10 larg.x2.46alt.
outra 1.20larg.x2,48alt. Tel.: 556-8646 / 558-1490 / 9726-3551
CLASSIQUALIFICADOS-516-5000 - Essa linha vende tu-do Apuncie por telefone de
segunda a sexta-feira paratodas as edições até as19h "

UTILIDADES
DO LAR

ANTIGÜIDADES 720
E ARTE

ANTIGÜIDADES • Vendo aparadorart^dacòr c/tampo de mármoreCarrara, lustres/opalina, armáriode 1 porta c/ espelho bísotado,
Tel.: 295-6633 Paulo 
A REGINA ANTIGÜIDADES - Com-
pra louças, cristais, brorues, pra-tarias, bonecas, bengalas, móveis
e miudezas. 234-5304 /264-5470
Melhor avaliação. Dia/noite.
CAMA DE CASAL - 1.90 x 1.40 em
vinhatico. cabeceira entalhada em
lindo floral. RS 2.500Tel.: 447-7797Z9675-7626 Artur
COMPRO MAQUINA • FotogrMI-
ca. Antiga/velha. Leica. Zeiss. Ca-
non, Nikon. etc. Projetor e filma-
dora Bolex 16mm e Super-8,
microscópio. Mesmo c/defeito.Vou local. Tel.: 446-8686 / (44*6010 R.345) 9626-1316 Todos d
COMPRO - Tudo anti
go: fotos, postais, cé-
dulas, cristais, móveis,
relógios, baixelas, por-celanae, livros, prata-rias, muranos. apóli-
ces, moedas,
faqueiros. Pago no
ato. Tel.: 879-1180 /
9143-2702 / 578-4672
PIANO ALEMÃO - Tipo aparta-mento, antigo + aparelho de som
cl cd. RS 2.500 Tel.. 278-2863 Dei-
xar recado na secretária
QUADROS E BRONZE - Compro
quadros antigos, nacionais e es-
trangeiros. estátuas em bronze
mesm$ c/defeitos Pago na ho-
ra! Tel: 256-2759 / 9987-4346
QUADROS - Olhos sobra tela pm-tores brasileiros Chico da Silva e
Ivan de Assis. RS 500,00 cada.
Tel.: 447-7797 /9675-7626 Artur

PERSIANAS
VENESIANAS/PAINEL
jAPONESA/CARPETÇ

Venda, conserto e
reforma
Praia de Botafogo.
460/1003 - Joselio

539-3963

ARTE EM DECORAR
E

RESTAURAR MÓVEIS
Pátina/DKP/Marmorá.
Laqueaçáo/Esponjados/
Envelhecimento/Textu-
rãs/Pinturas parede/Satl-
ne/ pátina em ferro/Con-
feccion. armários sob
medida especializ. em
instalação comercial, qto,
coz., e banh.

Jorge
9138-6684

CAPA de sorá
ê a solução. Brim
pré-encolhido, liso
ou listrado. Seu Sofá
fica + bonito.
Promoção a partir de
R$100,00.
Telj/9161-7S89

502-6048
ANTECIPE - Suas compras de Na-
tal. Todos os tipos de persianas)mais de 50 variedades de cores),
porta» sanfonadas, venezianas,
cortinas, ótimo preço Tel.: 234-
2000 

PERSOFT DECORAÇÕES - Per-
sianas. pisos, carpetes, venezia-
nas, divisórias, forros, portas, sin-
teco, cortinas japonesas.Conserto/ lavagem carpetes/per-
sianas. Reformas aptos pintura/
patina. Orçamento grátis. Tel.
5544227 1 9122-3455 1 9682-2438.

BICAMA FREJ0 - Da Lacca. novls-sima, com 2 colchões, excelenteestado. Pode ser cama de casal.RS 400.00 Tratar Tel: 239-0852
MATERIAL ESCOLAR - Vendo,
mesas, carteiras, ventiladores,
quadros, etc. recados secretáriaeletrônia Tel.: 711-5041 ,
VENDO DUPLEX—Da
madeira maciça enver-
nizada. cor mogno, ta-
manho axtra grande. 8
portas. RS 170.00 Tal.:
604-6824/9673-9568
VENDO - Geladeira (R$200.00). lo-
glo (RS100.00). cama de casal
c/cokhâo (RS350.00). mesa de
jantar (R$200,00). t sofá
IRS150A0). 2 mesas de centro
(RS75.00 cada). Tel.: 9964-92751521-3709 Tratar Somente Domin-
go.

COMPRO • Ar condicionado, mes-
mo parado, com defeito, qualquermarca. Tel.: 51*6835

DECORAÇÃO DE BOLAS • Impor-
tadas. RS 30.00 o cento, qualquercorl RS 40.00 O cento prateada ou
dourada. Tel.; 543-4014 
FAÇO SOBRE ENCOMENDA - IVários pratos de bacalhau, boli-nhos, tortas, etc... Torta de nozes |ou frutas. Tel.: 9172-4670 Carmen.
FILMAGEM —15 anos formaturascasamentos, aniversários, parlo,festas infantis etc... 0 menor e |melhor preço do Rio Tel.: 571-
FOTÓGRAFO - Flàvio Carvalho.Casamentos, bodas, aniversários.Iiooks... Álbuns em alto luxo. óti-inos preços. Tels: 425-3211 / 9683-:>600 e-mail: flaviocarvalhow o-
l>énlink.com.br

REDES DE
PROTEÇÃO

SPIDER
Váràndas,janelas,
X quadras, áreas

jselTí compromisso
572-0316

.9642-6181

ESTOFADOR -
transformamos o seu estofado em
couro legitimo. Temos tecidos e
outros também . Fazemos cadei-
ras de couro de estilo OrçamentosI compromisso Tel.: 243-2294 /
791-4548 Em todo Rio/Joaquim
MÓVEIS DE MADEIRA - De demo-
lição. Temos vários modelos, in-
clusive p/ pronta entrega! Tel.:
2930513 / 9707-0867
CLASSIQUALIFICADOS-516-5000 - Essa linha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições ate as19h

vidros curvos
ARQUITETURA. CONSTRUÇÃO, REFRIGERAÇÃO
RUA SÃO CRISTÓVÃO, 420 - (21) 589-0430 / 589-1233

VENDO - Ar Condicionado, 30.000
BTU'S bom estado. Tratar Marce-
k>. RS 300.00 Tal.: 533-32011 524-
9618/ 524-4217.

ACEITA ENCOMENDAS - Lasa-
nha. Inhoque, panquecas, almon-
degas. macarrão á bolonhesa,
salgadinhos, salpicâo, risoto etc
Tratar Tel.: 242-0683
VENDO 12 ENGRADADOS - Cl
ganafas vazias de refrigerante e
cerveja. Tratar Tel.: 234-6722

Al DECORAÇÃO — Com bolas lm-
portadas para festas e eventos
coluna, arco, palhaço, nome etc...
orçamento grátis sem compro-
misso. Tina Tel.: 4596727 9994-
1547.
ALUGO — Mesas/ cadeiras, loa-
Ittas. pratos, talheres, tinas. E
venda de descartáveis em geral.Tel.: 99960934 I 21-581-8515 / 21-
581-7090 ou noite 2888238
BUFFET COMPLETO - Em Pro-
moção: 15 anos. Casamento •
Coquetéis. RS 10.00 por pessoa.Aluguéis de toalha. 625-8272 /62S*
5360 (dias úteis -1 noite /sábados.
domingos e feriados)

um toque de classe em seu ambiente

Fecham-se as cortinas de mais uma temporada
do ano que se Jinda Desejamos aos nossos clientes*

decoradores, arquitetos e fornecedores, um Feliz Natal
e um Ano Novo repleto de felicidades.

Rua Fausto Barreto, 6 - l'AB\.: a')()-l 275 TcWjy 860-2273 - Sai I (iislouo - Rio Kl

CEIA DE NATAL - Completa. En-
trago em sua residência 24/12 até
19 horas Temos Kit 3 tortas Nata-
Unas • RS 70.00 Estaremoe aten-
dendo 24 hs. Tel.: 121) 9642-4769

BARBOSA PINTURAS - Pinturas
residenciais, comerciais, decora-
tivas, poll-tex, serviço de pedrei-ro. Orçamento sI compromisso.
Tel.: 696-1478 /9156-0628
ELETRICISTA CREDENCIADO -
InstalaçÕesJrevisôes, aumento
carga etc. Residéncia/comórcio,orçamento s/compromisso, plan-«o llm de semana/teriado. Insta-
íamos ar, ventilador teto. Oséas
Tel-601-2348 ( 24h)
FAÇA — Suas compras em casa.
Tudo em matérias de limpeza e
piscina. Entrega a domicilio. Pre-
ço espetaculares sindico. Tel.:
568-8988
GELADEIRA - Pintura RS 80.00 &
pistola, domicilio com tratamento
contra ferrugem. Troco borracha.
Atendo Rio e Grande Rio. Tel.:
6584033 / 551-1108. Luis.
INSTALAÇÃO - Ventilador de teto.
Instençio telefônica e elétrica, in-
tertones, manutenção em ar con-
dicionado e conserto de aparelho
telefônico. 457-5259
LAVA-SE TAPETES — Cortinas.
Solás. Reforma em Geral. Vendas
também Tapetes/Carpetes e etc.
Atendemos Domingo. Tels.: 579-
2108 / 570-3103 Barbosa
LIMPESA A VAPOR — No local
tapetes, carpetes, bancos de auto.
sofás, persianas, cortinas etc... 0
melhor preço do Rio Tel.: 571-
9918.
REFORMA DE MÚVEIS - Estola-
dos, de qualquer estilo, especial!-
dade em obras finas e fabricação.
Orçamento s/ compromisso! Pa- '
gamento parcelado/ 35 anos no
ramo. Sr João José Tel.: 567-2355
Z254-7397
SERVIÇOS — De controle de pra-
gas (DDT Gel) Desentupimento e
limpeza. Ligue Tel : 725-2628 /
725-2624 / 9682-2403 Ivan ou Ná-
dia.
SINTECO - Poliuretano. descolo-
ramenlo. clareamento, polimento
pedra, aplicação resina, pinturas•m gerai. Financiamos. Dia e n<*
te.283-0911 /516-5551 /516-5678

AGÊNCIA MTER-GLOBAL — Mu-danças "Rio e Todo o Brasil"
Embala • traanporta. Guarda mo-veis. facilitamos pagamento!!!Tal.: 2800966

PROTEJA - Sua residência, escri-
tório. empresa ou Indústria. Alar-
mes profissionais, com discadora
»circuito interno. Garantimos óti-

mo preço. Tel- 872-1821
REDESDE PROTEÇÃO - E telas
para varandas, janelas, áres, pis-cinas, quadras, etc. Instalamos
em toda a região dos lagos. Tel.:
0XX-24-644-0295
SUPER SINTEKO - Verniz poliure-tano. polimento e lustre de pedra,rebaixamento em gesso, coloca-
se tábua corrida, lambri, parquet
paulista, trevopiso. vulcapiso. pin-tura e reformas. Tel.: 509-1212
/9967-1404

ARVORES: - Corte, poda, trata-
mento. Serviço especializado.
Credenciado Prefeitura/ IBAMA.
Atendemos: Empresas, Condoml-
nioi e Residências. Orçamento sI
compromisso. Tel/Fax: 411-1525 /
9948-6031
MAGICA DA TERRA — Projetos,
implantação, execução manuten-
ção e limpeza de jardins. Orça-
mento sem compromiço. Falar
com Marcelo Tel. 9696-1760 Rio.

CERIMONIAL • 887-1612. 15 ano»
aniversários. Bodas. Casamento*
(Realizaremos seu sonho de noi-
va) Ornamentações, coreografias,
filmagem, buffet. foto. som. Facili-
p 1902119961-1624 /796-5614
CHURRASCOS' BUFFET - Conlr»-
tenlzaçfto de Anal da Ano I Ceia
da Natal' Reveillon. Serviço com-
plelo de buM e churrasqueiras è
ca r ater Orçamento «em compro-
mieeo. T. 269-1490 / 9716-9091
CLASSIQUALIFICADOS -
5164000 • Esea Mia wnda tudo.
Classltlcadoe - Achai Imóvel*
Compra • Venda e Aluguel -
Adiai Vaiculoa - Casa • Achai
Empngos-HomMca-CamaMaxAnuncie por telefone de
segunda a sexta-feira paratoaa6 as edições até as
I9h Para as edições de
domingo e segunda-feiraate as 20h de sexta-feira

PODA-SE ARVORES — Com mo-
to-serr^ Execução - Manutenção-Conservação de jardins. Todo Rio
e Grande Rio Tratar no Tel.: 511-
1157 / 9118-7936 Jaqueline.

BASSET HOUND —
Vende-se filhotes. In
formações tel.: 539
2000
CANIL MAC NIVEN
Labrador amarelo,
chocolate, preto: Buli
Terrier branco, pirata,tigrado e baio: Goldin
Retrivier. Cocker tri-
colo, Rottwailer regis-
trados pelo CBKC, va-
cinados c/atestado da
saúde de veterinário
credenciado. Entrega-
mos Rio, Juiz de Fora e
localidades adjacentes
e despachamos todo
Brasil c/segurança e

ia. (24)221-4280

CHIHUAHUA - Excelente Filhotes,
vacinados e vermitugados, paiscampeões. Tel.: 425-6116 / 393-8475 / 9919-4288
COCKER SPANIEL - Carinhosos,amigos, excelente pedrigree, di-
versas cores, vermifugados. vaci-nados, criação especializada,orientação veterinária. Facilito
pagamento / entrego. Tel.: 619-3401 /9165-7757

GATINHA PERSA - Bem peluda,42 dias. pais no local. RS 190.00
Cor branca e cinza, olhos azuis.
Tratar Tel.: 274-5396 / 9941-7196
Cláudia 
GATINH0S VACINADOS - Várias
cores. RS 10.00 cl garantia e este-
rilização futura. Entregamos. Tr.
Tel.: 551-1675 1 9987-0129
GATOS PERSA - Lindos lilholes.
RS 150.00 Tel.: 581-0133
LABRADOR - Amarelo/dourado,
preto e chocolate. Temos outrasraças. Filhotes com/sem pedi-gree, vascinados e vermifugados.Excelente linhagem Tel.: 491-4623/ 96394057
PASTOR BELGA - Groenendael.
Pelagem negra. Lindos filhotes i
com pedigree pai/avó importado.
Vacinados, vermilugados. garan-tia contra desqualificação Tel.:
9629-3277 /9623-4010
PASTOR ALEMÃO - Reserve lilho-
te para Natal. Pedigree vacina-
dos, vermifugados. Controle de
Displasia. Ótimas linhas de san-
gue Canto dos Pássaros - Tere-
sópolis 641-9444
PASTOR ALEMÃO - Preço e quall- I
dade. Pedigree vacinados, vermi- |fugados. Controle de DisplasiaÓtimas linhas de sangue. Canil I
Canto dos Pássaros • Teresópolis |641-9444
VENDO FILHOTE
Golden Retrivier. Tra-
tar Vanessa 9619-5372.

A ARCOS PIANOS — Compra,
vende, troca, novos usados, todos
modelos e cauda, techado. vio-
lões Rua Bellort Roxo 197 L). D.
Copacabana Tel. 542-5797 / 295-
7212.
A ARTSOM PIANOS —
Compra e vende, cau-
da. arm., apartamen-
tos modernos. Facjli-
ta-se Rua Dias
Ferreira, n° 90, Leblon.
Tel.: 294-2799.
A BEETHOVEN — Pianos-novos,
usados e cauda. Facilito paga-mento. vendo e compro. Rua Ria-
chuelo. 390. Centro. Tel.: 232-5209/242-2365. ¦ ... 'Z? '
AMPLIFICADOR DE GUITARRA —
Presentão Papail NoellO Stárier 56
com 2 saldas e distorção. RS
200,00 Tel.: 494-4620 / 9987-8733
GUITARRA — Vendo Washburnmodelo Dime. com case da Syang.P.U.S, tratar Tel.: 529-6867 l 9608-
3035
VENDO — "Presentão de Natal"
digital inteligent plano KR-375sem uso. Roland. tratar 275-5499'546-6260.

ALUGUEL APARELHO - VideokÊ.
preços especiais, entregamos e
montamos em sua casa. Ligue |á.reserve o seu. Tòl.: 288-2593'
9976-0390. CelioI Alexandre
CONSERTO — Projetor cinemasuper 8/16mm. slaldes. Venda de
telas, cine-telão Tiro mofo filasVHS/Rolo Telecine. filmes/ video.J.R. Ribeiro Tel: 9678-6625
FITAS V.lDEO —
Backstreet Boys, Spice
Girls, Michael Jack-
son. LegiSo Urbana,
Madonna, Roberto
Carlos, Raul Seixas,
Djavan, Celine Dion,
Tel.: 592-9589 / 9239-
8859. :
MEGA DRIVE — Presentão PapailNoel!!! Com 3 controles sendo t
estilo fliperama e com 13 fitas RS
160 00 Tel.. 494-4620 / 9987-8733
SUPER NITENDO — Presentão
Papail Noel!!! Com 2 controles e 4
fitas incluindo Mário Paint. Com 1
mouse para desenhar RS 160 000
Tel.: 494-4620/9987-8733
TELÃO - Vldeoprojetores. Tenho
todos. Lâmpadas, Telas, etc...
Vendas/consertos. 240-1500 /240-
3550 Aldir.

COMPRO MAQUINA - Fologràli-
ca. Antiga/velha. Lelca. Zeiss, Ca-
non, Nikon. ele. Protetor e lilma-
dora Bolex 16mm e super 8.
microscópio. Mesmo c/defeito.
Vou local. Tel.. 446^8686 / (446-
6010 R.345) 9626-1316 Todos Olas

HIDROGINASTICA /HIDROTEHA-PIA — Idosos, gestantes e enan-
ças. Rio's Club Copacabana 20%
desconto a tarde Rua Mascara-
nhas de Moraes. 174 Copacabana.Tel.: 236-6946 / 235-4108

BICICLETAS 840
VENDO — Labradores machos |amarelos, vacinados, com pedi-
gree 45 dias. Tel.. 557-4558 / 9128- I
8490
WEST HIGHLAND - Lindos cáezi- I
nhos brancos, parecem ursinhos
pelúcia, descendentes campeões
internacionais. Preço promocio- |nal R$800.00 Reservas Natal. Tel:
21-236-5394 Copacabana 21-642-
3339 (Teresópolis)
YORKSHIRE - Filhotes, càozinho |da Xuxa. lindos e saudáveis, pedi-
gree. linhagem alto padrão Com- I
pare antes de comprar. RS 400.00Tel. 236-5394 (Copacabana) ou
21-642-3339 (Teresópolis)

VENDO BICICLETA - PI moça.-ta-
manho grande. RS 90,00 Tratar
Tel: 234-6722 "

MODA

A TEMPESTADE - Leia o livro!
Narrada em prosa poética, gosto1"so de ler inédito, acompanha,
pôster autografado pelo autorPresente p/Natal ou Fim de Ano
Entraga no domicilio Tel.. 223--1783 Sr Melo  '
COMPRAMOS LIVROS - Revis-

antigas 1970 para tràs,.âlbum.de figurinhas, livros arte, história.*filosofia, exotéricos, faculdade.'
, Tel : 571-1492 Sr João.. - '

UNIVERSO EM DESENCANTOConhecimento vindo de um mun-do superior. Tel.. 767-7501

garantia.

RENOVE SEU LAR

P/ O NOUO MILÊNIO
bobinex

DUfMFLOOR MO colocado....™——.—..fl$ 47,00m'
0UR0FIS0 MMMEHU NOSRE 2,5mm colocada-RJ 25,50m2
OUROraOTÍMCtMo....... 37,60mr
DiCOftfUXcaMi.. _....:.R$23,98m2
FÓRMM SOME AZULEJO.-
PAPEL DE P/WEOE

fl$ 33,00m2
.. s partir d«R$ 6,OOm2

wüünlwn&HmtmtAv. Geremárto Dantas, 1400-Lj 150
V. Tel.: 57H117/2tW48>

flaonromErott ¦
CUBnE.LOMHKFMM.1
MtMaio vurnmnÇ

contém lg
Seja diatribuidorta) ou rev*nd*dorta||

di notios produto», deocokmiii,
batons • outros...

295-92741
275-17661
IMPLANTES — de Cabelos 100%
Natural ou Humanos e Rastafari
A partir de RS 50,00 Facilitamos
pagto. Experiência Qualidade e
Higiene Tel. 91686480 / 561-9388
(Recado) ou Atendo no Domicilio.
PERCA PESO - E centímetro. Nova
dieta nutrlcional a base de ervas.
Controle de calorias Ligue: 667-
6922 Distribuidor independente
Herbalife - Nely

CAMISETAS - Com manga, es-
tampa» diversas, tamanhos varia-
dos. excelente qualidade vendo
qualquer quantidade Aproveite
presente Papai Noel SO RS 4,00.Tel.: 236-3062 / 549-0089.

COMPRO MOEDAS - Cédulas.^medalhas, condecorações, epos-*
tais antigos para coleção Pago.
melhor preço' T 232-7768 / 252-
3690 2a a 6* - Horário comercial.

BÚZIOS • Pousada Um Amor Sul->
. frente mar. TV. frigobar. sau-'

na. piscina, estacionamento,churrasqueira. Diária casal RS-40.00 www cidadeturismo com br/umamor Tel. 264-0134 /9946-2032/0XX24-623-1836 ,
EXCURSÃO CARNAVAL - 7 diaa.hospedagem meia pensão, centro rPorto Seguro Acompanhamentoide guias. Parcelamos 5 vezesTel . 712-3454/605-5182 .1/
MIGUEL PEREIRA— 3o memor_clima do Mundo Aluga-se apto"s1/2/3 qtos mooiiiados. fins de se- *
mana ou temporada, dentro de?sitio com piscina Int 21-551-7586 ,
POUSADA DA BEL - Imperdivel'''Reveillon em Cabo Frio com va-.rios shows Por um preço esp& •
ciai. Pertinho da praia Confira! *
Tel.. 24-644-5315

OURO! OURO! OURO!

SÓ 3 REAIS!

CLASSIEC
Essa linha

FICADOS
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TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO- 1 vaga. 2 ano. vale transporte.Sede • (21) 542-8086 Ramais 245.
246 e 247; Núdeo Centro • 220-
2125; Núdeo Castelo Branco -
401-1325; Núcleo Niterói • 621-4351; Núdeo São Gonçato - 712-7454; Núdeo Volta Redonda - (24)348-4214. 
REPRESENTANTE COMERCIAL• Atenção Empresários. Sou advo-
gada. falo inglês, tenho VISA
U S A. estou disponível para tra-
balhar viajando pelo Brasil ou exte-
rior. Escritório: 557-4609 Leda
RENDA EXTRA - Trabalhe em
Casa ou no Escritório. Sem horário
e sem patrao. Marcar Entrevistas9709-4875 / wfh <8 bol.com.br
PSICÓLOGA - 47 Anos oferece-se
para secretariar pessoas ou cuidar
de crianças de familias de fino tra-
to. Falo Inglês e Francês, total
disponibilidade de horário, indu-
sive viagens, fins de semana. Na-
tal e Reveillon. Tratar Vidoria Tel.
539-4027 / 9233-9521
PROGRAMADORA DE SISTEMA- Com firma estabelecida. Pre-
asamos para desenvolver progra-mas. manutenção e serviçosnecessários p/firma no ramo de
confecção e vendas de roupas
c/frente de loja na zona sul. Enviar
cuniculum e referèndas comera-
ais p/Caixa Postal 10.999
CEP:22.020-000
PROCURAMOS - Profissionais
técnico em radiologia. Que tenhãointeresse em atuar na área de ven-
das com produtos direcionados
para tomografia / radiologia e
ressonância magnética no mer-
cadao do Rio de Janeiro Enviar
curricutun p/ Jornal do Brasil Sob o
n 580186 p/ Av Brasil. 500 / Sao
Cristovào • Sala 542
PROCURAMOS • Profissionais
técnico em radiologia. Que tenhão
interesse em atuar na área de ven-
das com produtos direcionados
para tomografia / radiologia e
ressonancia magnética no mer-
cadao do Rio de Janeiro. Enviar
curriculun p/Jornal do Brasil. Sob o
n 580186 p/ Av Brasil. 500 / São
Cristovão - Sala. 542

ENTREVISTA/ GIMENO SACRISTÁN

PRECISAMOS - De motorista 2
anos de experiência comprovada.
Comparecer av. Marechal Câmara.
160/302 • a partir de 8:00 horas da
manhã - procurar Hamilton.
RARAI NOEL - Quer contratar,com melhor preço da praça. Faço
trabalhos com até 6 horas. Tratar
Belo. Tel.: 288-8775 / 288-4456
(noite)
RARftl NOEL - Quer contratar,
com melhor preço da praça. Faço
trabalhos com até 6 horas. Tratar
Beto. Tel.: 288-8775 / 288-4456
(noite)
OFEREÇOME - Para acompan-hante de idosos. Classe "A'. Sou
bilingüe. Preço a combinar. TratarTel.: 239-9912 ______
OFEREÇOME - Para acompan-hante de idosos. Classe "A'. Soubilingüe. Preço a combinar. Tratar
Tel: 239-9912
OFEREÇOME - Para trabalhar
para um casal de idosos ou sen-hora só. Com referências.Tel.: 201 -
2394
OFEREÇOME - Para trabalharcomo telefonista, curso recém con-
duído. boa dicção e nível cultural.28 anos. disponível qualquerhorário. Tel.: 46*1-2111 Lauren
MODELOS INICIANTES - 425-
4136. 800 vagas. Curso grátis.Modelo, Manequim. Teatro d tra-balhos, todas idades. GeremárioDantas, 233 - Jacarepagua, Dag-mar Fonseca. 17 - Madureira.
MODELOS - (Curso grátis). Mode-Io. Manequim-Teatro (totalmente
grátis). Vaga limitada, todas idades,iniciantes, amadores d trabalhos.Dagmar Fonseca. 17 • Madureira.Geremário Dantas. 233
Jacarepaguá. Tel.: 425-4136
GOVERNANTA OU ACOMPAN-HANTE - Ofereço-me para famíliade alto nível, bom nivel cultural,boa apresentação, experiênciacom cnanças. com carro e celular,disponível para viagem férias. Tel.
242-4491 /9184-2093.
ESTAGIARIOS - Preciso preferén-cia universitários para digitação,redação, correção textos alto nível,trabalho Jacarepaguá ou domicilio.A partir 3 salários. Tel.: 447-3888 /
9614-9304
ESTAGIARIOS - Predso preferén-cia universitários para digitação,redação, correção textos alto nivel.trabalho Jacarepaguá ou domicílio.A partir 3 salários. Tel.: 447-3888 /
9614-9304
VENDEDOR EXTERNO - 3 va-
gas, masc, 21/40, 2 grau, 12meses, Produtos gráficos, GrandeRio, 300,00 + com, Vt, Centro de
Oportunidades: São Gonçalo, En-
dereço: Av. Presidente Kennedy.397 - Centro - São Gonçalo
EMFERMEIRA - Universitária ofer-ece seus serviços de mais de 30ano6 para acompanhamento deidosos ou qualquer tipo de pa-ciente. Tel.: 433-7783
DOMÉSTICA -Ofereço-me paratrabalhar com faxineira ou pas-sadetra casa ou escritório. Com óti-mas referências indusive domirv
gos e feriados. Faço ceia simples.Tel.: 699-2130
CORRETORES - Jacta Assesso-na fmobiliaria necessita corretores/ opcjomstas credendados atuan-do preferencialmente Zona Sul ex-cetente ambiente entrevistas se-
gunda-feira 20 dezembro. Tel: 512-
5141CJ3597. 
CORRETOR DE IMÓVEIS - RizziRio admite com experiência e cre-d (indispensável). Necessitamostambém de captadores Marcarentrevistas c/Ricardo Tel.: 495-9441 /9132-9197

r

ATENÇAO • Precisa-se dis-tribuidores. Ganhe até RS
55.00/rfta, qualquer idade, horárioa escolher, treinamos/preparamosnova profissão Essenaal boa atvtude.ièt.: (21) 9692-2922
ATENÇÃO - Trabalhe em casa,
ganhe, RS 30.000 extra piano, tra-balhando algumas horasdjawww.gettattabalheemcasa
AGENCIA BENVfNDA - Ofereceequipe de enfermagem, plantãoseu dispor e domésticas, babásmotorista. Iodos cadastrados. Pro-moção de Natal e Revedlon. Tel.502-4968
AGENCIA BENVINDA - Ofereceequipe de enfermagem, plantãoseu dispor e domésticas, babásmotonsta. Todos cadastrados Pro-moção de Natal e Reveillon. Tel.502-4968
AG. MONNALU MODELS • Trabal-nos. Desfiles. Eventos, figurações.Revistas. Comerciais Insciatravés vídeo, todas idadesmar Fonseca. 17 • Madureira.Geremário Dantas. 233Jacarepaguá Tel.: 425-1136
ACOMPANHANTE - Comnoções de enfermagem ofereço-me para trabalhar nos dias 24 e31 e tazer folgas Com referén-cias. Tel. 201-2394
ACOMPANHANTE • Rapa2 seoferece para trat>a|i»ar o pessoasidosas. acamadas ou não O ex-
penénc<a. responsável e de cont»-ança Tratar Tel 632-2557 Alex

Direito universal

Há mais de 200 anos, o Estado moderno promete edu-

cação de qualidade e em igualdade de condições para

todos. A julgar pelas cobranças que a sociedade faz e pe-

lo discurso dos próprios educadores, a promessa está

longe de ser cumprida. Com uma agravante: o que era

necessário se tornou imprescindível. Ou seja, só com

educação universal e de qualidade será possível

construir uma democracia aceitável e enfren-

tar as mudanças sociais pelas quais esta-

mos passando. Esta é, em síntese a opinião

do professor Gimeno Sacristán, es-

ANA LAGOA (*)

Que desafios que se colocam hoje para os educadores?
Os desafios para os sistemas de ensino, em tempos de mu-

danças, são muitos. Um deles é tornar realidade o que prome-
teu o pensamento moderno. Tornar realidade o princípio de
que todo mundo tenha a escolaridade como um direito real. O
que me preocupa nestes tempos de pós-modernidade,
desafios, mudanças é que esqueçamos que a escolari-
dade ainda não é um direito para todos os cidadãos e
onde ela existe não é oferecida em igualdade de con-
dições. Creio que a sociedade que teremos pede que se
cumpra esse dever, porque nas novas condições so-
ciais que se desenham, os cidadãos com boa educação
poderão participar em igualdade de condições e os que
não têm essa educação não terão sequer a oportunida-
de de participar. Para mim o primeiro desafio é esse:
direito à educação de qualidade.

Escola e democracia são conceitos convergentes?
Não há possibilidade de que se ofereça educação de

qualidade e que ela cumpra seus objetivos se não se tem
democracia. E não há democracia aceitável - já que a
perfeita não existe - sem um povo educado. Porque a
educação é o aperfeiçoamento da pessoa, desenvolve
sua capacidade de agir sobre o meio ambiente, aprovei-
tar as oportunidades, numa sociedade livre e aberta,
sem o impedimento de poderes alheios à razão e desfru-
tando de um diálogo razoável. Um país, uma democra-
cia se vale do povo bem educado e o povo se beneficia
da democracia. Um sociedade democrática é mais aber-
ta, mais correta, mais universalizada quando as relações
sociais se produzem entre um povo educado, informa-
do. crítico, com capacidade de diálogo. A democracia
não consiste apenas em participar de eleições, mas tam-
bém em ser ator, agente responsável e participante dos
assuntos públicos. E numa sociedade mais complexa só
se pode participar se entendemos a realidade social, se estamos
capacitados para isso. Por isso o direito à educação não é ape-
nas mais um agregado aos direitos clássicos, mas uma pré-con-
dição para realizar com qualidade os direitos políticos e civis.

O que os currículos escolares têm a ver com esses prin-
cípios e desafios da democracia?

Para o currículo, para a escola, para a formação de profes-
sores não há nada novo. Apenas temos perspectivas diferen-
tes de enfocar os problemas. Temos que cumprir com eficá-
cia os objetivos clássicos. O currículo deve ter como objeti-
vos: cumprir uma boa formação intelectual, uma boa forma-
ção cidadã e uma boa formação geral, que capacitem o cida-
dão para as atividades sociais, e uma boa formação cultural
universalizada, aberta, que respeite a cultura local, que pro-
mova o diálogo. O fruto dessa educação tem que ser o cida-
dão bem informado, autônomo, com capacidade de livre pen-
samento e com iniciativa para a participação social.

Essa sociedade mudou a forma de definir educação e
cultura?

Os dois conceitos são muito complexos. Cultura tem muitos
significados. Pode ser desde a alta cultura, as grandes obras,
as grandes contribuições para o pensamento científico ou lite-
rário, musical, em geral; mas também são as manifestações
dos homens e mulheres comuns, a cultura popular, dos grupos
etc. Quando falamos de educação e cultura é preciso definir de
que cultura se está falando. E hoje temos concepções culturais
que se chocam com as práticas educativas. O conceito de cul-
tura popular - que ocupa o cotidiano das pessoas, é um deles.
Nesse item incluímos a cultura dos jovens. E a educação pre-
cisa considerar que os estudantes estão impregnados dessa
cultura das ruas, em parte definidas pelos meios de comunica-
ção. A escola tem que entender esse mundo, porque é ele que
condiciona a vida das pessoas que estão na escola. Há um con-
ceito de cultura étnica, aquela que caracteriza grupos sociais e
humanos e os diferencia dos demais. Aqui temos um dos pro-
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pecialista em Didática e Organização Escolar da Uni-

versidade de Valencia, Espanha, autor do recém-lançado

Poderes Instáveis em Educação (ArtMed). De passagem

pelo Brasil, ele analisou - em entrevista ao JORNAL

DO BRASIL - a importância dos currículos escolares,

o peso da diversidade cultural sobre a educação, mas,

sobretudo, alertou contra a privatização do ensino,

para ele uma sanção à desigualdade. Para Sa-

cristán, as leis do mercado não podem valer

para a escola: 
"A educação e a saúde são

direitos inerentes de cada cidadão".

então a idéia de que para indivíduos diferentes não se pode dar
conteúdos idênticos por métodos idênticos, pois cada qual de-
ve progredir de acordo com suas motivações, interesses.

Não há uma busca de identidade?
De outro lado, uma sociedade cada vez mais globalizada,

integrada sem ser uniformizada, provoca uma reação pela
particularidade. O fenômenos de urbanização e globalização

implicam a perda de referências culturais, o sentido
de quem sou eu, de onde venho, a que pertenço e is-
so exacerba as peculiaridades dos sujeitos, suas sin-
gularidades étnicas, origens, crenças de família, re-
ferências de gênero. Ao mesmo tempo houve um
avanço do pensamento político democrático, em di-
reção à natureza cultural do cidadão. Ou seja, ele não
é só alguém que participa de forma igual com igual-
dade de direitos e com identidade aos demais. Ele
deve se sentir também como indivíduo que tem vida
singular, devendo conquistar seus direitos em cir-
cunstâncias particulares onde vivem. E uma dessas
circunstâncias é a cultura da qual nos nutrimos. A es-
cola precisa considerar a individualidade de cada
um, respeitar cada um pelo que é e cada um é de
acordo com o que pensa, como se sente, e de acordo
com sua identidade cultural.

A escola pode ser uma empresa?
Na sociedade neo-liberal dos anos 80 e 90, há um

dogma, uma teologia. É a teologia do mercado. Onde
a luta pela igualdade está em letra pequena, a liberda-
de em letra um pouco maior, mas se dá no e pelo mer-
cado. Nos últimos quinze, vinte anos assistimos o
ocaso das ideologias progressistas, de esquerda, aque-
Ias que se valiam da escola para transformar o mundo.
Esse universo de discurso, essas narrativas, essas for-

'Ml mas de conceber o mundo foram substituídas por ou-
tra que domina os setores que formam opinião: o mer-
cado poderia ser uma solução para a questão da qua-

lidade do ensino. Essa é uma das mentiras mais cruéis que po-
demos observar nestes dias. A educação não pode ser submeti-
da às leis do mercado. Do ponto de vista filosófico, o ser hu-
mano não é regido pelos interesses das leis do mercado, mas
por princípios de progresso individual, pessoal, solidariedade,
avanço cultural. Esses valores não são regulados pelo mercado.

Mas a concorrência não poderia incentivar a busca de
qualidade?

Isto é uma falácia. Ela promove é a melhoria das melhores
escolas. Mas promove a desqualificação das piores. Implica
ainda uma filosofia educativa nefasta. Não se pode pensar
educação como algo que alguns vendem, outros nãò. Alguns
podem comprar, outros não. O bom vendedor é aquele que
tem a escola de qualidade. O mau tem a escola de má quali-
dade. Então eu pergunto: por que temos escolas de má quali-
dade? Isso não interessa à lei do mercado. Ela pode valer pa-
ra queijos, mas não para ensino.

o senhor então não concorda que a privatização do en-
sino leve à melhoria da qualidade?

Há uma idéia de que serviços públicos devam funcionar me-
lhor se privatizados. Mas vemos que nem sempre isso aconte-
ce. Alguns serviços funcionam melhor quando são públicos.
Outros não. Mas nada disso funciona para educação. E perigo-
so transplantar as idéias do mundo empresarial para as escolas.
Podemos acentuar as desigualdades. E isso vem acontecendo.
Para queijos e carros, o protecionismo pode ser negativo. Mas
em educação o sistema de mercado segrega as classes sociais,
etnias e raças. A educação não é um objeto de venda e compra,
porque é um direito humano. Direitos não podem se submeter
às regras da economia, muito menos às leis do mercado.

blemas mais graves nas sociedades multi-étnicas, em países
como o Brasil e outros latinoamericanos. A escola tem que le-
var em conta essa diferença cultural. A escola deve reproduzir
exatamente cada cultura. Levar o cidadão a entender o mundo
é levá-lo a entender seu mundo, que é condicionado pela cul-
tura à qual pertence e pela cultura universal.

O desafio é juntar as duas...
Exato. É juntar no currículo escolar a demanda das culturas

específicas com a demanda da chamada cultura universal.
O problema se coloca de igual forma para o ensino pú-

blico e para o particular?
Creio que a educação pública tem a responsabilidade de ter

a visão de conjunto e o projeto cultural conjunto, porque a
educação privada, por definição, já atende a uma fatia da so-
ciedade. E os projetos de sociedade são levados adiante pelas
instituições públicas. Há problemas que atingem a todos e
preocupam tanto os professores da rede pública como a priva-
da. Mas não é a mesma coisa. A escola pública é a que - pelo
menos em teoria - atende toda a sociedade e, por isso, pode
defender um projeto geral, para a sociedade como um todo.

Por que hoje se fala tanto em diversidade?
Fala-se onde? No mundo da política, entre os professores,

nos livros de pedagogia. Mas não é um problema novo. Pensar
que o docente tem que trabalhar com estudantes muito distin-
tos entre si sempre foi um problema educacional para os méto-
dos, para a produção dos livros didáticos, para a organização
da escola. E universal, antigo. Fala-se muito hoje porque des-
de a metade do século se entendeu que a escola universal pro-
duz problemas quando se vê à frente de indivíduos partícula-
res. A questão da diversidade interessa do ponto de vista do
êxito educativo, está ligada à evasão, ao fracasso escolar, por-
que uma das suas razões é que a escola não seria capaz de con-
templar as necessidades dos indivíduos. Quando a educação é
obrigatória, o problema se toma evidente. Há pequenos cida-
dãos que toleram pouco a uniformidade das escolas. Criou-se

(*) lagoa@jb.com.br

Contínua na página 2

ACOMPANHANTE 561-9253 -
Senhora oferece-se para o perto-do da norte de 2 à 6 Cobre Wga
ou fénas. Vera
ABRACE - Esta oportunidade, tra-balhando em casa d internet ou
telefone nas horas vagas T 303-
0Qi5vAvw.sistec.nnet
EMFERMEIRA - Universitáriaoíerece seus serviços de mais oe
30 anos para acompanhamentode idosos ou qualquer tipo de pa-aen?e Tel: 433-7783

TELEFONISTA - (1 vaga) sexo
tem.. 21/36 anos idade. 2 grau. 3
meses experiência, falar inglês e
espanhol Local: Itaguai. Centro
de Oportunidades Min SérgioMotta. Rua Dr Curvelo Cavai-
cante. 582 - Centro. Itaguai.
TELEFONISTA - 2 vagas. fem.
20'30. 2 grau 24 meses São
Cristovào. 272.00. Vt. Centro de
Oportunidades. Prot. Paulo
Freire Rua São Jose. 35 Lqa M• Centro

TEATRO • Curso grátis com
apresentação peças teatrais
Adultos, crianças, adoles-
centes. Monnalú Models.
Dagmar Fonseca. 17 •
Madureira Geremário Dantas.
233 - Jacarepaguá. Tel.. 425-
4136
TÉCNICO ELETRÔNICA - De
monitor, tv. vídeo e som. Com
experiência em oficina autoriza-
da Zona Sul. Tel.: 205-814BPaulo

TÉCNICO EM SECRETARIA-DO - 01 vaga. 2 ao 3 ano.
word. excel, access. Internet
e morar próximo a Leopold-
ma. vale transporte. Sede
(021) 542-8006 ramais 245.
246 e 247. Núcleo Centro.
220-2125 Núcleo CasteloBranco. 401-1325. Núcleo
Niterói. 621-4351 Núcleo São
Gonçalo. 712-7454. Núcleo
Volta Redonda. (024) 348-4214.

TÉCNICO EM SECRETARI-
ADO - 1 vaga. 2 ano. con-
hecimento de Word. Win-
dows, e bons conhecimen-
tos de arquivo. Sede (021)542-8086 ramais 245, 246 e
247. Núcleo Centro. 220-
2125. Núcleo Castelo Bran*
co. 401-1325. Núcleo
Niterói, 621-4351. Núcleo
São Gonçalo. 712-7454 Nú-
cie Volta Redonda. (024)348-4214.

TÉCNICO EM QUÍMICA - 4 ano.
windows. vale transporte e
refeição no tocai. Sede (021) ra-
mais 245.246 e 247 Núdeo Cerv
tro 220-2125. Núdeo CasteloBranco. 401-1325. Núcleo Niterói.
621-4351. Núcleo São Gonçalo,712-7454. Núdeo Volta Redonda.
(024) 348-4214 
TÉCNICO ELETRÔNICA - Demonitor, tv, vídeo e som. Com ex-
periénoa em oficina autorizada
Zona Sul. Tel.. 205^148 Paulo

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO- 1 vaga. 2 ano, vete transporte,
Sede - (21) 542-8086 Ramais 245,
246 e 247; Núdeo Centro - 220-
2125; Núdeo Casteto Branco - 401-
1325. Núdeo Niterói-621-4351 ;Nú-deo São Gonçalo - 712-7454: Nú-
deoVjtta Redonda - (24) 318-4214.
TRABALHE EM CASA - Com
correo eletrônico utilizando com-
putador e Internet. É uma nova
fonte de renda no Brasd. Intor-
mações wjproOgU comi*

REPRESENTANTE COMER-
CIAL - Atenção Empresários. Sou
advogada, talo inglês, tenho VISA
U.S.A. estou disponível para tra-
balhar viajando pelo Brasil ou ex-
terior Escritório: 557-4609 Leda
VENDEDOR DE SERVIÇOS -
01 vaga. sexo indif., 20/35a , 1
grau. 12 meses, morar próximo.Itaguai. Centro de Oportunidades
Min. Sérgio Motta. Rua Dr.
Curvelo Cavalcante. 582 • Centro- Itaguai.

| Veja outras

| ofertas
E dentro do
Caderno.
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COLUNA DO CONCURSO

Confirmados concursos para cerca de 5 mil vagas
Depois de mais de um ano sem realizar concursos públicos para

vários órgãos do Poder Executivo, o governo federal avisou que vai
retomár o cronograma das contratações. Por enquanto, são 4.851
vagas. A proposta do Ministério do Planejamento é retomar os
concursos de onde foram interrompidos, isto é, a partir dos que já
estavam autorizados para 1998 e 1999 e não aconteceram. Dentre
eles, estío os de TTN (agora com o nome de TRF), da Policia
Federal, da Policia Rodoviária Federal, de fiscal do INSS e do Mi-
nistério do Trabalho, de médico e engenheiro do trabalho, AFC,
TFC, de fiscal de defesa agropecuária e vários outros. Então, a hora
é de iniciar os estudos. Não perca mais nenhum tempo.

PF aumenta salário e prevê edital para janeiro
O Departamento de Policia Federal pretende liberar logo no iní-

cio de janeiro o edital de convoca-lo para o concurso público visan-
do ao preenchimento de mil vagas de agente. E o edital já vem com
uma ótima notícia: o salário do agente passou para RS 4,5 mil men-
sais. Portanto, a concorrência deve ser ainda maior. O concurso já
foi autorizado e anunciado pelo presidente Fernando Henrique Car-
doso, preocupado em intensificar o combate ao narcotráfico. Para
participar do processo seletivo, será necessário ter concluído qual-
quer curso de nível superior, independentemente da área de forma-
ção. Não perca tempo. Inicie logo os seus estudos. A Polícia Fede-
ral ainda vai tentar incluir mais 500 vagas distribuídas por outros
cargos (delegado - R$ 5,7 mil, perito, papiloscopista e escrivão) no
mesmo concurso. A Central de Concursos/Degrau Cultural tem tur-
mas intensivas (últimas vagas) e material didático de apoio.

Polícia RodoviáriaFedera! aproveita embalo
No mesmo embalo, a Polícia Rodoviária Federal, que está com

grande número de vagas em aberto e precisa realizar seu concurso,
quer aproveitar a ocasião do concurso para a PF, para renovar e
reforçar seu quadro funcional. Com a determinação do presidente
FHC, interessado em intensificar o combate ao contrabando e ao
narcotráfico, é possível que a PRF pretende acelerar a realização
de seu concurso para policial rodoviário federal, que deve ser o
último com escolaridade de 2o grau (passará a nível superior) para
o cargo. O vencimento inicial é de R$ 1.135,65. Os interessados
devem se antecipar ao edital e iniciar logo os seus estudos porque
a procura promete ser muito grande. A Central de Concursos/
Degrau Cultural tem novas turmas intensivas (últimas vagas) e
material didático de apoio, inclusive apostila especial com 500
exercícios sobre o Código de Trânsito Brasileiro.

Soldado-Bombeiro: concurso será em breve
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

confirma que continua a realizar o planejamento para seu con-
curso público visando à contratação de soldado-combatente, ainda
sem o número de vagas definido. A previsão é de que as inseri-
ções sejam recebidas durante o mês de janeiro. A Central de
Concursos/Degrau Cultural está programando turmas intensivas
com todo o material didático já incluído.

Polícia Civil: 98 vagas para perito criminal
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro vai mesmo realizar

concurso para 98 vagas de perito criminal, sendo 53 para os formados
em Engenharia, 25 em Química, 5 em Farmácia, 5 em Biologia, 5 em
Veterinária e 5 em Física. O concurso está autorizado, o regulamento
já foi publicado e, agora, o edital está previsto para ser divulgado ao
público a qualquer momento. Vencimento inicial de R$ 950.

IBGE inscreve só até dia 22. São 683 vagas
Prosseguem as inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística visando à contratação de 650 auxiliares
administrativos ccnsitários e 33 analistas ccnsitários. Para o Rio,
serão 56 vagas de auxiliar (2o grau - R$ 448,00) e três de analista
(nível superior - R$ 1.138,22). Será necessária a apresentação do
CPF ou CIC. O atendimento só vai até o dia 22 de dezembro. Os
interessados não podem perder tempo, porque as provas estão pre-
vistas para o dia 16 de janeiro. A Central de Concursos/Dcgrau
Cultural tem turmas intensivas e material didático de apoio. Retire,
gratuitamente, em qualquer unidade, o resumo do edital, publicado
na íntegra por FOLHA DIRIGIDA.

Prefeitura quer concurso para 3 mil vagas
A Prefeitura do Rio continua com a intenção de realizar um' concurso, agora para três mil vagas. A maior procura deve ficar

para os cargos de auxiliar de administração e auxiliar de fazenda
(1° grau) e de agente e assistente de administração e agente de
fazenda (2o grau), mas também haverá vagas para agente de
saúde, merendeira e técnico de enfermagem.

CEF programa o seu concurso para técnico
A Caixa Econômica Federal confirmou a realização de um con-

curso para o cargo de técnico bancário, que exige escolaridade de
2o grau. Só não existe, até o momento, uma definição quanto a
datas, muito embora fontes já comecem a admitir a possibilidade
de novidades em fevereiro. Quem quiser iniciar os estudos, deve
basear-se pelo programa do último concurso, que não deverá so-
frer grandes alterações e recomenda-se que não se perca tempo,
porque, a exemplo do concurso para escriturário do Banco do
Brasil, esse concurso deverá ter uma grande corrida de candidatos.
O vencimento base está em torno de RS 800,00. A Central de
Concursos/Degrau Cultural tem material didático de apoio.

Concurso para magistério em Barra do Piraí
Vai até o dia 30 de dezembro o prazo para as inscrições no

concurso para o magistério de Barra do Piraí. Estão sendo ofere-
cidas 109 para professores, em diversas disciplinas, e para se-
cretário escolar. O vencimento inicial chega a RS 345,09. A Cen-
trai de Concursos/Degrau Cultural tem material didático de apoio
para o magistério nas mais diversas disciplinas.

Teresópolis também faz concurso: 1.123 vagas
Teresópolis inicia nesta segunda-feira, dia 20, as inscrições para

seu concurso. São 1.123 vagas, distribuídas por diversos cargos
em todos os níveis de escolaridade. As vagas privilegiarão os car-
gos de assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, médico (em diversas especialidades), odontólogo,
professor (diversas disciplinas), psicólogo, veterinário, auxiliar
de enfermagem e muitos outros. A Central de Concursos/Degrau
Cultural tem material didático de apoio para diversos cargos.

Itatiaia: última oportunidade para inscrever-se
Termina nesta segunda-feira, dia 20, o prazo para as inscrições

no concurso da Prefeitura de Itatiaia. Estão sendo oferecidas 674
vagas, distribuídas por cargos em todos os níveis de escolarida-
de. A taxa pode ser paga nas agência do Banerj, Banco do Brasil
e Caixa Econômica. A Central de Concursos/Degrau Cultural tem
material didático de apoio para diversos cargos.

ANVS: liberado o edital para diversos cargos
Finalmente liberado o edital para o concurso da Agência Naci-

onal de Vigilância Sanitária. As inscrições serão recebidas a par-
tir desta segunda-feira, dia 20, e serão aceitas até 7 de janeiro. As
vagas são para técnicos de nível superior em áreas referentes à
higiene e segurança alimentar, medicamentos, cosméticos,
pamentos e outros produtos relacionados à saúde pública. Os
salários variam de RS 2,3 mil a RS 4,6 mil e os 300 contratados
prestarão serviços durante um ano. Retire, gratuitamente, nas
unidades da Central de Concursos/Degrau Cultural, o resumo do
edital, publicado na íntegra por FOLHA DIRIGIDA.

Mais informações: (0XX21) 220-5715 - Degrau Cultural

Continuação da capa

Igualdade só existe com educação

A iniciativa privada é um di-
reito. Isso não se estende à
educação?

Para atender aos direitos cons-
titucionais, o pensamento demo-
crático deve tolerar a existência
da iniciativa privada em educa-
ção, desde que se garanta a
igualdade de acesso a todos os
cidadãos. Mas a igualdade dos
cidadãos só acontece se houver
garantia do sistema público de
educação de alta qualidade para
todos. Caso
contrário a 
igualdade não
será real. Po-
demos admi-
tir, por impe-
rativos legais,
o ensino priva-
do. Mas, para
que não haja
discriminação

I PF « PRF » CBMERJ »IBGE

INTENSIVO E APOSTILAS NA DEGRAU

Ajp AGENTE DA PF: 1.000 vagas. 3° grau. Qualquer Srea. Sem experiav
cia. Turmas intensivas (ultimas vagas). Pre$o promodonal so ate a safda

T do edital • PRF: S6 2° grau. Ambos os sexos. Sem exoeriSnda. Turmas

L 
intensivas (últimas vagas) e apostilas especiais
concurso em breve. Aper

. _r • BOMBEIROS: Novo
.. concurso em breve. Apenas Io grau. Novas turmas. Material didático
|, incluído • IBGE: Auxiliar administrativo. Só 2o grau. Turmas intensivas e

apostilas básicas. Prova já será em janeiro. Mais informações: Cen-
I tro: Rua da Alfândega, 80/2° andar • 242-4832 e 232-1319; Cinelândia:
I Pça. Mahatma Gandni, 2/2° andar • 220-5715; Copa: Av. N. Sra. Copaca-
!. bana, 807/2° andar • 548-1790 e 548-6708; Madureira: Shopping Tem-
,1 Tudo/sobreloia 18 • 359-3929 e 390-4210; Méier: Rua Constança Barbo-

sa, 140/2° andar • 289-9298 e 594-1585; Niterói: Rua São Pedro, 151 -

üegrau Cultural i

lação da sociedade universal, on-
de o que o sistema público faz,
muitas vezes, faz é satisfazer as
necessidades de caridade em vez
da justiça e da igualdade. A lei
do mercado nas sociedades mais
desenvolvidas, nas quais o siste-
ma público é de certa qualidade,
pode-se permitir com mais liber-
dade a competição, pois temos
uma sociedade civil mais forte.
Seria uma ironia pensar que os
meninos das favelas resolvem

seus proble-
mas no siste-
ma privado. Is-
so não existe.
- Há muito
conflito nas
relações de
poder dentro
da escola. A
forma de li-
dar com esses

Fazer escolas

diferentes é fazer

escolas mais

democráticas

entre cidadãos de primeira cate-
goria e cidadãos de segunda ca-
tegoria, temos que garantir uma
educação pública de igual quali-
dade da oferta privada. Se a es-
cola pública tem igual qualidade
da escola privada, então a livre
escolha dos pais se justifica em
função do princípio da liberdade.
Mas, se a escola pública é infe-
rior, não há liberdade; há desi-
gualdade. Podemos usar uma
metáfora elementar: é importan-
te que todo cidadão tenha direito
de estar alimentado. Quando es-
te direito estiver garantido, a es-
colha entre comer isto ou aquilo
será da alçada de cada um. A
mentalidade privatista das últi-
mas décadas se esquece de que a
educação e a saúde são direitos
inerentes a cada cidadão. E se
esse direito é coberto em desi-
gualdade de condições, não há
igualdade dos cidadãos diante da
lei e dos bens públicos e cultu-
rais. Admitir a competição entre
os serviços públicos e privados é
admitir a desigualdade. Em so-
ciedades como as latinoamerica-
nas isso seria muito mais grave
porque o Estado carece histori-
camente de um projeto de articu-

nós pode estar ligada à presen-
ça maciça das mulheres na
educação?
- Se as escolas mudara ou não,
inovam ou não, depende de mui-
tos fatores. Depende da estabili-
dade ou da dinâmica de mudan-
ças da instituição. Um dos fato-
res é o habitus, introjetado pelos
pais, professores, opinião públi-
ca, sobre o que é ou deve ser edu-
cação. A educação é uma forma
de cultura; não é uma técnica que
se possa mudar. Eu tenho um te-
levisor, surge um mais completo,
mais complexo de manejar, mas
em poucos dias eu mudo o habi-
tus de manejar. Mas eu não pos-
so mudar o jeito de ser pai de mi-
nha filha da mesma forma; não
posso mudar meu jeito de ser
marido. Mudar a forma de ser
um ou outro, acontece lentamen-
te ou através de conflito. As ins-
tituições escolares são organiza-
ções sólidas, onde as mudanças
são mais difíceis, mais proble-
máticos, porque ela tende à esta-
bilidade. Os habitus, as mentali-
dades dominantes são adquiridas
pela estabilidade.

Por quê?
As relações de poder são muito

importantes. Em primeiro lugar,
entre professores e alunos, já que
os métodos tradicionais estabe-
lecidos se baseiam no princípio
da desigualdade radical entre os
dois. É uma dimensão muito im-
portante na pedagogia progres-
sista do século 20: fazer escolas
diferentes é fazer escolas mais
democráticas, onde os estudan-
tes tenham papel mais relevante,
de maior protagonismo, como
sujeitos plenos de direitos. Outro
fator de mudança são as políticas
educacionais. Eu não acredito
que nos últimos anos elas esti-
vessem interessadas em mudan-
ças. Não diria que sejam inimi-
gas das mudanças, mas não são
favoráveis a mudanças para me-
lhor, qualitativas. Há coisas que
não devem mudar. Há coisas an-
tigas boas que devem ficar, e coi-
sas ruins que devem desaparecer.
Do ponto de vista organizativo
as escolas são estáveis. As mu-
danças não ocorrem como deve-
riam porque os professores não
estão em condições de produzir e
provocar as mudanças. Na Medi-
cina, por exemplo, se muda len-
tamente porque os profissionais
assimilam as mudanças científi-
cas rapidamente. Já as políticas
educativas não
entendem os
professores
como instru-
mentos de mu-
dança, nem fa-
cilitam. Eu in-
verto a posi-
ção e pergun-
to: é possível
que uma esco-

na Espanha são em sua maioria
homens. A mulher é 65% do cor-
po geral dos professores, mas
90% dos diretores são homens,
os inspetores também são ho-
mens. E os professores, os lide-
res sindicais todos são em sua
maioria homens. A relações de
gênero são desiguais no sistema
educativo e deste ponto de vista,
na medida em que a mulher tem
menos tradição de intervenção
política, seria um elemento de
estabilidade e falta de mudanças.
Em troca, há outras perspectivas.
À mulher se atribui maior capa-
cidade de relações humanas que
os homens. Elas seriam mais ca-
pacitadas para trabalhos que exi-
gem trato humano, como educa-
ção, saúde etc. Deste ponto de
vista é muito bom que as mulhe-
res dominem o sistema educati-
vo, porque amenizam as rela-
ções. Um argumento pode ser,
portanto, visto positivamente ou
negativamente. Em suma, a
questão feminina não é a causa
da ausência de mudanças. Histo-
ricamente a escola é um elemen-
to da estabilidade social e nunca,
em nenhum momento, elas mu-
daram depressa. A mudança pela
mudança não tem sentido. Há

coisas que não
 devem mudar.

A mudança da
escola signifi-
ca quatro coi-
sas fundamen-
tais: não é um
problema de
poder, mas de
ter condições
materiais para

Se a escola pública
é inferior,

não há liberdade;

há desigualdade

la de uma favela mude para me-
lhor se não há dotação de mate-
riais, nem horário, e o professor
trabalha dois, três turnos para so-
breviver? Em sociedades mais
desenvolvidas, porém, argumen-
ta-se que a imobilidade pode es-
tar ligado ao corpo feminilizado
dos professores. Aqui é muito
evidente a maioria feminina.
Mas esta é uma falsa questão Os
diretores que dirigem os colégios

mudar. Uma escola que tem li-
vros muda mais do que uma sem
livros. Precisamos de professo-
rado competente, porque são os
instrumentos fundamentais da
mudança. E também precisamos
de boa organização. Com isso
elas podem mudar.

Veja a íntegra da
entrevista no JB Online

Artesanato faz balanço do ano

Em um ano, o projeto Arte-
sanato Traços do Rio, do Se-
brae/RJ, criou 118 postos de
trabalho e entre os artesãos
conseguiu ujm aumento de
23,5% de aumento na renda. O
resultado indica que essa forma
de produção pode ser uma alter-
nativa para o mercado de traba-
lho fluminense.

"Com essas iniciativas esta-
mos conseguindo conscientizar
os artesãos para o trabalho em
equipe e a necessidade da identi-

CURSOS & SEMINÁRIOS

dade desses produtos. O turista
sempre busca coisas típicas de ca-
da região. Por isso é importante
que os artistas criem a partir do
que é abundante em seus municí-
pios", explica a líder do projeto
de artesanato do Sebrae/RJ, Wa-
nessa Nemer.

O primeiro passo do projeto
foi realizar 25 palestras, das quais
participaram 375 artesãos, para
fomentar e fortalecer a criação de
associações de artesanatos. "É

importante o artista saber que é

mais produtivo trabalhar em equi-
pe, buscando o benefício da co-
munidade. Assim, todos saem ga-
nhando," acrescenta Wanessa.
O Sebrae/RJ realizou uma con-
sultoria, com oficinas de design
com duração de seis a oito meses,
nos 17 municípios atendidos. O
resultado foi o resgate de técnicas
tradicionais e a valorização da
identidade local dos produtos.

Paralelamente, durante quatro
meses, o Sebrae/RJ ofereceu 32
cursos de capacitação técnica e

gerencial para 480 artesãos. Se-
gundo Wanessa, o próximo passo
do Sebrae/RJ será, através do
Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor, uma parceria com o Instituto
Nacional de Tecnologia para ad-
ministrar, em alguns dos 17 mu-
nicípios do Estado, outros cursos
de design.

No início de outubro, em par-
ceria com o governo do Estado,
foi lançado o catálogo para a co-
mercialização dos produtos dos
grupos assistidos pela entidade.

Inglês e Francês nas férias - o
Instituto de Ensino Profissional
(Inep), abriu inscrições para o
curso intensivo de inglês e fran-
cês que será realizado em oito
sábados, de 8 às 1 lhs ou das 14
às 17hs. Início: 8/1/2000. Abran-
ge gramática e conversação, com
certificado ao término. (Promo-
ção: 3x R$55, até 23/12/99). In-
formações e reservas na Rua do
Ouvidor, 189/4°andar, Centro.
(21) 255-0900 ou 255-5588.
Curso à distância - o
Sead/UFRJ e o Centro de Estu-
dos de Pessoal do Exército
(CEP) promovem cursos na
modalidade de educação à

distância, nível especialização
lato sensu. As inscrições estão
abertas até 7/01/2000. Informa-
ções: (21) 295-5344, ramais
107 e 501.
Escola da Vila - durante as fé-
rias promove cursos (O Trata-
mento de conteúdos da área de
língua portuguesa: uma propos-
ta de pedagogia diferenciada;
O ensino de língua portuguesa
e as diferentes estrate'gias didá-
ticas; Lugares e olhares: o pra-
zer de investigar e descobrir),
oficinas (Construção de sites
para uso pedagógico) e pales-
trás (Projetos de trabalho, se-
qilências didáticas, situações de

aprendizagem e atividades: o
currículo em ação). Informa-
ções: (11) 813-3951 ou cen-
trodeestudos@vila.org.br
Italiano nas férias - o Inep
abriu vagas para o curso de fé-
rias que será realizado em oito
sábados das 11 às 14hs. Início:
8/01/2000. Abrange gramática e
conversação e tem certificado
ao término, com aulas práticas e
dinâmicas. (Promoção: 3x
R$55, até dia 23/12/99). Reser-
vas na Rua do Ouvidor, 189/-
4°andar, Centro. (21) 255-0999
ou 255-5588.
UniverCidade - abriu vagas
para curso de Direito em mais

três unidades: Méier, Bonsuces-
so e Taquara. Informações: (21)
536-5000.
Espanhol nas férias - apren-
da espanhol no Inep, aulas em
oito sábados para iniciante das
8 às 1 lhs ou de 14 às 17hs.
Gramática e conversação, com
certificado ao término. Início:
8/01/2000. Promoção 3x R$55,
até 23/12/99. Turmas para Co-
pa, Barra e Centro. Informa-
ções e reservas na Rua do Ou-
vidor, 189/4°andar, Centro.
(21)255-5588 ou 255-0999.

Para anunciar nesta coluna ligar
para (0xx21)574-4343
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Escola carioca é modelo

de auto-gerenciamento

Pais, professores, alunos e funcionários tomam as decisões

Etefan Radovfcz

Escola melhor é aquela que tra-
balha em grupo. Assim a professora
Alberüna do Couto Missagia, dire-
tora-geral do Ciep Presidente Agos-
tinho Neto, resume os dez anos de
gestão participativa daquela unidade
de ensino. Valendo-se do Conselho
Escola Comunidade (CEC), este
Ciep construiu um modelo de admi-
nistração baseado na cooperação en-
tre pais, alunos, professores e fun-
cionários. Hoje, com a autonomia
administrativa delegada pelo MEC
às escolas públicas, a experiência
dessa escola do Humaitá, bairro de
classe média da zona sul do Rio,
aponta o caminho que poderá ser se-
guido por outras escolas. Tanto que
o projeto recebeu, nesta semana, o
prêmio Orgulho Carioca, da Prefei-
tura do Rio de Janeiro, na categoria
Gestão de Qualidade.

Eleito pela comunidade, o CEC
do Ciep Agostinho Neto se reúne to-
do mês para discutir os problemas,

levantar sugestões e estabelecer co-
mo o dinheiro será gasto. Cada seg-
mento do conselho se reúne e levan-
ta suas questões, que são levadas por
um representante à reunião mensal.
Segundo a diretora geral do Ciep, a
implantação deste conselho foi um
passo importante para a melhoria da
escola "É uma construção passo a
passo. Quando o CEC não sofre
muitas mudanças e os representai!-
tes não se movimentam muito, co-
mo é o nosso caso, o trabalho fica
muito mais fácil", garante.

Os professores são atuantes e na
hora de decidir os projetos pedagó-
gicos também atuam em conjunto.
As professoras Vera Figueiredo, An-
gela Guedes e Marise Motta são re-
presentantes no CEC. 'Tentamos re-
solver os problemas discutindo com
todo o grupo. Estamos crescendo
cada vez mais e está dando super
certo. A reuniões são bem abertas e
democráticas", diz Vera. Ângela

concorda e acrescenta: "A falta de
horário para nos reunirmos é o úni-
co problema. A integração do grupo
está sendo fundamental para a reali-
zação dos trabalhos".

A participação dos alunos nas
reuniões do CEC são de extrema re-
lcvância. Os alunos da 4o série, Feli-
pe Alves Mourão e Maria Luene
Bandeira já conseguiram implantar
na escola algumas reivindicações de
seus colegas. "Agora, 

por exemplo,
temos um espaço reservado para o
campo de futebol, porque a bola ma-
chucava quem queria só brincar. E
também mesa de ping-pong e até re-
de de vôlei", conta Felipe. "I\ido is-
so ajudou bastante a resolver o pro-
blema de brigas na hora do recreio.
Trouxemos jogos e brincadeiras pa-
ra distrair todo mundo", acrescenta
Maria. Os dois vão de sala em sala
atrás de opiniões e também se reú-
nem com os representantes de turma
mensalmente.

Mudes lança novos cursos

m
MUDESINSTITUTOBRASILEIRODA JUVfNTUDC

Falar de crescimento
profissional é pensar em
planejamento estratégi-
co da carreira. Depois
de fazer o balanço de
mais um ano de traba-

lho, é hora de começar a decidir
quais as competências necessárias
para enfrentar os próximos desafios.
O Centro de Educação Profissional
da Fundação Mudes (Cedep) ofere-
ce cursos em várias áreas para quem
pretende se qualificar ou se atuali-
zar. Ministradas por profissionais
conceituados, as oficinas do Cedep
tratam de temas variados, desde au-
to-valoração até gestão empresarial.

As alternativas para os que pre-
tendem começar o próximo ano in-
vestindo na carreira são bem diver-
sificadas e atuais. Profissionais in-
teressados em melhorar o desempe-
nho encontram cursos de Marketing

Pessoal, Administração do Tempo e
Técnicas de Apresentação. O Ce-
dep tem, ainda, oficinas voltadas
para a valorização do relaciona-
mento interpessoal, como Desen-
volvimento de Equipe de Trabalho,
Endomarketing e Sucesso nas Rela-
ções Interpessoais.

A programação inclui também
opções no setor de administração
de negócios (Análise de Balanços,
Contabilidade Para Micro e Peque-
nas Empresas); vendas e qualidade
(Telemarketing, Desenvolvimento
de Profissionais de Vendas, Práti-
cas de Qualidade no Atendimento
a Clientes); Recursos Humanos
(Recrutamento e Seleção, Chefia e
Liderança, Criatividade) e muitos
outros (Orçamento Familiar, As-
sessoria de Imprensa, Programa-
ção Neurolingiiística, Atualização
Para Secretárias).

Além disso, o sucesso da im-
plantação do primeiro curso de
Pós-Graduação em Pedagogia
Empresarial do Rio de Janeiro le-
vou a Fundação Mudes a ampliar
a programação do próximo ano.
Em 2000, o Centro de Educação
Profissional, em parceria com a
Fundação Oswaldo Aranha
(FOA), vai oferecer especializa-
ção em Gestão de Qualidade, Ad-
ministração Estratégica e Gestão
de Recursos Humanos.

Pensando em atender também
às empresas interessadas em de-
senvolver seus funcionários, a
Fundação Mudes faz projetos in
company. Os interessados devem
se informar no Centro de Educa-
ção Profissional da Fundação
Mudes (Cedep): Rua México,
119/12o andar, Centro. 533-3768
ou 532-5125.

MERCADO DE EXECUTIVOS

PESQUISA DE SALÁRIOS

Reflexos benéficos

Apesar da globalização e da
competição externa, que estive-
ram presentes durante todo o ano
de 1999, a área industrial man-
tém tendências de crescimento.

A volta dos investimentos
neste segmento, que muito
aprendeu com a crise e onde os
profissionais puderam aumentar
sua experiência, são os primei-
ros sinais de melhora que, certa-
mente, se refletirão nas demais
áreas, principalmente no decor-
rer do ano 2000.

Salarios medios por cargo

Cargo M6dia
biretor industrial 11.230
Gerente industrial 6.835
Gerente de produgao 4.134
Gerente de maniitengao .f.-.i??.?..
Gerente de supiimentos 4.100
Gerente depianejamento e controie to produgSo 3.980
Gerente de tecnoiogia 6.303
Geriente de engenharia 5.230
Gerente de dissenvoivimento de pnodutos 5.120
Gerente de projetos 5;96l
Gerente de controie de quaiidade 4.697
Engenheiro senior 3.407
Ctiefe de compras 3.689
Ctiefe de pianejamentb de materials 3.450
Comprador senior
Fonte: Grupo Cattio/R 

ACONSELHAMENTO DE CARREIRA

Cedo para desânimo

Estou há cerca de 30 dias fora
do mercado de trabalho. Sou sol-
teiro, tenho 10 anos de experiência
nas áreas de pessoal e financeira,
adquirida em empresas de peque-
no e médio porte. Curso Adminis-
tração de Empresas (4° período) e
Inglês - curso básico. Procuro re-
colocação em organização sólida,
de médio ou grande porte, que te-
nha objetivos claramente defini-
dos e que me ofereça desafios,
oportunidades de crescimento e
desenvolvimento profissional. Em-
hora não tenha concluído o curso
superior e o inglês, estou perma-
nentemente participando de con-
gressos, cursos, palestras e semi-
nários. Tenho ampla vivência no
dia a dia das empresas, bastante
determinação pessoal e profissio-

nal, espírito de liderança, expe-
riência na coordenação de equipes
de trabalho e facilidade no relacio-
namento interpessoaL Porém, não
estou encontrando o caminho pa-
ra voltar ao mercado. Vocês po-
dem me qjudar?

(D.S.Q. - 31 anos - Rio de Ja-
neiro - RJ)

Resposta: O leitor não deve se
preocupar tanto porque está apenas
há 30 dias fora do mercado. Esse
tempo é quase um período de férias
e, quem sabe, pode ser de muita im-
portância para se reavaliar a trajetória
da sua carreira profissional. O pri-
meiro passo fundamental é determi-
nar/definir foco. Parece que está mui-
to claro ao leitor o tipo de empresa
em que gostaria de dar continuidade
a sua carreira. Mas o fato de ainda
não ter concluído o curso superior e
possuir somente o nível básico de In-

glês pode dificultar seus objetivos. A
competição com profissionais que já
possuem esses requisitos está cada
vez mais acirrada. Tente organiza-
ções que estejam em fase de transfor-
mação, em busca de uma gestão mais
profissional e de origem nacional,
para que a falta de fluência no inglês
não seja empecilho.

(Míriam Sion Adissi - diretora
geral - Grupo Catho-RJ)

COLABORADORES
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Itaú dá prêmio para educação
* »

O Projeto Estatuto do Futuro, resultado da parceria entre a
Unjão Européia e o Centro de Criação de Imagem Popular (Ce-
cip), ganhou o prêmio Itaú-Unicef, dirigido às organizações
não governamentais que se destacam na área de educação e for-
tãlecimento da cidadania.

O Projeto Estatuto do Futuro faz parte do programa Infância
Desfavorecida no Meio Urbano, que atua no Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Recife e Salvador e divulga o Estatuto da
Criança e do Adolescente para o público em geral e especialis-
tas. O Cecip produz, para isso, seminários, palestras, vídeos
educativos e material impresso.

SI'" Earn

^
O conselho escola-comunidade do Ciep Agostinho Neto, que mereceu o prêmio Orgulho Cariocà

mM

Psicólogo social

PROFISSIONAL DE FUTURO

Perfil - a psicologia tem sido
utilizada como suporte para muitas
profissões que lidam diretamente
com pessoas, tais como adminis-
tração, comunicação, turismo e
medicina. A psicologia como estu-
do do comportamento humano é
conhecimento imprescindível para
qualquer profissional: nas relações
de trabalho, diárias e interpessoais.
E a ciência que estuda o comporta-
mento do homem individualmente
ou em grupo, valendo-se também
da sociologia, da antropologia, da
economia e da política. Procura es-
tabelecer leis, generalizações e
teorias que ajudam a compreender

ações, desejos, sentimentos, idéias
e percepções do homem.

Áreas de atuação - Além da
Psicologia Clínica, Escolar e In-
dustrial, os formados em Psicolo-
gia podem escolher outras áreas
de atuação: no marketing, no es-
porte, no direito. Uma das áreas
promissoras é aquela tratada pela
Psicologia Social - especialidade
que lida com o indivíduo em so-
ciedade. Cabe à Psicologia Social
estudar como o convívio social se
processa, quais as leis que o regem
e quais as conseqüências deste
processo de interação social. Entre
as diversas possibilidades para o
psicólogo social estão: o compor-
tamento criminoso, as discrimina-

ções sociais, os processos de ccf
municação, os movimentos sdj-
ciais e de massa, os conflitos inter-
nacionais e econômicos. ;

Onde tem mercado - empresas
públicas e privadas, institutos médt-
co-legais, penitenciárias, hospitais
gerais ou especializados, fórum, esj-
colas, ONGs, sindicatos, agência^
de publicidade e propaganda e chi-
bes. E ainda há campo na pesquisa
acadêmica e magistério. ;

Onde estudar - UERJ, UFÇ,
UFRJ, Universidade Gama Filhd,
Universidade Santa Úrsula, Federi-
ção das Faculdades Celso Lisboa,
IBMR, UNESA, FAHUPE, UCI»
Inst.Ciências e Tecnologia Mariíi
Thereza, USP, PUC-Rio, PUC-SPjj

CNE critica lei
sobre magistério

Os membros do Conselho Nacional de
Educação consideraram inoportuna a pu-
blicação do decreto que regulamentou fim-
cionamento e atribuição dos institutos su-
periores de educação. Segundo manifesto
divulgado esta semana, o decreto inteiram-
peu as discussões nas câmaras básica e su-
perior, que tentavam definir qual será o fu-
turo dos cursos de pedagogia, já que os pro-
fessores passarão a se formar nos institutos.

Desvio de rota
acaba dando certo

Um curso superior e desvio
de rota. A grosso modo, foi as-
sim que a psicóloga Alda Judith
Alves-Mazzotti, 61 anos, aca-
bou escolhendo sua profissão.
Formada em Pedagogia, ela tra-
balhou como orientadora edu-
cacional em uma escola públi-
ca. A psicologia surgiu quando
percebeu que precisava de uma
base mais sólida. "A 

psicologia
sempre foi uma matéria que me
atraía muito e eu estudava bas-
tante. Mas a certa altura da vida
percebi que estava lidando com
situações delicadas das pessoas.
Parti então para um estudo
aprofundado", conta Alda.

Alda optou pela Psicologia
porque com ela poderia enten-
der as relações entre a escola e
os alunos. "A 

psicologia social
estuda a relação entre a socie-
dade e o indivíduo, em dife-
rentes níveis. Essa definição
foi fundamental para a escolha

Cario Wrede •

da minha linha de pesquisa",
afirma. Uma de suas pesqui-
sas, por exemplo, baseou-se no
fato de saber porque os meni-
nos pobres deixavam de estu-
dar e ficavam nas ruas. "A 

per-
gunta era: qual a trajetória des-
tes meninos? Alguns, submeti-
dos às mesmas privações dos
outros ainda mantinham rela-
ções familiares e trabalhavam.
Percebi que era necessária
uma abordagem psicossocial
para entender o problema", ex-
plica a psicóloga.

Alda é pesquisadora asso-
ciada da UFRJ e do CNPq. For-
mou-se em 1976 e diz que nunr
ca foi difícil ingressar na carrei1
ra. "Na área de educação, poí
exemplo, a psicologia social
cresce cada vez mais. O trabar
lho de pesquisa nesta área é su:
perimportante e, por isso, dá pa-
ra fazer pesquisas individuais
para instituições de vários tipos
e dar consultoria a grandes emT. j
presas", diz, animada, reafir-1
mando que o mercado de traba- 5
lho vem se ampliando muito, s g

CARTAS

Quebra de contrato

Sou estagiário e a empresa na
qual estou estagiando me comu-
nicou que vai rescindir meu con-
trato antes dos seis meses. Isto es-
tá dentro dos procedimentos le-

gais, uma vez que o contrato afir-
mava que o estágio seria de seis
meses? (D.R.P. - Copacabana)

Resposta: Sim. A empresa po-
de rescindir o contrato caso tenha
necessidade, pois o estágio nao tem
vínculo empregatício e pode ser

cancelado por ambas as partes qiç
assinam o contrato. (Márcia Frágâ,
psicóloga, chefe da divisão de quÁ-
lidade do CIEE) JJ_

Cartas para Ciee®.com.br ou Cai>&
Postal 33.245. CEP 22.442-9?• Rio de Janeiro FÇJ-
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I4MUIKI0 Di ATC 20 PALAVRAS 0A^SIg{^F|CADOS

vVOC£ PflGfl Nfl CONTA TELEFONICA OU CARTAO DE CRtDITO. BSSS ?. 
J

I ^tojas de classificados; Copacabana-Av,N.SraCopacabana,680Lj. M ? Ipanemaj-JiuqViscoMjej^^

*if. .*  . ATENQAO • Trabalhe em casa.
j ItJjmjlJI^^^K^^^ ganh6iRI 30.000 extra

| >2 ;[|] balhando P^
^HqTmjT?H|V2^| dia.www get.to/trabalheemcasa
H|||INhBHH ACOMPANMANTE 561-9253 - Se- CORRETOR DE IMOVEIS - Rlzzt
HmHHiiilH nhora oferece-se para o periodo Rioadmitecom experidnciaecre-

da noite de 2* A 6°. Cobrefolgaou ci (indispensAvel). NecessitamosMgi fferias. Vera. tamb6m de captadores. Marcar
AG. MONNALU MODEL'S - Traba- o*!2lcafd0 ™ ^
Ihos. Desfiles, Eventos, figura- 9441 / 9132-9197—•>\*..f'¦¦ ($eii Revistas. Comerciais. Ins- CORRETORES — Jacta Assesso-•rb»b - cripfies atravfcs video, todas I rta2^?!' idades. Dagmar Fonseca, 17- Ma- rei

<#ERECE-SE dureira. Geremario Dantas. 233 - ati
4.10 • Domdsticoe Jacarepagua. Tel 425-4136 Su
#11 - Escrit6rio EMFERMEIRA - Universitaria ofe- te!
4l2 VCom6rcio rece seus servi<?os de mais de 30 M®
41&! -Industria anos para acompanhamento de pj4lh -'inform^tica idosos ou qualquer tipo de pa- t64J5^.N(vel Superior ciente. Tel.: 433-7783  )n<rt6""Constiu<?ao Civil MODELOS - (Curso gratis), Mode- vt4T7"-Professores lo. Manequim-Teatro (totalmente <fc41B -Outras ProfissOos gratis). Vaga limitada. todas Ida- re
PftOCURA-SE des, iniciantes, amadores cJ tra-

Dorri6sticos balhos. Dagmar Fonseca. 17 - Ma- rii
431£scrit6rio dureira. Geremario Dantas. 233 - n"
4'32 - Com6rcio Jacarepagua. Tel: 425-4136  
433-Industrie MODELOS INICIANTES - 425-4136 RENDA EXTRA — Trabalhe em
•4^4 ti'lnformAtica BOO vagas. Curso gratis. Modelo, Casa ou no Escrit6rio. Sem horft-
•iSS^NIvel Superior Manequim. Teatro cl trabalhos. rto e sem patrflo. Marcar Entrevis-
£3$*- Constru<pdo Civil todas idades. Geremario Dantas. tas 9709-4875 / wth .i bol.com.br
Jff^Professorea 233 - Jacarepagua. Dagmar Fon- VENDEDOR 2.000438 - Dutras ProfissGes seca. 17- Madureira-  ^0FEREQO-ME - Para trabalhar co- ^mo telefonista. curso rec6m con- .

cluldo. boa dk^fio e nivel cultural.
28 anos. disponlvel qualquer ho-
rario. Tel.: 464-2111 Lauren r
PAPAI NOEL — Quer contratar. Jcom melhor prego da prapa. Fapo *
trabalhos com at6 6 horas Tratar S
Beto. Tel.: 288-6775 I 28^4456 t
(noite)
REPRESENTANTE COMERCIAL -
Aten^do Empresarios. Sou advo-
gada, falo inglfes, tenho VISA
U.S.A. estou disponlvel para tra¬
balhar viajartdo pelo Brasil ou ex-
terior. Escritbrio: 557-4609 Leda ——
TEATRO - Curso gratis com apre-
sentapao pepas teatrais. Adultos.
crianpas, adolescentes. Monnalu
Model's. Dagmar Fonseca. 17 -
Madureira. Geremario Dantas.
233 • Jacarepagua. Tel,: 425-4136

AGtNQlA BENVINDA - Oferece
eqqip^.'de enlermagem, plantfio |
seu^dispor e dom6sticas.m§3rjpta. Todoe cadastrados.Prom09So de Natal e Reveilton. ,
Tej.':'-502-4968 .
DdMf&TICA -Oferepo-me para ACOMPANHANTE - Para senhora, Itrabalhar com faxineira ou passa- |<ja(je 27/57 anos, nflo fumar. com :defy casa ou escritbrio. Com 6ti- experifincia e referenda, que sai-ma* refersncias inclusive domin- ^ verjfjcar pre8sao. Tel.: 267-gos£(eriados. Fapoceia simples. 615fl

699"2'30 INSTRUTOR DE 1NF0RMATICA—GWfRNANTA 0U ACOMPA- , <aga Mw indl) 25,35 anos PNHANTE — Olerepo-me para fa- g ^5^ exp Pagemaker/mlUa de alto nivel. bom nivel cul- |ntgernet/Corel Draw. vt. Centrotura]« boa apresentapao, deOportunidadesVer.H6lioN.de
ex^ri6pcia com crianpas. com Moraes, Av. 22 de Maio. 5.300 Ljscarrp .e. celular. disponlvel para M e n Qentro/itaboral.
tSEJF*- MEC. DE CAMINHAO — 1 vaga,—7——- 7— , 1sexo masc. 30/45 anos. 1° grauOyjEREQO—ME — Para traba- jnc 0xp nflo exjgjjjai pr^tica emIhar.para um casal de Wosos ou n(jck ,tabora, ^ Centro ^ 0p0r-senl^ora s6. Com reter&ncias. tunidades Ver. H6lio N. de Mo-Tel; 201-2394 ffle8 Av 22 de Mai0i 5300 Ljs 08 e
OFERECO—ME — Para acompa- 11, Centro/ltaborai. |

0P. DE LINHA — De Produ^flo, 6
^Tel:g3^'2  ai^V grau, 24meses exp. prc^PS1C6LOGA - 47 Anos oferece-se de refrigerante. vt/outros. Centroparft-aecretariar pessoas ou cul- ^ Oportunidades Ver. H6lio N. deda«Je crianpas de families de lino Moraes Av 22 de Maio. 5.300 LjstratfrrFalo Inglfts e Frances, total 08e u Centro/ltaboraidisponibilidade de horario. inclu-
sivsr^iagens. fins de semana. Na-
tal i Reveitlon. Tratar Victoria
Te(,;^94027 / 9233-9521
IMMMMMpMH ESTAGIARIOS — Preciso prefe-r6ncia universitarios para digita-

pao. redapfio. correpflo textos alto
AROUITETO ¦ Olerepo-me pI Ira- <*«*¦ „!rat^lh° oubal® em PoHwga! Possuo con- A pa-«.»Un«i. Tel.:
talqj e experidncia naquele Pais. *"-•»<»
Obrgs, vendas, representapdeselc -Oontatos Tel.: 710-4137
FAftMACEUTICO —
Precisa-se para farm6-
cit>* de manipulapfio. ATENQ.AO - Precisa-se distribuh
Fru/iar currlculo oara d0fes Ganhe 8,6 05 55'00/dia-tnviar curricula> pare qualquer jdade horfirio a
coa?^01^*? k o lh®ri tfe'nanios/preparamos nova580, Lj Z2i 80D o n profissflo. Essencial boa alitude.440512/030. Tel.. (21) 9692-2922 I

> ^>.*t
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I Ipanemaig tojas de classificados; Copacabana - Av. N, Sra; Copacabana, 680 Lj. M

EMPREGOS

•rl5>ò ¦ M?
ÔTERECE-SE4.10 • Domósticoe4^11 - Escritório4*t2 «Comércio
4 lè!-"indústria4Ú - Informática
4J5.-.Nfvel Superior-rtô^Construçào Civil
417'- Professores41B- Outras Profissões
PROCURA-SEDomésticosâl'-Escritório432 - Comércio433-Indústria•4^4 ^'Informática
455 j Nível Superior

-Construção Civil
4^7.- Professoros
4^ ^Outras Profissões

OFERECE-SE

DOMÉSTICOS 410

ACOMPANHANTE 561-9253 - Se-
nhora oferece-se para o períododa noite de 2* à 6o. Cobre folga ou
férias. Vera.
AG. MONNALÚ MODEL S - Traba-
Ihoa, Desfiles. Eventos, figura-
pões, Revistas. Comerciais. Ins-
cripôes através video. todas
idades. Dagmar Fonseca, 17 - Ma-
dureira. Geremârio Dantas, 233 -
Jacarepaguâ. Tel: 425-4136

tlfPI.VACOMPANHANTE - Rapaz se ote-
rtfà para trabalhar pI pessoasid&feas? acamadas ou nflo. C/ ex-
penèncla. responsável e de corv
fiança^'Tratar Tel.: 632-2557 Alex
ACOMPANHANTE — Com noçòes
dè'enfermagem oferepo-me paratrabalhar nos dias 24 e 31 e lazer
folgas. Com referências. Tel: 201-
2394 
AGEDÊIA BARÃO — Olerece CO-
zinfvBÍlfas, copeiros. mordomos,
mòtòrista. domésticas em geraisFilar :iom SHEIK 25 anos aten-
díridò Sío Paulo e Rio. Tel,: (Oxx)11-22M2041229-9562 1 3326-2820
AGÇNÇJA BENVINDA - Oferece
eqqlp^.'de enfermagem, plantão a
seadispor e domésticas, babás e
m^prjsta. Todos cadastrados.
Promoção de Natal e Reveillon.
Tel.':'-502-4968
DÒMêSTICA -Oferepo-me paratrãb^lKpr com faxineira ou passa-def^a casa ou escritório. Com 6ti-
ma^ referências inclusive domirv
gós fi (eriados. Fapo ceia simples.Tef: 699-2130
GO}£RNANTA OU ACOMPA-
NI-ÍÀNT.E — Ofereço-me para fa-
mllla de alto nivel, bom nivel cul-
tural ., boa apresentapào,experiência com crianpas. com
carrp e. celular, disponível paraviagem férias. Tel.: 242-4491 /
9184-2093.
OFEREÇO-ME — Para traba-
lhar/para um casal de Idosos ou
senhora só. Com referências.Tef.;'201-2394
OFEREÇO—ME — Para acompa-
nhante de idosos. Classe "A".
Soçpbitlngue. Preço a combinar.Tr^àr Tel.: 239-9912
PSICÓLOGA - 47 Anos oferece-se
parfr-aecretariar pessoas ou cul-
daufe crianças de famílias de fino
tratOirFalo Inglês e Francês, total
disponibilidade de horário, inclu-
sivroiagens. fins de semana. Na-
tal J Reveillon. Tratar Victoria
TeÍ.;5â94027 / 9233-9521

Vil SUPERIOR 415'
ARQUITETO - Ofereço-me p/ tra-
baldar em Portugal Possuo con-
talqj e experiência naquele Pais.
Obras, vendas, representaçõesele -Oontatos Tel.: 710-4137
FARMACÊUTICO —
Prgcisa-se para farmé
ei#' da manipulaçfio.
Enviar currículo paraR.Visconde de PirajA.
560' Lj 221 sob o n°
440512/030.

EMFERMEIRA - Universitária ofe-
rece seus serviços de mais de 30
anos para acompanhamento de
idosos ou qualquer tipo de pa-ciente. Tel.: 433-7783
MODELOS - (Curso grétis), Mode-
lo, Manequim-Teatro (totalmente
grátis). Vaga limitada, todas ida-
des, iniciantes, amadores d tra-
balhos. Dagmar Fonseca. 17 - Ma-
dureira. Geremârio Dantas. 233 •
Jacarepaguâ. Tel: 425-4136
MODELOS INICIANTES - 42W136.
800 vagas. Curso grátis. Modelo,
Manequim. Teatro cl trabalhos,
todas idades. Geremârio Dantas.
233 - Jacarepagua. Dagmar Forv
seca. 17 - Madureira.
OFEREÇO-ME - Para trabalhar co-
mo telefonista, curso recém con-
cfuldo. boa dicção e nivel cultural.
28 anos. disponível qualquer ho-
rório. Tel.: 464-2111 Lauren
PAPAI NOEl — Quer contratar,
com melhor preço da praça. Faço
trabalhos com até 6 horas. Tratar
Beto. Tel.: 288-6775 / 28Ô4456
(noite)
REPRESENTANTE COMERCIAL -
Atenção Empresários. Sou advo-
gada, falo inglês, tenho VISA
U.S.A, estou disponível para tra-
balhar viajando pelo Brasil ou ex-
terior. Escritório: 557-4609 Leda
TEATRO - Curso grátis com apre-
sentapâo peças teatrais. Adultos,
crianças, adolescentes. Monnalú
ModeCs. Dagmar Fonseca. 17 -
Madureira. Geremârio Dantas.
233 • Jacarepaguâ. Tel,: 425-4136

I ATENÇÃO - Trabalhe em casa.
ganhe, R$ 30.000 extra p/ ano, tra-
balhando algumas horas p/dia.www get.to/trabalheemcasa

| CORRETOR DE IMÓVEIS • RIzzl
Rio admite com experiência* cre-
d (Indispensável). Necessitamos, também de captadores. Marcar
entrevistas c/Ricardo Tel.: 495-
9441 / 9132-9197 
CORRETORES — Jacta Assesso-
na Imobiliarta necessita correto-/ opcionistas credenciados
atuando preferencialmente Zona
Sul excelente ambiente entrevis-
tas segunda-feira 20 dezembro.
Tel: 512-5141 CJ3597^

CIÊNCIAS DA — Computação ou
Tecnôlogo em Processamento de
Dados ou Informática. 3o ao 7'
per.. C Computação e Informática
/ 3® ao 5° per. - Tecnôlogo em
P.O.. Windows 95. Excel e Internet,
sexo m/f, vale transporte e ticket
refeição, Centro. CIEE - R, da
Constituição. 67. (identidade. CPF
e declaração escolar atual): Tel.:
210-1266 ramais. 147. 152. 134 e

PROCURAMOS - Profissionaistécnico em radiologia. Que tenhâo
interesse em atuar na área de
vendas com produtos direciona-
dos para tomografia / radiologia e
ressonancia magnética no merca-
dao do Rio de Janeiro. Enviar cur-
riculun p/ Jornal do Brasil. Sob o• 580186 pI Av Brasil, 500 / Sâo
Cristovâo - Sala. 542

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO -Ou Tecnôlogo em Processamento
de Dados ou Informática (2 va-
gas) 3° ao 6° periodo C. Compu-
taçâo e Informática / 2o ao 5° pe-rlodo Tecnôlogo em P.O. Windows
95, Power Point Excel. Word e
Internet, ambos sexos. 0h. vale
transporte, seguro de vida. assis-
tência médica, plano odontolôgico
e refeipâo no local. Acarl, Inseri-
pflo-CIEE - R: da Constituição. 67
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual); Informações Tel.:
210-1266 Ramais: 147. 152. 134 e
189

RENDA EXTRA — Trabalhe em
Casa ou no Escritório. Sem horâ-
rio e sem patrão. Marcar Entrevis-
tas 9709-46751 bol.com.br
VENDEDOR 2.000 -
Você tem o cliente.
Nós temos a empresa
bem conceituada no
mercado. Venha ser
nosso parceiro nos lu-
cros de seus clientes.
Seja um franqueado
sem despesas com par-ticipaçõo direta nos
lucros mensais de seus
contratos. Nossa érea
6 conservação/limpeza
e mâo-de-obra tercei-
rizada. Marcar entre-
vista Tel.: 888-4559

PROCURA-SE

VENDEDORES
Precisa-se com prática
de vendas. Em Jazigos
ou Plano Funeral. Ex-
pectativas de ganho R$
2.000. Tratar com Ra-
fael, 8:00 ás 12:00h.
20/12/99

TiuaaMiit

ACOMPANHANTE - Para senhora,
Idade 27/57 anos. nâo fumar, com
experiência e referência, que sal-
ba verificar pressão. Tel.: 267-
6158
INSTRUTOR DE 1NF0RMATICA1 vaga. sexo indlf. 20/35 anos, 2o
grau, 6 meses exp. Pagemaker/
Intgernet/Corel Draw. vt. Centro
de Oportunidades Ver. Hélio N. de
Moraes, Av. 22 de Maio, 5.300 Ljs

8 e 11. Centro/ltaborai.
MEC. DE CAMINHÃO — 1 vaga,
sexo masc. 30/45 anos. 1o grauinc. exp. não exigida, prática em
tTuck. Itaborai. vt. Centro de Opor-
tunidades Ver. Hélio N. de Mo-
raes, Av. 22 de Maio. 5300 Ljs 08 e
11, Centro/ltaborai.
OP. DE LINHA — De Produção, 6meses exp. sexo masc.. 20/30anos, 2o grau. 24 meses exp. prod.de refrigerante, vt/outros. Centrode Oportunidades Ver. Hélio N. deMoraes, Av. 22 de Maio, 5.300 Ljs08 e 11. Centro/ltaborai

ESCRITORIO 431

ESTAGIÁRIOS - Preciso prels-rência universitários para digita-
çáo, redação, correpâo textos altonivel. trabalho Jacarepaguâ oudomicilio. A partir 3 salários. Tel.:447-3888 / 9614-9304

COMERCIO 432

ATENÇÃO - Precisa-se distribui-dores. Ganhe até RS 55,00/dla,
qualquer idade, horário a esco-lher, treinamos/preparamos nova
profissão. Essencial boa atitude.Tel.. (21) 9692-2922
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CIÊNCIAS DA — Computação 0(1
Tecnôlogo em Processamento de
Dados ou Informática (17 vagas),
2o ao 5o per.. Windows 95, Word e
Excel, sexo m/f. 4h. vale transpor-
te e cursos. Centro. CIEE - R. da
Constituição. 67. (identidade, CPF

» declarapào escolar atual); Tel.
210-1266 ramais: 147, 152, 134 <

CIÊNCIAS DA — Computapâo, 3'
) 7o per,, Windows 95 e 98, sexo

m/f. 6h, vale transporte e assitên-
cia médica, Bonsucesso. CIEE - R.

i Constituipão, 67, (identidade,CPF e declarapào escolar atual);
Tel.: 210-1266 ramais: 147, 152,
134 e 189.
CIÊNCIAS DA — Computação, 3"
ao 7o per., Windows 95 e 98. sexo
m/f, 6h. vale transporte e assitên-
cia médica, Bonsucesso. CIEE - R,
da Constituipão, 67, (identidade,CPF e declarapào escolar atual);
Tel.: 210-1266 ramais. 147. 152.
134 e 189.
CIÊNCIAS DA — Computapâo ou
Tecnôlogo em Processamento de
Dados ou Informática (2 vagas), 3o
ao 6o per., C. Computapâo e Infor-
mática / 2° ao 5o per. - Tecnôlogo
em P.D., Windows 95, Power
Point. Excel. Word e Internet, m/f,
8h, vale transporte, seguro de vi-

, assitência médica, planoodontolôgico e refeipâo no local,
Acari, CIEE • R da Constituipão.67. (identidade, CPF e declarapào
atual); Tel.: 210-1266 ramais: 147,
152,134 e 189.
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO3° ao 7o periodo, Windows 95 eambos sexos. 6h, vale transportee assistência médica, Bonsuces-so Inscripão-CIEE R: da Constitui-
pâo, 67 (identidade, CPF e decla-ração escolar atual); InformaçõesTel.: 210-1266 Ramais: 147,. 152,134 e 189.

INFORMATICA - 4o ao 7o per..Internet. Excel. Windows 95, wirv
dows 98 e Word. M/F. 8h.. valetransporte e ticket refeição, Cen-tro. CIEE - R.da Constituição, 67
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual); Informações: Tel.:
210-1266 ramais: 147. 152. 134 e
INFORMÁTICA — 1» ao 3* ano.noções de inglês, Exce, Ms-Dos,
Windows 95 e Word, M/F, 8h., vale
transporte e ticket refeição, Cen-
tro. CIEE - R.da Constituição. 67
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual); Informações: Tel.:
210-1266 ramais: 147. 152. 134 e189.

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO —
Ou Tecnôlogo em Processamento
de Dados ou Informática. 3o ao 7o
período, C. Computação e Infor-
mática / 3o ao 5o Tecnôlogo em
P.D., Windows 95, Excel. Access e
Internet, ambos sexos. 8h, vale
transporte e ticket refeição, pICentro. Inscriçáo-CIEE R: da
Constituição, 67. (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Infor-
maçôes Tel.: 210-1266 Ramais:
147,152,134 e 189
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO -Ou Tecnôlogo em Processamento
de Dados ou Informática (2 va-
gas). 4o ao 7o periodo. C. Compu-
taçâo e Informática / 3o ao 5o Tec-
nólogo em P.D., Windows 95
Word e Excel, ambos sexos, 8 h
vale transporte e ticket refeição,
Sâo Cristóvão. Inscrição CIEE - R.
da Constituição, 67 (identidadeCPF e declaração escolar atual)
Informações Tel.: 210-1266 Ra-
mais: 147.152,134 e 189.
INFORMÁTICA - 3°, Access, Ex-
cel e Word, sexo: M/F, 4h, vale
transporte, Centro. Inscrição:
CIEE - R. da Constituição, 67
(identidade, CPF e declaração es-
colar atual), Informações: 21(V
1266 ramais: 147,152,134 e 11""
INFORMÁTICA — 3» ao 7» perInternet, SQL e Windows, M/F, 8h,
vale transporte e ticket refeipâo,
Centro. CIEE • R.da Constituipão,
67 (identidade, CPF e declaração
escolar atual); Informações: Tel.:
210-1266 ramais: 147, 152, 134 e
189. "
INFORMÁTICA - 01 vaga. 4" ao
7° período, conhecimento de soft-
ware, hardware e windows, vale
transporte, ticket. refeição o cesta
básica. Sede: 0xx21-542-8086 Ra-
mais 245. 246 e 247, Núcleo Cen-
Iro: 220-2125: Núcleo CasleloBranco: 401-1325; Núcleo Niterói:
621-4351; Núcleo Sâo Gonçalo:712-7454; Núcleo Volla Redonda:0XX24-348-4214.
INFORMÁTICA — 01 vaga. 4° ao7° periodo, conhecimento de in-
formática, desenvoltura, iniciativa
e dinamismo. Vale transporte, tio-
ket, refeição e cesta básica. Sede:
0xx21*542-8086 Ramais 245. 246
247; Núcleo Cenlro: 220-2125; Nú-
cleo Castelo Branco: 401-1325;
Núcleo Niterói: 621-4351; NúcleoSão Gonçalo: 712-7454; NúcleoVolta Redonda: 0xx24-348-4214.
INFORMÁTICA — 2° ao 5', Ac-
cess, Excel, Visual Basic, Inglês
fluente, Windows 95 e Word, sexo:
m/f, 8h, Ticket refeição, Centro.
Inscrição: CIEE - R. da Constitui-
çãOúÇWWipttcJade. CPF e decla-
raç&dsò^l&íwuat). informações:
Tel.ií^feíííè ramais: 147. 152,
134 e 189. .***
INFORMÁTICA — 3° ao 5". Oracle,
SQL e Windows 95. sexo: m/f, 8h,
Vale transporte e ticket refeição,
Centro. Inscrição: CIEE - R,
Constituipão, 67 (identidade. CPF
e declarapào escolar atual), infor-
mapões. Tel.: 210-1266 ramais:
147,152,134 e 189.
INFORMÁTICA - 5" ao 6" per..Access, Excel, Internet, Windows
95 e Word. sexo m/f. 6h, vale
transporte, Centro. CIEE - R. da
Constituipão, 67. (Identidade, CPF
e declarapào escolar atual); Tel.:
210-1266 ramais: 147. 152, 134 e

INFORMATICA — 2o ao 5o. Ac-
cess. Excel, Visual Basic, Inglês
Fluente, Windows 95 e Word. M/F.8h. Ticket refeipâo. Centro. Inseri-
pâo CIEE - Rua da Constituição, 67
(identidade, CPF e declaração es-colar atual); Informações Tel.:210-1266 Ramais: 147, 152, 134 e
INFORMÁTICA — 3* ao 7" ano.
windows 85 e 98, sexo: M/F. 6h.,
vale transporte e assistência mé-
dica. Local: Bonsucesso. Inseri-
çáo - CIEE - R. da Constituição. 67.
{identidade, CPF e declaração es-
colar atual); Informações - Tel.:
210-1266 Ramais: 147. 152, 134 e

INFORMÁTICA — 5" ao 7° per.Internet, Oracle, SQL e inglêsfluente, M/F. 6h., refeição no local.
Centro. CIEE - R.da Constituição.67 (identidade, CPF e declaraçãoescolar atual); Informações: Tel.:
210-1266 ramais: 147. 152, 1 34 e
INFORMÁTICA — 5° ao B° per.,M/F, 4h„ refeiçaô no local. Botafo-
go. CIEE - R.da Constituição. 67,
(identidade, CPF e declaração es-
colar atual); Informações: Tel.:
210-1266 ramais: 147, 152. 134 e
INFORMÁTICA — 3* ao 5", Oracle.
SWL e Windows 95, sexo: M/F, 8h,
Benefícios: Vale Transporte e Tio-
ket Refeição, Centro. Inscrição:
CIEE - R. da Constituição. 67
(identidade, CPF e declaração es-
colar atual)); informações: Tel.:
210-1266 ramais: 147, 152. 134 e
189
INFORMÁTICA — 01 vaga. 4" ao 7
periodo, conhecimento de softwa-
re, hardware e Windows, vale
transporte, ticket refeição e cesta
básica. Sede - (21) 542-6086 Ra-
mais 245, 246 e 247; Núcleo Cen-
tro - 220-2125; Núcleo Castelo
Branco - 401-1325; Núcleo Niterói
621-4351; Núcleo sao Gonçalo
712-7454; Núcleo Volta Redonda
(24) 348-4214.
INFORMÁTICA — 1 vaga, 4" ao 7°
período, dominio de Delphi e ban-co de dados. Vale transporte. Se-
de - (021) 542-8086 ramais 245,246
e 247. Núcleo Centro, 220212. Nú-cleo Castelo Branco, 401-1325.
Núcleo Niterói, 621-4351. NúcleoSâo Gonçalo, 712-7454. NúcleoVolta Redonda (024) 3484214.
INFORMÁTICA — 01 vaga. 5° ao
7° período, conhecimento de pro-
gramaçâo, visual básic e Banco
de Dados relacionai, vale trans-
porte. Sede: 0xx21-542-6086 Ra-
mais 245, 246 e 247; Núcleo Cen-
tro: 2202125; Núcleo Castelo
Branco: 401-1325; Núcleo Niterói:621-4351; Núcleo São Gonçalo:712-7454; Núcleo Volta Redonda:
0XX24-348-4214.
INFORMÁTICA — 01 vaga. 5" ao8" período, conhecimentos bási-
cos de banco de dados e rede.
Sede: 0xx21-542-8086 Ramais 245,
246 e 247; Núcleo Centro: 220-
2125; Núcleo Castelo Branco: 401-
1325; Núcleo Niterói: 621-4351;Núcleo Sâo Gonçalo: 712-7454;
Núcleo Volta Redonda: 0xx24-348-4214.
INFORMÁTICA - 01 vaga, 7° ao
8° período, conhecimento de ban-
co de dados, SQL, Pascal, Delphi,
Excel, média 7.0. vale transporte.
Sede - (21) 542-8086 Ramais 245,
246 e 247; Núcleo Centro - 220-
2125; Núcleo Castelo Branco
401-1325; Núcleo Niterói - 621-
4351; Núcleo São Gonçalo - 712-
7454; Núcleo Volta Redonda - (24)348-4214.
INFORMÁTICA — 01 vaga, 3'
6° período. Internet, conhecimen-to de HTML, banco de dados, in-
glês para leitura. Vale transporte.Sede - (21) 542-8086 Ramais 245.
246 e 247; Núcleo Centro - 220-
2125; Núcleo Castelo Branco401-1325; Núcleo Niterói - 621-4351; Núcleo São Gonçalo — 712-
7454; Núcleo Volta Redonda —
(24) 348-4214.
INFORMÁTICA - 01 vaga, 3° ao7° periodo. ter cursado ou estar
cursando disciplina relacionada
proj. de sistema. Sede - (21) 542-8086 Ramais 245,246 e 247; Nú-
cleo Centro - 220-2125; NúcleoCastelo Branco - 401-1325; Núcleo
Niterói - 621-4351; Núcleo São
Gonpalo - 712-7454; Núcleo VoltaRedonda - (24) 3484214.

TECNÔLOGO EM PROCESSA-MENTO DE DADOS - 3o ao 5o
M/F 8h vale transporte e ticketrefeipâo Centro — Inscripão-CIEE— R. da Constituipão. 67, (identi-dade, CPF e declarapào escolar
atual); Intormapões — Tel: 2101266 Ramais: 147,152,134 e 189.
TECNÔLOGO EM PROCESSA-
MENTO DE DADOS — 3o ao 5o
Oracle. SQL e Windows 95 M/F 8h
vale transporte e ticket refeipâo.
Centro — Inscripão-CIDO — R. da
Constituipão, 67. (identidade. CPF

declaração escolar atual); Infor-
mações — Tel: 2101266 Ramais:
147,152,134 e 189. 

INFORMÁTICA - 5' ao 7* ano.access, excel, internei windows95 e word, sexo: M/F, 6h., vale
transporte. Local: Centro. Inseri-
çâo - CIEE - R. da Constituição, 67,
(identidade, CPF e declaração es-
colar atual); Informações - Tel.:
2101266 Ramais: 147, 152. 134 e
189.
INFORMÁTICA — 3o ao 7* perlo-do. Windows 85 e 98, M/F, 6h.,vale transporte e assistência mé-dica. Bonsucesso. CIEE - R.daConstituição, 67 (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Infor-
mações: Tel.: 2101266 ramais:147,152.134 e 189.
INFORMÁTICA — 05 vagas, 3" ao7" periodo, noções de inglês, co-nhecimento de Internet e WEB, re-feipão no local, vale transporte e
assistência médica. Sede: 0xx21-542-8086 Ramais 245. 246 e 247;Núcleo Centro: 220-2125; Núcleo
Castelo Branco: 401-1325; NúcleoNiterói: 621-4351; Núcleo SãoGonpalo 712*7454; Núcleo VoltaRedonda: 0xx24-3484214.
INTERNAUTAS - A procura de
oportunidade? Você ganha o quemerece? Trabalhe em casa comseu computador. Treinamos/pre-
paramos. www.trabalheemca-sa.com.br/rqg
MARKETING — 01 vaga. 4° ao 6'
período, conhecimento de infor-
mática. dinamismo, boa organiza-
pâo e escrita, refeipâo no local.
Sede - (21) 542-8086 Ramais 245,
246 e 247; Núcleo Centro - 220-2125; Núcleo Castelo Branco401-1325; Núcleo Niterói - 621-
4351; Núcleo São Gonpalo - 712-
7454: Núcleo Volta Redonda - (24)3484214.
MARKETING — 01 vaga. 4° ao 6'
período, conhecimento de infor-
mática. dinamismo, boa organiza-
pâo e escrita, refeipâo no local,Sede - (21) 542-8086 Ramais 245,
246 e 247; Núcleo Centro - (21)2202125; Núcleo castelo Branco
410-1325; Núcleo Niterói - 6214351; Núcleo São Gonpalo • 712-
7454; Núcleo Volta Redonda - (24)3484214.
NUTRIÇÃO — 6° ao 7" periodo.sexo m/f, 6h, refeipâo no local.
Catete. Inscrição: CIEE - R. da
Constituição, 67, (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Infor-
maçôes: Tel.: 210-1266 Ramais:147,152,134 e 189.
PROGRAMADORA DE SISTEMA— Com firma estabelecida. Precl-samos para desenvolver progra-mas. manutenção e serviços ne-cessârios p/firma no ramo deconfecção e vendas de roupasc/frente de loja na zona sul. En-viar curriculum e referências co-
merciais p/Caixa Postal 10.CEP:22.020000
TECNÔLOGO EM — Processa-
mento de Dados, 3o ao 5o per.sexo m/f, Bh. vale transporte
ticket refeição, Centro. CIEE -
da Constituição. 67, (identidade,CPF e declaração escolar atual);
Tel.: 2101266 ramais: 147, 152,
134 e 189.
TÉCNICO — De Eletrõnica/lnfor-mática, 2o ao 3° ano. Windows 95.
Word e Excel. M/F. 6h, vale trans-
porte, Centro inscr. CIEE - R. da
Constituição, 67, (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Inf.
Tel.: 210-1266 Ramais: 147. 152.
134 e 189.
TECNÔLOGO EM — Processa-mento de Dados, 3° ao 5o per.Oracle, SQL e Windows 95, sexom/f, 8h, vale transporte e ticketrefeição. CIEE - R. da Constitui-
çâo, 67, (Identidade, CPF e decla-ração escolar atual); Tel.: 210-1266 ramais: 147,152,134 e ""

TECNÔLOGO EM PROCESSA-MENTO DE DADOS - 1o ao 3o ano
noções de inglês. Excel. MS-DOS,Windows 95 e Word M/F 8h vale
transporte e ticket refeição. Cen-
tro — Inscriçâo-CIEE — R. da
Constituição, 67, (identidade, CPFdeclaração escolar atual); Infor-
mações — Tel: 2101266 Ramais:
147,152,134 e 189.
TECNÔLOGO EM PROCESSA-
MENTO DE DADOS - V ao 5"
Acess, Excel. Visual Basic, Inglês
fluente, Windows 95 e Word. M/F
8h ticket refeição. Centro — Ins-
crição-CIEE — R. da Constituição,
67. (identidade, CPF e declaração
escolar atual); Informações —
Tel: 210-1266 Ramais: 147. 152.
134 e 189. 
TECNÔLOGO EM PROCESSA-MENTO DE DADOS — 2' ao 5'
Oracle, SQL e Windows 95 M/F 8h
vale transporte e ticket refeição.
Centro — Inscriçâo-CIEE — R. da
Constituição, 67. (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Infor-
mações — Tel: 2101266 Ramais:
147,152,134 e189.
TECNÔLOGO EM — Processa-
mento de Oados. 3° ao 5* período.Oracle, SQL e Windows 95, sexo
m/f, 8h, vale transporte e ticket
refeição, Centro. Inscrição: CIEE
R. da Constituição, 67, (identida-, CPF e declaração escolar
atual); Informações: Tel.: 2101266
Ramais: 147,152.134 e 1B9.
TECNÔLOGO EM — Processa-mento de Dados, 3o ao 5° período,Oracle. SQL e Windows 95, sexo
m/f. 8h. vale transporte e ticket
refeição. Centro. Inscrição: CIEE -
R. da Constituição, 67. (identida-de, CPF e declaração escolar
atual); Informações: Tel.: 210-1266
Ramais: 147,152,134 e 189.
TÉCNOLOGO EM PROCESSA-
MENTO DE DADOS — 3" ao 5»
M/F Bh vale transporte e ticket
refeição. Centro. Inscriçâo-CIEE— R. da Constituição, 67, (Identi-dade. CPF e declaração escolar
atual); Informações — Tel: 210
1266 Ramais: 147,152,134 e 189.

TECNÔLOGO EM — Processa-
mento de Dadoe, 3* ao 5" período,
Oracle, SQL e Windows 95. seno
m/f, vale transporte e ticket refei-
çao, Centro. CIEE - R. da Consti-
tuiçâo. 67, (identidade, CPF e de-
claraçâo escolar atual); Tel.:
2101266 ramais: 147, 152. 134 e

ADMINISTRAÇÃO OE EMPRESAS— 3° ao 4° periodo, excel, powerpoint windows 95 e word. sexo;fem., 8h.. ticket refeição e vaietransporte. Local: Penha. Inseri-
çâo - CIEE - R. da Constituição. 67.
(identidade. CPF e declaração es-colar atual); Informações - Tel.:2101266 Ramais: 147, 152. 134 e

ADMINISTRAÇÃO OE EMPRESAS— 4° ao 6". Word e Excel, m/f. Bh.Benflca. Inscrição CIEE - R. dàConstituição, 67 (identidade, CPFe declaração escolar atual)? infor-
maçôes - Tel: 2101266 ramais.147.152,134 e 189. _•

TECNÔLOGO EM — Processa- ]menlo de Dados, 3* ao 5' per..Practe, SQL e Windows 96, m/f,
8h, vale transporte e ticket refei- I
çâo. CIEE - R. da Constituição, 67,
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual); Informações - Tel.:
2101266 ramais: 147, 152, 134 e

TECNÔLOGO EM — Processa-
mento de Dados. 3o ao 5o ano,
sexo m/f. 8h, vale transporte e
ticket refeição. CIEE - R. da Cons-
tituiçâo. 67, (Identidade, CPF e de-
claraçâo escolar atual); Tel.: 210
1266 ramais: 147,152,134 e 189.
TURISMO — 2o ao 7o per.. Win-
dows 95 e Word, sexo m/f, 8h, vale
transporte e ticke refeição. Cen-
tro. CIEE - R. da Constituição, 67,
(identidade, CPF e declaração es-
colar atual); Tel.: 210-1266 ramais:147,152,134 e 189.
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ADM.DE EMPRESAS - (03 va-
gas). 6o ao 9o. Excel. Access e
Delphi, feminino. 6h, ticket refei-
çâo e vale transporte. Centro. Ins-
crição-ClEE-R. da Constituição.
67. (identidade. CPF e declaração
escolar atual); Informaçôes-Tel.:
210-1266 Ramais: 147, 152. 134 e
189.

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS5° ao 7o período, sexo: fem..
8h„ ticket refeição e vale trans-
porte Local: Centro. Inscrição -
CIEE - R. da Constituição. 67.
(identidade. CPF e declaração es-colar atual); Informações - Tel.:2101266 Ramais: 147. 152. 134 e189.

ADMINISTRAÇÃO — De Empre-sas. 3° ao 4' ano. Excel. Windows96, Word e Power Point. Feminino8tv Vale transporte e ticket retei.
çâo Penha. Inscrição CIEE-.fluada Constituição. 67 (identidade.CPF e declaração escolar atual):
Informações Tel.: 2101266 Ra-mais: 147.152.134e189

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS— 5° ao 7° periodo. excel, win-dows 95 e word. sexo: M/F, 8h.,"ticket refeição e vale transporte.Local: Centro. Inscrição - CIEE - R.da Constituição, 67, (identidade.CPF e declaração escolar atual);Informações - Tel.: 2101266 Ra-mais: 147,152,134 e 189.
ADMINISTRAÇÃO OE EMPRESAS— 4° ao 6o período, excel. win-
dows 95 e word, sexo: M/F, 8h.,
ticket refeição e vaie transporte.Local: Centro. Inscrição - CIEE - R.da Constituição. 67, (identidade,CPF e declaração escolar atual).Informações - Tel.: 2101266 Ra-
mais: 147,152,134 e 189.
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS• 1° ao 4o periodo. sexo: fem..
8h.. ticket refeição e vale trans-
porte. Local; Centro. Inscrição -
CIEE - R. da Constituipão. 67.
(identidade. CPF e declarapào es-
colar atual); Informapôes - Tel.:
2101266 Ramais: 147, 152, 134 e

ADM.DE EMPRESAS — 2° ao 6°,
nopôes de inglês, Internet, Win-
dows 95 e Word, feminino, 8h, tic-
ket refeipâo e vale transporte,Centro. Inscriçâo-CIEE-R. da
Constituição, 67, (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Infor-
mações-Tel.: 2101266 Ramais:147.152.134 e 189.

TÉCNOLOGO EM PROCESSA-MENTO DE DADOS — 3o ao 5'Oracle, SQL e Windows 95 M/F 8hvale transporte e ticket refeiçãoCentro — Inscriçâo-CIEE — R. daConstituição, 67, (identidade, CPFe declaração escolar atual); Infor-maçôes — Tel: 2101266 Ramais:147,152.134 e 189.

ADM.DE EMPRESAS - 4o a
Excel, Windows 95, Windows 3.x e
Word, M/F. Bh, vale transporte,assistência médica e cesta bási-
ca, Centro. Inscriçâo-CIEE-R. da
Constituição, 67, (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Infor-
mações-Tel.: 210-1266 Ramais:
147,152,134 e 189.
ADMINISTRAÇÃO — Com ênlaseem MKT, 1 vaga, 4o ao 8o periodo.Word, Excel, Power Point e inglês,
Vale transporte, Sede - (21) 542-
8086 Ramais 245, 246 e 247; Nú-
cleo Centro 220-2125; Núcleo Cas-
telo Branco 401-1325; Núcleo Sâo
Gonçalo 712-7454; Núcleo Volta
Redonda (24) 3484214
ADMINISTRAÇÃO — De Empre-sas 5o ao 6o Excel, Windows 95.
Word e noções de inglês. M/F, 8h
vale transporte e ticket refeição.Praça Mauá. Inscrição CIEE - R.
da Constituição, 67 (identidade,CPF e declaração escolar atual);
Int. Tel. 210-1266 Ramais: 147,152.134 e 189.

ADMINISTRAÇÃO — De Empre-
sas ou Ciências Econômicas. 4f
ao 7o, windows 95. word e Excel,
masculino. 8h, ticket refeição. Del
Castilho. Inscrição - CIEE - R. da
Constituição. 67 (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Infor-
maçôes - Tel: 2101266 ramais:
147.152,134 e 189.
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS- Ou Turismo. 3o ao 5o, Windows95 e inglês fluente, m/f, 7h. vale
transporte e ticket refeição, Cerv
tro. Inscrição - CIEE - R. da Cons-
tituiçâo. 67 (identidade, CPF e de-
claraçâo escolar atual);
Informações - Tel: 2101266 ra-
mais: 147,152,134 e 189.
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS— 3" ao 5°, windows 95, word eexcel, m/f, 8h. Centro. InscriçãoCIEE - R. da Constituição. 67'
(identidade. CPF e declaração es-colar atual); Informações - Tel:
2101266 ramais: 147, 152, 134

TECNÔLOGO DE — Processa-mentos de Dados, 2o ao 5o perlo-do. Access, Excel, Visual Basic,
Inglês fluente, Windows 95 e
Word, sexo m/f, 8h, Centro. CIEE -
R. da Constituição, 67. (identida-de, CPF e declaração escolar
atual); Tel.: 2101266 ramais: 147,
152,134 e 189.
TECNÔLOGO EM PROCESSA-MENTO DE DADOS — 3o ao 5oM/F 8h vale transporte e ticketrefeição Centro. Inscriçâo-CIEE —
R. da Constituição, 67, (identida-de, CPF e declaração escolaratual); Informações — Tel: 2101266 Ramais: 147,152,134 e 189.
TECNÔLOGO EM PROCESSA-MENTO DE DADOS — 3o ao 5oM/F 8h vale transporte e ticketrefeição. Centro — Inscrição-CIEE— R. da Constituição, 67, (identi-dade, CPF e declaração escolaratual); Informações — Tel: 2101266 Ramais: 147,152.134 e 189.
TECNÔLOGO EM — Processa-mentos de Dados, 1o ao 3o ano,
noções de inglês, excel, Ms-dos,Windows e Word, sexo m/f, 8h,vale transporte e ticket refeição,
Centro. CIEE - R. da Constituição,67. (identidade, cPF e declaraçãoescolar atual);

ADMINISTRAÇÃO — De Marke-ting. 2o ao 4o Excel, Windows 95,
Word e Inglês fluente feminino 8h
vale transporte e ticke refeição.
Centro. Inscrição - CIEE - R. da
Constituição, 67, (identidade. CPF
e declaração escolar atual). Inf.
Tel.: 210-1266 Ramais: 147, 152,
134 e 189.

ADMINISTRAÇÃO — De Empre-sas ou Ciências Contábeis ouCiências Econômicas (2 vagas). 6o
ao 10°. Excel, Windows 95 e Word.Fecninino. 8h. Vale transpor e re-feição no local. Cachambi. Inseri-
çâo CIEE - Rua da Constituição, 67
(identidade. CPF e declaração es
colar atual); Informações Tel,
2101266 Ramais: 147, 152, 134

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS— 1° ao 2o. noções em inglês,feminino. 8h, Centro. InscriçãoCIEE - R. da Constituição, 67
(identidade, CPF e declaração es-colar atual); Informações - Tel;
210-1266 ramais: 147, 152. 134 e189.

ADMINISTRAÇÃO — De Empre-sas ou Ciências Econômicas. 4o
ao 7'. Excel, Windows 95 e Word.
M/F. 8h. Vale transporte e ticket
refeição. Botafogo. Inscrição CIEE¦ Rua da Constituição, 67 (identi-dade, CPF e declaração escolar
atual); Informações Tel.: 2101266
Ramais: 147,152.134 e 189.

ADMINISTRAÇÃO — De Empre-sas. 3o ao 6o. Excel e Word. Femi-nino. Bh. Vale transporte e cesta
básica. Benfica. Inscrição CIEE -
Rua da Constituição, 67 (identida-de, CPF e declaração escolaratual); Informações Tel.: 2101266Ramais: 147,152.134 e 189.
ADMINISTRAÇÃO — De Empre-sas, 2o ao 4o. Excel, Windows 95,Word e Inglês fluente. Feminino8h, vale transporte e ticke refei-
çáo. Centro. Insc. CIEE - R. da
Constituição, 67. (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Inf.
Tel. 210-1266 Ramos: 147,152,134

ADMINISTRAÇÃO — CiênciasContábeis (1 vaga), 4° ao 7° perlo-do. conhecimentos de informática,desenvoltura, iniciativa e dina-
mismo, vale transporte, ticket re-
feição e cesta básica. Sede - (021)542-8086 ramais 245, 246 e 247;
Núcleo Cenlro - 220-2125; Núcleo
Castelo Branco - 401-1325; Núcleo
Niterói - 6214351; Núcleo São
Gonçalo - 712-7454: Núcleo Volta
Redonda-(024) 3484214.
ADMINISTRAÇÃO - De Empre-sas ou Ciências Contábeis. 2o
5o. Access. Windows 95, Word
Excel, inglês fluente. Masculino.8h. Ticket refeição e vale trans-
porte. Bonsucesso. Inscrição
CIEE - Rua da Constituição, 67
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual); Informações Tel.
2101266 Ramais: 147, 152, 134

ADMINISTRAÇÃO — De Marke-ting. 6° ao 7" Excel. Word e PowerPoint. M/F. 8h. Vale transporte^eiticket refeição. Centro. InscriçãoCIEE - Rua da Constituição,. 67
(identidade. CPF e declaração es-'colar atual); Informaçôs TeL.2JO-;1266 Ramais: 147.152,134 e 189
ADMINISTRAÇÃO - CiênciasContábeis/ Economia (1 vaga), 3*'ao 7o período, conhecimentomicro, capacidade de comunica-
çâo e dinamismo, vale transporte'refeição. Sede - (021) 548-6088*ramais 245, 246 e 247; Núcleo .
Centro - 2202125; Núcleo CasteloBranco - 401-1325; Núcleo Nfterôr--'6214351; Núcleo Sâo Gonç«loi?<712-7454; Núcleo Volta Redonda -
(024) 3404214.
ADMINISTRAÇÃO OE EMPRESAS— 5° ao 7o. windows 95 e wordr •
sexo m/f. 8h. vale transporte eticket refeição. Loc. Flamengo "
Inscrição - CIEE - Rua da'Constatuiçâo, 67. identidade, CPF e de*claraçâo escolar atual); Ihfdrma-
ções - Tel.: 2101266 ramaWW152,134 e 189. ¦oiu.nn»
ADMINISTRAÇÃO - De Empre-sas ou Ciências Contábeis ouCiências Econômicas (2 v&fcá),""
periodo 6o ao 10°. Excel.. Windows "
95 e Word. Feminino, jornada 8h.Ben. Vale transporte e retê^âõ" '
local. Local: Cachambi, Insc. CIEE '

R. da Constituição, 67 (identida-^de, CPF e declaração escolar"'atual); Inf. Tel. 2101266 Ramais:147,152,134 e 189. . , „
ADMINISTRAÇÃO - de Empre-
sas. 5o ao 6o. Excel, Windows 95 e
Word. M/F. 6h. Centro. Inscrição
CIEE - Rua da Constituição.^67^
(Identidade. CPF e declaraçAo es-
colar atual); Informações Tel.:
210-1266 Ramais: 147. 152, 134 e-

ADMIN. DE EMPRESAS OU/TU--RISMO — 3o ao 5o Período. Req.Windows 95 e inglês flueriW. Se-V
*o: M/F. Jom. 7h. + vakrtrâW'
porte e ticket refeição. Local: Cerç->r
tro. Inc. CIEE: R. da Constituição,
67 (Identidade, CPF e declat^çiiTescolar atual). Informações: Tels.: ,2101266 Ramais: 147, 152, 134 e,,iv nnirtim
ADMIN. DE EMPRESAS - 3o e 5o
periodo. Req. Windows 95, Word e
Excel. Sexo: M/F. Jom. 8h. + Bfr_
neficios. Local: Centro. Insc. CfêE-"
R. da Constituição, 67 (Identidade,CPF e Declaração escolar atual);^
Informações - Tels.: 210-1266 ra-"
mais 147,162,134 e 189.
ADMIN. DE EMPRESAS - Perlo--
do 4o ao 6o. Req. Word e Excel.-Sexo M/F. Jornada. 8h. + benefl-
cios. Benfica. Insc. CIEE: R^da-"
Constituição, 67, (identidade, CPF"
e declaração escolar atual); Inf.
Tel.: 210-1266. Ramais: 147.-1S2:•••
134 e 189. *
ADMINISTRAÇÃO - 2 vagas, 5"
ao 7° periodo, informática, ticket
refeição. Sede - (021) 542-8086 rã-''
mais 245, 246 e 247; Núcleo Cen-''
tro - 220-2125; Núcleo Castelo
Branco - 401-1325; Núcleo Niterói -'
621-4351; Núcleo Sao Gonçalo ^
712-7454; NOcleo Volta Redonda-"
(024) 348-4214.
ADMINISTRAÇÃO — 2 vaMs",JLao 4o periodo, ticket refeição. Se-
de - (021) 542-8086 ramais 245,246
e 247; Núcleo Cenlro • 220^125,.í
Núcleo Castelo Branco - 401-1325;
Núcleo Niterói - 621-4351 - Núcleo-
Sâo Gonçalo - 712-7454; Núcleo
Volta Redonda - (024) 3484214.
ADM. DE EMPRESAS — 1o e 2o
Período. Req. Noções de inQlês-
sexo: feminino. Jorn. 8h. +.6ene>«..-.
tidos. Local: CIEE - R. da Consti-....
tuiçâo, 67, (identidade, CPF e
declaração escolar atual);- Infor-—
mações: Tels.: 210-1266. Ramais;,..147,152 134 e 189.
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"ADMINISTRAÇÃO — 2 vagas. 3"
,ao 4* período, dinamismo, infor-

mâtica e morar próximo a Botalo-*go. vale transporte, cesta básica e
Iticket refeição. Sede * (021) 542-

8066 ramais 245.246 « 247; Núcleo
Centro • 220-2125; Núcleo Ceslelo'Branco • 401-1325; Núcleo Niterói •

.621-4351; NuJeo São Gonçalo -*712-7454. Núcleo Volta Redonda -
(024) 348-4214 
administração de marke-TING — 6" ao 7'. Internet, noções
de Inglês e Windows 95, m/f.. 6h.,vale transporte e ticket refeição.
Centro Inscrição • CIEE • R. da
Constituição, 67 (identidade. CPF
e'declaração escolar atual); Infor-
maçôes • Tel 210-1266 Ramais:
147 J». 134 e 169

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS5' ao 7* Excel, Windows 95 e
Word M/F 4h Ticket alimenta-
çáo Nova Iguaçú Inscrição CIEE •
Rua da Constituição. 67 (identida-de. CPF e declaração escolar
atual); Informações Tel. 210-1266
Ramais 147.152.134 e 189
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS2* ao 3* ano inglês fluente,Windows 95 e Word feminino 8hvale transporte e ticket refaiçio.Pilares. Inscrição-CIEE — R. daConstituição. 67. (identidade. CPFe declaração escolar atual); Infor-maçôes — Tel. 210-1266 Ramais:147,152,134 e 189

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS— 5* ao 7*. Excel. Windows 95 e
Word, m/f. 4h . ticket alimentação,Nova Iguaçu Inscrição - CIEE - R.
da Constituição. 67 (identidade.CPF e declaração escolar atual);
Informações • Tel 210-1266 Ra-
mais 147 152.134 e 189,
AOMINISTRAÇAO DE EMPRESAS1° ao 4* período, excel. powerpointr windows 95 e word Sexofecruntno. 8h. vale transporte e tic-ket refeição. Loc Centro Inseri-
çào • CIEE • Rua da Constituição.67/íidentidade. CPF e declaraçãoescolar atual); Informações - Tel
210-1266 ramais: 147. 152. 134 e189 ...
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS—..A* ao 7* excel. internet, win-dows 95. word e noções de inglês.SexO'feminino. 8h. loc CentroInscrição CIEE - Rua da Constitui-
çáo. 67 (identidade. CPF e decla-ração escolar atual); InformaçõesTel >210-1266 ramais: 147. 152.134 e 189
AOMINISTRAÇAO DE EMPRESAS—'(3'Vagas). 6o ao 9*. Excel. Ac-ce6»»Delphi. feminino. 6h. ticketrefeição e vale transporte, CentroInscrição • CIEE - R da Constitui-çàof67- (identidade. CPF e decla-ração escolar atual). InformaçõesTel: 210-1266 Ramais. 147. 152,134V189-
ADMINISTRAÇÃO OE EMPRESAS2# ao 6o. noções de inglês, in-ternet. Windows 95 e Word. femi*nino. 8h.. ticket refeição e valetransporte. Centro Inscrição •
CIEE • R da Constituição, 67
(identidade. CPF e declaração es-colar atual); Informações • Tel
210-1266 Ramais 147. 152. 134 e

ADMINISTRAÇÃO DE MARKE-
TING — 6* ao 7*. Internet, noções
de inglês e Windows 95. M/F. 6h.
Vale transporte e ticket refeição
Centro Inscrição CIEE - Rua da
Constituição. 67 (identidade. CPF
e declaração esseolar atual); In-
formações Tel.; 210-1266 Ramais;
147,152.134 e 189.
ADMINISTRAÇÃO — De Empre-sas ou Administração de Marke-
ting ou Marketing. 1* ao 2o ano,windows 95, word e excel. sexo:
fem . 8h.. vale transporte Local:Riachuelo. Inscrição - CIEE - R daConstituição, 67. (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Infor-maçôes - Tel,: 210-1266 Ramais:147,152.134 e 189
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS— 5° ao 6*. Excel, Windows 95.Word e noções de inglês. M/F. 8h.Vale transporte e ticket refeição.Praça Mauâ Inscrições CIEE -
Rua da Constituição, 67 (Identida-de. CPF e declaração escolaratual); Informações Tel.: 210-1266Ramais. 147.152.134 e 189.
ADMINISTRAÇAO — De Empre-sas — 2* ao 3* ano, inglês fluente,windows 95 e word. sexo: fem.Bh. vale transporte e ticket refei-
çáo Local: Pilares. Inscrição •
CIEE • R, da Constituição, 67.
(identidade. CPF e declaração es-colar atual); Informações - Tel.:210-1266 Ramais: 147, 152. 134 e

ANALISTA FINANCEIRO - 1 va-
ga. 20/35 anos. superior. 24 me-ses. curriculo. vt., outros. Centrode Oportunidades Ver.Hêlio N.deMoraes. Av 22 de Maio 5300 Ijs 08e 11 Centro Itaborai.
ANAUSE DE - Sistemas. 2* ao 5*
ano. Inglês fluente. Visual Basic.
Access. Excel. Windows 95 e
Word. sexo m/f. 8h, ticket refeição.
Centro CIEE • R. da Constituição.
67, (identidade. CPF e declaração
escolar atual), Tel.. 210-1266 ra-
mais: 147.152.134 e 189
ANAUSE DE — Sistemas ou Tee-
nólogo em Processamento de Da-
dos ou Informãtica, 3® Análise e
Informática / 2* * Tecnôlogo. Ex-
cel. Word. Windows 95. Access.
Power Point e Visual Basic, sexo
m/f. 8h. refeição no local. Castelo.
CIEE - R da Constituição. 67.
(identidade. CP^ e declaraçào es-
colar atual); Tel.. 210-1266 ramais:
147.152.134 e 189

ADMINISTRAÇÃO - 01 vaga. 3'ao 5C período, conhecimento deinformática Sede (021) 542-8086.ramais 245. 246 e 247. NúcleoCentro. (021) 220-2125 NúcleoCastelo Branco. 401-1325. NúcleoCastelo Branco. 401-1325. NúcleoNiterói. 621-4351. Núcleo SãoGonçalo. 712-7454 Núcleo VoltaRedonda (024) 348-4214.

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS— Ou Ciências Contábeis, 2° ao 5*
período. Access. Windows 95.
Word e Excel, inglês fluente, mas-
culino. 8h. ticket refeição e vale
transporte, p/ Bonsucesso, Inseri-
çâo CIEE - R. da Constituição. 67
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual); Informações Tel.:
210-1266 Ramais: 147. 152. 134 e
189. 
ADMINISTRAÇÃO — 1 vaga. 5" ao7° período, informática. Ticket re-feição. Sede - (21) 542-8086 Ra-mais 245, 246 e 247; Núcleo Cen-tro 220-2125; Núcleo CasteloBranco 401-1325: Núcleo Niterói621-4351: Núcleo São Gonçalo712-7454; Núcleo Volta Redonda
(24) 348-4214

ARQUITETURA E URBANISMO -vaga. 6* ao 8* período, domíniode Word. Excel. noçóe6 orçamen-tárias. boa aparência. Vale trans-
porte. Sede -121) 542-6066 Ramais
245.246 a 247; Núcleo Centro 220-
2125; Núcleo Castelo Braneb 401-
1325; Núcleo Niterói 621-4351; Nú-
cleo Sào Gonçalo 712-7454; Nú-
cleo Volta Redonda (24) 346-4214
ARQUITETURA E URBANISMO —

vagas. 3o ao 4" período, dina-
mismo. informática e morar próxi-mo a Botafogo. Vale transporte,
ticket refeição e cesta básica, Se-
de - (21) 542-6066 Ramais 245.246
e 247; Núcleo Centro 220-2125;Núcleo Castelo Branco 401-1325;
Núcleo Niterói 621-4351; Núcleo
Sâo Gonçalo 712-7454; Núcleo
Volta Redonda 124) 346-4214
ARQUITETURA — E Urbanismo (2vagas) 4# autocad e Windows 95.
noções em Inglês M/F 4h vale
transporte Centro Inscrição-CIEE— R. da Constituição. 67. (identi-dade. CPF e declaração escolar
atual); Informações — Tel: 210-
1266 Ramais; 147.152,134 e 169.

ARQUITETURA — E Urbanismo
(15 vagas) 1* ao 9° M/F 6h vale
transporte e ticket refeição. Ceo-
tro — Inscrição-CIEE — R. da
Constituição, 67. (identidade. CPF
e declaração escolar atual); Infor-
macões — Tel: 210-1266 Ramais:
147.152.134 e 189. 
ARQUITETURA E — Urbanismo.8# período, Autocad e Word, sexo
m/f. 7h, vale transporte e ticketrefeição. Centro Inscrição: CIEE -
R da Constuiçào. 67. (identidade.CPF e declaração escolar atual);

ADMINISTRAÇÃO — 1 vaga. 3" ao6* período, Vale transporte e Tic-ket refeição. Sede * (21) 542-8086Ramais 245. 246 e 247. NúcleoCentro 220-2125; Núcleo CasteloBranco 401-1325. Núcleo Niterói
621-4351. Núcleo Sâo Gonçalo712-7451: Núcleo Volta Redonda
(24) 348-4214 

ADMINISTRAÇÃO — 01 vaga 8"
período, conhecimento de Word.
Excel, redação própria. Ticket re-
feição e vale transporte Sede
(021) 54P-8086. ramais 245. 246 e
247 Núcleo Centro. (021) 220-
2126. Núcleo Castelo Branco. 401-
1325 Núcleo Niterói. 621-4351
Núcleo Sào Goncaio. 712-7454
NúcHío Volta Redonda (024) 348-
4214
ACWSTRAÇAO de marke-TING — 2° ao 4" Excel, Windows95. Word e inglês fluente. Femini-no,..8h. Vale transporte e ticketrefeição Centro. Inscrição CIEE -
Rua da Constituição. 67 (identida-de, CPF e declaraçào escolaratual); Informações Tel. 210-1266Ramais: 147.152,134 e 189.
Administração — Comércio Exte-rior (01 vaga), 5o ao 6° período,wo/d, excel, redação própria, cur-sando o último período, valetransporte e ticket refeição Sede.21-5428086 ramais 245. 246 e 247.Núcleo Centro 220-2125, NúcleoCastelo Branco 401-1325. NúcleoNiterói 621-4351, Núcleo São Gon-calo 712-7454. Núcleo Volta Re-doída 348-4214

ADMINISTRAÇÃO — 2 vogas. 5*ao 7o período, informática, Ticketrefeição. Sede - (21) 542-8086 Ra-mais 245. 246 e 247; Núcleo Cen-tro 220-2125; Núcleo CasteloBranco 401-1325; Núcleo Niterói621-4351; Núcleo Sào Gonçalo712-7454, Núcleo Volta Redonda
(24) 348-4214
ADMINISTRAÇÃO — 2 vagas. 1*ao 3' período, responsável, atentoe organizado, refeição no local.Sede - (21) 542-8086 Ramais 245.246 e 247. Núcleo Centro 220-2125.Núcleo Castelo Branco 401-1325;Núcleo Niterói 621-4351; NúcleoSão Gonçalo 712-7454; NúcleoVolta Redonda (24) 348-4214

ARQUITETURA E — Urbanismo.8o per.. Autocad e Word, m/t., 7h,
vale transporte e ticket refeição.
Centro. CIEE - R da Constituição,67. (identidade. CPF e declaraçioescolar atual); Tel.: 210-1266 ra-
mais 147.152.134 e 189.

ADMINISTRAÇÃO — De Empre-sas ou Ciências Econômicas pe-riodo 4" ao 7°. req Excel.. Win-dows 95 e Word. M/F. Jornada 8h.Vale transporte e ticket refeição.Botafogo, Insc. CIEE- R da Cons-tituiçáo, 67, (identidade. CPF e de-ciataçáo escolar atual); inf. Tel.210-1266 Ramais 147, 152. 134 e189
ADMINISTRAÇÃO — De Empre-sas ou Ciências Contábeis. Per. 2°ao 5o. req Access.. Windows 95.Word e Excel, inglês fluenteMasc '8h Ticket refeição e valetransporte Local BonsucessoInsc CIEE-R da Constituição. 67.(identidade. CPF e declaraçào es-coiaVátual); Inf Tel. 210-1266 Ra-mais-147,152.134 e 189
ADMINISTRAÇÃO - de Empre-sas 4° ao 6o Excel e Windows 95.M/F 8h Vale transporte e Refei-çào no local Rio Comprido Ins-criçào CIEE - Rua da Constituição.67 (identidade. CPF e declaraçàoescfiiar atual). Informações Tel.210-J266 Ramais 147. 152. 134 e189

ADMINISTRAÇÃO— 1 vaga, 4- ao5" período. Windows. Word. Excel.Vale transporte e vale refeição.Sede - (21) 542-8086 Ramais 2455.246 e 247; Núcleo Centro 220-2125;Núcleo Castelo Branco 401-1325;Núcleo Niterói 621-4351; NúcleoSão Gonçalo 712-7454; NúcleoVolta Redonda (24) 348-4214

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS— •4° ao 6o. Excel. Windows 95,Wiadows 3x e Word. m/t. 8h. Valetransporte, assistência médica ecesta básica. Centro Inscrição •
CI6E-- R da Constituição. 67(identidade. CPF e declaração es-coigr atual). Informações - Tel:210-1266 Ramais 147. 152. 134 em
ADMINISTRAÇÃO — 01 vaga. 3*ao 4» período, ter atuado em RH.conhecimento de Word. Excel earqtotvo. vale transporte e ticketrelação Sede (021) 542-8086. ra-mais 245. 246 e 247. Núcleo Cen-tro!021) 220-2125. Núcleo CasteloBra«co. 401-1325. Núcleo Niterói.621-4351 Núcleo São Gonçalo.712*7454 Núcleo Volta Redonda(024) 348-4214
adüinistraçAo de empresas— ao 4o. feminino. 8h. ticketrefeição e vale transporte. Centro.Inscriçào-CIEE-R. da Constituição.67.^identidade. CPF e declaraçãoespiar atual); Informações-Tel..21CF1266 Ramais: 147, 152, 134 e189:

ADMINISTRAÇÃO - 1 vaga, 6" ao8° período, conhecimento de in-formática e rotina de DP. Ticketrefeição e bilhete de sorviço. Se-de - (21) 542-8086 Ramais 245.246e 247; Núcleo Centro 220-2125;Núcleo Castelo Branco 401-1325;Núcleo Niterói 621-4351; NúcleoSào Goncaio 712-7454. NúcleoVolta Redonda (24) 348-4214
ADMINISTRAÇÃO - 1 vasa. 5-
período, conhecimento de Win-dows. Word. Excel. Vale transpor-te e vale refeição. Sede - (21) 542-8086 Ramais 245. 246 e 247; Nú-cleo Centro 220-2125; NúcleoCastelo Branco 401-1325; NúcleoNiterói 621-4351; Núcleo São Gon-
çalo 712-7454; Núcleo Volta Re-donda (24) 348-4214
ADMINISTRAÇÃO — 1 vaga. 2" ao3o período. Word. Excel e boa cali-
grafia. Vale transporte e ticket re-feição. Sede - (21) 542-8086 Ra-mais 245. 246 e 247; NúcleoCentro 220-2125; Núcleo CasteloBranco 401-1325; Núcleo Niterói621-4351, Núcleo São Gonçalo712-7454; Núcleo Volta Redonda
(24)348-4214

ARQUIVOLOGIA — 1 vaga. 5o ao
V período. Transporte, refeição
no local e seguro de vida. Sede -
(21) 542-8086 Ramais 245. 246 e
247; Núcleo Centro 220-2125; Nú-
cleo Castelo Branco 401-1325: Nú-
cleo Niterói 621-4351; Núcleo São
Gonçalo 712-7454; Núcleo Volta
Redonda (24) 348-4214
ARQUIVOLOGIA - 5" ao 6° Win-dows M/F 6h vale transporte e
refeição no local Centro Inseri-
ção-CIEE — R. da Constituição,67. (identidade. CPF e declaraçào
escolar atual); Informações —
Tel; 210-1266 Ramais: 147. 152.134 e189
ARQUIVOLOGIA — 5o ao 8* Win-
dows 95. M/F, 6h Vale transportee refeição no local Centro Insc.
CIEE • R da Constituição. 67.
(identidaoe. CPF. e declaração
escolar atual). Inf. Tel. 210-1266
Ramais 147.152.134 e 189.
AUX. ADMINISTRATIVO — (1 va-
ga) sexo masc.. 21/40 anos. nível
superior inc.. 36 meses experièn-cia. adm ou direito/exp. em corvcorrèncias. Local: Figueira. R$
800.00 f VT/ref. Centro de Opor-
tunidades Prol' Cremilda Vidigal.
Av. Presidente Kennedy, 1060 •
Centro - Duque de Caxias.
AUX DE EXPEDIÇÃO — 1 vaga.masc.. 20/35 anos. superior, 24meses, currículo, vt., outros. Cen-
tro de Oportunidades Ver.HêlioN.de Moraes. Av.22 de Maio, 5300l|S.08e 11 Centro-Itaborai.
CARDIOLOGISTA — 1 vaga. indlt.
25.50. Superior. Não exigida. Mo-
rar zona oeste/curriculo. Campo
Grande. Prod (70°o), Centro de
Oportunidades: Apolônio de Car-valho. Endereço. Av. Cesário de
Melo. 3321 • Centro • CampoGrande
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO' —
Ou Tecnôlogo em Processamentode Dados'ou Informática. 4* ao 5o.Windows 95. Word. Excel e Novell,masculino. 8h. vale transporte.Centro lnscriçào-CIEE-R da
Constituição. 67. (identidade, CPFdeclaraçào escolar atual): Infor-
maçóes-Tel.: 210-1266 Ramais:147. 152,134 e 189.

CLINICO GERAL — (1 vagai seio
indif.. 25/50 anos. nivel superior,
experiência não exigida Morar
zona oeste/curriculo. Local: Cam-
po Grande. Prod (70%). Centro de
Oportunidades Apolônio de Car-
valho Av Cesãrio de Melo. 3321 -
Centro - Campo Grande.
COMUNICAÇÃO SOCIAL — Mar-keting (01 vaga) 4* ao 5* período,conhecimentos de Word. Corel
Draw. Page Maker. Excel, morar
próximo a São Gonçalo/NIteroi.
Transporte e alimentação. Sede
21-5426086 ramais: 245. 246 e 247.
Núcleo Centro 220-2125; Núcleo
Castelo Branco 401-1325; Núcleo
Niterói 621-4351; Núcleo SSo Gon-
çalo 712-7454; Núcleo Volta Re-
donda 24-3484214.
COMUNICAÇÃO SOCIAL/ — Jor-
nalismo. 5o ao 7". Windows 95.
Word e Excel. M/F 6h, vale trans-
porte. Sâo Cristóvão. Inscrição-
CIEE-R. da Constituição. 67. (iden-tidade. CPF e declaraçào escolar
atual); Informações-Tel.: 210-1266
Ramais: 147.152,134 e 189.
COMUNICAÇÃO VISUAL - 5* ao
7' periodo. corei draw e pagema-ker. sexo: M/F. 4h. Local: Sâo
Cristóvão. Inscrição - CIEE - R. da
Constituição, 67, (Identidade. CPF
e declaração escolar atual); Infor-
maçôes - Tel.: 210-1266 Ramais'
147,152,134 e 189.
COMUNICAÇÃO VISUAL - 3* ao
7*. Corel Draw. Page Maker, Pho-
toshop. Windows 95 e Word. M/F.
8h. vale transporte. Centro. Inseri-
çào-ClEE-R da Constituição. 67.
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual); Informações-Tel.;
210-1266 Ramais: 147. 152. 134 e
189.
CORRETOR DE IMÓVEIS - 4 va-
gas. indif.. 25/40 anos. superior
inc.. nào exigida, ter carro e celu-
lar/Doa caligrafia. Barra/Recreio,
vt., ref. Centro de Oportunidades
Stuart Edgard Angel Jones,
Av.Geremário Dantas. 299 Lojas
B'C Tanque - Jacarepaguá.
CORTADOR DE MÁRMORES - 1
vaga. masc., 22/50 anos, 1c grauinc., 12 meses, exp acabamento
em geral. Itaipu. vt. Centro de
Oportunidades Jornalista Alberto
Torres. Av.Visc.do Rio Branco, s/
n* Terminal Rod.Joào Goulart -
Niterói.
CURSO ADM. DE EMPRESAS —
1° ao 4o per. Excel. Power Point,
Windows 95 e Word. tem. 8h. Vale
transporte e ticket refeição. Cen-
tro. Inscrição-CIEE. R. da Consti-
tuiçâo. 67 (identidade. CPF e de-
claraçâo escolaratual).Informações. Tel : 210-1266 ra-
mais 147,152.134 e 189.
CURSO ADM. DE EMPRESAS —
4* ao 7* per. excel. Internet, win-
dows 95. word e noções de inglês,
fem. 8h. Centro. Inscrição. CIEE.
Rua da Constituição. 67 (identida-de. CPF e declaração escolar
atual) Informações. Tel.; 210-1266
ramais 147.152,134 e 189.
CURSO ADM. DE MARKETING —
6' ao 7o. Internet, noções de In-
glôs e Windows 95. m/f. 6h. vale
transporte e ticket refeição. Cen-
tro. Inscrição, CIEE. R. da Consti-tuiçâo, 67 (identidae, CPF e decla-racaçâo escolar) atual.
Informações Tel.: 210-1266 ramais
147,152,134 e 189.
CURSO ADM. INDUSTRIAL - 3* e
4* per. excell, word e windows 85.
m/f. 8h. vale transporte e refeição
no local. Bonsucesso. Inscrição-
CIEE. R. da Constituição 67. (iden-tiade. CPF e declaração escolar
atual). Informações Tel.: 210-1266ramais: 147,152,134 e 189.
CURSO ADMINISTRAÇÃO DE EM-PRESAS — 5' AO T. Excell. Win-
dows 85 e Word m/f. 4h. Ticket
alimentação. Nova Iguaçu. Inseri-
çáo CIEE. R. da Constituição. 67,
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual). Informações. Tel.;
210-1266 ramais 147. 152. 134 e189.
DENTISTA — 2 vagas, indif, 25/50,Superior. Não exigida, CampoGrande. Prod.(50%), Centro de
Oportunidades: Apolônio de Car-
valho, Endereço; Av. Cesário de
Melo. 3321 • Centro • CampoGrande

ADMINISTRAÇÃO — 1 vaga, 4* ao5° periodo, conhecimento deWord. Excel. Vale transporte e re-feição no local. Sede - (21) 542-8086 Ramais 245. 246 e 247; Nú-cleo Centro 220-2125; Núcleo Cas-telo Branco 401-1325, NúcleoNiterói 621-4351. Núcleo Sâo Gon-calo 712-7454. Núcleo Volta Re-donda (24)348-1214

CIÊNCIAS CONTÁBEIS — 1 vaga,ao 4* periodo. morar próximoao Grajaú e dinâmico. Vale trans-
porte. Sede - (21) 542-8086 Ramais
245. 246 e 247. Núcleo Centro 220-2125; Núcleo Castelo Branco 220-
2125; Núcleo Niterói 621-4351; Nú-
cleo Sào Gonçalo 712-7454; Nú-
cleo Volta Redonda (24) 346-4214

ANALISTA DE CONTABILIDADE— 1 vaga. masc.. 20/35 anos. su-
perior. 24 meses, curriculo. vt..outros Centro de Oportunidades:Ver Hélio N de Moraes. Av 22 deMaio. 5300 Ijs 08 e 11 Centro Ita-borai.
ANALISTA DE VENDAS — 1 vaga.indif. 25'45. Superior inc. 12 me-ses, Exp, apoio vendedores/mo-rar próx.. Caxias. Centro de Opor-tunidades: Profa. CremildaVidigal. Endereço: Av. PresidenteKennedy. 1060 - Centro - Duque deCaxias

AOMNISTRAÇAO EMPRESAS -3* ao 4". Excel. Power Point. Win-
dows 95 e Word. feminino. 8h, tic-ket refeição e vale transporte. Pe-
nhai lnscrição-CIEE-R. da
Constituição. 67. (identidade, CPF
e declaração escolar atual). Infor-
ma9Ôes-Tel.: 210-1266 Ramais
147.152.134 e 189

ADMINSTRAÇAO — 2 vagas. 1-ao á* periodo. responsável, atento
orgfnizado. refeição no local Se-
de H021) 542-8086 ramais 245.246
e 247. Núcleo Centro - 220-2125;Nudeo Castelo Branco - 401-1325;Núcleo Niterói • 621-4351; Núcleo
Sào Gonçalo - 712-7454; NúcleoVolfl Redonda - (024) 348-4214
ADMINISTRAÇÃO EMPRESAS —
5* ao 7o, feminino. 8h. ticket refei-
çáq,e vale transporte. Centro. Ins-criç£o-CIEE-R da Constituição.67. (identidade. CPF e declaraçãoescolar atual): Informações-Tel.:210-1266 Ramais 147. 152. 134 e189
ADMINISTRAÇÃO EMPRESAS -5* ao 7*. Excel. Windows 95 eWord. M/F 8h. ticket refeição evaie transporte. Centro. Inscrição-CIEE-R da Constituição, 67. (iden-tid%0e. CPF e declaração escolaraluai) Informações-Tel 210-1266Ramais 147.152.134 e 189
ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL —
3° ao 4o. Excel. Word e Windows95. m/f. 8h . vale transporte e re-feição no local. Bonsucesso. Ins-cnçio - CIEE - R da Constituição,67 (identidade. CPF e declaraçãoescolar atual). Informações - Tel210»!266 Ramais 147. 152. 134 e189.
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS— 4* ao 6* Excel. Windows 95.Wirroôws 3.x e Word m/t 8h valetransporte, assistência médica ecesta básica Centro Inscrição-Cl&P^R da Constituição, 67(identidade. CPF e declaração es-colar atual). Informações — Tel:2iO-"!7R?ttamais: 147. 152. 134 e189.

ANGIOLOGISTA — (1 vaga) sexoindif.. 25/50 anos nivel superior,experiência não exigida, morarzona oeste/curriculo. Local: Cam-
po Grande. Prod (70%) Centrode Oportunidades Apolônio deCarvalho Av. Cesário de Melo.3321 - Centro - Campo Grande
ANALISE DE SISTEMAS - OuTecnôlogo em Processamento deDados ou Informática. 4o ao 6"
periodo. Análise e Informática. 3#4" Tecnôlogo. Delphi, sexo m/f.6h. Vale Transporte. Tijuca Ins-criçâo: CIEE - R. da Constituição.67. (identidade. CPF e declaraçãoescolar atual); Informações Tel.:210-1266 Ramais: 147, 152, 134 e189
ANALISE DE SISTEMAS — 2* ao7° periodo. Windows 95, Oracle.Clipper e Novell, sexo Masculino,8h. Vale Transporte e Ticket Re-feição. Vila Isabel, inscrição: CIEE• R da Constituição. 67. (identida-de. CPF e declaração escolaratual); Informações Tel.: 210-1266Ramais 147.152.134 e 189
ANALISE DE SISTEMAS — 2- ao5C período, inglês fluente, visualbasic. Access. Excel. Windows 95e Word. sexo m/f. 8hs.. Ticket Re-feição. Centro. Inscriâo: CIEE - R.da Constituição. 67. (identidade.CPF e declaracão escolar atual).Informações Tel 210-1266 Ra-mais 147.152.134 e 189
ANALISE DE SISTEMAS - OuTecnôlogo em Processamento deDados ou Informática, período 3*análise e informática / 2o Tecnólo-
go. Excel Word. Windows 95 Ac-cess. Power Point e Visual Basic,sexo m/f. 8h. refeição no local.
Castelo Inscricâo CIEE • R daConstituição. 67. (identidade. CPFe declaracão escolar atual). Infor-maçôes, Tel.: 210-1266 Ramais147.152.134 e 180
ANÁLISE DE — Sistemas ou Tec-nôlogo em Processamento de Da-do ou Informática. 4' ao 6® per -
Análise e Informática / 3° e 4" ¦
Tecnôlogo. Delphi. 6h. vale trans-
porte. Ti|uca CIEE - R da Consti-tuiçâo. 67. (identidade. CPF e de-
ciaracão escolar atual) Tel
210-1266 ramais 147. 152. 134 e
ANALISE de — Sistemas. 2' ao 7-
per. Windows 95 Oracle, Clippere Novell, masculino. 8h. vale
transporte e ticket refeição VilaIsabel CIEE - R da Constituição67. (identidade, CPF e declaraçàoescolar atual): Tel 210-1266 ra-mais 147.152.134 e 189

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 5 va-
gas. 4° ao 7o periodo. conheci-mento de informática, internet, in-
glês. boa caligrafia. Ajuda de
custo. Sede - (21) 542-8086 Ra-mais 245. 246 e 247; Núcleo Cen-tro 220-2125; Núcleo Castelo
Branco 401-1325; Núcleo Niterói621-4351; Núcleo São Gonçalo712-7454. Núcleo Volta Redonda
(24) 348-4214 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 1* ao 2*Windows 95 masculino 8h vale
transporte e refeição no localCentro — Inscrição-CIEE — R. da
Constituição. 67, (identidade. CPF
e declaraçào escolar atual). Infor-maçôes — Tel: 210-1266 Ramais147. 152,134e 189
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 4- ao 6-Excel e Windows 95 M/F 8h vale
transporte e refeição no local RioComprido Inscrição-CIEE—R da
Constituição, 67. (identidade. CPF
e declaraçào escolar atual); Infor-maçôes — Tel: 210-1266 Ramais147, 152.134 e 1B9
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 3° ao 4-
ano Excel M/F 8h vale transportee ticket refeição Centro Inscrição-CIEE — R. da Constituição. 67.
(identidade, CPF e declaração es-
colar atual). Informações — Tel:210-1266 Ramais: 147 152. 134 e189
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 5" ao7'. Excel, Masculino. 8h, Ticket re-feição. Centro. Inscrição - CIEE -
R. da Constituição. 67. (identida-de. CPF e declaração escolaratual); Informações - Tel/ 210-1266 Ramais 147.152.134 e 189
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 1o ao2o. Windows 95, Masculino. 8h.Vale transporte e refeição no lo-cal. Centro. Inscrição • CIEE - R.da Constituição, 67. (identidade.CPF e declaraçào escolar atual);Informações - Tel.: 210-1266 Ra-mais 147.152.134 e 189
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — 4* ao 6*Excel e Windows 95 M/F. 8h. vale
transporte e refeição no local. RioComprido. Insc. CIEE • R. da
Constituição. 67. (identidade. CPF
e declaraçào escolar atual). Inf.Tel 210-1266 Ramais: 147. 152.134e189
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 3* ao 4-ano. Excel. M/F 8b. vale transpor-te e ticke refeição Centro. Insc
CIEE • R da Constituição, 67
(Identidade. CPF e declaração es-colar atual): Inf Tel: 210-1266 Ra-mais 147,152.134 e 189
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 5* ao V
penodo. Excel, masculino. 8h tic-ket refeição, p/ Centro. InscriçãoCIEE: R da Constituição. 67 tiden-tidade. CPF e declaraçào escolaratual). Informações Tel.: 210-1266Ramais 147.152 134 e 189
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO —
Tecnôlogo em Processamento deDados ou Informática (2 vagas). 4*
ao 7* C Computação e Informàtt-ca/3* ao 5" Tecnôlogo em PD.Windows 95. Word e Excel. M/FBn. Vale transporte e ticket refei-
çâo, Sào Cristóvão. Inscrição •
CIEE - R da Constituição. 67
(identidade. CPF e declaração es-colar atual). Informações Tel:
210-1266 Ramais 147. 152. 134 e189
CLINICO GERAL — 01 vaga. indif..
25/50a. superior. 12 meses. 15 ho-ras por semana Jd CatarinaCentro de Oportunidades Prof
Paulo Freire. Rua Sâo José. 35toia M. Centro

DENTISTA —5 vagas, indif., 25/50 |anos, superior, 24 meses,esp.prótese/ortodontia/radlolo-
gia. diversos, RS 1 000.00 vt.. ref. ICentro de Oportunidades Stuart
Edgard Angel Jones. Av.Geremà-
rio Dantas, 299 Lojas B/C. Tanque |Jacarepaguá.
DERMATOLOGISTA — 1 vaga. in-
dif. 25/50. Superior. Nào exigida.Morar zona oeste/curriculo. Cam-
po Grande. Prod (70%). Centro de
Oportunidades: Apolônio de Car-valho, Endereço Av Cesário deMelo, 3321 - Centro • CampoGrande
DESENHO INDUSTRIAL — (01 va-
ga) 4° ao 7o período. Corel Draw.Photoshop. Page Maker. Ticketrefeição. Sede 21-5428086 ramais:
245, 246 e 247; Núcleo Centro 220-
2125; Núcleo Castelo Branco 401-1325; Núcleo Niterói 621-4351; Nú-
cleo Sào Gonçalo 712-7454. Nú-
cleo Volta Redonda 24-3484214.
DIREITO — 4" ano. windows 95 e
word. sexo: fem.. 8h., vale trans-
porte. Local: Centro. Inscricâo
CIEE • R. da Constituição. 67.
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual); Informações - Tel.:210-1266 Ramais: 147, 152, 134 e189;
DIREITO — 5o ao 8° período,Word. Excel, alguma experiênciana área trabalhista e não fumanteSede 21-5428086 ramais: 245, 246e 247; Núcleo Centro 220-2125;Núcleo Castelo Branco 401-1325;Núcleo Niterói 621-4351; Núcleo
São Gonçalo 712-7454; NúcleoVolta Redonda 24-3484214.
DIREITO — 3* ao 6° período, win-dows 95. word e excel, sexo: fem..
6h„ vale transporte. Local: Caste-Io. Inscrição - CIEE - R. da Consti-tuiçâo, 67, (identidade, CPF e de-
claraçâo escolar atual);Informações • Tel.: 210-1266 Ra-mais. 147.152.134 e 189.
DIREITO — (01 vaga) 7* ao 8*
período, carteira da OAB, morarou estudar próximo a Realengo,vale transporte. Sede 21-5428086ramais: 245. 246 e 247. Núcleo

j Centro 220-2125; Núcleo Castelo
I Branco 401-1325; Núcleo Niterói621-4351; Núcleo Sâo Gonçalo712-7454; Núcleo Volta Redonda24-3484214 

DIREITO — (01 vaga) T ao 8-
período, carteira da OAB. noçõesde informática. Vale transporte.Sede 21-5428086 ramais: 245. 246e 247; Núcleo Centro 220-2125;Núcleo Castelo Branco 401-1325;Núcleo Niterói 621-4351; NúcleoSéo Gonçalo 712-7464; NúcleoVolta Redonda 24-3484214.
DIREITO — 1 vaga, 7* período,dinamismo, perseverança e car-teira da OAB. vale transporte Se- Ide: 21-6428066 ramais 245. 246 e
247; Núcleo Centro: 220-2125; Nú-cleo Castelo Branco 401-1325;Núcleo Niterói: 621-4351; NúcleoSâo Gonçalo: 712-7454. Núcleo
Volta Redonda: 24-348-4214.
DIREITO — (5 vagas). 7* ao I
sexo: m/1, 6h. Vale transporte.Centro Inscrição: CIEE - R. da
Constituição. 67 (identidade. CPFe declaração escolar atual), infor-
maçôes Tel.. 210-1622 Ramais:147.152,134 e 189.
ECONOMIA — Administrção.Ciências Contábeis. 1 vaga. 5o ao
7* período, ticket refeição. Sede:
21-5428086 ramais: 245. 246. 247;
Núcleo Centro: 220-2125; Núcleo
Castelo Branco: 401-1325; Núcleo
Niterói' 621-4351; Núcleo SâoGonçalo: 712-7454, Núcleo Volta
Redonda: 24-3484214
ECONOMIA — Administração, 1
vaga, 4" ao 5' periodo, Word. bons
conhecimentos de excel. Access,
transporte e refeição no local.
Transporte e refeição no local.
Sede: 542-6066 ramais: 245. 246 e
247; Núcleo Centro 220-2125; Nú-
efeo Castelo Branco 401-1325.
Núcleo Niterói: 621-4351; NúcleoSão Gonçalo: 712-7454; NúcleoVotta Redonda: 24-3484214.
EMPREGO-160 endereços eletrô- |nicos exclusivos do RH da maio- jres empresas para enviar curricu-Io Tel.: 256-2336. Consultewww 4100 com/gente Com infor-maçôes gratuitas
ENDOCRINOLOGISTA — (1 vaga)sexo indif.. 25/50 anos idade, nivelsuperior, experiêntia não exigida,morar zona oeste/curriculo. Lo-cal Campo Grande. Prod f70°i»)Centro de Oportunidades Apolô-nio de Carvalho Av Cesário deí Melo. 3321 • Centro - Campo

| Grande.

ENC.DE PRODUÇÃO — (01 vaga),masc.. 25/40. 2*grau. 60 meses. |exp.chefia e liderança. RS 600.00.Centro de Oportunidades Ver. Hé- Ilio N de Moraes - Av. 22 de Maio. |5300 Ijs 08 e 11 - Centro - Itaborai
ENGENHARIA CIVIL — (01 vaga)5* ao 8* periodo. noções de in-
glês. espanhol, word. excel. dina-mismo. maior de 18 anos. Ticketrefeição, ticket café. vale frans-
porte e assistência médica. Sede21-5428086 ramais: 245. 246 e 247;Núcleo Centro • 220-2125; NúcleoCastelo Branco - 401-1325; NúcleoNiterói - 621-4351; Núcleo SãoGonçalo - 712-7454; Núcleo VoltaRedonda -24-3484214.
ENGENHARIA CIVIL — (01 vaga)6a ao 8° periodo. experiência emreformas prediais de 1 a 2 anos.Vale transporte e vale refeição.Sede • 21-5428086 ramais 245.246e 247; Núcleo Centro • 220-2125;Núcleo Castelo Branco - 401-1325;'Núcleo Niterói - 621-4351; NúdeoSâo Gonçalo - 712-7454; NúcleoVolta Redonda - 24-348-4214.
ENGENHARIA CIVIL — (01 vaga)
6* ao 8* período, desembaraço e
ter estagiado em outra empresa.
Ticket refeição. Sede 21-5428066ramais; 245, 246 e 247. Núcleo
Centro - 220-2125; Núcleo Castelo
Branco - 401-1325 Núcleo Niterói -
621-4361 Núcleo Sio Goncaio •
712-7454 - Núcleo Volta Redonda -
24-3484214.
ENGENHARIA CIVIL — 8* ao 9°.
sexo: m/f. 6h, vale transporte, Rio
Comprido. Inscrição; CIEE - R. da
Constituição, 67 (identidade, CPF
e declaração escolar atual), infor-
maçôes: Tel.: 210-1266. Ramais:147.152.134 e 189.

I ENGENHARIA CIVIL — 5B ao V,
Excel. Windows 95 e Word, sexo:

| M. 8h. Vale transporte. Penha.Inscrição: CIEE - R. da Constitui-
| çáo, 67 (identidade, CPF e decla-

ração escolar atual), informações:
| Tel.: 210-1266 ramais: 147. 152.

134 e 189.
ENGENHARIA — Civil, refeição no
local, Rio Comprido. CIEE - R. da
Constituição, 67, (identidade. CPF
d declaraçào escolar atual); Tel.:210-1266 ramais: 147, 152, 134 e
ENGENHARIA — Civil, 6* ao 8°
ano. Excel. Windows 95 e Word,
masculino, 6h, vale transporte e
refeição local. Jacarepaguá. CIEE- R, da Constituição, 67. (identida-de. CPF e declaração escolar
atual); Tel.: 210-1266 ramais: 147,
152,134 e 189.
ENGENHARIA — Civil. 4- ao 5°
ano, Autocad, Excel. Windows 95
e Word. m/f. 8h vale transporte e
ticket refeição. Centro. CIEE • R.
da Constituição. 67, (Identidade.CPF e declaração escolar atual);
Tel.: 210-1266 ramais: 147, 152,
134 e 189.
ENGENHARIA CIVIL - 7" ao 9*
Excel, Windows 95 e Word M/F 4h,
vale transporte. Engenho de Den-
tro. Inscrição - CIEE - R. da Cons-
tituição. 67. (identidade. CPF e de-
claraçâo escolar atual),
Informações - Tel.: 210-1266 Ra-
mais: 147,152,134 e 189.
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO —
(1 vaga), 8* ao 10" período, residir
em Niterói ou São Gonçalo, Refei-
çâo no local e vale transporte.
Sede (21) 542-6096 Ramais: 245,
246 e 247. Núcleo Centro 220-2125.Núcleo Castelo Branco 401-1325.
Núcleo Niterói 621-4351. Núcleo
Sào Gonçalo 712-7454. Núcleo
Volta Redonda (24) 34&4214.
ENGENHARIA DE PROOUÇÃO —
1 vaga. 7* ao 8* período, vale
transporte e ticket refeiçaô. Sede'
21-5426066 ramais: 245,246 e 247;
Núcleo Centro: 220-2125; Núcleo
Castelo Branco: 401-1325: Núcleo
Niterói; 621-4351; Núcleo SioGonçalo: 712-7454; Núcleo Volta
Redonda: 24-3484214.
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO -1 vaga. 8* ao 10* perido, informá-
tica, refeição no local, transporte
empresa. Sede: 21-5428086 ra-
mais: 245, 246 e 247; Núdeo Cen-
tro: 220-2125; Núcleo Castelo
Branco: 401-1325; Núcleo Niterói:
621-4351; Núcleo São Gonçalo;
712-7454. Núcleo Volta Redonda:24-3484214.
ENGENHARIA ELETRÔNICA -
(01 vaga) 7e ao 8° período, doml-
nio no uso de micro e inglês técni-
co Auxilio transporte e refeição.
Sede: 21-5428086 ramais: 245, 246
e 247; Núcleo Centro - 220-2125;Núcleo Castelo Branco - 401-1325;
Núcleo Niterói - 621-4351, Núcleo
Sâo Gonçalo • 712-7454; Núcleo
Volta Redonda - 24-3464214
ENGENHARIA ELÉTRICA — Ele-
trotècnica. 2* ao 4° ano. Masculi-
no. 6h Vale transporte, ticket re-
feiçáo. lanche e assistênciamédica. Rocha. Inscrição CIEE -
Rua da Constituição, 67 (identida-CPF e declaraçào escolar
atual); Informações Tel.: 210-1266Ramais: 147,152.134 e 189.
ENGENHARIA ELÉTRICA — 5" ao
7°. Excel e Word. M/F. 6h. refeição
no local. Centro. Inscrição - CIEE •
R. da Constituição. 67, (identida-de. CPF e declaração escolar
atual); Informações - Tel. 210-1266Ramais: 147,152, 134 e 189
ENGENHARIA ELÉTRICA — 6- ao
8°. Excel. Windows 95. Word e In-
glês fluente, feminino. 6h. vale
transporte e ticket refeição. Cen-
tro. Inscrição - CIEE - R. da Cons-
tituição, 67, (identidade, CPF e de-
claraçâo escolar atual);
informações • Tel. 210-1266 Ra-
mais: 147.152,134 e 189.
ENGENHARIA MECÂNICA - (02vagas) 5" ao 8° periodo, conheci-
mento de informática e de auto-
móvel. Refeição no local. Sede
21-5428066 ramais: 245. 246 e 247;
Núcleo Centro - 220-2125: Núcleo
Castelo Branco - 401-1325; Núcleo
Niterói • 621-4351, Núcleo Sào
Gonçalo - 712-7454; Núcleo Volla
Redonda - 24-3464214.
ENGENHARIA MECÂNICA — En-
genharia Têxtil, 1 vaga. 7* ao 8*
período, windows, word, excel e
bons conhecimentos de inglês.
Cesta básica, vale transporte, mé-
dico. dentista. Sede: 21-5428086
ramais: 245. 246 e 247; Núcleo
Centro: 220-2125; Núcleo Castelo
Branco: 401-1325, Núcleo Niterói:
621-4351; Núcleo Sâo Gonçalo:
712-7454; Núcleo Volta Redonda.
24-3484214.
ENGENHARIA MECÂNICA — 1 va-
ga. 1* ao 4a período, noções de
informática e inglês. Sede: 21-
5428066 ramais. 245. 246 e 247;Núcleo Centro: 220-2125; Núcleo
Castelo Branco: 401-1325; Núcleo
Niterói: 621-4351. Núcleo SáoGonçalo: 712-7454; Núcleo Volta
Redonda: 24-3484214
ENGENHARIA MECÂNICA — 1 va-
ga. 6° ao 7o período, conhecimen-to de inglês, word. excel. powerpoint internet Sede: 21-5428086
ramais: 245. 246 e 247; NúcleoCentro: 220-2125; Núcleo CasteloBranco: 401-1325; Núcleo Niterói:621-4351; Núcleo Sáo Gonçalo:712-7454; Núcleo Volta Redonda:24-3484214.
ENGENHARIA MECANCICA - 2Vagas. 6° ao 8* periodo. word e
excel. refeição no local e trans-
porte. Sede: 21-5428086 ramais:245, 246 e 247; Núcleo Centro:220-2125; Núcleo Castelo Branco:401-1325; Núcleo Niterói: 621-4351; Núcleo Sâo Gonçalo. 712-7454; Núcleo Volta Redonda: 24-3484214.
ENGENHARIA MECÂNICA — 1 va-
ga. 5* ao 8° periodo. word. excel e
bons conhecimentos de inglês,vale transportes e refeição no lo-
cal. Sede 21-5428086 ramais: 245.246 e 247; Núcleo Centro 21-5428086; Núcleo Castelo Branco401-1325; Núcleo Niterói: 621-4351 Núcleo Sáo Gonçalo: 712-7454, Núcleo Volta Redonda: 24-3484214.
ENGENHARIA — Mecânica. 5° ao9° per.. Excel. Windows 95 e Word.sexo m/1. 6h. vale transporte. Ra-mos. CIEE • R. da Constituição. 67.
(identidade. CPF e declaração es-colar atual); Tel 210-1266 ramais:147.152,134 e 189
ENGENHARIA — Mecânica. 6o ao8* per.. Excel. Windows 95 e Word.noções inglês, sexo m/f. 6h. refei-
çâo no local e vale transporte. Ilhado Governador CIEE • R. daConstituição. 67. (identidade. CPFe declaraçào escolar atual): Tel
210-1266 ramais: 147. 152. 134 e189
ENGENHARIA — Mecânica. 5* ao9* per. Excel. Windows 95. Word.sexo m/f. 6h. vale transporte. Ra-*mos CIEE-R da Constituição. 67.
(identidade. CPF e declaração es-colar atual); Tel: 210-1266 ramais:147.152.134 e 189

ENGENHARIA — Mecânica. 5* ao7* per.. Excel, Windows 95. Word e
noções de inglês, sexo m/f. vale
transporte e ticket refeicàc Bon-sucesso. CIEE • R d» Corsruui-
çâo. 67, (identidade. CPF necia-
ração escolar atual) Tel.:
210-1266 ramais: 147. 1K. 134 e189.
ENGENHARIA MECÂNICA — 5' ao
7'. Excel. Windows 95. Word e no-
ções de inglês. M/F. 6h. Vale
transporte e ticket refeição. Bon-
sucesso. Inscrição CIEE - Rua da
Constituição. 67 (identidade. CPF|
e declaração escolar atual); Infor-
macões Tel.: 210-1266 Ramaisr147,152.134 e 1B9. —
ENGENHARIA MECÂNICA—3* ao8*. Masculino. 6h. Vale transporte,ticket refeição, lanche e assistên-cia médica. Rocha. Inscrição CIEE- Rua da Constituição. 67 (identi-dade. CPF e declaração escolaratual); Informações Tel.: 210-1266Ramais: 147.152.134 e 189.
ENGENHARIA QUlMICA — (1 va-
ga), 5o ao 8a período, conheci-mento de inglês, técnico e infor-mática, vale transporte e ticketrefeição. Sede (21) 542-6086 Ra-mais: 245, 246 e 247. Núcleo Cen-tro 220-2125. Núcleo Castlo Bran-co 401-1325. Núcleo Niterói621-4351 Núcleo Sáo Gonçik)712-7454. Núcleo Votta Redonda
(24) 348-4214.
ENGENHARIA QUlMICA — (1 va-
ga). 4* ao 5' período, inglês fluen-
te. café da manhã, almoço e vale
transporte. Sede (21) 542-6086 Ra-
mais: 245, 246 e 247. Núcleo Cen-tro 220-2125. Núcleo CasteloBranco 401-1325 Núcleo Niterói621-4351. Núcleo Sào Gonçalo
712-7454. Núcleo Volta Redonda
(24) 348-5214.
ENGENHARIA - (2 vagas). 5* ao8* periodo, conhecimentos de in-formática. refeição no local. Sede
(21) 542-8086 Ramais* 245. 246 e
247. Núcleo Centro 220-2125. Nú-cleo Castelo Branco 401-1325, Nú-
deo Niterói 621-4351. Núcleo SioGonçalo 712-7454. Núcleo Volta

| Redonda (24) 3484214.
ENGENHEIRO CIVIL — 1 vaga, in-
dif, 24/55 anos. superior. 12 me-ses. exp.casas populares. Campo
Grande, vt. Centro de Oportunida-des Stuart Edgard Angel Jones.Av.Geremário Dantas. 299 LojasB/C Tanque Jacarepaguá.
ENGENHEIRO DE MtNAS/GEÔLO-GO — 1 vaga. masc.. 21/65 anos.superior, nào exigida. Niterói.Centro de Oportunidades Jorna-lista Alberto Torres. Av.Visc.doRio Branco, s/n* TerminalRod.Joào Goulart - Niterói.
ENGENHEIRO ELÉTRICO - 01vaga. masc.. 25/40a.. superior, 60meses, liderar equipe/ manut' in-formática. Centro (Rio). 3.400.00.outros Centro de OportunidadesEdgar de Santana Leite. Rua Ni-
colau Cobelas, 1 - Centro' Nilôpo-lis. 
ENGENHEIRO MECÂNICO - (01vaga), masc., 30/45. superior, 96
meses, exp.caminhão/morar no
município, Itaborai, vt. Centro de
Oportunidades Ver. Hélio N. de
Moraes - Av. 22 de Maio, 5300 Ijs
06 e 11 - Centro- Itaborai.
ESCRrTURARIO FISCAL — 1 va-
ga, indif. 18/45. Superior inc, Não
exigida. C contábeis ou adminis-tração. 272,00, Vt/ref. Centro de
Oportunidades: Ver. Hélio N. Mo-
raes. Endereço: Av. 22 de Maio,
5300 L|s 8 e 11 - Centro - Itaborai
FARMACÊUTICO — 1 vaga. Indif.21/50. Superior. Não exigida, Far-
macêutico júnior. Tanguá, 900,00,Vt. Centro de Oportunidades: Ver.
Hélio N. de Moraes. Endereço: Av.
22 de Maio. 5800 Ijs. 6 e 11 -
Centro - Itaborai
FATURISTA - 1 vaga. masc. 20/35. Superior. 24 meses. Curriculo.Vt/outros. Centro de Oportunida-des: Ver. Hélio N. de Moraes. En-
dereço: Av. 22 de Maio, 5300 Ijs 8
e 11 - Centro •Itaborai
FONOAUDIÚLOGO — 1 vaga. in-
dif. 25/50. Superior. Não exigida,Morar zona oeste/curriculo, Cam-
po Grande, Prod (70%). Centro de
Oportunidades: Apolônio de Car-
valho. Endereço: Av. Cesário de
Melo, 3321 - Centro • Campo
Grande
GARÇONETE - (03 vagas), lem..
18/28. 1'grau, 6 meses, Itaborai.vi. Centro de Oportunidades Ver.Hélio N. de Moraes - Av. 22 de
Maio, '5300 l|s 06 e 11 • Centro -
Itaborai.

PROMOTOR 0E VENDAS - 1 va-
ga. indit.. 23/35 anos, 2- grau. 24
meses, exp.lCMS. juros e CNT.
verbas/inf. Tribobó, RS 500,00, vt.,
ref., outros. Centro de OPortuni-
dades Jornalista ALberto Torres.
Av. Visc.do Rio Branco, s/n* Ter-
minai Rod. João Goularl Niterói.
RADIOLOGISTA — (1 vaga) anvbos sexos, 25/50 anos. superior,experiência não exigida, morarzona oeste/curriculo, p/ CampoGrande, prod (70%). Centro deOportunidades: Apolônio da Car-valho. Av Cesário de Melo, 3321 -
Centro - Campo Grande.
RECEPCIONISTA — 2 vagas, tem.
15/15, 2* grau inc. Não exigida.
Morar Centro de Itaborai, 136,00.
Centro de Oportunidades: Ver.
Hélio N. de Moraes. Endereço: Av.
22 de Maio. 5300ljs 8 e 11-Centro j- Itaborai
RELAÇÕES PÚBLICAS - 01 vaga.fem.. 25/40a., superior. 24 meses,
desejável inglês. Gávea. 1.500.00
vt/ ref/ outros. Centro de Oportu-
ntdades Prof. Paulo Freire. Rua
São José. 35 Loja M, Centro.
REUMATOLOGISTA — 1 vaga, m-
dif. 25/50, Superior. Não exigida.
Morar zona oeste/curriculo, Cam-
po Grande, Prod (70%), Centro de
Oportunidades/Apolônio de Car-
valho. Endereço: Av. Cesãrio de
Melo. 321 - Centro - Campo Gran-
de
SECRETARIA DE DIRETORIA —
01 vaga. fem.. 23/30a„ superiro.
24 meses, registro no MTB, Cen-
tro, 1.000,00, vt/ outros. Centro de
Oportunidades Prof. Paulo Freire,

i Rua Sâo José, 35 Loja M. Centro.
TÉCNICO DE MECÂNICA - 3-ano. masculino, 8h. vale transpor-te e ticket refeição, Centro. Inseri-
ção-ClEE-R. da Constituição. 67,
(identidade, CPF e declaração es-colar atual); Informações-Tel.:210-1266 Ramais: 147, 152, 134 e189;
TÉCNICO DE MECÂNICA - 2*ano, Centro, masculino, 8b, vale
transporte e ticket refeição. Inseri-
çâfrCIEE-R. da Constituição, 67,
(identidade, CPF e declaração es-oolar atual); Informações-Tel.:210-1266 Ramais: 147, 152, 134 e189.
TÉCNICO EM PROCESSAMENTO/— De Datos/ou Técnico em Infor-mática, (02 vagas), 2* e 3* ano.Windows 95 e Internet, masculino.6h, ticfcet refeição, Centro. Inseri-
çáo-ClEE-R. da Constituição. 67,
(Identidade. CPF e declaração es-colar atual); Informações-Tel.:210-1266 Ramais: 147, 152, 134 e
TÉCNICO EM SECRETARIADO —
1* ao 2# ano. Windows 95 e Word.M/F 8h Vale transporte, refeiçãono local e lanche. Santo Cristo.Inscrição CIEE - Rua da Constitui-
çáo, 67 (identidade. CPF e decla-ração escolar atual); InformaçõesTel.: 210-1266 Ramais: 147, 152.134e 189
TÉCNICO EM TElECOMUNICA-
ÇÔES — 2" ao 3o ano. Excei, MS-DOS. Windows 95 e Word. M/F. 8h.Vale transporte. Saúde. InscriçãoCIEE - Rua da Constituição, 67
(Identidade, CPF e declaração es-colar atual); Informações Tel.:
210-1266 Ramais: 147, 152, 134 e
TÉCNICO EM TELECOMUNICA-
ÇÕES — 3* ao 4* ano. Inglês téc-nico. M/F. Mi. Vale transporte eticket refeição. Centro. InscriçãoCIEE • Rua da Constituição. 67
(identidade. CPF e declaração es-colar atual); Informações Tel.:
210-1266 Ramais: 147. 152, 134 e
TORNEIRO MECÂNICO -1 vaga,masc.. 20/50 anos. 1* grau. 24 me-
ses, Tribibó, vt. Centro de Oportu-nidades Jornalista Alberto Torres,Av.Visc.do Rio Branco, s/n* Ter-
minai Rod João Goulart • Niterói.
ULTRASSONOGRAFISTA - (T va-
ga) sexo indif., 25/50 anos. nível
superior, experiência não exigida,morar zona oeste/curriculo. Lo-
cal. Campo Grande. Prod (70%).Centro de Oportunidades Apolô-
nio de Carvalho. Av. Cesário de
Melo. 3321 - Centro - Campo
Grande.
UROLOGISTA— 1 vaga, Indif. 25/50, Superior. Não exigida, Morarzona oeste/curriculo. CampoGrande. Prod (70%), Centro deOportunidades: Apolônio de Car-valho, Endereço: Av. Cesário de
Melo. 3321 • Cenlro • CampoGrande

AUX. DE CONTABILIDADE - 1
vaga. masc. id. 26 a 30 anos. 2*
Grau. exp. 36 meses. exig. 2* grautécnico, morar no município do
Rio. Local; Tiluca. RS 280.00. Vale
trasporte 0 outros. Centro de
Oportunidades Edgar de Santana
Leite. R. Nicolau Cobeias, 101
Centro/Nilôpolis. 
AUX. DE COZINHA - (1 vaga) se-
xo masc., 29/45 anos idade. 1*
grau Inc. 24 meses, morar no Ca-
cuia. local: Ilha. RS 225.00 -t VT/
rei. Centro de OportunidadesStuart Edgard Angel Jones. Av.
Geremário Dantas, 299 • Lojas B/
C • Tanque - Jacarepaguá.
AUX. DE DEPOSITO — 3 vagas,masc. 18 a 30 anos, 1* grau com-
pleto. Auditiva, São Cristóvão.224.80. V. transporte, refeição no
local, assist. médica, Centro deOportunidades: Professor Paulo
Freire, Setor: Balcão de Empre-
gos dos Deficientes, Endereço:
Rua São José, 35 - Loja M - Cen-
tro
AUX. DE DEPÓSITO — 3 vagas,masc, 18 a 30 anos, 1* grau com-
pleto. Auditiva. São Cristóvão,224,80. V. transporte, refeição no
local. Assist. médica, Centro de
Oportunidades: Professor Paulo
Freire, Setor: Balcão de Empre-
gos dos Defieientes, Endereço:Rua São José. 36 loja M - Centro
AUX.DE DEPTO.DE PESSOAL - 1
vaga. fem.. 25/35 anos, 2* grau, 12
meses, sist.genius. rescisão,rec.e seleção, Benfica, RS 500,00Centro de Oportunidades Dr.Rob-son Romero de Oliveira. Av.Tin-
guã 75Centro-Queimados.
AUX.DE MANUTENÇÃO- 1 vaga.masc., 22/50 anos, 4* série. 12
meses, manutenação industrial,Campo Grande, vt.. outros. Centro
de Oportunidades Prof.Paulo Frei-
re. Rua São José, 35 Loja M Cen-
tro.
AUX.DE MANUTENÇÃO — 1 vaga.masc.. 25/40 anos, 2° grau. 12 me-ses, exp.almox. e arq./inventário/reparo. Benfica, RS 450,00. Centrode Oportunidades Dr.Rotoson Ro-mero de Oliveira, Av.Tinguá. 75
Centro-Quelmados
AUX.DE ODONTOLOGIA — 1 va-
ga. indif., 23/50 anos, 2* grau,meses. registro CRO/inf./exp,raio-X dentário, Tijuca. vt„ref. Centro de OportunidadesProf.Paulo Freire. Rua Sâo José,
35 Loja M Centro.
AUX.DE SERV.DIVERSOS — 1 va-
ga. masc.. 18/46 anos. 4* série, 12meses, rotina de fazenda, Itabo-ral. Centro de Oportunidades Ver.Hélio de N.de Moraes, fy*22 deMaio. 5300 ljs.08 e 11 éentroItaborai.
AUX.DE SERV.GERAIS - 2 vagas,fem., 45/58 anos. 1* grau Inc.. 12meses, ser aposentada. S.J.deMeriti. RS 165.00. Centro de Opor'
tudiades Dr.Robson Romero de
Oliveira. Av.Tinguá, 75 Centro-Queimados.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Admi-nistraçâo/Economia. 10 vagas. 5*ao 7* período. Word, Excel. Ticketrefeição. Sede • (21) 542-8086 Ra-mais 245, 246 e 247; Núcleo Cen-tro 220-2125; Núcieo CasteloBranco 401-1325: Núcleo Niterói621-4351; Núcleo Sáo Gonçalo712-7454; Núcleo Volta Redonda
(24)348-4214.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — 1 vaga.4* ao 5* período, conhecimentosda área contábil, usuário de Worde Excel. Vale transporte e ticketrefeição, Sede • (21) 542-6086 Ra*mais 245. 246 e 247; Núcleo Cen-
tro 220-2125; Núcleo CasteloBranco 401-1325; Núcleo Niterói621-4351; Núcleo Sáo Gonçalo712-7454; Núcleo Volto Redonda
(24) 348-4214
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 1 vaga.ao 7* período, conhecimentosde informãtica, ICMS. experiênciaem escritório contábil. Vale trans-
porte, Sede • (21) 542-8066 Ramais245 246 e 247; Núcleo Centro 220-2125; Núcleo Castelo Branco 401-1325; Núcleo Niterói 621-4351; Nú-cleo Sáo Gonçalo 712-7454; Nú-cleo Volta Redonda (24) 3484214
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — 1 vaga.4* ao 6* período, conhecimento decontas a pagar e receber, domíniode Word e Excel. Ticket refeição ebilhete de serviço. Sede • (21) 542-8086 Ramais 245. 246 e 247; Nú-cleo Centro 220-2125; Núcleo Cas-telo Branco 401-1325; Núcieo Nite-rói 621-4351; Núcleo São Gonçalo712-7454; Núcleo Volta Redonda
(24) 348-4214
CONFEITEIRO (A) - 1 vaga. 20 a
50.4* série. exp. 12 meses, doces
e salgados. Muriqui. Centro de
Oportunidades Min. Sérgio Motta.R. Dr. Curvelo Cavalcante, 582.Centro-ltagual.
CONFEITEIRO (BOLO) - 01 vaga.fem. 18/50a., 4' série, 6 meses,
confeitar bolos e fazer doces. Ita-
boral, 136,00, vt. Centro de Opor-
tunidades: Ver Hélio N. de Mo-raes, Av. 22 de Maio, 5300 Ljs. 06
e 11 - Centro - Itaborai.
CONFEITEIRO — 3 vagas. masc.
18/30,1* grau inc, 12 meses, São
Gonçalo, 300,00, Vt/ref, Centro de
Oportunidades: São Gonçalo, En-
dereço: Av. Presidente Kennedy.397 - Centro-São Gonçalo
CONFEITEIRO — 02 vgas. masc..20/35a.. 2" grau, 12 meses. Mari-cã, 450,00. vtI outros. Centro de
Oportunidades: são Gonçalo. Av.Presidente Kennedy. 397 - Centro• Sâo Gonçalo.
CONFERENTE DE MERCADORIAS— 3 vagas, masc, 20/45, 1' grau.12 meses. Disp. de horário/morar
próximo. Caxias, Centro de Opor-tunidades: Profa. Cremilda Vidi-
gal. Endereço: Av. Presidente
Kennedy. 1060 - Centro - Duque de
Caxias

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS — 2vagas. masc. 21/30. Alfabetizado.18 meses, Morar próximo ao Fon-
seca, Niterói. 140,00. Vt/outros,
Centro de Oportunidades: SãoGonçalo, Endereço: Av. Presiden-
te Kennedy, 397 - Centro - SâoGonçalo

CONTINUO — 1 vaga. seco masc..18/23 anos. 2* grau. 6 meses exp.inf/morar no município. Itaborai,RS 160,00 vt/outros Centro de
Oportunidades Ver. Hllo N. de Mo-
rais. Av. 22 de Maio. 5300 Ljs 08 e
11-Centro/ltaboral

BABA — 1 vaga, fem. id. 21 a 60
anos. r grau. Exp. 12 meses,exig. dormir no local. Zona Sul RS272,00. vale transporte e outros.Cenro de Oportunidades Edgar de
Santana Leite, R. Nicolau Cobe-Ias. 01 Centro/Nilopolis.

COPEIRO — 03 vagas. masc. 25/
35a.. 1* grau inc. 12 meses, exp.

lanchonete, Niterói 250,00 vt/ref. Centro de Oportunidades; São
Gonçalo. Av. Presidente Kenrwdy,397 - Centro - Sâo Gonçalo.

BABA — 1 vaga. fem. id. 17 a 25.4* série. exp. nao exig.nao fumar,
viajar c/ a familia. Local: Itaguai.RS 136,00 Centro de Oportundia-des Min. Sérgio Motta. R. Dr. Cur-velo Cavalcante. 582. Centro-lta-
guai.

COSTUREIRA OVERLOQUISTA -2 vagas, fem. 20/40,1o grau inc, 24
meses, Sáo Gonçalo, 172,00, Vt.
Centro de Oportunidades: Sào
Gonçalo. Endereço: Av. Presiden-Kennedy. 397 • Centro - São
Gonçalo

BALCONISTA — Definha pesada.01 vaga. masc., 25/35a., 1# grau.12 meses, Carta de referência,Itaguai. Centro de OportunidadesMin. Sérgio Motta, Rua Dr. Curve-Io Cavalcante. 582 - Centro - Ita-
guai.

COSTUREIRA PROFISSIONAL1 vaga. fem, 25/45.1o grau inc. 12
meses, Exp. almofadas/morar
próximo, Jd. Primavera, Centro de
Oportunidades: Profa. Cremilda
Vidigal. Endereço: Av. PresidenteKennedy. 1060 - Centro • Ouque deCaxias.

BALCONISTA DE BAR — 3 vagas,masc. 25/38. 1e grau inc, 24 me-
ses, Morar em Niterói, 186.00, Ou-
tros, Centro de Oportunidades:Sâo Gonçalo, Endereço: Av. Pre-
9idente Kennedy, 397 - Cenlro •
Sâo Gonçalo

COSTUREIRA RETISTA - 4 va-
gas, fem, 18/50, 1° grau inc. 12
meses, Overloquista e colaretista.Sào Gonçalo. 172,00, Vt, Centro de
Oportunidades: Sâo Gonçalo. Eiv
dereço: Av. Presidente Kennedy,397 • Centro - Sâo Gonçalo

GARÇONETE - 13 vagas. (em.
18/25. 6 meses. Vt, Centro de
Oportunidades. Ver. Hélio N. de
Moraes. Endereço: Av. 22 de
Maio, ljs 6 e 11 - Centro • Itaborai
GASTROENTEROLOGISTA — 1
vaga. indif. 2550. Superior. Nào
exigida. Morar zona oeste/curri-
culo. Campo Grande, Prod (70%),Centro de Oportunidades: Apolô-
mo de Carvalho. Endereço: Av.
Cesário de Melo, 3321 • Centro •
Campo Grande
GEÓLOGO — (1 vaga) sexo
masc., 25/30 anos. nivel superior,
12 meses experiência, disp. paraviajar. Local: Centro. RS 1.200.00.
Centro de Oportunidades Prof.
Paulo Freire Rua Sâo José, 35
Loja M - Centro 
GINECOLOGISTA — 1 vaga. indlt,
25/50, Superior. Nào exigida. Mo-
rar zona oeste/curriculo. Campo
Grande. Prod (70%]. Cenlro de
Oportunidades: Apolônio de Car-
valho. Endereço: Av. Cesário de
Melo. 3321 • Centro • Campo
Grande
INFORMÁTICA — |1 vaga). 4° ao7' período, domínio de Dephi e
banco de dados, vale transporte.
Sede (21) 542-Í0B6 Ramais; 245.
246 e 247. Núcleo Centro 220-2125.Núcleo Castelo Branco 401-1325
Núcleo Niterói 621-4351 Núcleo
Sâo Goncaio 712-7454. Núcleo
Volta Redonda (24) 348-4213
MATEMÁTICA/ ESTATÍSTICA -
4- AO 7" PERÍODO. Office 97. Ac-
cess e interesse pela área comer-
ciai. vale transporte, refeição no
local e cesta básica. Sede - (21)542-80» Ramais 245. 246 e 247;
Núcleo Centro - 220-2125; Núcleo
Castelo Branco - 401-1325; Núcleo
Niterói - 621-4351; Núcleo Sio
Gonçalo • 712-7454; Núcleo Volta
Redonda - (24) 348-4214.
MÉDICO DE PERÍCIAS - 1 vaga.
sexo indif. 24/55 anos. superior.
24 meses exp. Centro de Oportu-
nidades Ver. Hélio N. de Morais.
Av 22 de Maio. 5.300 Ljs 08 e 11.
Centro/ltaborai.
MEC. DE REFRIGERAÇÃO — (1I vaga) masc.. 20/40. 2* grau. 24

| meses exp.. chiller/self/minispllt/disp de horário, p/ Campo Gran-
de. RS 400,00. vt/ref/outros. Cen-
tro de Oportunidades: Apolônio de
Carvalho. Av. Cesário de Melo,
3321 - Centro - Campo Grande.
NUTRICIONISTA — (1 vaga) se»o
masc.. 22/45 anos Idade, superior.
12 meses experiência. Exp. cozi-
nha industrial. Local. Rio Comprl-
do. RS 676,00 + VT/ref. Centro de
Oportunidades Stuart Edgard Arv
gel Jones Av. Geremário Dantas.
299 - Lojas B/C - Tanque • Jacaré-
paguà. .
ORTOPEDISTA — 1 vaga, indlt.
25/50. Superior. Não exigida. Mo-
rar zona oeste/curriculo. Campo
Grande. Prod (70%). Cenlro de
Oportunidades: Apolônio de Car-
valho. Endereço: Av. Cesário de
Melo. 3321 - Centro - CampoGrande
ORTOPEDISTA — 01 vaga. mdil..
25/50a.. superior. 12 meses. S. J
de Meriti Centro de oportunida-des Prof Paulo Freire. Rua São
Jose. 35 Loia M. Centro.
OTORRINOLARINGOLOGISTA --
1 vaga. indif. 25/50. Superior. Nào
exigida. Morar zona este'curricu-lo. Campo Grande. Prod (70%).Centro de Oportunidades Apolô-nio de Carvalho. Endereço Av.
Cesário de Meto. 3321 • CEntro •
Campo Grande
PEDIATRIA - (1 vaga) sexo indlt.
25/50 anos. nivel superior, expe-riéncia náo exigida. Morar zonaoeste/curriculo. Local: CampoGrande. Prod (70%). Centro deOportunidades Apolônio de Car-valho. Av Cesário de Melo. 3321 -
Centro - Campo Grande.
PISCOLOGIA — 01 vaga. 3o ao 4*
periodo. ter atuado em RH. co-nbecimentode Word. Excel, arqui-vo vale transporte e ticket refei-
çào. Sede • (21) 542-8066 Ramais245. 246 e 247. Núcleo Centro •
220-2125; Núcleo Castelo Branco •
401-1325; Núcleo Niterói • 621-.4351. Núcleo Sào Gonçalo • 712-7454. Núcleo Volta Redonda - (24)348-4214.
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BALCONISTA DE PAPELARIA - 2vagas, fem, 18/35,2* grau, 12 me-
ses, Sào Gonçalo, 165,00, Vt. Cen-tro de Oportunidades: Sâo Gonça-lo, Endereço. Av. Presidente
Kennedy, 397 - Centro - SSo Gon-
çalo .

COSTUREIRA RETISTA - 2 va-
gas, fem. 18/50a„ 1o grau inc. 12meses, overloquista e colaretista,Sào Gonçalo, São Gonçalo,172,00. vt. Centrod e Oportunida-des: São Gonçalo, Av. PresidenteKennedy, 397 - Centro - São Gor>-
çalo.

PROFESSORES - Inglês e Espa-
nhol com experiência, formadosem Letras/Pedagogia ou áreas
afins. Ligar para Tel.: 438-2301 /
438-9040

BALCONISTA DE BAR — 2 vagas,
masc, 25/35, 1* grau inc, 24 me-ses, Morar em Niterói. Niterói.186,00, Vt, Centro de Oportunida-des: São Gonçalo. Endereço: Av.
Presidente Kennedy, 397 - Centro- Sâó Gonçalo

COSTUREIRA — 2 vagas, sexo
tem. 18/50 anos. 4' serie. 6 meses
exp. Itaborai, vt. Centro de Opor-
tunidades Ver. Hélio N. de Morais.
Av. 22 de Maio, 5.300 Ljs 08 e 11Centro/ltaborai. _____

ADMITE-SE — Moças de 18 a 25
anos para atendimento â executi-vos. Não precisa residir. Mesmosem experiência. Tel.: 460-3030
Cód. 802585 Caio.
AGENTE PATRIMONIAL -1 vaga,masc., 25/40 anos. 2* grau. 24 me-
ses, Barra. R$ 210,00, vt. Centrode Oportunidades Prol.Paulo Frei-
re, Rua Sào José. 35 Loja M •
Centro.
AJ. DE MEC. DE REFRIGERAÇÃO— 2 vagas. masc. id. 18 a 50. 4*
série. Exp. 12 meses. exig. exp.
em refrigeração de autos. Local:Jacarepagua. RS 450.00. Vale
transporte. Centro de Oportunida-des Stuart Edgard Anel Jones. Av.

j Geremário Dantas. 299 Lojas B/C.
Tanque-Jacarepagua.
AJ. DE MEC. HIDRÁULICO — 3vagas. masc. 21/45. 1* grau. 12
meses, Lavar e montar peças deônibus, São Gonçalo, 180,00. Vt.
Centro de Oportunidades: Sào
Gonçalo. Endereço: Av. Presiden-te Kennedy. 397 - Centro - São

I Gon^al°
AJUDANTE DE COZINHA — 4 va-
gas, fem. 26/32, 1* gráu, 1B me-ses, Niterói. Vfref. Centro deOportunidades: Sào Gonçalo. En-
dereço: Av. Av. Presidente Ken-
nedy. 397 - Centro - Sào Gonçalo
AJUDANTE DE PADARIA — 2 va-
gas. masc. 20/40a. 1# grau. 24 me-ses. Niterói. Vt. Centro de Oportu-
nidades: São Gonçalo. Endereço.i Av. Presidente Kennedy. 397 -
Centro - São Gonçalo
ARQUITETO — 3 vagas, indif.. 24/55 anos. superior. 12 meses,exp.casas populares, CampoGrande, vt Centro de Oportunida-des Stuart Edgard Angel Jones.Av.Geremário Dantas. 299 LojasB/C Tanque-Jacarepaguá.
ARRUMADEIRA — 1 vaga. fem 21a 60 anos, 4* série. exp. 12 meses,domir no local. Zona Sul. RS272,00. vale transporte e outros.
Centro de Oportunidades: Edgarde Santana Leite, R. Nicolau Co-
belas. 01 - Centro/Nilôpolis.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO— 1 vaga. fem. id. 25/50. 2* grauexp. 12 meses em dep. pessoal/contab./iss./icms. Local: Nova
Iguaçu. RJ 400.00. VI. Centro de.
Oportunidades Jornalista Alberto
Torres. Av. Vise. do Rio Branco,
s/n Terminal Rod. João Goulart.
Niterói.
ASSISTENTE COORD. — De Pro-
duçào, 1 vaga. masc. 25/50, 2°
grau. 6 meses, controle navio,
Macaé (emb.). Centro de Oportu-
nidades: Macaé. Endereço: Rua
Francisco Portela. 954 • Centro -
Macaé 
ASSISTENTE DE ENC. — De Ope-

j ração. 1 vaga. masc, 25/50, 2*
grau. 6 meses, sala de controle de
navio. Macaé (emb). Centro de
Oportunidades: Macaé. EndereçoRua Francisco Portela. 954 - Cen-
tro - Macaé
ATENDENTE — De lanchonete. (3vagas) sexo indif, 14/25 anos. 2*
grau inc., experiência, não exigi-da. Cursar 1* ou 2* série 2* grau/morar próx. Local: Caxias. RS191.00 * VT/ref. Centro de Opor-tunidades Prof* Cremilda Vidigal.Av. Presidente Kennedy. 1060 •
Centro - Duque de Caxias
ATENDENTE DE LANCHONETE -6 vagas. fem. 20/30a., 2* grau. 6meses, morar próximo ao Fonse-ca. Niterói. 136.00 vt/ref. Centro deOportunidades. São Gonçalo. Av.Presidente Kennedy. 397 - Centro- Sâo gonçalo.
AUX.DE COMPRAS - 1 vaga.
masc., 20/35 anos. superior. 24
meses, currículo, vt. outros. Cen-tro de Oportunidades Ver.Hêlio
N de Moraes. Av.22 de Maio. 5300lis 08 e 11 Centro -ItaboríT.

BALCONISTA — 1 vaga. masc..
18/45 anos, 1* grau Inc. 6 meses,
balcão de frios. Nova Iguaçu, RS
190,00. Centro de OportunidadesDr.Robson Romero de Oliveira
Av.Tinguá. 75 Centro-Queimados.

COZINHEIRA DOMESTICA — 1
vaga. fem. id. 21 a 60 anos. 4*
série. exp. 12 meses. exig. dormir
no local/ does. orig. e xerox + ref.
Local: Zona Sul. RS 272,00. Vale
transporte. Centro de Oportunida-des Edgar de Santana Leite. R.
Nicolau Cobelas, 01 • Centro-Nilo-
polis.

BARMAN — 1 vaga, masc., 20/35anos. 1* grau, 12 meses, Barra,
RS 500,00. vt., outros. Centro de
Oportunidades Prof.Paulo Freire.Rua Sào José, 35 Loja M Centro.
BILHETEIRO - 3 vagas. Indif, 18/26,2* grau, Náo exigida, Disp. ho-
rário/noçôes de recepção. Dlver-sos, 250.00, Vt/ref. Centro de
Oportunidades: Profa. CremildaVidigal, Endereço: Av. PresidenteKennedy. 1060-Centro-Duque de
Caxias
BOMBEIRO HIDRÁULICO — 1 VI-
ga. masc., 1* grau Inc.. 24 meses,Benfica. RS 450,00. Centro deOportunidades Dr.Robson Rome-ro de Oliveira Av.Tinguá, 75 Cen-
tro-Queimados.
BORRACHEIRO — 1 vaga, masc.18/40 anos, 1* grau, 24 meses,
exp.torno desempeno e polimen-to, Fonseca. RS 250,00, vt. Centrode Oportunidades Jornalista Alberto Torres, Av.Visc.do Rio Bran-co. s/n* Terminal Rod.João Gou-lart-Niterói.
CADASTRADOR • Gosta de ler.escrever, ganhe RS 222,00 sema'
nais com envelopamento. Escreva
para Caixa Postal 28541 Cep21832-970 RJ Mande selos.
CAIXA DE LOJA -1 vaga. indef.18 a 25. T Grau exp. 6 meses.Morar próximo/disp. de horário.Local: Leblon. RS 224,00. Vale
transporte e refeição. Centro deOportunidades Stuart Edgard An-
gel Jones. Av. Geremário Dantas.299. Lojas B/C Tanque-Jacarepa<
gua.
CAIXA — 1 vaga. fem. 17/25a., 1*
grau inc. 6 meses, morar no muni'cfplo. Itaborai. 200.00. Centrod <Oportunidades: Var. Hélio N. deMoraes. Av. 22 de Maio, 5300 Ljs.
06 e 11 -Centro -Itaborai.
CAIXA—2 vagai, se«o fem. 18/28anos, 2* grau. 6 meses de exp.habilidade para matemática. Ita-
borai. vt Centro de Oportunida-des Ver Hélio N. de Morall, Av.22 de Maio. 5.300 Ljs 0) e 11 Cerv-tro/ftaboral.
CALDEIREIRO— 1 vaga. masc. W,
20/46.2* grau. eip. 24 mee*s. eip.na função, morar próximo. Santis-simo RS 564,00. Vt/ref/outros,Centro de Oportunidade Apolôniode Carvalho. Av. Cesário de Melo,3321 - Centro/Campo Grande.
CAPOTEIRO — 1 vaga. masc. kl.18 a 60.4* série exp. 1 més esto-fador ou capoteiro. Local: Itaguai.RS 320,00. Centro de Oportunida-des Min. Sérgio Motta. R. Dr. Cur-velo Cavalcante, 562. Centro-lta-
guai.
CHEFE DE DEPÓSITO — 5 vagas,masc. W. 20 a 46 anos 2* grau.exp. 12 meses exig. Experiéncaem grandes lojas de móveis. Lo-
cal; Penha. RS 1.500,00. Valetransporte e outros. Centro de
Oportunioades Edgar de Santana

I Leite, Rua Nicolau Cobelas. 01
CentrfrNilopóHs,
CHEFE OE PRODUÇÃO - (sabêol(1 vaga) sexo masc., X/56 anosidade. 2* grau. 12 meses expe-riéncia, massa pronta/prod. final.Local: Jacaré. RS 300.00 + VT.Centro de Oportunidades Prof.Paulo Freire. Rua São José.Loja M • Centro.
COMÉRCIO EXTERIOR - Rela-
ções Internacionais. 1 vaga, 5*6* período, Word, Excel, bons co-nhecimentos de inglês (atuar emexportação), Vale transporte e va-le refeição, Sede • (21) 542-6066Ramais 245. 246 e 247: NúcleoCentro 220-2125; Núcleo CasteloBranco 401-1325; Núdeo Niterói621-4351; Núcleo São Gonçalo712-7454; Núdeo Volta Redonda(24) 348-4214

FECHADEIRA - } vagas. lem. 2o(38. 1* grau inc. 24 meses, Sà4Gonçalo. 172,00 Vt. Centro>4^Oportunidades: São Gonçalo. Eni1dereco: Av. Presidente Kennedy?397 - Centro - São Gonçalo
FLORISTA — 2 vagas. masc,>140, alfabetizado. 6 meses. Sãc£Gonçalo. Vt. Centro de Oportuni^

| dades: Sâo Gonçalo. Endereço^Av. Presidente Kennedy. 397Centro • Sâo Gonçalo £
FORMAÇÃO GERAL - 1- ao 2tano. estágio de segunda a sábadetcom escala aos domingos^ ualtftransporte. Sede • (21) 542-606$Ramais 245. 246 e 247; NúcledlCentro • 220-2125; Núcleo Castek{Branco - 401-1325; Núcleo Niteiôy!621-4351; Núcleo Sio Gonçalo {712-7454; Núcleo Volta Redorw&t
124)348-4214.
FORMAÇÃO GERAL - f ao 2*ano, Windows 95, sexo: f, 6h, vala
transporte. Barra da Tijuca.criçào: CIEE • R. da ConstihT
67 (identidade, CPF e declara
escolar atual), informações;,!
210-1266 ramais: 147. 152,1?
18*
formação geral - r mano. Windows 95 e Word.'tã4
l/m. Bh. vale transporte, rejeidft
no local a lanche. Santo CriMír
Inscrição: CIEE • R. da Constitui-
çáo. 67 (identidade. CPf 8 decla-ração escolar atuai). Informações:Tel.: 210-1266 ramais: 147,1^134 e 189.
FORMAÇÃO GERAL - f ao ?ano, sexo: f, 6h, vale transpofté.Rio Comprido. Inscrição: CIEB- sTel.: 210-1266 ramais: 147. 152,134e 189. , >; •
FORMAÇÃO GÇRAL — 3- anoMrn

; ternet (a nlve de usuário), sexo.I m/(, 6h, vale transporte, Cent^Inscrição: CIEE - R. da CorçjWvt;
çào. 67 (identidade. CPF e declkração escolar atual), informações:
Tel.: 210-1266 ramais: 147. 152.134 e 189. ^
FORMAÇÃO GERAL—01 vaga.!;,ao 2* ano, vale transporte, Sede •
(2t) 542-8066 Ramais 245. 24fe247; Núcleo Centro - 220-2125; fiútdeo Castelo Branco • 401-132$
Núcleo Niterói • 621-4361: NúcteíSão Gonçalo • 712-7454; NW»'Volla Redonda - (24) 348-421» «3
FORMAÇÃO GERAL - 022* ano, gostar de liderar,'..vmWtransporte. Sede - (21) 54MMB*Ramais 245, 246 e 247; N&MCentro • 220-2125; Núcleo Cqftt*Branco - 401-1325; Núcleo Niterói •
621-4351: Núcleo Sâo Gonçqltjt*712-7454; Núcleo Volta Redonda'rj
124)348-4214 ^
FORMAÇÃO GERAL - 02 vígás.2° ano. Word, excell. vale traf»^
porte e vale refeição. Sede> (21) >
542-6086 Ramais 245, 246 e'24toNúcleo Centro - 220-2125; Núcleo;Castelo Branco - 401-1325; Núcfee *
Niterói - 621-4351: Núcleo;, Sfr.Gonçalo - 712-7454, núcleo ^VqlW^Redonda-(24) 348-4214
FRENTISTA — (5 vagas) se?o'fem. 18/24 anos. 1* grau. expé^riôncia nâo exigida. Morar pfô*irAmo/disp horário Local: Inhaúma,RS 270,28/vt/ret. Centro de Opoiv'tunidades Prol* Cremilda Vidigíjl. <Av. Presidente Kennedy. Í06Q.'>,Centro • Duque de Caxias.
GERENTE DE VENDAS - 02:vjK.
gas. Indif., 20/45a., 2* grau, 38'^-"ses. disponibilidade, Higlertôjxi^lis, comissão, vt Centro 'dé^
Oportunidades Prof. Paulo Frelrfr.^Rua São José, 35 Loja M, Centro:1 ;
GUARDIÃO DE PISCINA — 1 vaga.;masc.. 25/30 anos, 2* grau, 12 rifa**ses. curso primeiros socòrroá^.trat.água. Jacarepaguá. vt.; MT/Centro de Oportunidades StuartEdgard Angel Jones Av.Gerèmã-'.rio, 299 Tanque Jacarepaguá'-'¦ ~
INSTRUMENTISTA 0E PNEUMA-/'TICO — 1 vaga, masc, 25/50, ^grau. 24 meses. Cert. de efflbty;..
que/calibração, Macaé (emb.),f'Centro de Oportunidades: Macaé./I Endereço: Rua Francisco Portéla,^/954 - Centro - Macaé
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA*-.:1 vaga, indif, 20/35,4* série", Não1;
exigida, Exp. Autocad e KTWL, ItjÍK
guai. Centro de Oportunidades:',I Min. Sérgio Motta, Rua Dr. Curve».'lo Cavalcante, 582 - Centro - Ita'" '
bü!LANCHEIRO — 1 vaga, masc., 23r.47 anos, 4* série. 12 meses, fa«r~
todo tipo de salgados, Ouelmè-':l
dos. RS 204.7S. Centro de Opont»''nidades Dr.Robson Romero WOliveira, Av.Tinguá, 75 Queima»' ¦'
dos. h
LANCHEIRO—2 vagas, masc, 2 Ò/|'

COZINHEIRO — (1 vaga) sexo
masc.. 28/35 anos, 1* grau, 12 me-
ses experiência, restaurante. Lo-
cal: Cenlro. RJ 250,00 + VT. Cen-
tro de Oportunidades Prol. Paulo
Freire. Rua Sâo José, 35 Loja M -
Centro.
COZINHEIRO - (1 vaga) sexo
masc., 25/50 anos, 1* grau, 24 me-
ses experiência, teddos (inos, lo-
cal: Copacabana. R$ 262,82 + VT.
Centro de Oportunidades Prof.
Paulo Freire. Rua Sào José. 35
Loja M • Cenlro.
DEDET1ZAD0R — 01 vaga, 20/
30a„ 2* grau, exp. nào exigida,
disp. de horário. Itaguai. 280,00.
Centro de Oportunidades Min.
Sérgio Motta, Rua Dr. Curvelo Ca-
valcante, 582 - Centro • Itaguai.
DEMONSTRADOR (A) - 1 vaga.
id. 16 a 55 1* grau. Local: Itagui.Centro de Oportunidades Min.
Sérgio Motta. R. Dr Curvelo Ca-
valcante, 562. Centro-ltaguai.

45. 2- grau inc. 12 meses. Fajeç.Vsalgados, Niterói, Vt/ref. Centro'de Oportunidades: Sáo GonCalQj^
Endereço: Av. Presidente KèrçKp
nedy. 397 - Cenlro - Sio GonçaUt-X*
MANICURE — (t vaga) sexo (em,»
20/35 anos idade. 1' giau, 12 me-" .,ses. Morar próximo. Local: Boto-J/
logo. RS 225.00 + VT. Cenlro de';.'Oportunidades Stuart Edgard Áh^
gel Jones. Av. Geremário Damas/'."
299 Lojas B/C - Tanque • Jacar*', .
paguA ü"i"
MANICURE — 1 vaga, tem. 18.44;iv
4* série, 5 meses, Referéndaa,.>Itaguai, Centro de Oportunidade?: pMin. S*rgio Mona, Rua Dr. Curvejv
Io Cavalcante, 562 • Centro ?
guai 
MANICURE — 01 vaga, fem. 20/
50a, 1* grau, 6 meses, referén-

. cias, Itaguai. Centro de Oportuni-
dades Min. Sérgio Motta. RuaCurvelo Cavalcanle. 562-Centro- '4
Itaguai. . £
MARCENEIRO — 1 vaga. masc. J20/ 60.1* grau inc. exp 12 meses.
Morar próximo a Campo Grande.
RS 300.00. Centro de Oportunida-des Apolônio de Carvalho, Av. Ce-
satiodeMelo,3321. Centro/ Cam-
po Grande.

DEMOSTRADOR — 10 vagas, se-xo indif., 18/50a., 4* série, exp àoexigida, produtos de beleza. Cen-
tro de Oportunidades: Ver. Hélio
N. de Moraes. Av. 22 de Maio.5300Ljs. 08e 11 - Centro-Itabo-ral.

k : 5• •

|

DOMÉSTICA -1 vaga. lem. id. 18
a 30.4* série. exp. 3 meses, morarmunicípio de Itaguai. RS
150.00. Centro de OportunidadesMin. Sérgio Motta. End. R. Dr.
Curvelo. 582, CentrcHtagual.
DOMÉSTICA—1 vaga. fem. 25.50.4* série. 3 meses, dormir no local/não fumar. Muriqui, 200,00. Centro
de - Oportunidades: Min. SérgioMotta, Rua Dr. Curvelo Cavalcan-te, 562-Centro-Itaguai

MARCENEIRO - 1 vaga, masc:
n/S5a.. 4- série, 3 meses, exp:
maquinários, llaual. Centro da
oportunidades Min. Sérgio Mottà,
Rua Dr Curvelo Cavalcante, 562
Centro-ltagual.  •••
MEC. DE ELEVADOR - 01 vaga,
masc.. 25/40a.. 2* grau. 24 meses, ¦
Centro. 600,00. vt/ ret./ outro*.
Centro de Oportunidades Pró\
Paulo Freire, Rua Sào José. 3S
Loja M, Centro.
MEC. DE EMPILHADEIR A - 2 vá- "

I gas. mesc 20/50a„ 1* grau. 60:.
meses, habilitação, R. Albuquer-
que. 650,00 vt/ outro». Centro dé.
Oportunidades Edgar de Santana
Leite. Rua Nicolau Cobelas. 1 - ./•Centro/ Nllôpolls.

DOMÉSTICA — 1 vaga, fem, 20/40. 4* série, 12 meses, morar nolocal, Itaguai, 160,00, Centro deOportunidades: Min. Sérgio Motta,Rua Dr. Curvelo Cavalcante, 562 •
Centro - Itaguai
DOMÉSTICA — 1 vaga, sexo fem.,25/45 anoa, r grau, 12 mesee exp.tomar conta de duas crianças, Ita-boral. R$ 272.00 vt. Centro daOportunidades Ver. Hélio N deMorais, Av. 22 de Maio, 5.300 Ljs06 e 11-Centro/Itaborái.
ELETRICISTA DE AUTOS — 1 va-
ga. masc, 18/35, 2" grau, 24 me-ses. Curso técnico, Itaguai, Centrode Oportunidades: Min. SérgioMotta, Rua Dr. Curvelo Cavalcan-te, 562 - Centro - Itaguai

MEC.DE MANUTENAÇÃO - 1 va-
ga, masc., 4* série, 36 meses,exp.gumdaste hidráulico. Jacaré, ^
RS 500.00. Centro de Oportunida- (des Dr.Robson Romero de Oüvéf- fI ra. Av.Tinguá, 75 Queimados. . .•
MEC. DE REFRIGERAÇÃO - {í *
vagas, masc. id. 25/40. 1' grav££ -J
exp. 24 meses exg.exp.umaún^ ,ca empresa Local: Jacarepaguá^. $í Vale transporte e refeição. Centr^/ jde Oportunidades Stuart Edgard^. ?
Angel Jones. Av. Geremário 0atf> jus. 299. Lotas B/C. Tanque-Jacagí -J
repagua. -.ív/ji
MECÂNICO DE AUTOS - 1 vaga ' J1 masc., 18/35a. 2* grau. 24 meseÇC jcurso Senai, Itaguai. Centro df>. >
Oportunidades Min. Sérgio Md*a^ 

Ŝ?* .*>Rua Dr. Curvelo Cavalcante, 562 tj.Centro - Itaguai. *

ELETRICISTA — 1 vaga, masc..20/60a.. 1* grau. 12 meses, cursoSenai ou Cefet/ Inst. medidores.Penha. 369,00. vt./ outros. Centrode Oportunidades Edgar de Sata-na Leite. Rua Nicolau Cobelas. 1 •
Centro/ Nilópolls.
ENC. K CONSERVAÇÃO E LIM-PEZA — 2 vagas. masc. 30/45. 1*
grau. 12 meses, Exp em super-mercado. Sâo Gonçalo. Vt/ref/ou-tros. Centro de Oportunidades:Sâo Gonçalo. Endereço Av Pre-sidente Kennedy. 397 • Centro -
São Gonçalo

MECÂNICO NAVAL — 01 vaga** i
masc. 16/40a. 1- grau. 12 meses.- ?ref/ morar Itacuruçà ou Mangara^ \tiba. Mangaratiba. 206.00. Centro^, Jde Oportunidades Min. SérglflL? JMona. Rua Or. Curvelo Cavalcar^» !
te. 582-Centro-Itaguai
MEC. SOCORRISTA — 01 vagvé 5Indlt. 25/50a.. 4' série. 24 meses, iexp. diesel/habilitaçâo "D". Eng*' \nho Novo RS 620.00 doutros íCentro de Oportunidades Pro!. $Paulo Freire. Rua Sâo José. 35 jjLoja M. Centro Í

ENC DE LIMPEZA - 02 vagas,masc., 25/45a, 2* grau inc. 12 me-ses. morar em local de fácil aces-ao. Sào Cornado. 232.00. vt/ou-tros. Centro de Oportunidadesedgar de Santana Leite. Rua Nico-lau Cobelas. 1 - Centro/ Nilôpolis.
ENC. DE OBRAS - (1 vaga) sexomasc.. 25/45 anos. Tgrau. 36 me-
ses experiência, local: Jacarepa-
guà. RS 658.00 + VT/outros Cen-tro de Oportunidades Prof. PauloFreire. Rua São José. 35 Loja M •
Centro.
ENC. MANUT. LIMPEZA — De má-
quinas. 2 vagas, masc. 25/50. 2a
grau. 10 meses. Grande porte/roficial/inglês, Macaé (emb). Cen-tro de Oportunidades: Macaé. En-dereço: Rua Francisco Portela.
954-Centro-Macaé

MONTADOR DE MOVEIS-(t va- jga) sexo masc.. 25/40 anos. 4* ^série. 6 meses exp.. móveis efli >
geral / morar próximo, p/ Campb JGrande. RS 210,00 ? vt/outros. {Centro de Oportunidades. Apolô- ^nto de Carvalho End.: Av. Cesário pde Meio. 3321 - Centro - Cafnpo >
Grande.  ?
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA —; j1 vaga. masc. 20 a 25 2* grau tnç a
exp. 12 meses ambulância sim- jpies Morar próximo Tijuca; Rl J275.00. Vt/ref/outros. Centrtf de ,Oportunidade Apolônio de Ctnt- _»lho. Av. Cesário de Melo,
Centro/Campo Grande.
MOTORISTA DE DIRETORIAvaga, masc.. 30/ 40a. 2* grimeses, curso de dir. de*"
Sáo Cornado. 515.00 W
Centro de OportunidadesPaulo Freire, Rua São José.1Loja M. Centro

Lr5^
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MOTORISTA DE ENTREGAS - 10Vagas. masc.. 24/50 anos. 1* grauinc. 24 meses, habilitação D .Caxias, RS 461.28 Centro de

«Oportunidades Dr.Robson Rome-«. ro de OLiveira. Av Tinguà. 75Centro - Queimados' OFTALMOLOGISTA - 01 vaga.\ indif., 25/50a . superior. 12 meses.
Jd. Catarina Centro de Oportuni-dades Prol. Paulo Freire. Rua SãoJosé, 35 Loja M, Centro' OP DE EMPILHADEIRA- 1 vaga.masc. 25/50, 1" grau. 12 meses.
Queimados. 343,20. Centro de
Oportunidades Dr. Robson Rome-ro de Oliveira. Av. Tingu'a. 75 -
Centro - Queimados

. OP. DE EMPILHADEIRA - 01 va-¦ ga. masc.. 25/60a„ 1# grau. 12 me-
ses. Queimados, 343.20. vt/refCentro de Oportunidades ProfPaulo Freire. Rua Sào José. 35

i Loja M. Centro.
. OP. DE RÁDIO — 1 vaga. masc.. 25/50a.. 2" grau, 36 meses, ing/otfshore/ cert. band. Panamá. Ma-. caé (emb ) 1 800.0 Centro de
; Oportunidades Macaé, Rua Fran-
; cisco Portela. 954- Macaè.

OP DE RETROESCAVADEIRA —• 1 vaga, masc. 30/45. 4' série. 24mesesd. Morar no município. SàoGonçalo. 525.80. Vt/ref. Centro deOportunidades: Profa CremildaVidigal. Endereço Av. PresidenteKennedy. 1060 - Centro-Duque de
; Caxias

OP. DE TELEMARKETING — 2 va-
gas masc.. 20'50a. 2° grau. 12meses, morar próximo, C. da Ro-' cha. 380.00. vt/ outros. Centro de
Oportunidades Edgar de Santanaleite Rua Nicolau Cobelas. 1 -
Centro/ Nil6potis

! OP ESCAVADEIRA DE ESTEIRA¦ — 1 vaga. masc. 25/60. 1o grauinc. 36 meses, Nova Iguaçu.
800.00. Centro de OportunidadesRobson Romero de Oliveira,
Áv! Tlngupa. 75 • Centro - Quei-
maios

RECEPCIONISTA BILINGÜE - 1
vaga. tem. id. 18 a 35. 2a grau.exp. 6 meses. e*ig. Morar pròxi-mo Zona Sul BS 450 00. Vale tian-
porte e refeição Centro de Opor-
tunidades Stuart Edgard Angel
Jones Av Geremário Dantas.
299 Lojas B/C. Tanque-Jacarepa-
gua.
RECEPCIONISTA - De hotel 12vagas) sexo indif, 20/40 anos ida-
de. 2* grau. 12 meses experiência,
informática básica. Local: Itaguai.
RJ )80.00. Centro de Oportunida-
des Min. Sérgio Moita Rua Dr.
Curvelo Cavalcante. 582 • Centro -
ttagual.
REPRESENTANTE DE VENDAS -1 vaga. indif, 22/50.2* grau inc. 12
meses ter carro e habilitação. Di-versos, Centro de OportunidacesProfa Cremilda Vidigal. Endere-
ço Av Presidente Kennedy, 1060- Centro -Duque de Caxias

TEC MECÂNICO NAVAL - 10 va-
gas, masc.. 22/55a.. 2° grau. 24meses, curso téc ou Senai? Cur-
rlculo. Macaé (emb) 600,00. Cen-
tro de Oportunidades Macaé. RuaFrancisco Portela. 954 - Macaé.
TÉCNICO DE ELETRÔNICA - V
ano. noções de inglês, sexo. m.
8h. vale transporte. Ilha do Gover-nador Inscrição: CIEE • R da
Constituição. 67 (identidade. CPF
e declaração escolar atual), infor-
mações Tel. 210-1266 ramais
147.152.134 e 189

SECRETÁRIA - (1 vaga) sexotem.. 20/30 anos idade,1° grau, 1
mès. Exp. com financeira. Local:Itaguai. Centro de OportunidadesMin. Sérgio Motta. Rua Dr Curve-Io Cavalcante. 582 • Centro - Ita-
gual.
SERRADOR DE MÁRMORE - 02vagas. masc.. l8/45a. 1* grau inc
6 meses, noções de banho. Nite-rói. 513.00. vt. Centro de Oportuni-dades São Gonçalo. Av. Presi-
dente Kennedy. 397 - Centro • São
Gonçalo.

TÉCNICO ELETRICISTA - 1 vaga.
masc e fem. 18 em diante, 2° graucompleto. Auditiva, física c/menor
comprometimento 3 meses, Co-
nhecimentos em painéis etetricos.
500.00. V transportes, auxilio as-
sistència medica. Centro de Opor-
tunidade3: Professor Pauio Freire.
Setor Balcão de Empregos dos
Deficientes. Endereço Rua Sào
Jose. 35. Loja M • Centro

SERRALHEIRO DE FERRO - 1
vaga. masc. 25/45,1# grau inc. 36meses, Exp solda elétrica e ma-
çarico. S. J. de Meriti. 600,00. vt/ref. Centro de Oportunidades:Profa. Cremilda Vidigal, Endere-
ço Av. Presidente Kennedy, 1060- Centro - Duque de Caxias
SERVENTE DE COZINHA — 3 va-
gas. masc id. 18/37. 1a grau inc.
exp 6 meses. Local: Benfica. RS210,00 Vt/ref.Centro de Oportuni-dades Jornalista Alberto Torres
Av. Vise do Rio Branco, s/n. Ter-minai Rod. João Goularl. Niterói.

';OP.'0CTRAÇAO - De Petróleo. 03" vagas. masc.. 25/50a.. 2a grau. 36
/ meses. bomb. navio petroleiro/fluente. Macaé (emb). Centrode Oportunidades Macaé. Rua

Francisco Portela. 954- Macaé.
PIZZAIOLO — 01 vaga. masc., 20/
35a.. 2° grau. 12 meses, solteiro.Itaguai. Centro de OportunidadesMin Sérgio Motta. Rua Dr. Curve-lo Cavalcante, 582 - Centro - Ita-
guai
PIZZAIOLO — 2 vagas, masc.. 25I
35a.. 1° grau inc. 24 meses. Nite-
roí 250.00, vt/ ref. Centro de
Oportunidades São Gonçalo. Av.
Presidente Kennedy. 397 - Centro- Sào Gonçalo.
PRECISA-SE — De uma moça
educada, sem vicuos bom nível,
disponível segunda sexta. Atendi-
mento executivo ligar segunda
apartir 12:30 Tel.: 548-2027 Ange-Ia
PROGRAMADOR — (1 vaga)
Masc.. 20/45 anos, 2° grau. 24 me-• »ea exp., FoxPro/ Clipper /Visual

l-3à«ic/ Delphi, p/ Santíssimo, RS
1,600,00 = Vt/relíoutros. Centroi l® Oportunidades: Apolônio de< Carvalho. Av. Cesário de Melo,

:. 1321 - Centro • Campo Grande.
PROMOTORA — 5 vagas. fem. id.
18/30, 2° grau. exp. 12 meses su-
pèrmercado/não ter filhos. Local:
Centro (Rio) RS 382.00. Vt/re(/ou-tros. Centro de Oportunidades
Jornalista Alberto Torres. Av.
Vise. do Rio Branco, s/n. Terminal
Rod. João Goulart, Niterói.
PROMOTOR DE VENDAS — 3 va-
gas, masc. 25/45. 1° grau, 6 me-
ses. Disp, horario/exp. como re-
positor. Caxias. Centro de
Oportunidades. Profa. Cremilda
Vidigal. Endereço; Av. Presidente
Kennedy. 1060 - Centro - Duque de
Caxias

SUP. DE TURNO — De Operação2 vagas, masc. 25/50a.. 2° grau.10 meses, exp. petroleiro/ ing.fluente. Macaé (emb). Centro deOportunidades Macaé. Rua Fran-cisco Portela. 954 - Macaé.
SUPERVISOR DE ANDARES - 1vaga. indif, 25/40.1a grau. 12 me-ses, Hotel. Centro, 450.00. Vt/ref.Centro de Oportunidades: Prof.Paulo Freire, Rua São José. 35loja M, Centro
TÉC. DE ELETRICIDADE — 10 va-
gas. masc., 23/55a., 2a grau, 36meses, curso Senai/ Curriculo,Macaé (emb). Macaé (emb.),600.00. Centro de OportunidadesMacaè. Rua Francisco Portela.954 - Macaé.
TÉC. DE ELETRÔNICA— (1 vaga)sexo indif.. 20/45 anos idade. 1°
grau. 12 meses experiência, mo-rar próximo. Local: Jacarepaguá.RS 350,00 + VT/ref. Centro deOportunidades Stuart Edgard An-
gel Jones. Av. Geremário Dantas.299. Lojas B/C. Tanque - jacaré-paguà
TEC. DE INSTRUMENTAÇÃO - 13vagas, masc., 22/50a.. 2° grau. 36
meses, curso técnico ou Senai.Macaé (emb.). Centro de Oportu-nidades Macaè. Rua FranciscoPortela. 954 - Macaé.
TÉC. DE LABORATÓRIO — 2 va-
gas. masc.. 25/50a, 2° grau, 3 me-ses, Otfshore e refinaria/ ing.. Ma-caé (emb) 1.500,00. Centro de
Oportunidades Macaé. Rua Fran-
cisco Portela, 954-Macaé.

PROMOTOR — 3 vagas. masc. id.
18/30. 2° grau. exp. 12 meses su-
permercado. Local: São GonçaloRS 382,00. Vt/ref/outros. Centro de
Oportunidades Jornalista AlbertoTorres. Av. Visconde do Rio Bran-co. s/n. Terminal Rod João Gou-lart. Niterói.
RECEPCIONISTA — (Consultório),01 vaga, fem. 18/40a, 2° grau. 12
meses, morar em Alcântara,
220.00. vt Centro de Oportunida-des: Ver Hélio N de Moraes, Av
22 de Maio, 5300 L)s 08 e 11 -
Centro - Itaborai

TÉC. DE PROC. DE DADOS - (2vagas) 21/25 anos, 2a grau. 12 me-
ses exp., 12x36/conhec. windows/nt/ morar próx., p/ Santa Cruz, RS600,00, vt/ref/outros. Centro de
Oportunidades: Apolônio de Car-valho. Av. Cesário de Melo. 3321Centro-Campo Grande.
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO— 1 vaga. 2° ano. vale transporte.
Sede - (21) 542-8086 Ramais 245.246 e 247; Núcleo Centro - 220-
2125; Núcleo Castelo Branco -
401-1325; Núcleo Niterói • 621-
4351; Núcleo Sào Gonçalo - 712-
7454: Núcleo Volta Redonda • (24)348-4214.
TÉCNICO — Em Administração de
Empresas, 3° ano, Internet (a nivel
de usuário), ambos sexos, 6 h.
vale transporte, p/ Centro. Inseri-
cão-CIEE R: da Constituição. 67
(identidade, CPf e declaração es-
colar atual); informações Te!.:
210-1266 Ramais: 147. 152, 134 e
189.
TÉCNICO — Em Administração de
Empresas, 2a ano, Access, Excel,Windows 98 e Word. feminino. 5 h.vale transporte. Estácio. Inscrição
CIEE - R da Constituição. 67
(identidade. CPF e declaração es
colar atual), Informações Tel
210-1266 Ramais 147. 152. 134189

REPOSITOR — De Mercadorias.01 vaga. masc., 23/35a., 1° grau. 6meses, morar no município. Itabo-ral. 200,00. Centro de Opotunida-des: Ver. Hélio N. de Moraes. Av.22 de Maio, 5300, Ljs. 08 e 11 -
Centro-Itaborai.

TÉCNICO — Em Administração de
Empresas. 2• ano, Excel. Windows
95 e Word, feminino, 8 h. vale
transporte e ticket refeição, Bon-sucesso. Inscrição CIEE - R: da
Constituição, 67, (identidade. CPFe declaração escolar atual); infor-mações Tel,: 210-1266 Ramais:
147.152.134 e 189

TÉCNICO — Em Eletrônica. 2* ao
3a Novell. Windows 95 e WordM/F. 8h. vale transporte e ticketrefeição. Centro Inscrição CIEE -
R. da Constituição. 67, (identida-de. CPF e declaração escolaratual); inf. Tel 210-1266 Ramais:147.152.134 e 189
TÉCNICO—Em Mecânica. 1a ano.masc. 8h vale transporte e ticketrefeição. Niterói. Insc. CIEE • R. daConstituição. 67 (identidade, CPFe declaração escolar atual). Inf.Te!: 210-1266 Ramais: 147. 152.134e 189.
TÉCNICO EM QUÍMICA — 4a ano.windows, vale transporte e refei-
çào no local. Sede (021) ramais245.246 e 247. Núcleo Centro 220-
2125. Núcleo Castelo Branco. 401-
1325 Núcleo Niterói. 621-4351Núcleo São Gonçalo. 712-7454
Núcleo Volta Redonda. (024) 348-4214

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃODe Empresas (3 vagas), 1* ao
ano. windows 95 e word. m.'f.

6h. vale transporte. Centro. Inseri-
çâo - CIEE - R. da Constituição. 67
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual): Informações -.Tel
210-1266 ramais 147. 152. 134 e189

TÉCNICO EM SECRETARIADO -vaga. 2° ano. conhecimento deWord. Excel e bons conhecimen-tos de inglês. Vale transporte. Se-de (021) 542-8086. Ramais 245.246247 Núcleo Centro. 220-2125.Núcleo Castelo Branco. 401-1325Núcleo Niterói. 621-4351. NúcleoSão Gonçalo. 712-7454. NúcleoVolta Redonda. (024) 34W214
TÉCNICO EM ADMINISTBAÇAODe Empresas. 1c e 2a ano. win-
dows 95 e word. m/f. 6h. vale
transporte. Centro Inscrição -
CIEE - R da Constituição. 67
(identidade. CPF e declaração es-
colar atual); Informações - Tel.
210-1266 ramais. 147. 152. 134 e189.

TÉCNICO EM SECRETARIADO -01 vaga2° ano. informática, valetransporte. Sede (021) 542-8086ramais 245. 246 e 247. NúcleoCentro. 220-2125. Núcleo CasteloBranco. 401-1325. Núcleo Niterói.621-4351 Núcleo São Gonçalo,712-7454 Núcleo Volta Redonda.
(024) 348-4214.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO— De Empresas. 2° ano. Windows95. word e excel. feminino. 8h.
vale transporte e ticket refeição.
Centro. Inscrição - CIEE - R. da
Constituição. 67 (identidade. CPF
e declaração escolar atual); Infor-maçôes - Tel. 210-1266 ramais.147.152,134 e 189. _____TÉCNICO EM — Administração de
Empresas ou Técnico em Secreta-riado, 2 vagas, 1a ano. Word, sexom/f. 6h, Centro. Inscrição: CIEE -
R. da Constituição, 67. (identida-de. CPF e declaração escolaratual); Informações; Tel.: 210-126€Ramais: 147.152.134 e 189.
TÉCNICO EM — Administração d£
Empresas. 3° ano. Excel, PoweiPoint, Windows 95 e Word. sexcfeminino. 8h. vale transporte e tic-ket refeição. Penha. InscriçãoCIEE - R. da Constituição, 67
(identidade, CPF e declaração es-
colar atual); Informações: Tel.210-1266 Ramais: 147. 152. 134 €189.
TÉCNICO EM — Administração de
Empresas ou Técnico em Informâ-tica, 2a ano. Excel, Windows 95 e
Word, sexo m/f. 4h, Cenlro. Inseri-
çâo: CIEE - R. da Constituição. 67.
(Identidade, CPF e declaração es-
colar atual); Informações: Tel.:
210-1266 Ramais: 147. 152. 134 e
TÉCNICO — Em Administração deEmpresas, 1a ao 3a ano. Windows
95. Excel e Word. sexo: m. 6h.
Centro. Inscrição: CIEE • R. da
Constituição. 67 (identidade, CPF
e declaração escolar atual), infor-
mações: 210-1266 ramais: 147,
152.134 e 189.
TÉCNICO — Em Administração de
Empresas, 2* ao 3* ano, Windows95 e Wofd, sexo: f, 8h, Vale trans-
porte e ticket refeição. Centro.
Inscrição: CIEE - R. da Constitui-
çâo, 67 (identidade, CPF e decla-ração escolar atual), informações:Tel.: 210-1266 ramais: 147. 152,
134 e 189.
TÉCNICO EM DESENHO - Mecâ-
nico, 2 vagas, 4a ano, Autocad,sexo m/f. 4h, vale transporte, Cen-
tTO. Inscrição: CIEE - R. da Consti-tuiçào, 67, (identidade, CPF e de-
claraçâo escolar atual);Informações: Tel.: 210-1266 Ra-mais: 147.152.134 e 189.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA — 2-ano, Internet, sexo m/f, 6h, São
Cristóvão. Inscrição: CIEE - R. da
Constituição. 67. (identidade, CPF
e declaração escolar atual); Infor-
maçôes: Tel.: 210-1266 Ramais147,152.134 e 189. _^___TÉCNICO EM ELETRÔNICA — 2-ano, noções de inglês, Excel. Win-dows 95 e Word, sexo, m, 6h. vale
transporte e ticket refeição, Enge-
nho de Dentro. Inscrição: CIEE - R.
da Constituição. 67 (identidade,CPF e declaração escolar atual),informações: Tel.: 210-1266 ra-
mais: 147.152.134 e 189.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA - |3vagas). 3° ao 4a ano, Windows 95
e Word, sexo: m/f, 8h, vale trans-
porte. Centro. Inscrição: CIEE - R.
da Constituição. 67 (identidade,CPF e declaração escolar atual),
informações: Tel.: 210-1266 ra-
mais: 147,152.134 e 189
TÉCNICO EM SECRETARIADO01 vaga. 2 ao 3° ano, word, excel,
access. Internet e morar próximoa Leopoldina. vale transporte. Se-
de (021) 542-8086 ramais 245. 246
e 247. Núcleo Cenlro. 220-2125.Núcleo Castelo Branco. 401-1325.
Núcleo Niterói. 621-4351. Núcleo
São Gonçalo. 712-7454. Núcleo
Volta Redonda. (024) 348-4214.

TÉCNICO EM SECRETARIADO -1 vaga. 2a ano. conhecimento deWord. Windows, e bons conheci-mentos de arquivo. Sede (021)542-8086 ramais 245. 246 e 247Núcleo Centro. 220-2125. NúcleoCastelo Branco. 401-1325 NúcleoNiterói. 621-4351 Núcleo SãoGonçalo. 712-7454 Núcle VoltaRedonda. (024) 348-4214.
TÉCNICO ELETRÔNICA - De mo-nitor. tv. video e som. Com expe-riéncia em oficina autorizada Zo-na Sul Tel.: 205-8148 Paulo
TELEFONISTA — (1 vaga) sexofem., 21/36 anos idade. 2a grau. 3meses experiência, falar inglês eespanhol. Local: Itaguai. Centrode Oportunidades Min. SérgioMotta. Rua Dr. Curvelo Cavalcan-582-Centro, Itaguai.
TELEFONISTA — 2 vagas. fem.20/30. 2° grau. 24 meses, SàoCristóvão, 272.00. Vt, Centro de
Oportunidades: Prof. Paulo Freire:Rua São José. 35 Loja M - Centro
TORNEIRO FERRAMENTEIRO— 1vaga, masc, 28/40. Ia grau, 60 me-ses, curso Senai/máq. operatri-zes, Bonsucesso, VT/ref. Centrode Oportunidades: Prof. PauloFreire. Rua São José, 35 - Loja M •
Centro
TORNEIRO MECÂNICO — 3 va-
gas, masc, 25/50. 2a grau. 24 me-ses, Morar próximo. Queimados,794.20, Centro de Oportunidades:Dr. Robson Romero de Oliveira,Av. Tinguá. 75 - Centro - Queima-dos
TORNEIRO MECÂNICO — 1 vaga.masc, 25/60. 2a grau, 24 meses,
exp. torno computadorizado,Queimados, 794,00. vt/ref. Centrode Oportunidades Prof. Paulo
Freire, Rua São José. 35 loja M
Centro
TRABALHE EM CASA — Com cor-
reio eletrônico utilizando compu-tador e Internet. é uma nova fonte
de renda no Brasil. Informações
wjprom gbl.com.br
VENDEDOR — (comércio varejis-
ta) 1 vaga masc. id. 25 a 50. 2a
grau. exp. 24 meses. Exp. vendasexternas. Local: Grande Rio. RS500,00. + com. Centro de Oportu-nidades Stuart Edgard Angel Jo-
nes, Av. Geremário Dantas, 299.
Lojas B/C. Tanque-Jacarepagua.
VENDEDOR DE SERVIÇOS - (4vagas) sexo indif., 18/34 anos, V
grau. experiência não exigida. Te-
rá treinamento. Local: Itaguai.Centro de Oportunidades Min.
Sérgio Motta. Rua Dr. Curvelo Ca-valcante. 582 - Centro - Itaguai.
VENDEDOR DE SERVIÇOS - 01vaga, sexo indif.. 20/35a.. 1° grau.12 meses, morar próximo, Itaguai
Centro de Oportunidades Min.
Sérgio Motta, Rua Dr. Curvelo Ca-valcante. 582 - Centro - Itaguai.
VENDEDOR EXTERNO — 3 vagas,
masc, 21/40. 2° grau. 12 meses.Produtos gráficos, Grande Rio,
300,00 + com, Vt, Centro de Opor-
tunidades: São Gonçalo. Endere-
ço: Av. Ptésldente Kennedy. 397Cenlro - Sâó Gonçalo
VENDEDOR TÉCNICO—(3 vagas)sexo masc.. 25/45 anos, 2° grauinc.. 12 meses experiência, carro/
habilitação/exp. alimentos/int. Lo-
cal: Caxias. Centro de Oportuni-dades prof* Cremilda Vidigal. Av.Presidente Kennedy, 1060 - Cen-tro-Duque de Caxias.
VENDEDOR — 2 vagas, indif. 20/50, 1a grau, 6 meses. Se for ho-mem. tem que ter carro. Nova
Iguaçu. 136,00 + com. Centro de
Oportunidades: Dr. Robson Ro-mero de Silva, Av. Tinguá, 75
Centro - Queimados

CURSO BÁSICO OE REDE NOVELL GRÁTIS
Em apenas meio dia, totalmente gratuito e

desenvolvido pela Novell. Você terá a chancfe de
entender como os computadores funcionam em
rede e o quanto isso vai aumentar a
produtividade da sua empresa•Um curso que todo pequeno e médio
empresário e profissionais de informática
deveriam ter no curriculo.•Curso Básico de rede Novell. Para participar,
você não precisa saber nada.

•Material didático grátis e Certificado da Novell.

Inscrições: tel. 852 1666
^Ejijall^trelnamentogeddagxomJjj^

TÉCNICO PROJETISTA
5 Anos de experiência em Projetos Industriais"As Built" c/Autocad 12/14, para trabalharem
local próximo a Resende. Imprescindível que
resida na Região. Enviar C.V. c/pretensão sa-
larial, para a portaria do Jornal do Brasil -
Av. Brasil 500 sala 523 Sào Cristóvão - RJ -
CEP 20949-900, sob o ns 582278.

VENDEDOR — 5 vagas, indif. 20/45. 2a grau, 12 meses, dedetiza-
ção. Higienópolis. Comissão. Vt,centro de Oportunidades: ProfPaulo Freire, Rua São José, 35loja M - Centro
VENDEDOR — 1 vaga. 25/55 anos.2a grau inc.. 36 meses, exp.vendade madeiras. Grande Rio. Comis-são. vt. Centro de OportunidadesProf.Paulo Freire. Rua São José.35 Loja M Centro.

TÉC. MECÂNICA — 1 vaga. 2" emdiante, masc.. suporte. Niterói
8.00 às 17:00. 235.00 vt/ ref. local.
Setor: Cecope - Balcão dos Esta*
giarios. Rua Visconde do Rio
Branco s/na - Niterói (TerminalRodoviário João Goulart). Rua
São José. 35/ Lola M (Sobreloia)Centro/ Rio de Janeiro - Centro de
Oportunidades Prof. Paulo Freire.

ZELADOR — (1 vaga) sexo masc..20/45 anos. 4a série. 6 meses ex-
periéncia, conhecer hidráulica e
elétrica. Local: Jacarepaguá. RS176.00 + VT/ref. Centro de Opor-tunidades Stuart Edgard Angel Jo-nes. Av. Geremário Dantas. 299.Lojas B/C - Tanque - Jacarepa-
guá.

ADMINISTRAÇÃO — 4* B 5* p«r.sexo indif. 04M. Word, Excel. P.
Point, Pavuna, 7:45 as 17:05 hs. RS
494.40 vt/ref. local. Cecope - Bah
cão dos Estagiarios. Rua Viscon-de do Rio Branco, s/na Niterói
(Terminal Rodoviário João Gou-lart). Rua São José, 35 Loja M
(Sobreloja) Centro/Rio de Janeiro.Centro de Oportunidades Prof°
Paulo Freire.
ADMINISTRAÇÃO—V em diante,sexo fem. Windows/Word/Excel.Centro, 8:00 as 17:00, RS 175,00vt/ref. Cecope - Balcão de Esta-
giarios. Rua Visconde do RioBranco. s/na Niterói (Terminal Ro-doviario João Goulart). Rua SãoJosé. 35 Loja M (Sobreloja) Cen-tro/Rio de Janeiro. Centro de
Oportunidades Prof Pauto Freire.
BIOLOGiA/FARMACIA - 6a emdiante, sexo indi. Laboratorio/in-formatíca, Cidade Nova, 13.00 às19:00 hs, RS 260.00 vt Cecope -
Balcão de Estagiários, Rua Vis*conde do Rio Branco, s/n* Niterói
(Terminal Rodoviário João Gou-lart), Rua São José. 35 Loja M
(Sobreloja). Centro/Rio de Janei-ro. Centro de Oportunidades Prof*Paulo Freire.
ENGENHARIA CIVIL - 7a emdiante, sexo fem. morar proximo.Niterói, 6 horas (a/c), RS 300.00 vt.Cecope - Balcão de Estagiarios.Rua Visconde do Rio Branco. s/n°Niterói (Terminal Rodoviário JoãoGoulart), Rua São João. 35 Loja M
(Sobreloja). Centro/Rio de Janei-ro. Centro de Oportunidades ProfPaulo Freire.
ENGENHARIA MECANICA — 8°/9"
per. sexo indif. Conhecimentos ir»-
glôs/excel, Pavuna, 7:45 as 17:05RS 494,00 vt/ref local. Cecepe -
Balcão dos Estagiarios. Rua Vis-conde do Rio Branco, s/n" Niterói
(Terminal Rodoviário João Gou-lart), Rua Sào José, 35 Loja M
(Sobreloja), Centro/Rio de Janei-ro. Centro de Oportunidades Prof'Paulo Freire.
NUTRIÇÃO — periodo 3a em dian-te. sexo feminino. Sf Cruz. horâ-
rio manhã. RS 13G.00 vt/ref. localCecope - Balcão dos Estagiários.Rua Visconde do Rio Branco, s/nrNiterói (Terminial RodoviárioJoão Goulart). Rua São José, 35Loja M (Sobreloja), Centro/Rio deJaneiro. Centro de OportunidadesProf0 Paulo Freire.
TÉC. ADM/ SECRET/PD - 1 vaga,
2a em diante, fem. informática,Meier. 7:30 às 13:30. 180.00. vt.
Setor: Cecope - Balcão dos Esta-
giarios, Rua Visconde de RioBranco, s/na - Niterói (Terminalrodoviário João Goulart), Rua SãoJosé, 35/ oja M (Sobreloja) Centro/ Rio de Janeiro - Centro de Opor-tunidades Prof. Paulo Freire

TÉCNICO EDIFICAÇÕES - 1 vaga.ult ano/ con. sexo indif.. obras,
local diversos. 8.00 às 1700140.00 vt/ t. ref Setor? Cecope -
Balcão dos Estagiarios, Rua Vis-
conde do Rio Branco. S/n° - Nite-
rói (Terminal Rodoviário João
Goulart). Rua São José. 35/ Loja
M (Sobreloia) Centro/ Rio de Ja-neiro - Centro de OportunidadesProf. Paulo Freire.
CLASSIQUALIFICADOS516-5000 - Essa linha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições ate as19h. Para as edições dedomingo e segunda-feiraaté as 20h de sexta-feira
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'Telcordia,..
Technologies

l^erfortuance from Experitmce

Advance technology

as you transform

your career.

Telcordia Technologies offers the prestige of working for a company that plays
a key role in shaping the future of the telecommunications industry. Telcordia
Technologies offers competitive salaries and great benefits. We are currently
seeking candidates for the following position at our São Paulo. Brazil office.

Account Executive
ln this role. your will sell a cross section of Telcordia produets and services,
which include consulting services and software systems. You will be responsible
for customers and accounts in an assigned region. Your primary responsibilities
will include interacting with technical specialists to develop solutions proposals,
interacting with the legal lo direct the contract and financial aspects of a sale.
Additionally, you will answer RFPs. make customer presentations and create
sales
and account management strategies. Specific responsibilities will include sales
plan development. territory management to achieve sales objectives, developing
sales strategy for your assigned region and over ali customer satisfactions. You
will also be responsible for maintenance of the sales database and accounts
receivable resolution. You must have fluent English verbal and written comraunication
skills in order to qualify.
We offer a competitive salary and benefits package comparable to a leading
U.S. organization. Please forward your resume to Av. Brasil, 500 - São Cristóvão
- RJ - 20949-900 under number 2000/RJ - We are an Equal Opportunity
Employer.

| An SAIC Çompany _ WMV*' 'Com
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ENGENHEIRO MECÂNICO
I Com experiência comprovada na área de
| refrigeração e ar condicionado. 
Envia» Cumculum Vitno para Aiaujo Abreu
Engenharia a Av Itaoca. 1 713 - Bonsucesso

CEP 21Ü62-020 - Rio do Janono, aos cuidados
do Engonhon o Sr. Paulo Navarro

TRABALHO URGENTE
(3HU \ ;i t!;is l "\;io r \ i IKI;IS**

Seja AGENTE PROGRAMADO em sua
cidade. Ambos os sexos, de qualquer nível
escolar, e idade. Serviço fácil e prático,"home wnrk" (ensinamos o serviços), com
ganho até R$ 960,00 mensais ou mais
trabalhando em sua casa. nas horas vagas.
Para receber informações gratuitas envie
hoje o seu nome e endereço completo, com
este anúncio para:
CKIVHW IMI'. I \l' ( OMKRCI\l I ll)\
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INTERNATIONAL OIL
SERVICES COMPANY
RECRUiTS FOR FIELD WORK:
MECHANICAL ENGINEERS
INSTRUMENTISTS
PRODUCTION OPERATORS

FOR OFFICE IN MACAE:
1 SECRETARY

BASIC CONVERSATIONAL ENGLISH
IS A REQUIREMENT FOR + THIS PO-
SITION SEND YOUR C.V. WITH SA-
LARY EXPECTATION TO. VISCONDE
DE PIRAJÁ, N9 580, SL. 221 CEP
22410-002 SOB N2 435442-030.

Empresa hoteleira necessita contratar protissional para ocupar a

Direção Financeira

A empresa oferece salário compatível com a função e benefícios
complementares.

Enviar "curriculum vitae" com pretensão salarial para a Av.
Beira Mar 406 gr. 1.105, Rio de Janeiro RJ, 20025-900.

Favor mencionar no envelope DIREÇÃO.

Laboratório de Análises Médicas e Investigações
Lâmina Anátomo Patológicas Ltda.

BIÓLOGO/FARMACÉUTICO/BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO ¦ com
experiência em uma ou mais das diversas áreas ticnlcas inerentes aum
LaboratóriodeAnatomiaPatolãgica.
COLHEDOR • 2° grau técnico completo, com experiência em coleta
arterial, venosa, secreçôes, micológica em adultos e crianças. - -
AUXILIAR DE ATENDIMENTO - Com experiência em atendimento
ao cliente por telefone.
RECEPCIONISTA - Ambos os sexos, de preferência com experiência'.
anterior em laboratório/hospital. .

Irtomoi €Qjg»trBi»dío curriculo» poro diversas érw». jr '
Enviar "Curriculum Vltae" com pretensão salarial e disponibilidade de
horário para a Caixa Postal n° 23 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro ¦ RJ,

mencionando por fora do envelope o código "3.271" e o cargo pretendido.
ide 1
RJ, '
dldo.j

ATENÇAO PARA ESTE ANUNCIO,
FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS

PODEM CAUSAR PREJUÍZOS PERMANENTESiff
Saiba algumas informações sobre suas contratações extras para o FIM DE ANO

ANTECEDENTES CRIMINAIS, COMERCIAIS E BANCÁRIOS = RS 7,50"
SÓ ANTECEDENTES CRIMINAIS = R$ 4,00*

* ACIMA DE 50 PEDIDOS * ACRESCENTAR 5% DE 1SS
AGINCO - 46 ANOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

TELS.: 262-7590/532-3174/220-7145/524-8016/220-8287 - FAX: 240-7552
LIGUE JÁ!!!

AVISO

e c .

4."

Envie sua resposta a anúncios de emprego,

para um dos endereços abaixo, mandando

junto seu curriculum e informando no envelope

o número ou código publicados 
nos anúncios.

Av Brasil, 500 - sala 542 - São Cristóvão CEP: 20.949-900

Av. N. S. de Copacabana, 680 - loja M - Copacabana CEP: 22.050-000

R. Vise. de Piiajá, 580 - sala 221 - Ipanema CEP: 22.410-002

R. Conde de Bonfim, 346 - sala 202 - Tijuca CEP: 20.520-054

www.jb.com.br JORNAL DO BRASIL

D



NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro - Domingo, 19 de dezembro de 1999

www.jb.com.bi
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jHHj^^KBBT^1 TIPO QTS^RE^^L.^ P»^"' ILOCALIZAÇÃO TIPO QTS. REF. TEL,
BARRA DA TIJUCA Aplo. 3 - 495-9571 310.000
BARRA DA TUUCA Apto. 3 • 439-2570 320.000

ABOLICAO Aplo. 2 - 509-4949 48.000 BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 325-6909 320.000
ABOLICAO Apia 2 - 269-6904 55.000 BARRA DA TIJUCA Aplo. 3 - 438-2352 320.000
ABOLICAO Apia 2 - 269-6904 60.000 BARRA DA TIJUCA Aplo. 3 - 493-1893 330.000
AGUA SANTA Casa 3 - 594-7884 115.000 BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 527-1824 350.000
ANDARAI Apia 2 2107 570-0045 55.000 8 BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 434-0294 390.000
ANDARAI Apia 2 2107 570-0045 55.000 B BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 439-2570 400.000
BAIRRO DE FATIMA Conj. - 852-0920 25.000 | BARRA DA TIJUCA Aplo. 3 - 267-7700 410.000
BAIRRO DE FATIMA Apto. 1 - 224-4250 38.000 8 BARRA DA TIJUCA Aplo. 4+ - 596-0433 1280.000
BAIRRO DE FATIMA Apto. 1 - 252-4693 42.000 BARRA DA TUUCA Apto. 4+ - 238-4917 220.000
BAIRRO DE FATIMA Apto. 1 - 224-4250 43.000 BARRA DA TIJUCA Apto. 4+ - 492-2641 260.000
BAIRRO DE FATIMA Apto. 1 - 224-4250 48.000 BARRA DA TIJUCA Apto. 4+ -9645-1355 260.000
BAIRRO DE FATIMA Apto. 1 - 224-4250 75.000 BARRA DA TUUCA Aplo. 4+ - 325-0694 265.000
BAIRRO DE FATIMA Apto. 2 - 252-4693 60.000 BARRA DA TUUCA Apto. 4+ -9978-8555 310.000

BAIRRO DE FATIMA Apto. 3 - 252-4693 75.000 | BARRA DA TIJUCA Apto. 4+ - 238-4917 350.000
BAIRRO DE FATIMA Conj. - - 252-4693 14.500 | BARRA DA TIJUCA Apto. 4+ 355 325-0344 360.000
BAIRRO DE FATIMA Conj. - - 252-4693 25.000 8 BARRA DA TUUCA Aplo. 4+ - 537-7979 400.000
BANGU Casa 2 - 332-8196 65.000 8 BARRA DA TUUCA Apto. 4+ -9688-3073 500.000
BANGU Casa 4^ - 332-8196 1 30.000 I BARRA DA TUUCA Apto. 4+ - 325-6909 520.000
BARRA DA TIJUCA Apto. i - 385-3138 USS100.000 I BARRA DA TUUCA Apto. 4+ - 493-1331 650.000
BARRA DA TUUCA Aplo, 1 - 512-3322 110.000 8 BARRA DA TUUCA Casa 2 -9602-7865 220.000
BARRA DA TUUCA Apto' 1 - 294-7627 115.000 I BARRA DA TUUCA Casa 2 - 493-5828 78.000
BARRA DA TUUCA Apto. T - 521-6488 120.000 8 BARRA DA TUUCA Casa 3 - 491-5814 245.000
BARRA DA TUUCA Aplo. 1 - 523-1499 120.000 | BARRA DA TUUCA Casa 3 - 495-9571 330.000
BARRA DA TUUCA Aplo. i - 325-6909 125.000 I BARRA DA TUUCA Casa 3 - 392-5496 360.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 1 - 493-6778 126.000 BARRA DA TIJUCA Casa 4+ - 437-6513 1000.000
BARRA DA TUUCA Apto. 1 : 493-1331 130.000 BARRA DA TUUCA Casa 4+ - 512-6220 1600.000
BARRA DA TUUCA Apto. 1 - 433-3599 130.000 BARRA DA TUUCA Casa 4+ - 325-5222 250.000
BARRA DA TUUCA Apto. 1 - 596-0433 138.000 BARRA DA TIJUCA Casa 4+ - 325-5222 300.000
BARRA DA TUUCA Apto. 1 - 325-6909 140.000 BARRA DA TIJUCA Casa 4+ - 325-1221 315.000
BARRA DA TUUCA Apto. i - 491-5814 140.000 1 BARRA DA TUUCA Casa 4+ - 294-5187 360.000
BARRA DA TUUCA Aplo. 1 - 543-8698 140.000 | BARRA DA TIJUCA Casa 4+ - 286-4035 390.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 1 - 205-7036 140.000 | BARRA DA TIJUCA Casa 4+ - 439-2570 480.000
BARRA DA TUUCA Apto. 1 - 493-1893 140.000 | BARRA DA TUUCA Casa 4+ - 274-6989 490.000
BARRA DA TUUCA Apto. 1 - 294-7627 150.000 | BARRA DA TIJUCA Casa 4+ - 493-1893 650.000
BARRA DA TUUCA Apto. 1 - 325-6909 155.000 § BARRA DA TUUCA Casa 4+ 617 325-0344 659.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 1 - 224-5317 1 60.000 1 BARRA DA TUUCA Casa 4+ - 522-1941 740.000
BARRA DA TUUCA Aplo. 1 - 294-7627 160.000 1 BARRA DA TIJUCA Casa 4+ - 522-1941 740.000
BARRA DA TUUCA Apto. i - 325-6909 165.000 8 BARRA DA TUUCA Casa 4+ - 493-1893 790.000
BARRA DA TUUCA Apto. 1 - 385-3138 300.000 | BARRA DA TUUCA Cobt. - - 542-4701 190.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 494-2680 122.000 | BARRA DA TUUCA Cobt. - 325-1221 190.000
BARRA DA TIJUCA Aplo. 2 - 493-1331 130.000 BARRA DA TIJUCA Cobt. - - 385-3138 270.000
BARRA DA TUUCA Aplo. 2 - 498-9422 130.000 BARRA DA TUUCA Cobt. - - 495-9571 2700.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 493-1893 138.000 BARRA DA TUUCA Cobt. - 433-3000 300.000~
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 512-0787 140.000 BARRA DA TUUCA Cobt. - 493-1893 330.000
BARRA DA TUUCA Aplo. 2 - 242-2518 145.000 BARRA DA TIJUCA Cobt.  - 325-0694 330.000
BARRA DA TUUCA Aplo. 2 - 498-0026 150.000 BARRA DA TUUCA Cobt. - - 433-3000 330.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 2 - 596-0433 155.000 8 BARRA DA TIJUCA Cobt. - 512-3322 370.000

..'BARRA DA TUUCA Aplo. 2 - 544-0567 160.000 | BARRA DA TIJUCA Cobt. - - 434-0294 380.000
BARRA DA TIJUCA Aplo. 2 - 491-5814 160.000 BARRA DA TUUCA Cobt. - • 239-9121 395.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 2 - 491-5814 165.000 BARRA DA TUUCA Cobt.  - 434-0294 420.000
BARRA DA TUUCA Aplo. 2 - 495-4239 175.000 BARRA DA TIJUCA Cobt. - - 540-8133 450.000
BARRA DA TUUCA Aplo. 2 2675 512-3322 179.000 BARRA DA TUUCA Cobt. - -9701-1133 460.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 540-9879 180.000 BARRA DA TUUCA Cobt. - 495-9571 490.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 2 - 439-2570 190.000 BARRA DA TIJUCA Cobt. - - 596-0433 870.000
BARRA DA TUUCA Apto, 2 - 493-1331 190.000 BARRA DA TUUCA Terr. - - 494-2680 130.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 325-0694 190.000 BARRA DE GUARATIBACasa 4+ - 256-0067 130.000
BARRA DA TIJUCA Aplo. 2 - 439-2570 200.000 BONSUCESSO Casa 2 - 593-2687 45.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 437-4261 21.000 BOTAFOGO Apto. 1 - 553-4818 116.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 2 - 495-4239 210.000 BOTAFOGO Apto. 1 - 558-3030 130.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 439-2570 220.000 BOTAFOGO Apto. 1 4921-4770940 32900
BARRA DA TIJUCA Aplo. 2 - 325-6909 235.000 fl BOTAFOGO Apto. 1 - 275-4995 40.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 439-2570 240.000 8 BOTAFOGO Apto. 1 - 548-8842 54.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 325-6909 255.000 8 BOTAFOGO Apto. 1 - 542-4701 59.000
t^RRA DA TIJUCA Aplo. 2 - 325-6909 255.000 1 BOTAFOGO Apto.  - 239-9575 70.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 325-6909 265.000 8 BOTAFOGO Apto. 1 - 527-0524 83.0002
BARRA DA TIJUCA Apto. 2 - 495-4819 30.000 I BOTAFOGO Apto. 2 El 553-5767 100.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 - 491-7922 48.000 8 BOTAFOGO Apto. 2 - 203-0287 110.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 2 -9694-8014 82.000 8 BOTAFOGO Apto. 2 El 553-5767 115.000
BARRA DA TUUCA Apto. 2 -9915-7569 84.000 8 BOTAFOGO Apia 2 - 239-9575 115.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 619-5946 130.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 239-4432 115.000
BARRA DA TIJUCA Apia 3 - 619-5946 130.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 527-0524 118.000
BARRA DA TIJUCA Aplo. 3 - 512-6220 1500.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 535-2149 120.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 267-7700 175.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 539-0613 130.000
BARRA DA TIJUCA Aplo. 3 - 852-3015 185.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 422-0033 130.000
BARRA DA TIJUCA Apia 3 - 495-4819 185.000 I BOTAFOGO Apto. 2 - 537-7979 135.000
BARRA DA TUUCA Apia 3 - 492-2641 190.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 9967-1690 135.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 495-4819 190.000 BOTAFOGO Apia 2 - 289-1257 150.000
BARRA DA TIJUCA Aplo. 3 - 492-2448 215.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 568-9613 150.000
BARRA DA TUUCA Apto. 3 - 434-0294 230.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 548-2922 157.000
BARRA DA TUUCA Apia 3 - 433-2539 255.000 BOTAFOGO Apto. 2 2625 325-0344 158.000
BARRA DA TIJUCA Aplo. 3 - 493-6778 255.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 596-0433 158.000
BARRA DA TUUCA Apia 3 - 9608-6221 260.000 BOTAFOGO Aplo. 2 - 239-4432 200.000
BARRA DA TUUCA Aplo. 3 - 439-2570 265.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 527-0524 67.000
BARRA DA TIJUCA Apia 3 3419 325-0344 275.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 541-2731 83 000
BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 558-3030 280.000 BOTAFOGO Apta 2 - 275-4995 85.000
BARRA DA TUUCA Apta 3 340 3254344 290.000 BOTAFOGO Apto. 2 El 553-5767 85.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 3 3419 325-0344 295.000 BOTAFOGO  Apto. 2 - 521-6488 95.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 325-7125 298.000 BOTAFOGO Apto. 3 - 558-3030 116.000
BARRA DA TUUCA Apto. 3 - 9688-3073 300.000 BOTAFOGO Apto. 3 - 548-9006 123.000
BARRA DA TUUCA Apta 3 - 493-1331 300.000 BOTAFOGO Apto. 3 - 295-6633 135.000
BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 439-2570 300.000 BOTAFOGO Aplo. 3 - 539-3766 140.000

m—

BOTAFOGO Apto. - 548-7981 170.000
BOTAFOGO Aplo. - 548-7981 170.000
BOTAFOGO Apto. - 522-1384 180.000
BOTAFOGO Apto. 3 El 553-5767 180.000
BOTAFOGO Apia • 501-2066 195.000
BOTAFOGO Aplo. - 537-7979 200.000
BOTAFOGO Apto. 3 3504 325-0344 208.000
BOTAFOGO Apto. - 553-5870 225.000
BOTAFOGO Apto. - 248-9519 226.000
BOTAFOGO Apto. - 248-9519 226.000
BOTAFOGO Apto. - 522-1384 236.000
BOTAFOGO Apto. - 295-2245 237.000
BOTAFOGO Apto. - 542-4701 240.000
BOTAFOGO Apto. - 533-1718 250.000
BOTAFOGO Apto. - 274-0452 265.000
BOTAFOGO Aplo. - 548-9214 85.000
BOTAFOGO Apto. 4+ - 205-7036 110.000
BOTAFOGO Apto. 4+ - 553-5870 255.0Q0"
BOTAFOGO Apto. 4+ - 522-1384 263.000"
BOTAFOGO Apia 4+ - 553-4818 265.000
BOTAFOGO Aplo. 4+ - 239-4432 300.000
BOTAFOGO Apta 4+ - 522-1384 315.000
BOTAFOGO Apto. 4+ - 512-3322 85.000
BOTAFOGO Apto. 4+ - 553-4818 85.000
BOTAFOGO Casa - 9917-2462 130.000
BOTAFOGO Casa - 558-3030 130.000
BOTAFOGO Casa - 553-4818 130.000
BOTAFOGO Casa 4+ - 203-0287 125^000
BOTAFOGO Casa 4+ - 527-0524 180.000
BOTAFOGO Casa 4+ - 512-0787 270.000
BOTAFOGO Cobt. - 539-7876 125.000
BOTAFOGO Cobt - 256-8721 90.000
BOTAFOGO Conj. - 233-5576 18.000
BOTAFOGO Conj. -9149-2596 60.000
BOTAFOGO Terr. - 527-0524 600.000
BOTAFOGO Tbrr - 221-8562 90.000
BRAS DE PINA Apia - 39M037 24.000
CACHAMBI Aplo. - 592-3952 45.000
CACHAMBI Apto. - 224-4250 45.000
CACHAMBI Apto. - 595-5442 48.000
CACHAMBI Apto. - 269-6904 53.000
CACHAMBI Apto. - 269-6904 59.000
CACHAMBI Apto. - 269-6904 65.000
CACHAMBI Apia - 269-6904 72.000
CACUIA Apia - 396-7189 70.000
CAMPO GRANDE Apto. - 224-5317 19.000
CAMPO GRANDE Apto. - 512-5141 361)00
CAMPO GRANDE Casa - 501-1290 17.000
CAMPO GRANDE Casa - 411-2971 15.000
CAMPO GRANDE Casa - 332-8196 55.000
CASCADURA Casa - 288-5543 42.000
CASCADURA Casa - 288-5543 42.000
CATETE Apto. - 553-4818 65.000
CATETE Apto. -9149-2596 69.000
CATETE Apto. - 558-3030 71.000
CATETE Apto. - 558-3030 84.000
CATETE Apto. 4+ - 553-4818 190.000
CATETE Casa - 553-4818 140.000
CATETE Casa 4+ -9149-2596 250.000
CATETE Conj. - 548-8842 28.000
CATUMBI Apto. 2 2620 325-0344 37.000
CENTRO Apto. • 224-4250 38.000
CENTRO Apto. - 557-6549 40.000
CENTRO Apto. - 533-9898 38.000
CENTRO Apto. - 224-4250 45.000
CENTRO Apto. - 512-0787 67.000
CENTRO Apto. - 540-6111 80.000
CENTRO Apto. • 553-4818 40.000
CENTRO Apto. - 252-0006 75.000
CENTRO Apto. -9709-6074 80.000
CENTRO Casa - 232-2293 39.000
CENTRO Conj. -9692-5113 25.000
CENTRO Conj. - 852-0920 48.000
COCOTA Apto. - 396-7189 73.000
COFACABANA Apto. - 247-8906 10.000
CORACABANA Apto. • 239-4499 125.000
COPACABANA Apto. - 548-7981 130.d00"
COPACABANA Apto. - 385-3138 137.000*
COPACABANA Apto. - 549-5553 140.000"
COPACABANA Aplo. - 553-4818 150.000
COPACABANA Apto. - 522-7757 45.000"
COPACABANA Apto. - 533-9898 58.000
COPACABANA Apto. - 285-5641 58.000
COPACABANA Apto. - 234-6984 59.000
COPACABANA Apto. - 256-6721 60.000
COPACABANA Apto. - 572-7635 60.000
CORACABANA Apto. - 548-5002 63.000
COPACABANA Apto. 1 - 548-8497 65.000
COPACABANA Aplo. 1 - 548-8010 65.000
COPACABANA Apto. 1 - 548-7981 69.000
COPACABANA Apto. 1 - 239-4499 70.000
COPACABANA Apto. 1 - 549-7710 70.000
COPACABANA Apto. 1 - 256-8721 72.000

LOCALIZAQAO TIPO OTS. BEF. TEL. PREQO
COPACABANA Apto. 1 - 548-9006 73.500
COPACABANA Apto. 1 - 548-4212 75.000
COPACABANA Apto. 1 - 596-0433 75.000
COPACABANA Apto. 1 - 549-9232 76.000
COPACABANA Apto. 1 - 236-4608 83.000
COPACABANA Apto. 1 - 548-5002 84.000
COPACABANA Apto. 1 - 274-5908 85.000
COPACABANA Apto. 1 - 512-3322 85.000
COPACABANA Apia 1 - 507-9821 85.000
COPACABANA Apto. 1 - 267-0357 85.000
COPACABANA Apto. 1 - 813-5906 90.000
COPACABANA Apto. 2 - 543-4066 100.000
CORACABANA Apto. 2 - 541-9712 100.000
COPACABANA Apto. 2 - 512-3322 100.000
COPACABANA Apto. 2 - 541-1498 110.000
COPACABANA Aplo. 2 - 548-2620 118.000
COPACABANA Apto. 2 - 295-2245 120.000
COPACABANA Apto. 2 - 522-7757 120.000
COPACABANA Apto. 2 - 547-0569 120.000
CORACABANA Apto. 2 - 507-9821 125.000
CORACABANA Apto. 2 - 548-8010 125.000
COFACABANA Apto. 2 - 523-4886 130.000
CORACABANA Apto. 2 - 523-2422 130.000
COPACABANA Apto. 2 2601 325-0344 136.000
CORACABANA Apto. 2 - 522-8765 140.0PQ
COPACABANA Apto. 2 - 548-0077 140.000
COPACABANA Apto. 2 - 235-4707 140.000
COPACABANA Apta 2 - 523-4886 140.000
CORACABANA Apto. 2 - 255-1146 145.000
COPACABANA Apia 2 El 553-5767 145.000
COPACABANA Apia 2 - 523-2422 150.000
COPACABANA Apto. 2 - 813-1319 150.000
CORACABANA Apto. 2 - 256-1803 150.000
COPACABANA Apia 2 - 548-2922 158.000
COPACABANA Apia 2 - 523-4886 160.000
CORACABANA Apto. 2 - 548-5512 168.000
COPACABANA Apia 2 - 224-1741 200.000
COPACABANA Apto. 2 - 569-8508 225.000
COPACABANA Apia 2 - 275-8881 225.000'
COPACABANA Apia 2 -21-5479436 295.000
COPACABANA Apto. 2 - 548-7981 310.000
COPACABANA Apia 2 - 548-7981 650.000
CORACABANA Apto. 2 - 558-4060 72.000
COPACABANA Apia 2 - 252-4693 78.000
COPACABANA Apto. 2 -9709-6074 78.000
COPACABANA Apia 2 - 256-8721 92.000
COPACABANA Apto. 2 - 548-7113 95.000
CORACABANA Apto. 2 - 294-4315 95.000
COPACABANA Aplo. 2 - 549-2819 95.000
COPACABANA Apia 3 - 547-9436 118.000
COPACABANA Apia 3 - 522-7757 120.000
COPACABANA Apto. 3 - 523-3344 1 20.000
CORACABANA Apto. 3 - 549-5553 130.000
COPACABANA Apto. 3 - 527-5681 130.000
COPACABANA Apto. 3 - 512-5141 130.000
COPACABANA Apia 3 - 548-7981 US$130.000
COPACABANA Apto. 3 - 549-4408 1 35.000
COPACABANA Apto. - 449-8807 US$137.000
COPACABANA Apto. - 523-2422 140.000
COPACABANA Apto. - 289-1706 140.000
COPACABANA Apto. - 547-8808 140.000
CORACABANA Apto. 547-0569 140.000
COPACABANA Apto. -21-5479436 140.000
CORACABANA Apto. - 220-7425 145.000
CORACABANA Apto. - 558-4060 145.000
COPACABANA Apto. - 522-1384 145.000
CORACABANA Apto. - 522-7757 145.000
CORACABANA Apto. - 548-7924 150.000
COFACABANA Apto. - 533-1455 150.000
COFACABANA Apto. - 236-1050 150.000
COPACABANA Apto. - 549-9232 160.000
COPACABANA Apto. - 256-8721 160.000
COPACABANA Apto. - 524-0780 160.000
COFACABANA Apto. - 256-8721 170.000
COfWCABANA Apto. - 548-2922 170.000
COPACABANA Apto. - 539-0613 175.000
COFACABANA Apto. - 813-1319 180.000
COPACABANA Apto. - 548-2922 180.000
COPACABANA Apto. - 523-4886 185.000
COPACABANA Aplo. 3JB-1859628-4650 185.000
CORACABANA Apto. - 548-7981 190.000
COFACABANA Apto. - 512-0787 190.000
COFACABANA Apto. - 553-4818 190.000
COPACABANA Apto. - 224-4368 190.000
COPACABANA Aplo. - 522-1384 190.000
COPACABANA Apta - 523-4886 190.000
COPACABANA Apto. - 548-5512 195.000
CORACABANA Apto. - 523-2422 195.000
COFACABANA Apto. - 523-2422 195.000
COFACABANA Apto. - 256-3533 200.000
COPACABANA Apto. - 548-2070 205.000
COPACABANA Aplo. - 512-3322 210.000
COPACABANA Aplo. - 548-2070 210.000
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LOCALIZAÇAO TIPO QTS. REF. TEL. PREÇO LOCALIZAÇÃO TIPO QTS. REF. TEL PREÇO
'COPACABANA Aplo. - 522-1384 215.000

COPACABANA Aplo. - 512-3322 220.000
.COPACABANA Aplo. - 548-5512 220.000
COPACABANA Aplo. - 549-7710 220.000
COPACABANA Aplo. • 540-8133 220.000
COPACABANA Aplo. ¦ 507-9821 225.000

. COPACABANA Aplo. - 236-4697 230/300' '/.COPACABANA Apto. - 552-0211 230.000
-"COPACABANA Aplo. - 547-0569 240.000

COPACABANA Aplo. - 522-1384 240.000
" COPACABANA Apto. - 548-2922 240.000
..COPACABANA Apia • 529-8700 245.000

•'.^COPACABANA Apto - 295-2245 250.000
¦ V'COPACABANA Aplo. - 523-1499 250.000

. COPACABANA Aplo. - 548-5512 250.000
COPACABANA Aplo. - 548-2070 250.000
.COPACABANA Aplo. - 553-4818 250.000
COPACABANA Apto. - 523-2422 255.000

'.COPACABANA Apto. - 275-2486 260.000
^COPACABANA Apto. - 512-3322 260.000
vCOPACABANA Apto. - 224-4368 260.000

COPACABANA Apto. -9713-2755 265.000
COPACABANA Aplo. • 551-3728 265.000

. COPACABANA Aplo. - 236-4697 270.000
COPACABANA Aplo. - 295-8394 270.000

iCORACABANA Aplo. • 548-2002 270.000
. : COPACABANA Apto. - 522-6959 270.000
tCORACABANA Aplo. • 551-3728 280.000

CORACABANA Apto. • 553-5870 285.000
• COPACABANA Apto. -9112-7231 290.000
.COPACABANA Aplo. - 512-0787 290.000
COPACABANA Aplo. - 239-4432 300.000'COPACABANA Aplo. - 548-8010 310.000
CORACABANA Aplo. - 522-1384 315.000
CORACABANA Aplo. - 256-3774 350.000
COPACABANA Apto. - 256-0067 350.000
COPACABANA Aplo. - 549-7710 360.000
.COPACABANA Apto. -9175-2552 370.000
COPACABANA Aplo. - 548-5002 US$375.000

.COPACABANA Apia - 547-9717 410.000
. COPACABANA Apto. - 235-1291 415.000
COPACABANA Apto. -21-5479436 470.000
COPACABANA Aplo. - 523-0102 480.000
COPACABANA Aplo. - 522-6959 490.000
COPACABANA Aplo. -9713-2755 500.000

COPACABANA Aplo. - 548-2070 840.000
.'COPACABANA Aplo. - 286-4035 97.000
^ COPACABANA Apia 4+ - 523-7755 1400.000
COPACABANA Apia 4+ • 523-7755 1450.000
COPACABANA Aplo. 4+ - 203-0287 150.000

ENGENHO NOVO Apto. - 593-2687 55.000
ENGENHO NOVO Casa 3 6020021-5703704 95.000
FLAMENGO Apto. 1 553-4818 125.000
FLAMENGO Apto. - 558-3030 136.000
FLAMENGO Apto. 1 - 553-4818 138.000
FLAMENGO Aplo. 1 El 553-5767 220.000
FLAMENGO Apto. 1 - 512-5141 53.000
FLAMENGO Apto. 546-2070 53.000
FLAMENGO Apto. - 826-2067 55.000
FLAMENGO Apto. 507-9821 63.000
FLAMENGO Aplo. 558-3030 66.000
FLAMENGO Apto. 257-0911 73.000
FLAMENGO Apto. - 549-7710 75.000
FLAMENGO Aplo. - 553-4818 85.000
FLAMENGO Apto. El 553-5767 100.000
FLAMENGO Apto. 224-1741 110.000
FLAMENGO Apto. 265-0603 110.000
FLAMENGO Apto. 553-4818 110.000
FLAMENGO Apto. - 268-2478 165.000
FLAMENGO Apto. - 521-6488 175.000
FLAMENGO Apto. 553-4818 180.000
FLAMENGO Apto. - 236-1050 230.000
FLAMENGO Apto. - 225-7544 45.000
FLAMENGO Apto. 266-1467 90.000
FLAMENGO Apto. 551-3846 90.000
FLAMENGO Apto. -9175-2552 95.000
FLAMENGO Apto. - 826-2067 125.000
FLAMENGO Apto. 553-4618 135.000
FLAMENGO Apto. - 826-2067 137.000
FLAMENGO Apto. • 225-7544 140.000
FLAMENGO Apto. 558-3030 140.000
FLAMENGO Apto. 558-3030 160.000
FLAMENGO Apto. 553-5870 166.000
FLAMENGO Apto. 539-5830 170.000
FLAMENGO Apto. -9695-5960 180.000
FLAMENGO Apto. - 553-4818 240.000
FLAMENGO Apto. 548-5512 320.000
FLAMENGO Apto. - 521-5759 350.000
FLAMENGO Apto. 558-3030 75.000
FLAMENGO Apto. 4+ - 826-2067 225.000
FLAMENGO Apto. 4+ - 553-4818 230.000
FLAMENGO Apto. 4+ 547-0569 240.000
FLAMENGO Apto. 4+ - 267-8766 270.000
RAMENGO Apto. 4+ 558-8190 298.500
FLAMENGO Apto. 4+ 553-4818 320.000
FLAMENGO Apto. 4+ 826-2067 330.000
FLAMENGO Apto. 4+ El 553-5767 350.000
FLAMENGO Apto. 4+ - 542-5053 570.000
FLAMENGO Apto. 4+ 554-6510 700.000
FLAMENGO Casa 557-2683 150.000

Apto. 4+ - 548-5512
'COPACABANA Apto. 4+ - 235-4707

170.000
20.000

FLAMENGO Cobt. - 539-7876 135.000
FLAMENGO Cobt. 539-7876 1400.000

COPACABANA Apto. 4+ 548-7981 210.000 FLAMENGO Cobt. - 548-2922 390.000
¦^COPACABANA"'COPACABANA Apto. 4+ • 268-1011 225.000 FLAMENGO Cobt. - 548-5512 400.000

Apto. 4+JB-2509628-4650 250.000 FLAMENGO Cobt. 549-7710 650.000
.COPACABANA Aplo. 4+ 522-6959 280.000 FLAMENGO Conj. 553-5870 40.000
. COPACABANA Apto. 4+ - 549-7710 280.000 FLAMENGO Conj. - 813-1605 45.000
COPACABANA Apto. 4+ 548-3540 295.000 FLAMENGO Conj. El 553-5767 50.000
COPACABANA Aplo. 4+ 553-5870 305.000 FLAMENGO Conj. - 558-3030 54.000

, ^COPACABANA Apto. 4+ - 547-5445 310.000 FLAMENGO Conj. - 547-0569 54.000
.COPACABANA Apto. 4+ 548-2922 325.000 FLAMENGO Conj. - 512-0787 55.000
COPACABANA Apto. 4+ - 236-4697 330.000
COPACABANA Apto. 4+ - 522-7602 340.000

FLAMENGO
FREGUESIA

Conj. - 233-8280 60.000
Apto. 425-1328 27.000

COPACABANA Apto. 4+ 548-8010 340.000 FREGUESIA Apto. 595-5442 37.000
COPACABANA Apto. 4+ - 548-5512
COPACABANA Aplo. 4+ - 235-1291

365.000
415.000

FREGUESIA
FREGUESIA

Aplo. - 425-1328 80.000
Apto. - 396-7189 80.000

COPACABANA Apto. 4+ 236-4697
.COPACABANA Apto. 4+ - 548-3540

420.000
420.000

FREGUESIA
FREGUESIA

Apto. 425-1328 130.000
Apto. 447-4488 150.000

: COPACABANA Aplo. 4+ - 548-7981 460.000
COPACABANA Apto. 4+ 275-8881 460.000

FREGUESIA
FREGUESIA

Casa 424-3931 20.000
Casa - 396-7189 175.000

COPACABANA Apto. 4+ - 548-7981 460.000 FREGUESIA Casa - 425-1328 210.000
COPACABANA Apto. 4+ - 548-7981 470.000 FREGUESIA Casa 447-7797 260.000

4+ - 552-0211 480.000 FREGUESIA Casa 4+ - 447-4488 250.000
.CORACABANA Aplo. 4+ - 548-5512 490.000 FREGUESIA Terr. - 447-4488 69000
COPACABANA Apto. 4+ - 548-5002 495.000 GLORIA Aplo. - 532-0058 28.000
COPACABANA Apia 4^ - 236-4697 500.000 GLORIA Apto. - 295-2245 45.000
COPACABANA Apia 4^ - 522-1384 580.000 GLORIA Aplo. - 224-4250 50.000

.COPACABANA Apto. 4+ - 548-7981 580.000 GLORIA Apto. - 548-8497 55.000
COPACABANA Apto. 4+ - 548-8010 600.000 GLORIA Aplo. - 256-8721 55.000
COPACABANA Apto. 4+ -9666-9714 620.000 GLORIA Aplo. - 256-8721 60.000

"COPACABANA Aplo. 4+ - 541-9712 630.000 GLORIA Aplo. - 553-4818 72.000
COPACABANA Apto. 4+ - 548-5512 640.000 GLORIA Aplo. - 512-3322 150.000
.COPACABANA Apto. 4+ - 549-4408 650.000 GLORIA Apto. ~3~ - 527-5681 69.000
.COPACABANA Apto. 4+ - 275-8881 850.000 GRAJAU Apto. - 288-5543 47.000
COPACABANA Casa 4+ - 255-5261 360^000 GRAJAU Apto. - 264-5816 60.000
COPACABANA Cobt. - 522-1941 140.000 GRAJAU Apto. - 269-6904 67.000
.COPACABANA Cobt. - 523-7755 2500.000 GRAJAU Apto. - 288-5543 70.000
.COPACABANA Cobt. - 522-4322 US$2500.000 GRAJAU Apto. - 577-6205 70.000
'.'COPACABANA Cobt. - 543-4066 275.000 GRAJAU Apto. - 238-4917 71.000

"?COPACABANA Cobt. - 242-7454 280.000 GRAJAU Apto. - 569-0305 77.000
• COPACABANA Cobt. - 512-5141 320.000 GRAJAU Apto. 570-3448 93.000
COPACABANA Cobt. 256-3533 320.000 GRAJAU Apto. • 570-3448

•COPACABANA Cobt. 548-5512 400.000 GRAJAU Apto. - 570-3704
105.000
105.000

COPACABANA Cobt. - 548-8010 400.000 GRAJAU Apto. 208-8190 118.000
.COPACABANA Cobt. 548-7924 400.000 GRAJAU Apto. - 569-0305 120.000
..COPACABANA Cobl. 522-6959
-COPACABANA Cobt. - 522-1384

420.000
460.000

GRAJAU Apto. 3 3503 325-0344 128.000
GRAJAU Apto. 3317303 568-6770 130.000

¦ COPACABANA Cobt. - 548-5002 US$540.000 GRAJAU Apto. 33509/3 325-0344 148.000
•.COPACABANA Cobt. 548-2070 540.000 GRAJAU Apto. 205-7813 75.000

- COPACABANA Cobt. -21-5479436
COPACABANA Cobt.

600.000
- 449-8807 US$700.000

GRAJAU Apto. 3 3020 570-3704 95.000
GRAJAU Apto. 3 3020 570-3704 95.000

.COPACABANA Cobt. 540-6111 760.000 GRAJAU Aplo. 4+ - 542-4701 89.000
..COPACABANA Conj. 256-8376 240.000 GRAJAU Casa -9177-5167 220.000

COPACABANA Conj. -9917-2462 35.000 GRAJAU Casa 4+ 578-0830 165.000
'.COPACABANA Conj. - 250-1077 40.000 GRAJAU Casa 4+ - 872-7666 170.000
.COPACABANA Conj. 549-4960 40.000 GRAJAU Casa 4+ 872-2829
COPACABANA Conj. - 265-0603 40.000 GRAJAU Casa 4+ 224-5317

; COPACABANA Conj. - 287-4238 40.000 GRAJAU Cobt. - 5101 325-0344
^COPACABANA Conj. -9704-7273 42.000 GRAJAU Cobt. - 533-1718
.COPACABANA Conj. - 540-8133 45.000 GUARATIBA Terr. - 238-0647
COPACABANA Conj. El 553-5767 48.000 GAVEA Aplo. -9131-8132

•COPACABANA Conj. - 522-7757 48.000 GAVEA Apto. - 512-3322
..COPACABANA Conj. El 553-5767 50.000 GÁVEA Apto. - 493-1893
.COFACABANA Conj. - 548-0566 50.000 GAVEA Apto. 512-0787
'.COPACABANA Conj. - 521-3931 53.000 GAVEA Apto. - 537-7979
.COPACABANA Conj. - 548-7981 55.000 GAVEA Aplo. 523-1499
..COPACABANA Conj. - 294-7627 55.000 GAVEA Apto. 523-4886
-COPACABANA Conj. - 548-7083 56.000 GAVEA Apto. 537-7979
¦COPACABANA Conj. 548-7113 56.000 GAVEA Aplo. 522-1384
¦COPACABANA Conj. 549-4960 58.000 GAVEA Apto. 512-6220
¦COPACABANA Conj. - 522-8765 59.000 GAVEA Apto. 294-7627
.COPACABANA Conj. - 233-5576 63.000 GAVEA Apto. 4+ 548-5512
.CORACABANA Conj. - 257-0911 65.000 GAVEA Apto. 4+ -9701-1133
.COPACABANA Conj. 256-0067 65.000 GAVEA Apto. 4+ 236-4697
.COPACABANA Conj. - 542-2127 65.000 GÁVEA Apto. 4+ - 549-7710

LOCALIZAÇÃO TIPO QTS. REF. TEL. PREÇO I LOCALIZAÇÃO TIPO QTS. REF. TEL. PREÇO

HUMAITA

175.000
260.000
110.000

COFACABANA Conj. - 257-0911 65.000 GAVEA Casa 4+ 548-7981
COPACABANA Conj. - 523-4886 78.000 GÁVEA Casa 4+ 553-4818
COSME VELHO Apto. - 553-4818 140.000 GAVEA Casa 4+ - 548-7981

Apto. 274-6301 150.000

98.000
5.000

200.000
220.000

COSME VELHO Apto. 4+ -9149-2596 240.000 GAVEA Casa 4+ 236-4697
COSME VELHO Casa 4+ - 236-4697 950.000 GAVEA Cobt. - 512-0787
COSME VELHO Cobt. - 512-0787 580.000 GAVEA Cobl. - 512-3322

HUMAITA Aplo. - 548-5512 158.000
HUMAITA Aplo. 548-7981 160.000
HUMAITA Aplo. 553-4818 180.000
HUMAITA Apto. - 522-1384 190.000

220.000
160.000
200.000

• ENGENHO DE DENTROApto. 2 571-3096 25.000 GAVEA Cobt. 540-6111
• ENGENHO DE DENTROApto. 2 - 269-6904 48.000 HUMAITA Apto. 501-2066
ENGENHO DE DENTROApto. 2 - 595-5442 48.000 HUMAITA Aplo. - 239-4432

HUMAITA Aplo. 522-1384 210.000
HUMAITA Apto. - 558-4060 90.000
HUMAITA Aplo. - 239-4432 90.000

220.000
268.000

-ENGENHO DE DENTROApto. 2 269-6904 51.000 HUMAITÁ Aplo. - 537-7979
ENGENHO DE DENTROApto. 3 447-4488 55.000 HUMAITA Aplo. - 239-9575
ENGENHO NOVO Apto. - 568-4321 38.000 HUMAITA Apto. 523-3344

HUMAITA Apto. - 527-0524 95.000
HUMAITA Apto. - 553-4818 150.000
HUMAITA Apto. 3 El 553-5767 168.000
HUMAITA Aplo. 4+ 287-4238 400.000
HUMAITA Apto. 4+ • 287-4238 400.000
HUMAITA Apto. 4+ - 512-3322 90.000
HUMAITA Cobt. - 537-0695 190.000
HUMAITA Cobt. - 539-7876 450.000

270.000
310.000
350.000
360.000

ILHA DO GOVERNADORApto. 2 - 467-4298 69.000
ILHA DO GOVERNADORApto. 3 467-4298 105.000
ILHA DO GOVERNADORApto. 3 - 396-3825 95.000
ILHA DO GOVERNADORCasa 2 - 396-8037 78.000
ILHA DO GOVERNADORCobt. 467-4298 410.000
IPANEMA Apto. - 236-4608 105.000
IPANEMA Apto. - 522-6959 145.000
IPANEMA Apto. 548-7981 147.000
IPANEMA Apto. 541-9712 165.000

350.000
400.000
490.000
500.000

2400.000
280.000
360.000

IPANEMA Apto. - 523-3277 180.000
IFANEMA Apto. - 548-2070 185.000
IPANEMA Apto. - 255-8048 230.000
IPANEMA Apto. - 548-2070 240.000
IPANEMA Apto. • 239-4432 295.000
IPANEMA Aplo. - 512-0787 300.000
IPANEMA Aplo. - 522-1384 310.000
IPANEMA Apto. - 498-0026 315.000
IPANEMA Apto. - 548-2070 320.000
IPANEMA Apto. - 548-5002 360.000
IPANEMA Apto. - 522-7662 60.000
IPANEMA Apto. - 239-7384 145.000
IPANEMA Apto. - 553-5870 165.000
IPANEMA Apto. - 549-7710 170.000
IPANEMA Apto. - 509-1703 185.000
IPANEMA Aplo. - 522-1384 200.000
IPANEMA Apto. - 239-7384 210.000
IPANEMA Apto. - 523-2422 215.000
IPANEMA Apto. - 233-5576 230.000
IPANEMA Apto. - 267-1452 232.000
IPANEMA Apto. - 236-4697 270.000
IPANEMA Aplo. - 522-6959 270.000
IPANEMA Aplo. - 522-1384 280.000
IPANEMA  Apto. - 522-6959 285.000
IPANEMA Apto. - 533-2193 290.000
IPANEMA Aplo. - 522-7757 360.000
IPANEMA Apto. - 548-7981 370.000
IPANEMA Aplo. - 548-7981 370.000
IPANEMA Aplo. - 547-5406 380.000
IPANEMA Aplo. -9709-6074 420.00"0
IPANEMA Aplo. - 537-7979 425.000
IPANEMA Apto. - 521-6042 480.000
IPANEMA Aplo. - 493-1331 490.000
IPANEMA Aplo. - 523-2422 530.000
IPANEMA Apto. - 239-1481 550.000
IPANEMA Aplo. - 548-7981 550.000
IPANEMA Apto. - 548-7981 550.000
IPANEMA Aplo. - 512-6220 850.000
IPANEMA Apto. - 512-6220 950.000
IPANEMA Apto. 4+ - 523-1555 1000.000
IPANEMA Aplo. 4+ -9274-0405 1300.000
IPANEMA Apto. 4+ - 523-1555 1400.000
IPANEMA Apto. 4+ - 512-0787 1500.000
IPANEMA Apto. 4+ - 551-3728 310.000
IPANEMA Aplo. 4+ -9661-2024 330.000
IPANEMA Aplo. 4+ -9661-2024 330.000
IPANEMA Apto. 4+ - 537-7979 330.000
IPANEMA Aplo. 4+ - 548-5512 380.000
IPANEMA Aplo. 4+ - 548-7981 400.000
IPANEMA Apto. 4+ - 522-1384 400.000
IPANEMA Apto. 4+ -9146-6367 US$435.000
IPANEMA Aplo. 4+ - 522-1384
IPANEMA Apto. 4+ 523-4886

440.000
490.000

IPANEMA Apto. 4+ - 392-5496
IPANEMA Aplo. 4+ - 236-4697

500.000
550.000

IPANEMA Aplo. 4+ 813-1319 580.000
IPANEMA Aplo. 4+ - 521-6446 650.000
IPANEMA Apto. 4+ SAN 540-8786 670.000
IPANEMA Apto. 4+ SAN 540-8786 700.000
IPANEMA Apto. 4+ - 512-6220 750.000
IPANEMA Apto. 4+ - 540-6111 800.000
IPANEMA Aplo. 4+ 521-5759 850.000
IPANEMA Casa 4+ - 548-7981 600.000
IPANEMA Cobt. - 539-7876 US$1200.000
IPANEMA Cobl. 540-6111 1480.000
IPANEMA Cobt. 548-7981
IPANEMA Cobt. 522-1384
IPANEMA Cobt. 247-9686
IPANEMA Cobt. - 523-3277
IPANEMA Cobt. - 287-6090
IPANEMA Cobl. 548-7981
IPANEMA Cobt. - 539-7876
IPANEMA Cobt. - 539-7876
IPANEMA Cobl. 512-6220
IPANEMA Cobt. - 522-1384
IPANEMA Cobt. 548-2070
IPANEMA Cobl. 813-0773

JARDIM GUANABARAAplo.

240.000
360.000
450.000
480.000
480.000
480.000
680.000
800.000
800.000
850.000
850.000
850.000

396-7189 85.000
JARDIM GUANABARAAplo. - 396-7189 120.000
JARDIM GUANABARAApto. 4+ - 396-7189 185.000
JARDIM GUANABARACasa - 396-7189 140.000
JARDIM GUANABARA Terr. 396-7189 150.000
LAGOA Apto. 537-7979
LAGOA Apto. 537-7979

160.000
170-dO'O

LAGOA Apto. 523-3344 180.000
LAGOA Apto. - 521-7726 210.000
LAGOA Apto. 495-9571 210.000
LAGOA Apto. 553-4818 220.000
LAGOA Apto. 522-1384 230.000
LAGOA Apto. 522-1384 230.000
LAGOA Apto. 522-1384 285.000
LAGOA Apto. - 287-6090 160.000
LAGOA Apto. 287-6090 220.000
LAGOA Apto. 274-5908 24Q.Q00
LAGOA Apto. - 522-6959 240.000
LAGOA Apto. - 522-1384 250.000
LAGOA Apto. - 537-7979 250.QQ0
LAGOA Apto. - 813-1319 285.#
LAGOA Apto. 548-5512 285.0Q0
LAGOA Apto. 537-7979 295.000
LAGOA Apto. 522-7757 300.000
LAGOA Apto. 224-5317 320.QQQ
LAGOA Apto. - 512-3322 330.QQ0
LAGOA Apto. - 522-1384 335.000
LAGOA Apto. 3JB-3509628-4650 350,000
LAGOA Apto. - 521-6446 350.000
LAGOA Apto. 3 SAN 540-8786 360-000
LAGOA Apto. 548-2070 400.000
LAGOA Apto. 4+ 512-6220 1200.000
LAGOA Apto. 4+ 540-6111 1600.000
LAGOA Apto. 4+ • 537-7979 325.QQ0
LAGOA Apto. 4+ • 522-6959 331.9
LAGOA Apto. 4+4396 512-3322 475.000
LAGOA Apto. 4+ • 512-3322 525.000
LAGOA Apto. 4+ - 548-5512 525.000
LAGOA Apto. 4+ - 266-5095 550.000
LAGOA Aplo. 4+ - 537-7979 550.000
LAGOA Aplo. 4+ 569-8508 610.000
LAGOA Apto. 4+ 548-5002 630.000
LAGOA Apto. 4+ 512-0787 630.000
LAGOA Casa - 495-9571 300.000
LAGOA Casa 4+ * 569-8508 790.000
LAGOA Casa 4+ - 522-7757 800.000
LAGOA Cobt. - 522-7757 450.ÚÕ0
LAGOA Cobt. - 548-2922 480.000
LAGOA Cobt. - 522-1384 480.000
LAGOA Cobt. - 539-7876 530.000
LARANJEIRAS Apto. 547-5445 78.000
LARANJEIRAS Aplo. 224-4250 120.000
LARANJEIRAS Apto. - 553-5870 130.000
LARANJEIRAS Apto. - 512-3322 130.000
LARANJEIRAS Apto. - 512-3322
LARANJEIRAS Aplo. - 225-7544

135.000
150.000

LARANJEIRAS Aplo. - 558-2002 60.000
LARANJEIRAS Aplo. - 551-4439 115.000
LARANJEIRAS Apto. • 553-4818 120.000
LARANJEIRAS Aplo. - 553-4818 135.000
LARANJEIRAS Apto. -9971-2677 140.000
LARANJEIRAS Aplo. - 295-9210 140.000
LARANJEIRAS Apto. - 553-4818 150.000
LARANJEIRAS Apto. - 826-2067 155.000
LARANJEIRAS Apto. - 558-3030 ' 1.60.000
LARANJEIRAS Apto. - 553-4818 iflO.qpO
LARANJEIRAS Apto. - 512-3322 200.000
LARANJEIRAS Apto. - 558-4060 320.000
LARANJEIRAS Casa 4+ -9167-6739 300.000
LARANJEIRAS Casa 4+ - 225-7544 330.QQ.0
LARANJEIRAS Casa 4+ - 236-4697 550.QPP
LARANJEIRAS Cobt. - 558-4060 240.000
LARANJEIRAS Cobl. - 553-4818 320.000
LARANJEIRAS Conj. - 548-8010 30.00.0
LARANJEIRAS Conj. - 548-8842 35.q&0
LARANJEIRAS Conj. - 240-1936 41.200
LEBLON Aplo. 1 1144 325-0344 100.000
LEBLON Aplo. - 512-5141 85.000
LEBLON Aplo. - 512-5141 85.000
LEBLON Apto. - 509-7992 118.QP0
LEBLON Apto. - 239-0168 145.000
LEBLON Apto. - 322-0519 170.000
LEBLON Apto. - 512-6220 180.000
LEBLON Apto. - 542-2127 180.000
LEBLON Aplo. - 507-0991 210.000
LEBLON Apto. - 512-0787 220.000
LEBLON Apto. - 255-8048 240.000
LEBLON Apto. - 540-6111 25Q.Q00
LEBLON Apto. - 322-4545 250,000
LEBLON Apto. • 239-4432 265.000"'
LEBLON Apto. - 548-7981 270.000
LEBLON Aplo. - 274-0452 65.000
LEBLON Apto. - 489-1632 180.000
LEBLON Apto. - 540-8133 210.000
LEBLON Apto. - 512-0787 220.000
LEBLON Apto. - 239-9121 248.0OO
LEBLON Apto. - 256-8870 255.QbO
LEBLON Apto. - 512-3322 270.000
LEBLON Apto. - 512-0787 280.000
LEBLON Apto. 512-3322 290.000
LEBLON Apto. - 285-6998 295.000
LEBLON Apto. - 512-9777 300.000

650.000
400.000
500.000
710.000

56.000
75.000
95.000

100.000
140.000

IPANEMA Cobt. - 236-4697 950.000 LEBLON Apto. - 522-1941 340.000
IRAJA Apia - 527-1824 35.000 LEBLON Apto. - 512-3322 350.000
JACAREPAGUA Apia - 447-4488 75.000 LEBLON Apto. - 239-2932 350-0$
JACAREPAGUA Apto. - 239-9575 120.000 LEBLON Apto. - 294-5137 360.QQP
JACAREPAGUA Casa - 424-3931 58.000 LEBLON Apto. - 498-0026 360.000
JACAREPAGUA Casa - 447-3278 180.000 LEBLON  Apto. - 548-5512 370.000
JACAREPAGUA Casa 4+ - 409-6418 115.000 LEBLON Apto. 3 SAN 239-4646 380.0(50
JACAREPAGUA Casa 4+ - 533-1718 168.000 LEBLON Apto. - 512-0787 380.Q00
JACAREPAGUA Casa 4+ - 596-0433 240.000 LEBLON Apto. • 274-6301 380.000
JACAREPAGUA Casa 4+ -9674-2061 250.000 LEBLON Apto. - 239-4432 390.000
JACAREPAGUA Terr. - 447-3278 110.000 LEBLON Apto. - 551-9573 400.000
JACAREPAGUA Terr. - 220-9606 130.000 LEBLON Apto. - 512-6220 420.Q0Q
JARDIM BOTANICO Apto. - 512-3322 110.000 LEBLON Apto. - 548-7981 470.000
JARDIM BOTANICO Apto. El 553-5767 120.000 LEBLON Apto. - 255-8048 470.000
JARDIM BOTANICO Apto. - 265-0603 1 30.000 LEBLON Apto. - 512-6220 475.000
JARDIM BOTANICO Apto. - 537-7979 230.000 LEBLON Apto. • 512-0787 550.QQ0
JARDIM BOTANICO Apto. - 569-8508 260.000 LEBLON Aplo. - 294-0827 550.000
JARDIM BOTANICO Apto. - 9978-8555 170.000 LEBLON Aplo. - 512-0787 580.000
JARDIM BOTANICO Apto. - 255-8048 180.000 LEBLON Apto. - 548-7981 620.000
JARDIM BOTANICO Apto. - 548-2070 190.000 LEBLON Apto. 4+ - 548-2922 260.0$
JARDIM BOTANICO Apto. - 267-5043 220.000 LEBLON Apto. 4+ 4535 512-3322 395.000
JARDIM BOTANICO Aplo. - 239-4432 245.000 LEBLON Apto. 4+ - 512-0787 400.000
JARDIM BOTANICO Aplo. - 558-3030 255.000 LEBLON Apto. 4+ - 294-5137 430.000
JARDIM BOTANICO Apto. - 533-6589 280.000 LEBLON Apto. 4+ - 512-6220 480.000
JARDIM BOTANICO Apto. - 509-1703 360.000 LEBLON Aplo. 4+ - 389-4184 500.000
JARDIM BOTANICO Aplo. - 540-8133 370.000 LEBLON Apto. 4+ - 512-6220 500.000
JARDIM BOTANICO Casa - 547-9119 1 80.000 LEBLON Aplo. 4+ - 512-6220 500.000
JARDIM BOTANICO Casa - 542-5053 350.000 LEBLON Aplo. 4+ - 512-6220 500.000
JARDIM BOTANICO Casa - 542-5053 420.000 LEBLON Aplo. 4+ - 389-4184 570.000
JARDIM BOTANICO Casa - 521-7726 450.000 LEBLON Apto. 4+ - 512-0787 600.000
JARDIM BOTANICO Casa 4+ - 295-9210 1 500.000 LEBLON Aplo. 4+ - 548-7981 630-000
JARDIM BOTANICO Cobl. - 522-1941 310.000 LEBLON Apto. 4+JB-4/2 512-9777 630.000
JARDIM BOTANICO Cobl. - 540-6111 420.000 LEBLON Aplo. 4+ - 548-7981 650.000
JARDIM BOTANICO Cobt. - 274-2247 680.000 LEBLON Apto. 4+ - 540-6111 710.000
JARDIM GUANABARAApto. - 396-7189 70.000 LEBLON Aplo. 4 + 4099 512-3322 735 000
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i LEBLON Apto. 4+ - 275-8881 750.000
LEBLON Aplo. 4+ - 493-1893 750.000
LEBLON Apto. 4+ - 512-0787 750.000

. LEBLON Apia 4* - 548-5512 750.000
, LEBLON Apia 4+ - 512-0787 850.000
LEBLON Apto. 4+ - 512-3322 950.000
•LEBLON Cobl. - • 512-0787 1280.000
LEBLON Cobt. - - 539-7876 900.000
fLEME Apia 1 -9605-0767 60.000
LgME Apia 1 - 294-7627 95 000
"LEME Apia 2 - 235-7284 120.000

LEME Aplo. 2JB-2199628-4650 195.000
Aplo. 3ML-2209628-4650 220100' 

LEME Aplo. 3 - 275-8715 230Xi00
LEME Apto. 3 - 224-4368 310.000
.LEME Aplo. 3 - 547-0569 315.000
LEME Apto. 3 - 256-8721 320.000
LEME A^to 3 - 548-5512 340.000
LEME Aplo. 3 - 522-6959 3951)00

-LEME Apto. 4+ - 537-7979 1100.000
LEME Conj. - - 541-9712 65.000
"MARACANA Apto. 1 -9998-2999 50.000
"mARACANA Apia 2 - 872-4134 51.000
-MARACANA Apto. 2 - 512-3322 65.000
MARACANA Apto. 2 - 5704045 83.000

"MARACANA Apto. 3 3501 325-0344 137.000
MARACANA Casa 4+ - 577-0936 140.000

_f'MARACANA Cobt. - -21-5686770 150.000
.Meier Apto. 1 - 548-8842 35.000
'MEIER Apto. 2 - 247-8906 15.000
MEIER Apto. 2 - 512-0787 33.000
TJilER Apta 2 - 568-4321 45.000
1MEIER Apto. 2 - 288-5543 60.000
-MEIER Apto. 2 - 203-0287 60.000
-MEIER Apto. 2 - 269-6904 62.000
-MEIER Apto. 2 - 269-6904 63.000
'MEIER Apto. 2 - 594-7757 63.000
'MEIER Apta 2 -9622-5013 70.000
"MEIER Apto. 3 3497 325-0344" 65.000
.MEIER Apto. 3 - 269-6904 75.000
""MEIER Apto. 3 - 269-6904 78.000
'MEIER Apto. 3 - 269-6904 85.000
.MEIER Casa 2 - 596-3667 87.000
,MEIER Casa 3 - 224-4250 130.000
MEIER Cobl. - - 593-8932 130.000
"¦MEIER Tirr - -9608-6221 350.000
'PAQUETA Casa 3 - 872-2829 45.000
^BAQUETA Casa 4-f - 547-6740 272.000
^PjEDADE Apto. 2 - 269-6904 50.000
rPIEDADE Aplo. 4+ - 593-2687 90.000
¦ R1 LARES Apto. 2 - 269-6904 30.000"PILARES Apta 2 - 263-4684 45.000
PORTUGUESA Apto. 3 - 462-0851 50.000"pQRTUGUESA Apta 3 - 396-7189 53.000"

fPORTUGUESA Casa 3 - 396-7189 130.000"
"/PORTUGUESA Casa 4+ - 462-0851 120.000
"PRAIA DA BANDEIRACasa 4+ • 396-3538 1 80.000"pRAQASECA Apto. 2 - 595-5442 50.000"
rflUEBRACOCO Apto. 3 - 396-7189 200.000
„Q,UIMTINO Apta 2 - 269-6904 50.000
-RECREIO Apta 2 - 239-4786 120.000
RECREIO Apta 2 - 437-8501 120.000
^RECREIO Aplo. 2 - 447-0724 125.000
rSESl®. Apto. - 437-8201 130.000
RECREIO Apto. - 493-1893 142.000

-RECREIO Apto. -11-96870053 147.000
"RECREIO Apto. - 437-8501 150.000
'RECREIO Apto. - 493-1893
RECREIO Apto. - 490-3361

190.000
35.000

-RECREIO Apto. 437-2424 58.000
RECREIO Apto. 2 269 325-0344 98.000
RECREIO Apto. 239-9575 120.000
RECREIO Apta - 490-1019 139.000

.RECREIO
l RECREIO

Apto. -11-96870053 147.000
Aplo. - 447-0724 168.000

•RECREIO Apto. - 437-8201 178.000
RECREIO'"Récreio Aplo. - 437-8501 180.000

Aplo. 3 341 325-0344 230.000
tíECREIO Apto. 274-6989 250.000
RECREIO Aplo. 4+ - 594-4294 330.000

-RECREIO Casa 2 608 325-0344 260.000
RECREIO Casa 437-3000 98.000

RECREIO Casa - 325-0694 195.000
'RECREIO Casa 4+ - 433-3000 245.000
.RECREIO Cobt. - 437-6513 1200.000
.flECREIO Cobt. - 495-4819 235.000
'RECREIO Cobt. 526 325-0344 295.000
¦RECREIO Cobt. - 493-1893 305.000
RECREIO Cobl. - 493-1893 320.000

J3ECREIO Conj. - 490-3361 16.000
RECREIO Terr. - 437-6231 110.000
¦RECREIO Terr. - 437-6513 1100.000
RECREIO Terr. - 437-8201 140.000
RECREIO Terr. - 437-6513 1400.000
RECREIO Terr. - 437-3000 19.800
RECREIO Terr. -9276-9335 25.000'.RECREIO Terr. - 467-4298 250.000
"RECREIO Terr. - 490-3939 28.500
RECREIO Terr. - 385-3138 335.000
RECREIO Terr. - 437-6513 4000.000
,RgCREIO Terr. - 437-6513 780.000
¦RIACHUELO Apto. - 269-6904 55.000
RIACHUELO Apto. - 268-1011 58.000'rICARDQ DE ALBUQUERCasa - 518-4058 35.000

;fl|OCOMPRIDO Apto. - 254-1391 63.000
RjO COMPRIDO Aplo. - 232-7360 100.000

:RIO COMPRIDO Casa • 570-4370 60.000"30CHA Apto. - 507-9821 125^000
jpCHA Casa 4+ -9975-8620 160.000""rOCHA Casa 4+ - 570-3448 95.000
-SANTA CRUZ Terr. - 493-1331 400.000
"SANTA TEREZA Apto. - 252-5117 45.000
SANTA TEREZA Apto. - 252-5117 50.000
SANTA TEREZA Apto. - 242-0391 70.000

ISANTA TEREZA Apto. - 224-4250 75.000
SANTA TEREZA Apto. - 5074210 115.000
SANTA TEREZA Apto. - 252-5117 52.000
SANTA TEREZA Apto. - 252-5117 90.000
SANTA TEREZA Casa - 508-9029 190.000
SANTA TEREZA Casa - 507-4210 48.000
SANTA TEREZA Casa - 232-0355 125.000
SANTA TEREZA Casa - 242-0391 450.000

'SANTATEREZA Casa - 252-5117 95.000
'SANTA TEREZA Casa 4+ -9124-1826 160.000'SANTA TEREZA Casa 4+ - 224-4250 250.000
SANTA TEREZA Casa 4+ - 547-6131 350.000

'SAOCQNRADO Apto. - 322-2832 120 000
¦SAOCQNRADO Aplo. - 548-6497 160.000"SAOCQNRADO Apto. - 274-0452 65.000•SAOCQNRADO Apto. - 322-2832 140.000
¦SAOCQNRADO Apto. - 322-2832 157.500
.SAO CONRADO Aplo. - 512-6220 178.000
-SAOCQNRADO Apia - 507-9821 210.000
-SAO CONRADO Aplo. - 523-2422 225.000
SAOCQNRADO Aplo. 4+ - 540-6111 1800 000
SAOCQNRADO Apto. 4+ - 540-6111 1600.000
SAOCQNRADO Apto. 4+ - 547-9119 260.000
¦SAOCQNRADO Aplo. 4+ - 322-2832 260 000
SAO CONRADO Aplo. 4+ - 512-6220 320 000
SAO CONRADO Apto. 4+ 

~ - 322-2832 400.000

SAOCQNRADO Apto. 4+ - 512-0787 420.000
SAOCQNRADO Aplo. 4+ - 322-2337 470.000
SAOCQNRADO Apto. 4+ - 540-6111 600.000
SAOCQNRADO Casa 2 -9177-5167 800.000
SAOCQNRADO Casa 4+ - 512-0787 650.000
SAOCQNRADO Casa 4+ - 460-1010 US$700.000
SAOCQNRADO Cobt. - - 287-0191 250.000
SAOCQNRADO Cobt. - - 322-0519 650.000
SAOCQNRADO Cobt. - - 605-2958 650.000
SAOCQNRADO Cobl. - - 540-6111 740.000
SAOCQNRADO Terr. - -9982-7652 260.000
SAO CRISTOVAO Aplo. 2 - 289-1708 52.000
TAQUARA Casa 3 - 453-051 115.000
TIJUCA Apto. 1 - 569-0305 140.000
TIJUCA Apto. 1 1016 570-3704 44.000
TIJUCA Apto. 1 - 533-1718 50.000
TIJUCA Apto. 1 - 234-6984 53.000
TIJUCA Apto. 1 - 568-4321 55.000
TIJUCA Apto. 1 - 568-4321 62.000
TIJUCA Apto. 1 - 569-2070 65.000
TIJUCA Apto. 1 - 568-4321 65.000
TIJUCA Aplo. 1 - 553-5870 85.000
TIJUCA Apto. 2 - 507-9821 100.000
TIJUCA Apto. 2 2110021-5700045 110.000
TIJUCA Apto. 2 - 568-9613 110.000
TIJUCA Apto. 2 - 569-0305 115.000
TIJUCA Apto. 2 - 238-2790 120.000
TIJUCA Apto. 22/7189 568-6770 132.000
TIJUCA Apto. 2 - 523-4886 150.000
TIJUCA Apto. 22/6193 568-6770 35.000
TIJUCA Apto. 2 - 264-6801 45.000
TIJUCA Apto. 2 - 710-9610 49.000
TIJUCA Apto. 2 - 234-0745 49.000
TIJUCA Apto. 2 - 813-1605 53.000
TIJUCA Apto. 2 - 243-3916 54.000
TIJUCA Apto. 2 - 569-0305 55.000
TIJUCA Apta 2 2600 325-0344 56.000
TIJUCA Aplo. 2 2149021-5703704 58.000
TIJUCA Apto. 2 - 548-7924 60.000
TIJUCA Apto. 22/7083 568-6770 62.000
TIJUCA Apto. 2 - 254-1391 63.000
TIJUCA Apto. 2 - 578-3572 65.000

TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA
TIJUCA

TIJUCA Apto. 2 2581 325-0344 67.000
TIJUCA Apto. 2 - 568-9613 70.000
TIJUCA Apto. 2 • 568-9613 73.000
TIJUCA Apto. 2 - 568-9613 75.000
TIJUCA Aplo. 2 - 569-0305 75.000
TIJUCA Aplo. 2 - 568-9613 75.000
TIJUCA Apto. 2 - 569-0305 75.000
TIJUCA Apto. 2 - 527-1824 75.000
TIJUCA Apta 2 - 547-1590 75.000
TIJUCA Apto. 2 2005021-5703704 75.000
TIJUCA Apto. 2 - 527-1824 80.000
TIJUCA Apto. 2 - 872-2738 80.000
TDUCA Apta 2 - 569-0305 80.000
TIJUCA Apto. 2 - 512-5141 83.000
TIJUCA Apto. 2 - 571-0104 85.000
TIJUCA Apto. 2 - 508-9029 85.000
TIJUCA Apto. 22/6544 568-6770 85.000
TIJUCA Apto. 2 - 234-4618 85.000
TIJUCA Apta 2 - 569-2070 85.000
TUUCA Apta 2 - 568-9613 85.000
TIJUCA Aplo. 2 2017 521-3132 86l)0
TUUCA Apia 2 2624 325-0344 88.000
TUUCA Apta 2 2123 570-3704 90.000
TUUCA Apia 2 2123 570-3704 90.000
TIJUCA Apto. 22/7243 568-6770 90X100
TIJUCA Apto. 2 - 872-6426 90.000
TIJUCA Apia 2 2000 325-0344 98.000
TIJUCA Apto. 2 2137021-5703704 98.000

Apto. 2 2000 325-0344
Apto. - 533-1718 100.000
Apto.
Aplo
Apto

33/7149 568-6770 100.000
872-2829 105.000

- 552-0211 105.000
Aplo. 568-4321 107.000
Aplo. 3 3505 325-0344 120.000
Apto. 3 2441 325-0344
Apto. 872-2738

120.000
120.000

Apto. 567-0302 120.000
Apto. - 533-1718 125.000
Apto. - 512-0787 128.000
Aplo. 872-2829 135.000
Apto. - 284-2860 140.000
Apto. 208-8190
Apto. 3 3394 325-0344

145.000
148.000

Aplo. - 569-0305 150.000
Aplo. 549-4408
Apto. 3 3482 325-0344

155.000
158.000

Apto. - 527-1824 160.000
Apto. - 523-3344
Aplo. 569-0305

160.000
160.000

Aplo. - 512-0787 160.000
Aplo. 3 3507 325-0344
Apto. 570-3448
Aplo. 3 3474 325-0344

TIJUCA

168.000
175.000
188.000

Casa 4+ 872-7666 270.000 ANGRA DOS REIS Casa 4+ 365-4179 450!000
TIJUCA Casa 4+C/731921-5686770 280.000 ANGRA DOS REIS Casa 4+ 365-2963 US$500.000
TIJUCA Casa 4+ - 570-0045 82.000 ANGRA DOS REIS Terr. - 365-2963 110.000
TIJUCA Cobt. - 5003021-5703704 100.000 ANGRA DOS REIS Terr. 542-5437 310:000
TIJUCA

TIJUCA Apto. 3 - 568-4321 190.000
TUUCA Apia 3 - 569-0305 190.000
TIJUCA - Apto. 3 - 872-2829 190.000
TUUCA Apia 3 - 288-5212 210.000
TIJUCA Apia 33/700221-5686770 220.000
TUUCA Apia 3 - 568-9613 230.000
TIJUCA Apto. 33/711021-5686770 230.000
TIJUCA Aplo. 33/722421-5686770 270.000
TIJUCA Aplo. 3 - 570-3448 270.000
TIJUCA Apto. 3 - 507-4210 50.000
TIJUCA Apto. 3 3106021-5700045 55.000
TIJUCA Apto. 3 - 509-4949 64.000
TIJUCA Aplo. 3 - 540-3448 75.000
TIJUCA Aplo. 33/7324 568-6770 75.000
TIJUCA Apto. 31/772921-5686770 75.000
TIJUCA Aplo. 3 - 872-7666 78.000
TIJUCA Aplo. 3 3404 325-0344 80.000
TIJUCA Apto. 3 - 9998-2999 85.000
TIJUCA Apto. 3 - 568-4321 85.000
TIJUCA Apto. 3 - 9971-2677 90.000
TUUCA Aplo. 3 - 872-6426 95.000
TIJUCA Apto. 4+4/648321 -5686770 150.000
TIJUCA Apto. 4+ - 523-1244 180.000
TIJUCA Apto. 4+ - 264-6801 186.000
TUUCA Apta 4+4006 570-0045 190.000
TUUCA Apto. 4+4072 325-0344 195.000
TIJUCA Apto. 4+ - 570-0045 220.000
TIJUCA Apto. 4+ - 570-3448 250.000
TUUCA Apto. 4+ - 872-7666 270.000
TUUCA Apia 4^ - 570-3448 300.000
TIJUCA Apia 4+4080 325-0344 348X100
TIJUCA Aplo. 4+4080 325-0344 350.000
TIJUCA Apia 4+ - 242-7832 350.000
TIJUCA Apto. 4+ - 284-9667 80.000
TIJUCA Casa 2 - 533-1718 135.000
TUUCA Casa 2 -9661-2024 85.000
TIJUCA Casa 2 - 242-7832 95.000
TIJUCA Casa 3 - 872-7666 100.000
TIJUCA Casa 3 - 570-9444 140.000
TIJUCA Casa 3 - 872-6426 165.000
TUUCA Casa 3 - 872-7666 165.000
TiJuCA Casa 4+6002021-5703704 ""735.000
TIJUCA Casa 4+6057 325-0344 168.000
TIJUCA Casa 4+6032021-5703704 200.000

Cobt. - 570-0045 110.000 ANGRA DOS REIS Terr. 242-2518 55.000
TIJUCA Cobt. - 569-0305 120.000 IMOBILIÁRIA ORIAL Casa -9991-9829 70.000
TIJUCA Cobt. 872-7666 126.000 IMOBILIÁRIA ORIAL Casa 3 -9991-9829 120.000
TIJUCA Cobl. 569-0305 130.000 I ITACURUÇÁ Apto. - 447-4488 53.000
TIJUCA Cobt. - 568-4321 160.000 ITACURUÇA Casa 522-9970 100.000
TIJUCA Cobl. 569-0305 170.000 MANGARATIBA Casa 4+ 220-5086 200:000
TIJUCA Cobt. -CO/72821 -5686770 170.000 MANGARATIBA Terr. 447-4488 22.P00
TIJUCA Cobt. 527-1824 180.000
TIJUCA Cobl. - 5100 325-0344 180.000 Região Serrana
TIJUCA Cobt. 5104 325-0344 198.000 ARARAS Casa 4+ -024-2372885 250:000
TIJUCA Cobt. -021-5700045 210.000 CACHOEIRA DE MACACUSÍtio - - 274-8700 45.000
TIJUCA Cobl. - 533-1718 250.000 ITAIPAVA Apto. - 527-1824 90.000
TIJUCA Cobt. - 570-9444 260.000 ITAIPAVA Casa 852-4929 85.000
TIJUCA Cobt. - 570-9444 260.000 ITAIPAVA Casa -24-2431245 95.000
TIJUCA Cobt. 5007021-5700045 330.000 ITAIPAVA Casa 4+ - 239-9575 190.000
URCA Apto. - 542-5053 75.000 ITAIPAVA Si'tio -24-2231171 125.000
URCA Apto. El 553-5767 85.000 ITAIPAVA Sitio -24-2231171 400.000
URCA Apto. - 542-5053 140.000 ITAIPAVA Terr. - 288-5540 9:000
URCA Apto. - 542-4701 190.000 MIGUEL PEREIRA Casa -024-4845123 3^000
URCA Apto. - 542-5053 210.000 NOGUEIRA Siiio - 221-2444 63Q.000
URCA Apto. - 542-5053 470.000 NOVA FRIBURGO Casa -21-6094734 6Qj0OO
URCA Apto. - 548-5512 470.000 NOVA FRIBURGO Sitio - 240-7504 701000
URCA Apto. - 521-6042 480.000 PETROPOLIS Apia -24-2431696 120.000
URCA Casa - 542-5053 550.000 PETR6POLIS Casa 4+ -24-2376912 210^900
URCA Cobt. - 542-5053 490.000 PETROPOLIS Casa 4+ -24-2431245 400.Q0Q
USINA Apto. - 570-5943 65.000 PETROPOLIS Conj. - 434-0294 48.000
VARGEM PEQUENA Casa 4+ - 239-4499 350.000 PETROPOLIS Sitio -24-2231171 lOQflOO
VARGEM PEQUENA Terr. - 493-1893 24.500 PETROPOLIS Sitio - 558-4060 49Q;000
VILADAPENHA Casa 4+ - 391-4037 250.000 SECRETARID Sitio -24-2231171 22Q,000
VILA ISABEL Apto. 1 1132 325-0344 45.000 TERESOPOLIS Apto. -9974-8957 15,000
VILA ISABEL Apto. - 578-3572 58.000 TERESOPOLIS Aplo. - 235-0074 38,000
VILA ISABEL Apto. - 570-3448 105000 TERESOPOLIS Apto. 4+ - 491-6268 320000
VILA ISABEL Apto. - 578-3572 46.000 TERESOPOLIS Casa - 295-8394 US$45.Q00
VILA ISABEL Apto. - 238-4917 63100 TERESOPOLIS Casa -9971-1781 150.900
VILA ISABEL Apto. 2 2537 325-0344 75l00 TERESOPOLIS Casa - 527-1824 80100
VILA ISABEL Apto. - 570-3448 77.000 TERESOPOLIS Casa 4+ -9219-2356 150:000
VILA ISABEL Apto. - 533-1718 95.000 TERESOPOLIS Casa 4+ -21-6422686 16Q.Q00
VILA ISABEL Apto. 3 3125 570-3704 150000 TERESOPOLIS Casa 4+ - 596-0433 17q!5oo
VILA ISABEL Apto. - 852-0920 60.000 TERESOPOLIS Casa 4+ - 509-7992 55Q,000
VILA ISABEL Casa 4+ -9949-6594 751)00 TERESOPOLIS Cobt. - 742-2511 130^000
VILA ISABEL Cobt. - 568-9613 110.000 TERESOPOLIS Sitio - 635-9718 115,000
VILA ISABEL Cobl. - 549-4408 200.000 TERESOPOLIS Sitio - 409-5534 12:000
VILA ISABEL Terr. - 263-3697 170.000 TERESOPOLIS Sitio - 557-4967 222.000
ZUMBI Apto. - 396-7189 70.000 TERESOPOLIS Terr. - 288-5540 11:.000

Baixada Fluminense
TERESOPOLIS Terr. -9986-2996 180=000

ITAGUAI Sitio - 522-9970 80.000 Outros Municípios

Niterói
ITAPERUNA Casa -021-2851192 65.000

BOAVIAGEM Cobt. - 613-4417 520.000
CHARITAS Casa - 610-3457 180.000 CAMPOS DO JORDAOCasa 4+ -21-2561840 250.000
FONSECA Casa - 711-5143 45.000 GUARAPARI Apto. 3 - 527-1824 8Q.Q0"0
ICARAI Apia - 253-9935 110.000 MINAS GERAIS Sitio - -21-2690819 26.000
ICARAi Apto. - 610-3457 115.000 RECIFE Apto. 4+ - 289-1257 US$230:000
ICARAi Apto. - 610-3457 69.000
iCARAI Apia - 610-3457 135.000
ICARAi Apto. - 611-1408 160100 BARRA DA TIJUCA Loja - - 234-6984 55.000
ICARAi Apto. - 611-1408 210I00 BARRA DA TIJUCA Loja - - 325-0344 76~000
ICARAi Apia - 611-1408 320.000 BARRA DA TIJUCAPr. Com. - - 494-2680 22q.000
ICARAi Aplo. - 611-1408 370MQ BARRA DA TIJUCA Sala - - 493-6778 100J00
ICARAi Cobt. - 611-1408 250l)00 BARRA DA TIJUCA Sala - - 533-1718 70~!000
INGA Cobt. - 714-4363 155.000 BARRA DA TUUCA Sala - - 434-0294 80.000
INGA Apto. - 610-3457 149.000 CAVALCANTE Galpao - - 542-9062 650.000
INGA Apto. -9999-4205 300"!000 CENTRO Galpao - - 539-5830 270.000
INGA Casa - 610-3457 99.000 CENTRO Garag. - - 532-0389 15.000
ITAIPU Casa - 610-3457 78.000 CENTRO Loja - - 224-5317 135.000
ITAIPU Casa -9999-4205 80.000 CENTRO Loja - - 852-0920 23.00b
ITAIPU Casa - 610-3457 125.000 CENTRO Loja - - 580-1566 31.000
ITAIPUAQU Casa - 638-1321 45~j00Q CENTRO Loja - - 524-0780 48^000
ITAIPUAQU Sitio - 638-1321 48.000 CENTRO Loja - - 224-5317 95.000
ITAIPUAQU Terr. - 638-1321 4.200 CENTRO Pr. Com. - - 509-1703 1100.000
NITERpi Apto. - 240-3162 50.000 CENTRO Pr.Com. - - 242-2518 450.000
NITEROI Aplo. - 717-6347 65.000 CENTRO Saia \ - 224-5317 110.000
NITEROI Aplo. - 622-4298 103.000 CENTRO Sala - - 507-0991 110.000
NITEROI ICARAi Aplo. - 717-6347 110.000 CENTRO Sala - - 295-9210 115.000
NITEROI ICARAi Apia - 717-6347 110.000 CENTRO Saia - - 540-6111 120.000
NITEROI SAO FRANCISCasa 4+ - 717-6347 400.000 CENTRO Sala - -9949-9435 130.000
PENDOTIBA Terr. - 610-3457 19.000 CENTRO Saia - - 495-5829 14.000
PENDOTIBA Terr. - 611-1408 50.000 CENTRO Saia - 224-5317 145.000
PIRATININGA Casa - 619-4212 150.000 CENTRO Sala - - 596-0433 150.0Q0
PIRATININGA Casa 4+ - 722-4712 US$550.000 CENTRO Saia - - 551-3728 18.O0O

São Gonçalo
CENTRO Sala - 507-0991 220.000
CENTRO Sala - 507-0991 220.000

SILVA JARDIM Fazen. -24-7781135 10.000 CENTRO Sala - 507-0991 245.000
SILVA JARDIM Fazen. -24-7781135 10.000 CENTRO Sala 295-8157 25.000
SILVA JARDIM Fazen. -24-7781135 8.000 CENTRO Sala -9175-2552

Região dos Lagos
CENTRO Sala 542-8862

250.000
26.ÒÒ0

CENTRO Sala 253-9935 28.000
ARARUAMA Casa - 285-1505 55.000 CENTRO Sala - 569-2883 30.001)
ARRAIAL DO CABO Apto. - 710-9610 40.000 CENTRO Sala - - 596-0433 33.000
BARRA DE MARICA Casa - 533-1718 70.000 CENTRO Sala - 524-0780 33.000
BUZIOS Casa - 259-9035 75.000 CENTRO Sala - 542-8862 35.000
BUZIOS Casa - 623-1415 US$180.000 CENTRO Sala - - 541-1615 35.000
BUZIOS Casa -9661-2024 65.000 CENTRO Sala - - 240-8878 35.000
BUZIOS Casa 4+ -24-99181448 750.000 CENTRO Sala - - 551-9769 36.000
BUZIOS Casa 4+ -24-99181448 750.000 CENTRO Sala - 422-0033 38,000
BUZIOS Siiio -24-99181448 800.000 CENTRO Sala - - 267-6158 40.000
BUZIOS Terr- - 623-1415 US$200.000 CENTRO Sala - - 553-4818 40.000
CABO FRIO Apia -21-5011641 40.000 CENTRO Sala - - 509-1703 630.000
CABO FRIO Apia - 268-8961 50.000 CENTRO Sala - - 224-5317 69.000
CABO FRIO Apia -24-6434883 65.000 CENTRO Sala - -9971-2677 85.P.00
CABO FRIO Casa -24-6434883 47.500 COPACABANA Loja - - 224-5317 360 Q00
CABO FRIO Casa -24-6436834 130.000 COPACABANA Pr.Com. - -9666-9714 620.000
CABO FRIO Casa -24-6436834 130.000 COPACABANA Sala - 553-4818 150.000
CABO FRIO Casa 4+ -9219-2356 85.000 COPACABANA Sala' - - 224-5317 360.000
CABO FRIO Cobi! -24-6434883 100.000 COPACABANA Sala - - 493-1331 38.000
CABO FRIO Cobt! - 221-2444 315.000 COPACABANA Sala - - 549-2058 42,000
IGUABINHA Casa - 263-6041 35.000 COPACABANA Sala - - 512-3322 47,000
ITAIPUACU lirr -9233-6196 4.000 COPACABANA Sala - - 521-5121 50.060
ITAIPUACU Tferr -9274-2496 5.500 FLAMENGO Loja - - 222-5004 13Cf.,000

Apta -24-6533150 18.000 GRAJAU Pr.Com. - 493-1331 200,000
MARICA Casa -21-97050264 60.000 ILHA DO GOVERNADORSala - - 467-4298 28.000
MARICA lirr - 595-3567 6.000 INHAUMA Galpao - - 224-5317 190,000
pj^5" Apia -24-6455161 30.000 IPANEMA Sala - - 239-7384 125.Q00
PeS<5 Apia -24-6455161 32.000 ITAIPAVA Loja - - 222-4054 90.000
p^5 Casa 4+ -24-6455161 120.000 JARDIM BOTANICOPr. Com. - - 239-9575 5QQ,000
PONTA NEGRA Siiio : - 295-6633 30.000 LEBLON Loja - - 540-6111 145,000
RIO DAS OSTRAS Ten. - - 591-7024 2.000 LEBLON Loja - - 509-7992 18Q.Q00
S.PEDRO ALDEIA Tiir! - - 548-5002 16.000 LEBLON Sala - - 540-6111 1600,000
SAQUAREMA Apia 2 - 651-4355 38.000 PAVUNA Galpao - - 635-3214 60,000
SAQUAREMA Terr- - -24-6514670 5.800 PENHA Loja - - 512-0787 30,000
SAQUAREMA lirr - - 610-8951 6.000 PETROPOLIS Pr.Com. - -21-5406111 150',000

PIEDADE Pr.Com. - - 592-3952 107-.000
SANTA TEREZA Loja - - 252-5117 45.000

ANGRADOS REIS Aplo. 2 - 605-2958 120.000 SAOCQNRADO Pr.Com. - -9982-5000 1000M0
ANGRA DOS REIS Apto. 3 - 235-6528 57M SAO CRISTOVAO Loja - -9974-8957 36M00
ANGRA DOS REIS Apto. 4+ - 257-0911 420000 SAO FRANCISCO XAVIELoja - - 493-1331 -51522.
ANGRA DOS REIS Casa 3 - 365-2963 280.000 TUUCA Uja - 7036 325-0344 24|000
ANGRA DOS REIS Casa 4+ - 365-2963 180.000 TIJUCA Loja ; 567-0302  75000

ANGRA DOS REIS Casa 4+ - 365-2963 250.000 TUUCA Pr.Com. : 592-2736 1KUXK)
ANGRA DOS REIS Casa 4+ - 365-2963 315 000 TIJUCA Pr.Com. " 252-4693  7|M0
ANGRA DOS REIS Casa 4^ - 493-1331 395.000 TIJUCA Sala "
ANGRA DOS REIS Casa 4+ -21-5702087 450.000 VILA ISABEL Terr. - 263-3697 210 000

P
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1 Quarto
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CENTRO - Rua do Riachuelo 311.
Vendo casa reformada em condo-
mlnio fechado, sala. quarto, cozi-
nha, banheiro e área. RJ 39 000
Chaves U zelador. Ints Tel. 232-
2293 Francimar

/
Catumbi
Cidade Nova
Estácio
Mo Comprido

APARTAMENTOS

1 Quarto

7
Bairro de Fátima

ovcèti

Centro
Gamboa
Santo Cristo
Saúde

APARTAMENTOS

Conjugado»

RIO COMPRIDO - Quarto / sala.
amplo, cozinha, banheiro, jardimde inverno Rua Santa Alexandri-na Tel: 240-5314

CATETE — Bento Lis-
boa, 32-Novo. excelen-
te 2 qtos c/ varandâo,
garagem na escritura,
play, ótimo acabamen-
to, piso t. corridas. Só
2 p/ andar. Mais infor-
mações no local 9:00
às 16:00 hs. ou Tel.:
529-8700/512-2167
Creci J.4839 Rio Esta-
te.
CATETE - Compro apartamentosala. 2 qtos. com ou sem gara-gem, mesmo precisando de refor-ma ou legalização, pago à vista,resolvo rápido. Tel.: 225-7544 /285-3283

2 Quarto*
CATUMBI - Excelente 2amplos
quartos, sala. banheiro box. cozi-nha, área Pronto morar. Temos
financiamento RS 37.000 Ligue
hoie Expan 325-0344 / 567-2620
Ref; 2620
RIO COMPRIDO — Apartamento 2
qtos. 80m'. sem garagem, Barào
Itapagipe. vista tranqüila. 2 qua-dras do metrô, dispenso interme-
diários. RS 63 000 Estudo propos-tas Tel 254-1391 / 99464195

BAIRRO DE FATIMA - Praça Almte
< "daceguai Conjugado vazio, edifi-.;?*io familiar, cozinha cabe fogão,

geladeira Apenas RS 25000
pronto p/morar Tel: 252-4693 /
g£jM5 1 242-3843 CJ 3356

v-BAIRRO DE FÁTIMA • Kitinete pi-
.«¦jiso,.cerâmica. totalmente reforma-" do. Vazio, lado Casas Sendas So-

mente' RS 14 500 Condução,"comércio porta Tel 252-4693 /'t'252-1845 I 242-3843 CJ 3356

3 Quartos
RIO COMPRIDO • Apartamento ti-
po casa. claro, arejado, salão. 3
qtos., dependências, sol manhà,
s/condominio, local tranqüilo. Rua
Barào de Sertório. Tel: 236-7370

GLORIA - Apto. 02 qtos.. (garagemescriturada). Oportunidade' Re-
formado (elétrica/hidráulica), sa-
la. banheiro, cozinha .dep reverti-da (copa), banheiro empregada,visitas. Sóimoveis. Tel.: 553-4618/553-5414 RB 2089
SANTA TERESA — Excelente lo-
calizaçáo! Saláo. 2 qtos. copa-co-zinha. varanda, dependências,
garagem, vista p/verde. Todo no-
vo! RS 75.000 Tel 224-4250 / 852-
4537 Cr 18731

4 ou mais Quartos
CATETE — Excelente localização
400m2. simplesmente RS
250.000,00 2 salões. 10 dormitó-
rios, 3 banheiros, lavanderia. 2
garagens. RI 402. Tel 9149-2596/
596-0923. Cf. 22118

SANTA TERESA - Del
Mônaco Imóveis Ava-
liaçâo, Venda. Sigilo
Absoluto. Toda Santa
Teresa, Centro e Zona
Sul. Correto Morador
do Bairro.Tel.: 567-
9174 Creci 24.997
SANTA TERESA - Apartamento ti-
po Casa. 2 quartos, salão, sala
jantar, varanda, terraço. Linda
vista!!! 2 banheiros, cozinha, área
de serviço. Necessita obras. RS
50.000 Tel. 252-5117 Creci 15222
SANTA TEREZA - Vendo aparta-
mento vazio, super reformado,rua tranqüila. 2 salas. 2 qtos.. ar
refrigerado, dependências. A vis-
ta RS 70.000 Tel.: 242-0391 Antonio
Prudèncio Creci 3892

SANTA TERESA - Vista cinemato-
gráfica. Casa. 3 salas, 5 qtos, 3
banheiros, copa-cozinha. depen-
déncias empregada, garagem 2
carros. Serve festas eventos. RS
250.000 Tel.: 224-4250 I 852-4637
0.18731
SANTA TERESA — Rua notjre, 3
qtos. + 1 ste. 2 salões. 2 bhs.
copa. garagem p/ 3 carros, jardimcom espaço p/ piscina toda refor-
tnada RS 390.000 Creci 25295 Tel.:
508-9029
SANTA TERESA — Rua nobre, 4
qtos. 3 bhs. 2 salões, copa. varan-
dóes. apartamento anexo, mirante
360* Vista maravilhosa, piscina,churrasqueira, canil e garagem p/3 carros RS 390.000 Creci 25295
Tel.: 508-9029 
SANTA TERESA - Casa visual es-
petacular. 02 salões, jantar. 05
qtos (02 suites), cozinha planja-da. lavabo. piscina c/ deck. chur-
rasqueira, 03 dependências, 05
vagas Veja! RS 350 000 Tel.: 547-
6131 /9997-5311 C 24798
SANTA TERESA - Vis-
tâo total Baia. Casa.
sala, varandas, 4 quar-tos, suites, armários,
quintal, churrasqueira,
piscina, garagens.Oportunidade única R$
160.000 Tel : 9124-1826
/ 547-9371. Creci 8083

AV. RUI BARBOSA
COM BOM GOSTO

MUITO REQUINTE, PRONTO PA-
RA MORAR, VISUAL ÚNICO, EX-
CEPCIONAL APTO, LIVING 2
AMBTS, SALA ÍNTIMA, 3 QTOS
COM ÓTIMOS ARMÁRIOS, SUITE
C/HIDRO, 2 BHS DECORADOS,
COPA/COZINHA, ARMS, DEPS,
SISTEMA DE ÁGUA FILTRADA
EM TODO APTO. GARAGEM R$
430.000,00 - MM HOUSE - 512
9777 - JB-3/0168 - C. 18.153

LARANJEIRAS - Apartamento Es-
teves Júnior, duas salas. 2 quar-tos original. 3 quartos, circulação,
banheiro blinde*, hidromassa-
gem. cozinha americana, deperv
déncias RS 130.000 SòimóveisC.9605 Tel.: 553-5870 / 553-4818
KWN-2262 
LARANJEIRAS - Moura Brasil.
Tranqüilíssimo próximo Flumi-
nense. Varanda, sala 2 ambien-
tes, 2 qtos. suite + banheiro, co-
pa-cozinha. dependências,
garagem, playground. RS 130.000
Sõlmòveis Tel.: 512-3322 /540-
8126 (EW-2666) Avaliamos

. BAIRRO DE FATIMA . RS 25 000'3>; Mega Imobiliária CJ 4846 Vende1
Apartamento con|ugado. vazio
Pronto p/morar! Próximo comér-

, cio geral. Aceitamos cartas! Te-' , mos outros! Avaliamos! Plantão
diariamente! Tel: 852-0920 / 852*
0921/ 852-0922 / 5090688
CENTRO — Av. Mem de Si. Con-
jugado vazio, andar alto. indevas-"" sâvel RS 25.000 Visitas Tel: 9692-

VrS113Cr19S51• CENTRO - Conjugado, banheiro,-cozinha indevassado. (rente, an-
í.-»dar alto. Tenho outros. Tel.: 9941-. ?572 Creci 261671 CENTRO - RS 48 000 Mega Imobi-

liária CJ 4846 Vende' Lindo apar-
tamento. 2 qtos, vazio. Próximo a

r Cruz Vermelha. Temos outros.
Aceitamos cartas Avaliamos!
Plantão diariamente! Tel.: 852-
0920 I 852-0921 I 852-0922 / 509-

RIO COMPRIDO - RS 100.000 Ap-
to. 3qtos. suite, terraço, andar al-
to, sl barulho, vista Cristo, gara-
gem Rua Antonio Pedro GaliaziTel : 232-7360 / 507-2261

CASAS

3 Quarto»
RIO COMPRIDO - Casa de vila. 3
qtos, ampla área serviço, tranqui-lidade e segurança. RS 60.000 Do-
cumentaçáo perfeita. Aceito Cai-
xa. Tel.: 5704370

W
Benfica
Mangueira
São Cristóvão

3 Quarto*

APARTAMENTOS
' CENTRO — Rua de Santana, con-

jugadào. pode dividir quarto sala." reformado, cozinha cabe fogão/
geladeira. 6p/andar. excelente
oportunidade'! Tel: 256-1803 /-235-5905 Cr. 14540 T.outros"COPACABANA - Vendo belo apto.
ricamente decorado, 3 salões, 3"quartos, dependências completas.¦'^2 banheiros, suite. copa. sala de
estar Uma quadra da praia. Posto
4 5. Sô RS 240000 C 13120 Tel• 256-8376

-,/-» 1 Quarto
ÒAIRRO DE FATIMA - Apartamen-
to sala. quarto, banheiro, cozinha,
área. dependência empregada,'tazio. andar alto, vista livre RS''48 000 Tel 224-4250 / 652-1537n"Cr.7804

' BAIRRO DE FÁTIMA • Praça.
Apartamento salão, varanda, 3- qtos, suite namheiro, copa-cozi-' nha reformadeo Nada a fazer! RS
Tb.000 estudo carta! Tel.: 224-4250• > 852-4537 Cr 78M 

2 Quarto*
SAO CRISTÓVÃO - Ana Nery. 336.Apartamento tipo casa Rua parti-cular, com grade e segurança,
porteiro eletrônico. 2 qtos + dep.RS 52.000 Tel.: 289-1708

V
Catete
Glória
Santa Teresa

GLORIA — Oportunidade Imperdl-
velü! Bejamin Constant. Prontomorar!!! Amplo apartamento. Sa-lão. 3 dormitórios, armários, sul-
te. banheiros, excelente copa-co-zinha. dependências garagemcondomino Totalmente reforma-
do Oportunidade RS 150.000 Sói-móveis Tel.: 512-3322 (RPM 3355)

GLÓRIA - Rua Santo Amaro, pró-ximo Metrô, varanda, sala. 3 quar-tos, banheiro, cozinha, deps. (sem
garagem), terminar obras melho-
ramento. RS 69.000 Tel.: 527-5681.
Creci 1398
SANTA TERESA - Excelente apto
tipo casa, 3 qtos. (suite), terraçâo,
vista, copa-cozinha grande, 210
m*. RS 115.000 Aceito imóvel
p/pagto. Tel.: 507-4210 / 9677-6480
Giovanni lmóveis_
SANTA TERESA - 3 qtos. amplos,
sala ampla em L. cozinha e ba-
nheiro decorados, dependênciascompletas, ãrea serviço. Pronto
morar RS 90 000 Tel.: 252-5117
Creci 15222

SANTA TEREZA — Fantástica vis-
ta Bala. Casarão. 900m' em terre-
no de 4.000m'. piscina, garagens,excelente localização. Próximo
Largo Guimarães Oportunidade!
Tel.: 232-7839 I 9124-1826 Creci
23163 
SANTA TEREZA • Vendo casa lo-
cal tranqüilo, com elevador, pisei-na. varandas, bonita vista, em ter-
reno 1.100 m' . muito verde. 2
slas.. 4 qtos.. dependências, gara-
gem. Infs.: 242-0391 Antonio Pru-
dêncio Creci 3892

r
Cosmo Velho
Flamengo
Laranjeiras

VI ST AO P/BAIA E
PAO DE AÇÚCAR

A PORTAL VENDE
PRAIA DO FLAMENGO, EXCELEN-
TE COBERTURA LINEAR C/300M*.
FRENTE, VAZIA, EXCELENTE EDIFI-
CIO, SALÃO TERRAÇO SALETA 4
QTOS C/ARMÁRIOS 3 BANHS. AM-
PLA COPA COZ 2 DES. 2 «ARA-
GENS, ÓTIMA PLANTA CIRCULAR.
R$ 400.000 TEL.: 548-5512 COB-
1418 CJ1502 AVALIAMOS.

LARANJEIRAS - 02 qtos. (suite/armários). Rua Marqueza de San-
tos. vazio, varanda, sala. banhei-
ros (blindex). cozinha, deps. gara-
gem escritura, infra-estrutura
lazer. Chaves Exclusivamente
Sóimoveis. Tel.: 553-4818/ 553-
5414 RB 2146 ¦
LARANJEIRAS — LocalilaçSo no-
bre. Infra-estrutura clube, próximometrô, varandas, sala. 2qts (sul-te), armários, dependências, ge-ragem escritura Tel: 285-6998 I
9997-7177 /9981-6107 Cr.20226
LARANJEIRAS - riocaçâo. sala
(piso cerâmica), varanda. 2qtos
(suite), cozinha planejada, depen-
dôncias. garagem escritura, área
lazer, c/piscina. RS 150.000 â vista
ou RI 107.000 * 19* RS 2.711.16.Tel: 225-7544 /285-3283 Creci7599
LARANJEIRAS - Ortiz Monteiro.Oportunidade ano 2.000. Salão,
varanda. 2 qtos. suite, dependên-
cias. garagem escritura, inlra-es-
trutura. Luxo. Tel.: 547-6808 /
9722-5660 Cr 24779

3 Quarto*

APARTAMENTOS

Conjugado*

SANTA TERESA - 3 qtos. 2 salas,varanda, terraço, linda vista, 2 ba-
nheiros. cozinha, ãrea serviço,
necessita obras RS 52.000 Tel.:
252-5117 Cred 15222
TIJUCA - Rua Silva Teles. Apto. 3
qtos.. dependências completas,
vaga. 2 elevadores. RS 50.000 Não
aceito carta. Tel.: 507-4210 Gio-
vanni Imóveis CJ3161

4 ou mais Quarto*

APARTAMENTOS

BAIRRO DE FATIMA • Sala. quar-, to. banheiro, cozinha cabe gela-' fleira. tabuas corridas, azulejos
decorados, esquadria alumínio
RJ 43 000 Tel: 224-1250 l 852-4537
Cr.7804

. BAIRRO DE FÁTIMA - Rua Wos-
Jiíngton Luiz Vendo apartamento* sala. quarto. 52mí. banheiro, ar-

,*A'(pário, piso cerâmica esquadria
.alumínio RS 38 000 Tel 224-4250' 1852-4537 Cr 7804

J3AIRRO DE FÁTIMA • Espetacular
^•gpartamento! Sala. qto, separa-"do. jardim inverno, frente, vazio^8ó RS 42 000 Tenho outros. Tel
i 252-4693 / 252-4845 / 242-3843 CJ
P0356

Conjugado*
CATETE - Privilegiadlssima local»-
zação. proximidades metrô, vis-
tâo Pào Açúcar/enseada. Acon-
etiegante conjugado, cozinha,fogão/geladeira, banheiro màqui-
na lavar Totalmente indevassá-vel, desocupado, iluminado, im-
perdivel oportunidade. RS 28.000Tel 546-8842

1 Quarto
CATETE • 01 qto. (suite), reforma-
do. excelente investimento, RS
65.000 Entrar/ morar, sala. copa,cozinha, área, quintalzinho. Opor-
tunidade1!! Exclusivamente Sói-móveis Tel : 553-4818 /553-5414
RB 1817

CATETE - Tranversal arborizada,
salão. 4 dormitórios (suite), es-
quadrias aluminio. cozinha, do-
pendências completas, vaga es-
critura. desocupado. RS 190.000 .
Sóimóveis Tel.: 553-4818 / 554-
8911 Ret.:DB4454
SANTA TERESA - Ur-
gente compro. Parti-
cular p/ particular. Ap-
to ou casa, mesmo
precisando reformas.
PI pagamento à vista.
Tel.: 9124-1826 / 547-
9371. Sr. Garcia

CASAS

FLAMÊNGO - Andar alto. Vista
Cristo, próximo Metrô. Conjuga-
dão. salão, banheiro, cozinha, va-
zio 37m'. Sô â vista RS 50.000
Chaves Sòimóveis Tel.: 553-5767Ref.: El 1192 www.soimoveisclas-
si1icados.com.br

FLAMENGO - 1° qualidade. Av
Oswaldo Cruz. Vistaço! Varanda,
sala. qto. banheiro, cozinha,deps/completas, garagem escri-
tura. Total infra-ostrutura lazer RS
125.000 Visitas Sóimoveis. Tel.:
553-4818 /553-5414 RB 1142
FLAMENGO • Dois Dezembro,
50m'. sala/quarto amplos, (cozi-nha/banheiro azulejado teto), ins-
talaçâo hidráulica nova. Negócio
imperdivel RS 75.000 ! Tel.: 549-
7710 (W1/95) C.16.774
FLAMENGO - Exclusividade. Ex-
celente conjugadào transformado
em qto e sala. Nada a fazer. En-
trar morar. Aceita CEF (SJ1427).Sòimóveis Tel.: 512-3322 http://
www.soimoveisclassitica-do.com.br
FLAMENGO • Excelente Sala
quarto, frente, c/ armários, cozi-
nha cabe fogão/ geladeira, área/
tanque. Próximo Metrô. RS 66.000
aceita carta CJ 4009 PI 1/0495WR
Tel.: 568-3030
FLAMENGO - Junto metr6, tator-
madlssimo. tranqüilo, sol manhã,
sala quarto separados, alto. cia-
ro, rico em armários, cozinha pia-nejada. garagem alugada condo-
mlnio. RS 73.000 Humberto
Ribeiro Creci 4765 Tel.: 257-0911
/549-0487

<5ENTRO — A Zirtaeb exc. quartofe coz banh 40m2 reformado frente
Çftv. Gomes Freire RS 42 000.00

CENTRO - Bairro de Fátima. Fren-
-vte Casas Sendas. sala. quarto se-

.parado, t corridas, cozinha gran--de. banheiro, azulejo decorado.
,.vazio RS 38000 Tel: 224-1250 /

.,852-4537 Cr. 18731
CENTRO — Rua Carlos Sampaio,

.^ótimo apartamento, andar alto sa-
ltla. quarto, banheiro, cozinha.
&40m2 garagem condomínio ã vis-

.rffii. RS 40 000.00 Tel : 557-6549/
.r.205-4830.

2 Quarto*
BAIRRO DE FÁTIMA - Espetacular

-apartamento' 2 qtos. copa-cozi-•(--rjtia grande, todo reformado, fren-
i jé." excelente prédio! RS 60 000'1 iç).: 252-4693 / 252-4845 / 242-¦!15&43CJ3356
! {6ENTR0 - Av. Presidente Vargas,ifóximo metrô Vazio, vista livre.

2 qtos. banheiro, cozinha,idar alto. documentação em or-
i *"dem. RS 38 000 Tel.: 533-9898 /
{"-9^68-4778 C 16065

CATETE • Compro apartamentosala, quarto, mesmo precisandode reforma ou legalização, pago à
vista, resolvo rápido. Tel.: 285-3283 / 225-7544
CATETE — Irresistível oportuni-dade 55m2 simplesmente RS
69 000.00 sala, quarto, dependên-
cia. garagem prédio, estritamenteresidencial, excelente localizaçãoconfira. RI 101 Tel.: 9149-2596 /
596-0923 CR 22118.

2 Quarto*

GLÓRIA • 01 qto (arménos). gara-
gem escritura, oportunidade ina-
creditâvel. RS 72.000 Sala. ba-nheiro, cozinha, deps completas,excelente localização. Aproveite!
Visitas Sóimoveis Tel.. 553-4818/553-5414 Ref 1111
GLÓRIA — Acredite ser quisernão existe igual sala quarto sepa-rados banheiro e cozinha comple-ta área só RS 45.000. PlantimóvelTel 295-2245/ 275-0547 CJ 2217.
GLORIA • Extraordinário apto.deslumbrante vista panorâmica!Cartão postal. Frente, sol manhã.
Sala. quarto, banheiro, cozinha,
dependências RS 28 000 Compro-ve Tel 532-0058 CCUA1 Glo

SANTA TERESA - Srs
Proprietários Giovanni
Imóveis vende/avalia
seu imóvel. Clientes
cadastrados. Sigilo ab-
soluto. 25 anos expe-
riôncia. Creci.16398
Infs 507-4210 /9677-6480
SANTA TERESA — Casarão parareformar. Vista maravilhosa, rua
privativa. 2 qtos 1 suite, salão,
dependência, jardim, espaçoso
para garagem. RS 190.000 Creci25295 Tel : 508-9029
SANTA TERESA - Casa 2 qtos.2 salas, quintal, área. frontal, vista
baia aeroporto RS 48.000 Quemver compra. Não aceito carta. Tel.:
507-4210 Giovanni Imóveis
CJ3161

FLAMENGO - Apartamento conju-
gado. próximo praia, comércio,condução composto, sala, cozi-nha. banheiro, 32m' Somente RS40.000 Sóimóveis C.9605 Tel.: 553-
5870 / 553-4618 KWN-1048
FLAMENGO - Excelente conjuga-
dão. dividido sala quarto, cozinha
cabe fogão 4 bocas, banheiro am-
pio, vista cinematográfica. Só RS
54.000aceita carta CJ 4009 PI 010483WR Tel.: 556-3030
FLAMENGO - Extraordinariamen-te Paissandu. Espetacular locali-zação, aconchegante conjugadào,
dividi 2 ambientes, cozinha, fo-
gão/geladeira, pavimento eleva-
do, vista verde, excelente prédio,ajardinado, porteiro 24hs. Imper-
divel. Tel. 546-6842
FLAMENGO - Kitinete. c/cozinha,
banheiro, andara alio. fundos, va-
zio. RS 45.000 Praia da Flamengo.402. Tel.: 813-1605 C. 19276

FLAMENGO - Local nobre. Estado
1* Locação. Residencial com ser-
viços. 2 Varandas, sala. quarto,triplex. Cozinha americana, ba-
nheiro. 2 lavabos, garagem. RS
136,000 Tel.: 556-3030 CJ 4009 PI1/
0526 (JC)
FLAMENGO - Marquês
de Abrantes, vendo
lindo apto., «ala/qto
separado, suite, fina-
mente decorado, ar-
mários, cozinha, tudo
novo, próximo praia,andar alto, oportinu
dade única, R$ 63.000
Tel.: 507-9821 /296
8394 /9632-3370 C
7454

FLAMENGO - Praia do Flamengo,
excelente localização, vista Ater-
ro. 32m'. conjugadào sala. quarto,banheiro social, cozinha. Refor-mado. RS 55 000 Perfillmóveis
Tel 512-0787 (P8JCJ4678

CATETE - 02 salas, 03 qtos. ba-nheiro social, ampla cozinha, ter-raço, porão, quintal cJ churras-
queira, piscina. 02 banheiros
Oportunidade l!f RS 140 000 Sói-
moveis Tel.: 553-1818 /553-5414
RB 6051

f CENTRO - Junto Cruz Vermelha,í 'sala, varanda. 2 qtos. cozinha ,
£fcònheiro. azuieio decorado. RS¦ '45 000 Tel 224-1250 / 852-4537

Cr 18731
CENTRO — Praça Tiradente es-
quina Pedro 1120m2 ótimo aparta-
mento prédio mixto duas salas••doi6 quartos (suite) dots banhet-ros cozinha dependências RS
80 000 ideal para moradia escrltó-rio consultório Veja ainda hoje

i. Tel: 540-6111 CJ 1201
"CENTRO - Rua Henrique Vaiada-'rés 69. garagem escritura, sala.«*02 fltos.. banheiro, cozinha, pe-quena área. estudo Carla/FGTS.RS 67 000 Pertil Tel.: 512-0787 (P-13/CJ 4678) www perlilimo-yçis.com.br

3 Quarto*
0AIRRO DE FATIMA - Espetacularapartamento' 3 qtos, totalmentereformado, local tranqüilo So RS7S.000 Temos outros1 Tel. 252-. *693 / 252-4845 / 242-3843 CJ 3356
CENTRO • Av Men de Sá (CruzVermelha). 3 qtos. dependênciascompletas, precisando obras RS
ê&QÒO Pfeco mercado' Apos
ocas RS 75000 Tel 252-0006

frÇr^at 6.115
«rÇfitfTRO - Desocupado Oportuni-dade' RS 40000 Sala. 03 qtosoanheiro, cozinha, área. terraçâo."s/ elevador, sI condomínio. Cha-ves Sóimoveis Tel 553-4818 /553-

5414 Re! RB 30355
CENTRO — Rua Ria
chuelo. próximo Go
mes Freire, fundos,
110ma, 3qts, suite, co
pa-coz., área, todo re' formado. RS 80.000Tel.: 9709-6074 /2550267 Cr. 9081
CLASSIQUALIFIÇADOS -
516-5000 • Essa hnha vende tudoAnunoe de 21 a 6' tara aíe as 19h.

GLÓRIA - HALO EMPREENDI-MENTO VENDE. A». Augusto Se-vero Alto, frente, vista cinemato-
gráfica, totalmente reformado.
52m', varanda . sala toda mármo-
re. quarto, banheiro, cozinha cabefogão/geladeira. RS 60.000 Tel.:
256-6721 CJ 3917 (Ref 130).
GLÓRIA - HALO EMPREENDI-
MENTO VENDE. R Cêndido Men-

juntinho Rua da Glória, próxi-mo metrô, frente vista pl o Aterro.
5 p/ andar, sol manhà. 2 varandi-
nhas. sala. quarto separados, ba-
nheiro, cozinha. Pronto morar R$
55.000 Tel 256-6721 CJ 3917 (Ref.101).
GLÓRIA - Mega Imotiliâna CJ
4846 Vende! Apartamento sala.
quarto, na Rua do Russel, locali-
zação privilegiada. Próximo do
metrô. Temos outros! Plantão dia-
namente1 Avaliamos! Tel: 652-
0920 / 852-0921/ 852-0922 I 509-
5688
GLORIA - Próximo metrô, vista to-
tal baia Guanabara, varandâo. sa-
la. quarto separado, cozinha cabefogão/ geladeira RS 55 000 Tel
548-8497 '532-0677 /532-12KV 834-
6478 C 4323
GLÓRIA • Sala. quarto translor-
mado 2 qtos. banheiro, cozinha
cabe fogão e geladeira, sol da
manhã, vista livre Pronto morar!
RS 50 000 Tel 224-4250' 852-4537Cr 18731
SANTA TERESA - Lofl amplo. 90m'. varandâo fundos, linda vista,necessita obra. RS 45000 Tel252-5117 Creci 15222

2 Quarto*
CATETE - Exclusividade 70m'. sa-la. 2 qtos. armários frente, refor-mado. cozinha planejada, depen-dências completas, garage)n RS71 000 Ac/carta Tel. 558-3030 /
9917-2462 CJ 4009 PI 2/0415 P F
CATETE — Próximo tudo Oportu-nidade' Sala. 2qtos. 2 banheiros,
cozinha, tanque, andar alto. vista
livre, vazio RS 84 000 CJ 4009-Tet.
556-3030 (PI 2/0247/br)Estudamoscartas t

3 Quarto*

FLAMENGO — Praia (excelentelocalização) conjugado dividido
(girau cJ escada) 32m' cozinha ca-
bendo fogão geladeira banheiro
decorado RS 54.000,00. Tel.: 547-
0569 / 548-9263 Taranto Imóveis.
FLAMENGO — Sr. proprietáriocompro apartamentos conjugado
quarto/sala,zona sul. com escritu-ra definitiva, mesmo precisandode reformas. Pago á vista. Tel.:
538-1752 / 9641-1305 - Souza.
FLAMENGO - Vendo
conjugadfio cozinha,
banheiro, Rua Paissan-
du 59/907, frente, qua-dra praia, R$ 60.000
Chaves portaria Tel.:
233-8280 Dispenso in-
termediarios 
LARANJEIRAS — Ramis. conju-
gado reformado, vazio, panorâmi-ca Pào de Açúcar, pronto morar,
cozinha/banheiro azulejados.Oportunidade RS 30 000.00. Tel.:
546-6010 / 549-0066. Creci 613.

SANTA TERESA - Sobrado misto,residencial/comercial. 3 qtos. 2
salas, terraço, vista. 3 banheiros,cozinhas, área serviço, lojão ter-reo, necessita obras RS 95.000Tel 252-5117 Creci 15222
SANTA TEREZA - Mansão, lindavista p/ baia. em local tranqüilo,
piscina. 3 grandes salas, 3 qtos (2suites), dependência, gargaem pI3 carros. RS 450 000 Tel.: 242-0391Antonio Prudèncio Creci 3892
ST8 TERESA — Casa colonial 3
qtos. espaço (B00m2), frutíferas,
piscina, garagens. escrtt*orio.anexos, residência/ empresa, fa-
cil acesso, necessita reformas. RS
125 000.00. pedrohalbritterPI88.W-holmail.com Tel.: 232-0355.

LARANJEIRAS - Praça São Salva-
dor. ótimo presente Natal. Conju-
gado barato, daro. alto. Entre me-
trô Flamengo/Largo do Machado.
Sô RS 41.200 Tel. 240-1936 /265-
5872 Cr7552 Invista 
LARANJEIRAS - Espetacularmen-te localizado, magnífica vista
Cristo/verde. Oportunidade im-
par. Aconchegante conjugadào,dividi 2 ambientes, pavimento ele*
vado, prédio s.festas. playground.R$ 35.000 ou Ri 23.000 + 24 « RS
500,00 Tel.: 548-6842

1 Quarto
FLAMENGO - 01 qto.. reformada-
ço, Av. Owaldo Cruz. entrar e mo-
rar. sala. dormitório, cozinha, ba-
nheiro, possibilidade alugar
garagem, RS 85.000 belíssimo ap-
to. Visitas Sóimoveis Tel.: 553-4816/563-5414 Ref RB 1156
FLAMENGO - Compro apartamen-to sala. quarto, mesmo precisan-do de reforma ou legalização, pa-go à vista, resolvo rápido. Tel.:
225-7544 Z285-3283

FLAMENGO — Machado de Assis
sala quarto separado próximopraia 40m2 área de serviço bom
estado portaria luxo RS 53 000.00
Cod1/162C3597. Tel.: 512-5141
Jacta.
FLAMENGO — Marques de
Abrantes. junto Praia Botafogo,vazio, silencioso, sala, 1 qto.. ba-
nheiro. cozinha, apenas RS
53.000,00 Exclusividade. API Tel.:
546-2070 CJ 1550.

FLAMENGO - Junlínho Oswaldo
Cruz. Sala, 2qtos. dependências,
armários, claro, arejado. silencio-

amplo. Oportunidade RS
110 000 Cr.23222 Ligue Tel.: 265-
0603 /556-8992 Z9687-9767.

ALCIR MOTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTT)A.

239-5499
FANTÁSTICA OFERTA
MARQUES PINEDO o180M2 DE BOM GOSTO. 1/ANDAR

UVING P/VÁRIOS AMBIENTES VA-
RANDÀO 4 QTOS C/ARMS (SUÍ-
TE) 2 BHS+LAVBO COPA-COZ.
PLANEJ. DEPS 2 VAGAS. R$
370.000.00 (REF: A4/0709)

ALCIR MOTA
KMPRIi:Xl)IME-N-lTIS IMOBILIÁRIOS I.TDACJ-4510

239-5499
INCriVEL COBERTURA
TIMÓTEO DA COSTA ,

(JTO. CLUBE FEDERAL) C/CINEMA-
TOGRÁFICA VISTA MAR/VERDE
DUPLEX AVARANDADA SALÃO 3
QTS. (SUÍTE) 2 BHS+LAVBO COPA-
COZ. DEPS. TERRAÇO 3 VAGAS.
Ri 500.000.00 (REF. AS/0425)

FLAMENGO - Metrô Sala. 2 quar-tos, dependências completas, cia-
ro e arejado. Aceita carta e FGTS.
RS 80.000 Tratar Tel.: 552-0861 /
552-4270 / 9911-6998 Cr. 22335
FLAMENGO - Atenção!!! Praia, no-
vinho. »ala. 02 qtos. (sulle). ba-
nheiro, cozinha, deps, garagem,total infra-estrutura lazer. RS
110.000 + financiamento Oportu-
nidade. Sóimoveis. Tel.: 553-4818
(553-5414 RB 2356

"NOVA URCA"
11*ANDAR"VISUAL CRISTO"Pão de açúcar, ele., var. sala tôb.con 2 qtos (arma), banh copaI coz.,deps, gar. lazer total — RS 200 000,00 -

MM House Tel.: 512-9777 - Ret. JB-2/2404 - C. ta 153 - avaliamos
E INCRÍVEL!

3 QTS.
AV. OSWALDO CRUZCond. "Martinelll" lazer total ftealto vazio al&o suite 2 bhs + lav.copa-co z 2 deps gar RS255.000,00 Alcir Mota - Tel.: 239-5499 A3/0519 CJ 4510.

FLAMENGO — Deso-
cupado. saleta, sala, 2
dormitórios, depen-
dância empregada re-
versivel, 90ma, lateral,
ventilado, pavimentomediano, proximida-des metroviérias. Rí
90.000 RioLar Tel.:
551-3848 Cód.207

ÉIMPERDÍVEL!
3QTS FLAMENGO

(Sen. Vergueiro) uma graça!Fte sla "L" varda. suite c/ var-da 2 bhs + lav. copa-coz. deps2 gar RS 250.000.00 Alcir MotaTel.: 239-5499 A3/0138 CJ-4510.

FLAMENGO — Espetá-
cular. Correia Dutra,
44/702. 1aloc.. direito
laje cobertura escritu-
ra. VarandSo, 2qts
(suite), dependência,
garagem. R$165.000
Tel.:268-2478 /9984-
4564 Cr.20599 Rosen-
feld 
FLAMENGO - Oswaldo Cfuz. An-
dara alto. Duplex. sala 2 ambien-
tes. lavabo. cozinha, dependên-
cia. 2 qtos (1 duplo), sul»,
armários, banheiro. Reformadls-
simol RS 175.000 Tel.: 521-6488 /
9977-2961 C. 25953

FLAMENGO - 03 qtos. Proximida-
des metroviárias, vazio, excelente
apto., salào, banheiro social, cozi-nha (armários), deps completas,RS 135.000 Visitas Sóimoveis Tel.:
553-4816 /553-5414 RB 30599
FLAMENGO - Apartamento Sena-
dor Vergueiro, 117m', living. 3
quartos, circulação, banheiro, co-
zinha. área. dependências, varan-
da. garagem, condomínio. R$
166.000 Sóimóveis C.9605 Tel.:
553-5870 1 553-4818 KWN - 30649

FLAMENGO - Paissan-
du. Lindo ótimo varan-
dão, sala 2 ambientes,
boa circulação 2 qtos.suite cozinha, depen-
dência, garagem. Tel.:
9709-6074 / 255-0267 /
250-0475 CJ 1645

FLAMENGO - Junto Rua Sào Sal-
vador. frente, 3qtos. suite, armà-
rios. cozinha, área. dependências,
garagem escritura, prédio c/play.
2p.'andar. RS 140.000 Tel: 225-7544
Z285-3283 Creci7599
FLAMENGO — NegOcio de oca-
siâo: Av. Rui Barbosa luxuoso
180m2 andar alto lateral mar/ver-
de salào. sala 3 qts. (2 suites)
armários 4 banhs. copa. coz.
montada deps. gar. Só RS 320 000.
Portal Tel.: 548-5512 3/5599 CJ
1502.

LARANJEIRAS - Vista verte, 2 p/andar, frente. 3 qtos. (suite), sala.
dependências completas. 2 va-
gas. Tenho outros. Tel.: 9941-2572
Creci 26167 
LARANJEIRAS - Próximo Parque
Guinle, vista livre, silencioso, sa-
la. 3 dormitórios, esquadrias alu-
mlnio, vaga escritura. RS 135.000.
Chaves exclusivamente Sólmó-
veis Tel.: 5534818 / 554-8911
Ret.:DB3378
LARANJEIRAS — Ex-
clusivo. Frente, andar
alto, sala, 3 qtos (sul-te), armários embuti-
dos, copa-cozinha pia-nejada, dependências,
garagem escritura. R$
200.000 Tel.: 512-3322
/ Sóimóveis DM/3913
LARANJEIRAS — (A.COUTINHOIMÓVEIS) Deseia Feliz Natal.
Próspero Ano 2.000.240 m*. salão.
3 quartos, dependências, gara-
gem. RS 320.000 Estuda-se pro-
posta. Tel.: 558-4060 /558-1639
C.12.256 U4/2206
LARANJEIRAS - Próximo Fluml-
nense. 140 m'. salào. 3 qts. arms.
2 banhs sociais, coz.. deps
compls. garagem. RS 140.000 Dr.
Moacyr Tel.: 9971-2677 / 225-2862CJ399
LARANJEIRAS - 03 qtos (sulte/ar-mários), inacreditável oportunida-
de, RS 150.000 salão, banheiros
(reformados), copa-cozinha. deps
completas, garagem (convençãocondominio) Visitas Sóimoveis
Tel.: 553-4818 /553-5414 RB 30663

COSME VELHO —
Mal. Pires Ferreira.
Oportunidade I Salão,
s/jantar, lavabo. va-
randio, 4 qtos (suitec/sacada), copa-cozi-
nha planejada, 2 vagas.
Tel.: 512-3322 Sólmó-
veis DM/4537

FLAMENGO • Praia. Frente total.
M0m'. living, (antar. bibliot«cp, 5
quartos, banheiros, lavabo. oçpa-
cozinha, deps.. terraço. 2 vigas
escritura. RS 650.000 . Tel.: 5«9-7710 (WS/256) C.16.774
FLAMENGO • PRAIA - Vistto. co-
berturá linear, salto, « jantar, 4
qtos, suite, armários, copa/coz 2
depen. 2 garajenj. terraço,, RS
390.000 Diretriz. Tel.. 546-2922 I
546-2650 P.2S796 Bet.D-5«0at
FLAMENGO — Praia RicartoFer-
nandes Imóveis sito padrio du-
ptex 500m\ vista 360* deslum-
brameltt S salas S quartos.
(2tultes mas ter), sauna. copa co-
zinha 2 vasas armírios. terrpeo
100% . legalizada RJ 1400.000
(permuto cobertura menor) ..Tel/Fa» 539-7876 Cr,23351
LARANJEIRAS - Belizárto Tivera
Cobertura din>lex, f locaçio.
VistAo livre, varanda. 2 Quartos,suite, dependência, terraço. 3,va-
gas. RS 260.000 tlnanciadoe. Va-
zia. MaxWmóvel Tel.: 512-3220
IM-5)
LARANJEIRAS - Locsçio priytte-
giadal Cobertura duplex. 2 salas.
3 dormitórios (2 suites), cozihba
ampla, terraço, churrasqueira. 2
vagas. RJ 320.000 . Sélmòveis
Tel: 553-4616 I 554-6911
Ref.:DB506B 
LARANJEIRAS • Marquesa de
Santos. Próximo Metrô, cobertura
duplex. 2 salas. 3 quartos (suite).

| cozinha, área. dependências, ter-
raço. 2 vagas, total infra estrutura.
Sóimôvets Tei.: 553-6767 Ref.:. El
5235 ¦
LARANJEIRAS — (A.COUTINHOICobertura duplex, 340 m1, Kista
Parque Guinfc, terraço, varanda.
2 salões, quatro dormitórios, «r-
mários. vaga alugada. RS 24Q^00
Tel.: 5664060 /556-1639 C.^.?56
COB/2097

CASAS

2 Quartos

FLAMENGO • 04 amplos qtos.Praia, frente, reformado (255m'|,salões, suite master, 02 banhei-
ros. copa-cozinha. lavanderia,
deps completas, quintalzinho, plclientes exigentes, RS 230.000 Ex-
clusivamente. Sóimoveis Tel.:
553-4616 /553-6414 RB 4406

FlAMELiGO — Ótima sala 2 qtosbanh soc.amplo. cozinha c/arms.
Fundos sol manhã. Marques de
Abrantes próx.metrô RS 95 000,00
Tel.. 9175-2552 1 549-0437 CJ 2202.

FLAMENGO — Olertas RS 55.000Apartamentos sala. quarto, cozi-
nha. banheiro, frente. 1 vaga
cond/alugue. Transversais, qua-dra praia. T outro, garagem es-
critura R Magalhães. Tel.: 626-
2067 /826-2059 Cr6827 
FLAMENGO - Oportunidade invés-
timento. Residencial (^serviços,
sala, quarto, varandinha. tábuas
corridas, banheiro decorado, co-
zinha. vaga escritura, desocupa-do RS 138.000 . Sóimóveis Tel.:
553-4616 / 554-6911 Ref.:D81107

FLAMENGO — Paissandu. Apar-
tamento sala. 2 qtos. com armá-
rios. deps, vaga de garagem RS
110 000 Tel.: 224-1741 (9965-2494
Creci 392
FLAMENGO - Excelente 100m' tér-reo, 2 salas. 2 quartos, boa i
dependências, armários, banhei-ro luxo. pronto morar, nada fazer.
RS 90.000 . Tel.: 266-1467 (a partir2* feira) Cr24892
FLAMENGO — Praia, vista mara-
vilhosa, luxuoso, residencial ser-
vice. 2 qtos (1 suite), varanda, ba-
nheiro, lavabo. garagem, piscina,sauna. total infraestrutura. RS
230.000.00 Tel.: 236-1050 C. 4639.

FLAMENGO -- Junto metrô. Sala
L, 3 qtos, armários, dependên-
cias. garagem, frente, vazio,refor-mado. Muda hoje. RS 137.000 Si-nal RS 67.000 saldo 90 dias. Tel.:
626-2067 /B26-2059 Cr6627
FLAMENGO - Marquês Abrantes.vazio, frente. 120 m'. salão, 3
quartos, armários, banh., coz.. de-
pendências e garagem. Neces-
sita obra. Tels.: 9971-2677 / 225-2862, Dr Moacyr. CJ-399.
FLAMENGO — Marquês de
Abrantes, próximo metrô, salãoem 3 ambientes, 3 qtos. com ar-mários (ste.) garagem. RS 170.000Tel: 539-5630 / 9965-5ZW

LARANJEIRAS • 1" locação, RJ
120.000 ? financiamento, varan-
da. sala. 03 qtos. (suite), banheiro,
cozinha, deps completas, 02 gara-
gens escrituradas, excelente in-
fra-estrutura lazer. Visitas Sôimo-
veis Tel.: 5534616 /553-5414 RB
30669
LARANJEIRAS • Apto. 03 qlos.
(suite/ armários), desocupado,
varandinhas, sala. banheiros
(blindex/ gabinete), cozinha (ar-mários). deps compls. garagemescriturada. RS 180.000 Lindàoü!
Entrar/ morar. Visitas Sòimóveis
Tel.: 553-4618/553-5414 RB 30680

FLAMENGO - Alençâol! Condomi-
nio Martinell. vazio, varandâo, sa-
lão, originalmente 04 qtos. (suite/armários), lavabo, banheiros
(blindex). copa-cozinha planeja-da. 02 deps. garagem escriturada,
total infra-estrutura lazer, RS
320.000 Chvs Sóimoveis Tel.: 553-
4618 /563-5414RB 4376
FLAMENGO —Av. RUI
BARBOSA Alto nivel.
todo reformado, salêo,
4 qtos, 2 banheiros, 2
depends. lavabo,
300ma, 2 gars, Rt
570.000 Urca Imóveis.
Tel.: S42-S053 /295-
3290 / 9253-2240 C
19683
FLAMENGO — À Zirtaeb Praia
Flamengo/Tucuman ôSOm1 fmte 2
salões varandas 5 quartos (4 sui-
tes) 3 deps garags tr. R. Alfônde-
ga 108 Tei.: 509-7992 Creci J 101
Abadi 2.

LARANJEIRAS - Exclusividade.
Próximo Parque Guinle. Frente,
sala, 3 quartos. 2 banheiros, cozi-
nha. deps. reformado, garagemescrituraandar, ótimo prédio. RS
160.000 CJ 4009 Tel.: 556-3030
ref 3/0468LL _

FLAMENGO - Praia do Flamengo.
Apart-Hotel, frente andar alto. tri-
plex, sala com varanda e cozinhaamericana, lavabo. quarto suitecloset. amplo, total infra estrutura,
80m'. garagem escritura RS
220 000 Sóimóveis Tel.: 553-5767Ref.: El 2368 www.soimoveisclas-sificados.com.br
LARANJEIRAS • Rua SebastiãoLacerda, frente, vazio, luxo, refor-
mado, sala, quarto separado, ar-
mários, área. deps compls. gara-gem escritura. RS 78.000 Tel.:
547-5445 Creci 1018
LARANJEIRAS - Residencialmen-te imperdivel. magnífica localiza-
çáo. aconchegantissimo salão 2
ambientes, varanda. 1 dormitório,armários, cozinha planejada, de-
pend.completas, 4 por andar, in-
fra-estruturado. garagem escritu-rada. (Máximo). Tel.: 548-8842

2 Quartos
COPACABANA — (A.COUTINHOIMÓVEIS) Deseja Felix Natal,
Próspero Ano 2.000 Sala. 2 quar-tos. deps. garagem escritura. RS72.000 (Rua Pereira da Silva) Tel.:
558-4060 (558-1639 Creci 12.256U2/2703
COSME VELHO - Vista Verdd Ex-celente oportunidade, sala doisambientes, 2 dormotórios, lavabo.banheiro decorados, duas vagas.
RS 140.000 . Sóimóveis Tel.: 553-4818 / 554-8911 Ref.:DB2015
FLAMENGO - Compro apartamen-to sala, 2 qtos. com ou sem gara-gem mesmo precisando de refor-ma ou legalização, pago à vista,
resolvo rápido. Tel.: 225-7544 /
285-3283

FLAMENGO - R.Paissandu. qua-dra praia, vazio, ampla sala.
2qtos, dep empregada, ót.estado.
Financio C/RS45 000 entrada +
saldo em 40meses. Tel: 225-7544
/285-32B3 Creci7599 
FLAMENGO - Senador Vergueiro.
Bom apartamento sala, 2 quartos,banheiro social completo, cozi-
nha. área. deps. documentação
ok. RS 100.000 Sóimoveis Tel.:
553-5767 Ref.: El 2124/ www.soi-
moveisclassificados.com.br
FLAMENGO - Senador Euzèbio.
Excelente 2 quartos, andar alto.
sala 2 ambientes, armários, cio-
set. banheiro' cozinha ampla, de-
pendências . vaga garagem CJ
4009 PI 2/0531WR Tel: 558-3030
FLAMENGO - Vista enseada Bota-
logo! Sala espaçosa, varanda. 2
dormitórios (suite), cozinha plane-
jada. vaga escritura, infra-estrutu-
ra completa. RS 180.000 . Sólmó-
veis Tel.: 5534818 / 554-8911
Ref.:DB2118 ______
LARANJEIRAS - Sala. dois quar-tos. banheiro, cozinha, prédio an-
tigo sem elevador, 2° andar vazio,
entrega imediata apenas RS
60000.00. Tel.: 556-2002 CR 3666.
LARANJEIRAS - Sebastião Lacer-
da. Sala. varanda. 2 qtos, closet.
banheiro, copa-cozinha. suile em-
pregada, garagem, play, salão
festas, piscina. RS 120 000 Tel.
224-4250 1 652-4537 Ct. 18731
LARANJEIRAS - Oportunidade!
Bucólica localização, original. 3
qtos., muitos armários, sol ma-
nhã. vista verde, silencioso. 2 ba-
nheiros sociais, dependências
completas, vaja escritura. Rí
135.000 Sóimóveis Tel.: 512-3322 /
9719-1528 (R-22/3801)

FLAMENGO - Calmo, ótimo prè-dio. salão. 3 quartos, banheiro,
cozinha, amplas dependências,
garagem escritura, frente, claro,
vazio. Só RS 140 000 CJ 4009 Tel.:
558-3030 PI 3/0450LL
FLAMENGO — Olertào Nalal R$
125.000 Otimamente dividido. Sa-

i, 3qtos, 2 banheiros, dependên-
cias, garagem, frente, vazio. Ac
cartas. Tenho outros. Tel.: 826-
2067 /826-2059 Cr6827

LARANJEIRAS - Clássico salão
L. t. corridas. 3 qtos. suite, armá-
rios. dependências, garagem,
play. s.festas. vazio, vista Cristo.
RS 155 000 Estudo permuta. Tel.:
826-2067/626-2059Cr6827

ANTECIPE-SÉ AO
NATAL

RUI BARBOSA(170m2), prontíssimo morar, living,sala jant. táb. corr. 3 qts. 2 stes.arms. 3 bhs. copa/ coz. deps, gar.RS 320.000,00 MM House 512-9777- J8-3/2423 - C.18.153.

FLAMENGO — Honório Barras!
202m' salóes 4 qtos (armários) 2
bhs (blindex) copa-coz dependên-
cias "1 vg alugada" 2 p/andar RS
240.000.00. Tel,: 547-0569 / 646-
9263 Taranto Imóveis CR 21.256.

FLAMENGO - Casa, quadra da
praia, conservada, forro, tábuas

| corrklas, 2 qtos, duas salas, área,
dependência, vila pequena, tater-
fone, portão, vaga carro Rí
150.000 Tel.: 557-2663

4 ou mais Quarto»
COSME VELHO - Senad. Pedro
Velho, luxuosa casa duplex. terre-
no 2000 m', salóes. 4 quartosVSui-te. 3 deps, 3 vagas, piscina, sau-

j na. segurança. RS 960.000 Tel.:
236-4697 Creci 21156.
LARANJEIRAS — Qua-
driplex, 4qts, salóes,
piscina, canil, árvores,
garagem, 900m*. Acei-
to loja, carro, casa Pe-
trópolif. Rí 300.Ü00
Fotos internet, htpp://

| www.rionetshop-
ping.com/01 /quadril
plex Tel.: 9167-6739
LARANJEIRAS • Almte Saljído.
segurança, excelente casa 'tiu-
plex. salões, escritório. 4 quartossuite, 2 deps. 5 vagas, reformada,
pronta p/ morar. RS 550,000 Tel.:
236-4697 Creci 21156.
LARANJEIRAS - Excelente casa 2
salas. 4 qtos.. suite, armários, va-
randas. cozinha planejada, pisei-na, canil, garagem. 930 m' Área
construída. RS 330.000 Tel: .225-7544/285-3283Cred 7599

FLAMENGO — Local
nobre silencioso. 1/an-
dar, 4 qtos., 2 salas,
jardim de inverno, 2
stes. dep. completas, 1
vg. escritura, copa/
coz. Tratar Tel.: 267-
8766. R$ 270.000.00
Pi8p. intermediários.
FLAMENGO - Paissandu imperdl-
vel! SOOm1. salào, varandâo, 4
quartos (suite), closet. copa-cozi-
nha. muitos armários, estado im-
pecável. andar alto. RS 298500
Tel.: 556-8190 I 527-7954/ 9914-
0719. Cr. 26010

FLAMENGO - Próximo Tucumà!
Excelente edifício, salão dois am-
bientes. varandas. 3 dormitórios
(suite), armários embutidos. 2 va-
gas. play/salôo. RS 240.000 . Sói-
móveis Tel.: 553-4818 I 554-8911
Ref DB30722
FLAMENGO — Prédio tradicional,
quadra praia, salão. 3 quartos,banheiro, cozinha, elevador so-
ciai privativo, frente andar alto. RS
160.000 CJ 4009-Tel.: 558-3030 (PI3/0486/br) ¦
FLAMENGO - Quadra da Praia.
Pequena vista mari Amplo, varan-
da. sala e quarto, cozinha e ba-
nheiro. RS 75000 Tel.: 558-3030
CJ4009 PI V0475UC)
FLAMENGO - RJ 160000 Próximo
Metrô, ótimo apartamento sala. 3
quartos, sulle, varanda, banheiro
social, copa-cozinha. área. ba-
nheiro empregada.gar. escr.Tel.:
9695-5960 1 235-3221 creci 25962
FLAMENGO — Rui Barbosa 220m'
alto luxo salóes lavabo 3 qtos.suite armários copa/coz. dep. 1
vaga churrasqueira sauna piscinaimperdivel RS 350.000,00 Tel.: 521-
5759 Cr 17210
FLAMENGO - Sala. 3 quartos. 2
banheiros, cozinha, área de servi-
ço grande interna, anexo: 02 quar-tos, Imobiliária Suíça Tel.: 540-
8786 I 239-4646 CJ1362 rei. Vap
307
LARANJEIRAS - Excelente aparta-
mento: 3 quartos, sendo 1 suite,
andar alto. linda vista, garagem,total área de lazer, armário, de-
pendências. RS 140.000 Tel. 295-
9210 / 9964-0783

LARANJEIRAS —Total
infra-estrutura, vazio,
vista livre, varanda,
sala, 3 quartos (suite),armários, cozinha pia-
nejada, dependências
2 vagas, Tel.: 512-3322' Sóimóveis dm/3575

FLAMENGO - Paissandu um p/andar 280m1 próximo praia jardiminverno salào 80m' quatro quartosarmários copa coz dependências
garagem. Franco Imóveis Tel.:
267-5043.
FLAMENGO - Prédio Tradicional.
Andar alto. frente. 2salóes, 4
quartos, cozinha ampla. 2banhei-
ros sociais, área serviço, depen-
déncias completas, vaga escritu-
ra, vazio. RS 350.000 Sòimóveis
Tel: 553-5767 Rei.: El 2368
www.soimoveisclassifica-dos.com.br

LARANJEIRAS - Sala. 3 quartos,banh.. coz.. deps. garagem. Sô 2
p/andar. Rua Ipiranga. RS 115.000
Francisco Torres. Tels.: 551-4439 /
221-8562 / 9949-6594.(Creci-26)

FLAMENGO/PRAIA -
Edifício Biaritz. Rara
oportunidade ! Frente,

qtos, 300ma, 3 ba-
nheiros, 3 salões, va-
randas, alto/luxo. RS
700.000 Particular, só
2"f. Tel.: 664-6610

4 ou mais Quarto*
E SIMPLESMENTE

UM CHARME
4 QTS MARQUÊS PINEDO180m' lindol 1 p/and. slào vdão
suite 2 bh + lav cope-ooz pia-ne). deps 2 gar RS 370.000.00Alcir Mota - Tel.: 239-M99 Ml0709 CJ-4510. 

FLAMENGO — Praia. Parece
mentira! Rí 225.000 Frente. 3 sa-
Ias. 4 qtos. suitáo, lavanderia, ter-
raço. reformado, vaga alugada.
255m'. Temos outros, avaliamos
grátis . R.Magalhâes Tel.: 826-
2067 /826-2059 Cf6827

COSME VELHO — Extraordinaria-mente irresistível simplesmente
RS 240000.00 salão varandas 4
dormitórios sulle armários copa-
cozinha dependências 2 vgs. In-
fraestrutura Tel.: 9149-2596 / 596-
0923 Cf. 22118 RI 460.
COSME VELHO - Mude-se |á! Va-.
zio, frente floresta, condominio
aprazível, riacho, gramado, pisei-na. churrasqueira, salào. 4 qtos. 2
vagas. Confira! Tel.: 322-6904 I
9986-1800 Cr. 16.323
CLASSIQUALIFICADOS-516-5000 • Essa linha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-leira paratodas as edições até asI9h.
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AVAUAM0S

SEU IMÓVEL

LAGOA 0mm MPEKXvai - COBI- POSTO « COM VARAM^O - 
^PLO

CADARUAFONTEDASAUDADEFREN- 170W. PRONTO P/MORWFRENTC ^^TOfflEJ^ED^^SaMO
TE VAZ10 PflfoO CVTOTAL INFRA-ES- VAZIO iimiAL^^SUhl MLOSCT 3 BANH&TRUTURA SAlAO 3 QT0S (SUiTO 2!, VARANDACMI QTOS (SUfTE) W SUJJECJLMCT^ BANHS.
BANHS.COPACOZC/ARMARIOSDEPS, BANHSCOPACOZ2 ^PS. 2 GARA- roW^^E^2«PS2^
GAR. Rt 300.000 V5010 AVAUAMOS. GENS UNDOI R$ 325.000 4/3207. .GENSRI 680.000 4/3TO avauamub.

¦ m.1 iiitMunnwn nivck nuflNfHCAC06EHTURA DUflEX LEMjONQUADrfSSlAAPRAIA-RUA
IKOPSXFRENTE: -F^diol^TOW^giwva-

SSSSR ^SigtSStc^
BANHS COPA COZ MONTADA DEPS BANHS COW COZ MONTADA DEPS 3 GA- SENS ^

GARAGENS RJ 470.000 3/5302. RAGENS R$ 490.000 C0B-1441 AVAUAMOS. 740.000 4/3239 AVAUAMOS.

LAGOA COM 3 GARAGENS -ESPE- LEME COM 2GARAGENS-PRfiDIO SAOCONRAOOVlSTAOMAfll-LUXUO-
UCUUVRCOBERTURA DUPLEX. LUX0 ANDAR ALTO PANORAMI- SA COBERTURADUF^WSTAOJK)
UNDA VISTA, TERRACAO PISCINA CO, VARANDA, SALA 2 QTOS (SUl- GRAUS, PR6XIMO PRAIA TERRAQO PIS-
SAUNA DUCHA, SALOES VARANDA TE) 2 BANHS. COPA COZ DEPS. CINAiSAUNA DUCHA SALVES 4 QTOS

QTOS (SUfTE) 4 BANHS CORA COZ qaraGENS PRONTO P/MORAR. (SUfTE) 4 BANHi COPA COZ DEPS. 3

MM0WC^1w\vAiWMoi R$ 230.000 2/3142 AVAUAMOS. GARAGENS RS 650.000 COB-1429.

LARANJERAS RARU>ADEI - COBICADA AV.ATLANT1CA FRONTAL MAR AV. RUI BARBOSA - LUXUOSO
RUA MARQUESADE SANTOS, COBER- OFERTA IMPERDlVEL C/300M' VIS- 180M» ^Su^^toSTURA DUPLEX INDEVASSAVEL SAIAO TAO DESLUMBRANTE, ANDAR AL- I ^ANHS ^OPA COZTERRAfO VARANDA 3 QTOS (SUfTE) TO. SALOES 4 QTOS (SUITE) <2 SUfrESII 4 1JANHS. COPA COZ
ESCRITbRIO 3 BANHS COPA COZ DEPS. BANHS COPA COZ 2 DEPS. 2 GARA- MONTADA DEPSU GARAGEM APE-
2 GARAGENS R$ 300.000 COB-1257. GENS R$ 640,000 4/2849 AVAUAMOS. NAS R$ 320.000 3/5599 AVAUAMOS.
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FLAMENGO — Praia. Classudol
RS 330.000 Varandâo. salào, 4
qtos, suitão, copa-cozi. deps. ga-ragem. 30007». vazio, v.mar. outro
urgente. R. Magalhães Tel.: 826-
2067 /826-2059 Cr6827

W
Botafogo
Humaitá
Urca

APARTAMENTOS'
Con|ug«do«

BOTAFOGO - Avalia-
mos e Vendemos Rápi-
damente seu imóvel.
Tentos o maior e mais
diversificado cadastro
de compradores. Fale
c/a gente. Júlio Bogo-
ricin Imóveis Tel.: 537-
7979 CJ-3924
BOTAFOGO — Extraordinaria-
mente panorâmico Pôo-de-Açii-

í car. simplesmente R$ 60.000,00
conjugadào dividido sala, quarto,vazio. Irente. sol manhà. exceWn-
te pféíio Rio 99. Tel.: 9149-269» l
596-0923 CR.22t18
BOTAFOGO - Praia Botafogo. 340.
Não è Rajar. Conjugado vazio,
precisa obras, final de inventário.
RS 18 000 Tel.: 233-5576 /9943-
2173 Crecl22976. Avaliamos jrá-tts. 
BOTAFOGO • Privilegiadamente
localizado, proximidades metrô,
excelente conjugadào. dividi 2
ambientes, cozinha fogôo/gela-

| deira. pavimento elevado, claro.
I desocupado, reformadisaimo.

Prédio porteiro 24hs. Avaliamos
gratuitamente. Tel.: 548-8642 -
BOTAFOGO — Sr. proprietáriocompro apartamentos conjugado
quarto/sala,zona sul. com escritu-
ra definitiva, mesmo precisandode reformas. Pago à vista. Tel.:
538-1752 / 9641-1305 - Souza.

1 Quarto

FLAMENGO - R. Gentil, Rui Bar-
bosa. vista panorâmica, SOOm1 de
categoria, salão 120m', 4 suites,
armários, lavabo, área de serviço,
coiinha. copa, dispensa, vagas.
Tel.: 523-1499 exclusivo
FLAMENGO — Rui
Barbosa. As melhores
opçóes com 3 ou 4 qts,
250 a 600m*. 1 ou 2 ga-
ragens. Confira! Tel.:
551 -9573 /9984-8S75
Cr .25476
LARANJEIRAS — Oportunidade
única. Pt es, Carlos Campos, an-
dar exlusivo. 4 qts. suite, armá-
rios, escritório, salào, varandâo.
vista praia/verde», copa coz. pia-nejada. 2 deps. 2 vgs. melhor
play. piscinas, quadras. Tel.: 552-
3003/ 9112-8912 CJ 8906.

Coberturas
COSME VELHO - Maravilhoso. Al-
to luxo, cobertura duplex. 720 m*.
varandas, salões. 4 quartos, lava-
bos, 7 banheiros, cozinha planeja-da. dependências, terraço, pisei-na. 6 vagas, vistào verde. RS
580.000 Perfil Imóveis. Tel.: 512-
0787/ 9172-0379 Creci j. «78 P-22
FLAMENGO — Rui Barbosa lan-
tâstica cobertura 430m2 área útil 4
vagas escritura finíssimo acaba-mento estudo troca Plantimóvel.
Tel.: 295-2245/ 275-0547 CJ 2217.

BOTAFOGO - 01 dormitório Mar-
mários). varanda, sala banheiro
(gabinete/ blindex), cozinha pto-neiada, dep revertida, garagemescriturada, play. R1116.000 Vfci-
tas Sóimoveis Tei.: 553-4818 /563-
5413 RB 1145
BOTAFOGO • Espetacular apo.
vista Cristo, varandinha. sala am-
pia. Iquarto, armários, banheiro.

I cozinha planejada, dependênciasI reversíveis, garagem escritura.
RS 130.000 CJ4009 Tel.: 55Mp30
P11/0521LQ  .
BOTAFOGO - Excelente vazio
vendo. sala. quarto, deps. com-
pletas, local tranqüilo, inòev^fcà-
vel. linda vista. Chaves Tei.: $6-1467 (a partir de 2* feira) 0(24882
Temos outros.'  .-.n
BOTAFOGO • Rua
transversal, simples-
mente doslumbrarife.
sala, quarta deps. (re-vesivel), garagem es-
critura, todo reforma-
do. R« 83.0002* r. Nova
Aliança Tal.: 527-0624
/627-6072. CJ4602
BOTAFOGO - ResidenciaimerteMarques Olinda. ProximidadesBambina. Aconchegante salfto.,2ambientes, dormitório, possibili-dade ampliar, prédio residencial,ajardinada gradeado. Oportunadade única. R$ 54000 ou RS30000 f 24 x RS 1000 Te(.:^4B-
8642 oo

FLAMENGO - Coberturinlia 75m2
de frente, sala em 02 ambientes,
quarto, cozinha, banheiro, depen-
déncias. área de serviço, terraço.
VEJA.Imobiliária Suiça Tel.: 540-
8786 I 239-4646 CJ1362 rol. Vco
01.

BOTAFOGO — Investidores fun-
dos andar alto vista Cristo amplo
sala quarto banheiro sociai co»-
nha área de pende ncia reverfiwl
RS 70000.00 Tel.: 239-9575 ÇritpCordeiro (JB1Q18).

FLAMENGO — Cobertura linear
200m1. Terraço, salào. 4qts (su^te), armários, lavabo. dependên-
aa. 2 vagas escritura, próximometrô. Tel.: 285^998 (9997-7177/9981-6107 Cr.20226
FLAMENGO • Oswaldo Cruz im-
perdivel!! 2 quartos, (suite), lava-
ba bh social dep.completa. gara-
gem. 95m*. reformado, armários,"pronto morar" R.Fernandes Imó-
veis RJ 135.000 ou 70000 presta-Còes 1.123.37 Tel/Fa* 539-7876
Cr 23351 
FLAMENGO — Praia frontal baia
vistào deslumbrante mar e pào de
acucar Ampla cobertura linear d
310m2 salào. saleta. terraço 4
qtos C arms. 3 banhs. copa-coz 2
deps 2 gar. excelente prédio, va-
zta RS 400 000/ Portal Tel 548-
5512 Cob 1418 CJ/502

BOTAFOGO — Praia Botafogo an-
dar alto. vista Cristo, saleta, quar-to pequena cozinha, banheiro,
boa. acarpetado. luxo,
40 000.00 ótimo prédio. Tel.: 27£
4996 / 541-6067 C. 11976
BOTAFOGO - Seu aplo quarto e
sala vista verde! 1 KM Reveillon
Rio. próximo Metrô, shoppíag.
praia, óclovta, RS 58 000 aceita
CEF. Tel: 542-4701/ «219-2S66
Creci 9662  tno
BOTAFOGO - Vendo/troco con-
jugado dividido tipo sala/quarto,
vazio, com direito garagem. RS
3290000 Aceito propostas Teir.,
|0i«) 214770940 I 9692-0071 Rei !
49. 'HUMAITA - Localiiacào prrvile-
giada. juntinho verde. sala. qto..
separados, prédio pequeno. 4 p'andar, condominio baixo RS
56 000 Estudo facilitar pagamentoTel 501-2066 ' 9112-6291 C 727a
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HUMAITA — Oportu-
nidade rara vista verde'sala quarto suite armá-
rio cozinha garagemconvenção RS-75.000,00. R. Jardim.
Tel.: 239-4432 / 239-
8445 (avaliamos, seu"'imóvel) RJ.1/626
jCJ.659.
HUMAITÂ - Prédio com infraestru-túra. varanda, sala. quarto, de-
pendência, garagem. RS 95.000•«íullo Bogoricin Tel.: 537-7979CJ3924 R20623
URCA - Excepcionalmente ManoelNiobey. Privilegiadissimo pontonobre. Aconchegante sala. dormi-

,,tório, closet. cozinha e banheiro"reformados, área serviço. Privaci-dade. 2 por andar. Oportunidadeúnica. Sensacional Tel.: 548-8842
" URCA - Oportunidade'única. Quarto, sala, em"Tbcal nobre, precisa re-"'fôrma, excelente in-
- V.estimento. R$ 75.000

Ürca Corretores de
.Imóveis. Tel.: 542-5053
7295-3290 /9253-2240C.'19683" URCA - Próximo a antiga TV Tupi.Excelente sala, quarto c/ closet,'' banheiro, cozinha reformados, lo-cal super tranqüilo. RS 85.000 Sói-

oompveis Tel.: 553-5767 Rei.: El 1170
b^n www.soimoveisclassifica-.doscom.br

2 Quartos' BOTAFOGO — 2 qtos.(suite). fren-te. lindo, mobiliado. equipado, te-"^{•fone. armários, ar. máquina la-"•'Var. geladeira, dependências,
garagem, quadra metrô. RS135 000 Tel.: 9967-1690
BOTAFOGO - Andar alto. vistaCristo/verde, varanda, sala.2quartos, suite, dependências,"•tjaragem. pronto morar. RS135 000 Júlio Bogoricin Tel.: 537-—7979 CJ3924 R21797
BOTAFOGO - Apartamento praiaBotafogo, totalmente reformado,salaó. 2 qtos. circulação, banheiro—acrílico, cozinha, varanda, depen-dôncias. garagem, condomínio.• "Sóimóveis C 9605 Tel.: 553-5870 /' '553-4818 KWN - 2145
BOTAFOGO - Apto de frente. Ge-neral Dionlsio Cobal. Sala. 2 qtosarmários, banheiro blindex, depcopa-cozinha c/armários, gara-,,ô©m. condomínio. Dispenso cor-retores RS 120 000 Tel.: 535-2149¦ BOTAFOGO — Apartamento tipo•casa sobrado, excelente salão.2qtos. prédio pequeno, precisareforma. RS 67 000 Ligue 2'feira."RÕva Aliança Tel 527-0524 1527-

.6072. CJ4502

239

ALCIR MOTA
KMPR111 LNDIMF.VTOS IMOBILIÁRIOS LTDACJ-451A

-5499

HUMAITÁ
ALTO PADRÃO DE MORADIA!

RESIDÊNCIA 600M2 (SERVE P/
QUALQUER ATIVIDADE COMER-
CIAL) DUPLEX SALÕES TERRAÇOS
C/PISC. SAUNA 5 QTS (STE/CLOS) 2
BHS + LAV. COPA-COZ. DEP. 6 VGS.
RS 650.000,00 A6/0112.

BOTAFOGO - Voluntários da Pá-tria 329 / 401. Sala. 2qtos. RS83.000 Chaves c/ porteiro TratarTel.: 541-2731 1541-3119 Dispensointermediários
HUMAITA — Vloc.. varandào, sa-Ia. 2qts (suite), direito laje. vaga,entrada RS 160.000 (RS 80.000 ft-nanciado), prédio alto luxo. (AC2/1063) Tel.: 548-7981 I 5484207Cr.21988

BOTAFOGO - Excepcional locali-
zação, 2 p/andar, bem reformado,
rua super tranqüila, 3 quartos,ampla cozinha, salão, condomínio
baratissimo. s/garagem, s/eleva-
dor (3 lances) RS 85 000 . Tel.:
(021) 548-9214 / 54^6242

HUMAITA ¦ r qualidade, total-mente reformado. Lindâoü! Salào.02 quartôes. (suite/ armários Lac-ca), banheiros (blindex), cozinha,área, deps completas, entrar/ mo-rar (sl elevador) Sóimoveis Tel:553-4818 /553-5414 RB 2467
HUMAITA — 85m', pronto morar,vazio, vista parcial lagoa, silervcioso, indevassado. varanda, sala2 quartos, suite, dependências, 1vaga. Só Imóveis 540-8133 MX-2665
HUMAITÁ — (A COUTINHO IMÔ-VEIS) Deseja Feliz Natal, Próspe-
ro Ano 2.000 Sala . 2 quartos, de-
pendências, sem garagem. (RuaHumaità) RS 90000 Tel.: 5584060/558-1639 Creci 12.256 U2/3161
HUMAITÂ — Excelente condomi-nio piscina etc. Linda vista varan-
dão salào 2 qfos suite 2 bhs coz
dep gar incrivel. Apenas RS
210 000 Tel.: 522-1384 C. 15202
HUMAITA — Fundos vista verde
sala 2 quartos armários banheiro
social cozinha armários área de-
pendencias completas condomi-nio barato RS 100 000,00 Tel.: 239-
9575(JB1019V
HUMAITÁ - Juntinho Largo Leões,
sensacional salào 2qtos. depen-
déncias. garagem prédio. Aceita-mos caria RS 95.000 Ligue 2*feira
Nova Aliança Tel: 527-0524 /527-
6072. CJ4502
HUMAITA - Junto Lar-
go dos Leões, ótimo,
fundos, vista livre, va-
randa. sala, 2 qtos.
(suite), cozinha, de-
pendências, garagem.Tel.: 9709-6074 / 255-
0267 / 250-0475 CJ
1645

^^QTAFOGO — Clarice índio Bra-
gj| vazio ampla sala varanda 2"'qtos (suite) copa/cozinha deperv

/%d£ncias garagem RS 150000.00^c/carta Orlando Rabello Tel :'568-9613 Or.200713720.
BOTAFOGO - D* Maraiana, próxi-mo metrô Vazio, frente, arejado.
Sala, 2 qtos . cozinha, banheiro,••dependências, s/garagem. RS95 000 Aceita proposta Tel.. 521-6488 / 9977-2961 C. 25953
BOTAFOGO • Frente, sala. 2 quar-tos, banheiro, cozinha azulejadaaté teto. armários, dependências

í empregada, jardim inverno RS* 85.000 Sóimóveis Tel 553-5767
:Ãel El 2471
"BOTAFOGO - Imperdi-

Prédio c/infra-es-
trutura, vista ampla,

^jgla, varanda, 2 qtos,-s<e. banh.soc., coz.. 1"dep.. vaga escr. R$
130.000 Tel.: 422-0033
/ 512-6220 / CJ 4160
(M-8)

HUMAITA - Largo
Leões oferta semana
pronto morar sala 2
quartos armários ba-
nheiro cozinha depen-
déncias s/garagem RS
90.000,00. R. Jardim.
Tel.: 239-4432 / 239-
8445 (avaliamos seu
imóvel) RJ-2/638
CJ.659.

BOTAFOGO - Exclusi-
vidade. Todo reforma-
dol Excelente localiza-
cio (próximo
metrô/shopping). Sa-

3quartos (suite),b.social, cozinha pia-
nejada, dependências,
Ivaga. Sol manhS, vis-
ta verde, área lazer/
segurança. Pronto mo-
rar. Perfil
Imóveis Tel.: 512-0787
/9601-1046 (PIS/16)
CJ4678 
BOTAFOGO - Frente andar alto.
Vista panorâmica, sala. 3 quartos,armários, banheiro decorado, co-
zinha. dependências. RS 180.000
Sóimóveis Tel.: 553-5767 Ref.: El
30079
BOTAFOGO — Local nobre pertode tudo frente sala lavabo 3 qtosarmários bh c/hidromassagem
coz planejada dep gar. Apenas RS
180 000 Tel.: 522-1384 C 15202
BOTAFOGO — Marquês de Olin-
da. 1* Locação. Excelente varan-
dão. salào. 3 quartos (suite), co-
pa-cozinha. dependências. 2
vagas. Piscina, sauna, play-
ground. AKXE Corretora Tel.: 325-
1221 CJ 4150/VO.CM 
BOTAFOGO — Melhor rua do
bairro tranqüilo novo varanda sa-
Ia 3 qtos suite 2 bhs coz dep 2 garraridade apenas RS 236.000.00
Tel. 522-1384 C 15202.
BOTAFOGO — Oportunidade im-
perdivel. Simplesmente RS
220 000,00 salào 2 ambientes va-
randa. 3 dormitórios suite armá-
rios. copa-cozinha. 2 vgs. Confira.R1 308 Tel.: 9149-2596 / 596-0923
Cr. 22118.
BOTAFOGO — Pão Açúcar inde-
vassável. sol manhã, varandão. 3
qtos. suite, armários, dependên-cias. 2 garagens, piscina, sauna.Próximo Cobal/Humaitá RS
195 000 Tel 501-2066 I 9112-8291
C 7278
BOTAFOGO — Praia 10° andar,vista Baia. excelente sala. 3qts.2banhs, área, cozinha, dependên-
cias, vaga parqueamento, RS
170 000 (AC3/1083) Tel.: 548-7981 /
548-8207 Cr.21988

BOTAFOGO — Lauro Miller apar-tamento de aito estilo, decoraçãoitaliana, área de lazer arborizadaRS 150 000 Tel 289-1257 / 599--9530
BOTAFOGO - Luxo, 2qtos, suite,sacada, salào. total infra-estrutu-

_ ra, Ivaga escritura ? 1 alugadaRS" 158 000 Ligue hoje Expan 325-
0344 / 567-2620. Ref. 2625
.QQTAFOGO — Metrô excelente

«í WTlPlo claro sala 26m2 2 qtos ar-.manos banheiro social dependen-
garrem Brito Cordeiro RS115 00000 Tel 239-9575 (RefJB1027)

BOTAFOGO - Pinhei-
ro Guimarães, oferta
natalina sala 2 ambien-

^tfls 2 quartos armários
banheiro social cozi-^nha dependências gar.«cr. RS 115.000,00. R.
Jardim. Tel.: 239-4432
/ 239-8445 RJ-2/637
CJ.659."BOTAFOGO — Próximo metrô,sala. 2 qtos (suite), dependências,
garagem escritura. RS 130 000.00Estrutura lazer completa (O so-¦tr/no da garotada) Tel: 539-0613 /¦-£631-1089 Creci 17123
BOTAFOGO — Praia 80m'. alto,"*"vTSta Cristo. 2 salas, 2 quartos,ll|Jbbe transformar 1 qto. copa-coz .-dependências, vazio RS 85 000.00Tel 275-4995 / 541-6057 C. 11976

HUMAITÂ — Lindo prontinho mo-rar piscina sauna play varanda
sla 2 qtos suite muitos armárioscoz planejada dep gar demarca-da Apenas RS 190 000 Tel.: 522-1384 C.15202
HUMAITÁ - Localização privile-giada! Excelente apartamento tipocasa. salão 2 dormitórios, depen-déncias, garagem Segurança/tranqüilidade. RS 180 000 Sólmó-veis Tel. 553-1818 / 554-8911Rei DB6077
HUMAITÁ — Oferta imperdivel1melhor rua (sossego total) prédioluxo total infra-estrutura, varandi-nha. sala 2 qtos, (suite) 2 bhs. cozdeps. gar. RS 158 000. Não perca!Tel 548-5512 2/3199 CJ 1502Avaliamos.
HUMAITA — Próximo
Fonte Saudade, varan-
dinha visual Lagoa, sa-
Ia 2 ambientes, 2qts
(suite), armários, cozi-
nha. área. dependên-
cias, infra-estrutura
lazer completa. 1 vaga
escritura. Só
R$150.000 Luiz Cer-
queira. Tel.: 274-6301 /
9716-4099 Cr.20849
HUMAITA • Viuva Lacerda. Symavende. sala. 2 quartos, deps. ga-ragem . ampla vista RS 140 000 Tr
2' I. Tel 523-3344 CRECI. J 9554
URCA - Fantástica lo-
cal nobre. 2 qtos. (suí-te), terraço livre, pré-dio pequeno. sem
garagem. R$ 210.000
Exclusividade Urca
Corretores de Imóveis
Tel.: 542-5053 /295-3290 /9253-2240 C
19683

BOTAFOGO — Praia. 10° andar,
vista enseada, apenas RS 170 000Sala 2ambs, 3qts, 2banhs.. cozi-nha,4 dependência. (AC3/1083)Tel.: 548-7981 / 548-8207 Cr.21988
BOTAFOGO - Praia. 12° andar,frente. 220m*. proximidades me-
trô. shopping Vista cartão postal(Pão de Açúcar/Niterói) Ideal p/estrangeiros/loft. Salão 70m'. 3
qtos. suite, ampla dependência, 1
vaga. RS 265.000 à vista. Tel.: 274-
0452 I 239-4770 / 9995-4872 Creci
22079

BOTAFOGO - Exclusiva oportuni-i !. varandão. duas salas. 4
qtos. copa-cozinha, garagem145m' + varanda Só RS 110.000
Tel.: 205-7036 / 235-1291 / 9988-
5378
BOTAFOGO — Excel condomínio2 piscinas (adulto/infantil) sauna
sla ginástica varanda sla lavabo 4
qtos suite copa coz dep 2 gar. RS
263 000 Tel.: 522-1384 C.15202
BOTAFOGO — Gui-
lhermina Guinle, sen-
sacional 1a loc. frente
varandSo sala 2 amb., 4
quartos suite banhei-
ros cozinha dependên-
cias 2 vagas escr. R$
300.000,00. R. Jardim.
Tel.: 239-4432 / 239-
8445 RJ-4/600 CJ.659.
BOTAFOGO — Novo vazio localnobre frente varandão slão 4 qtossuite copa coz dep 2 gar. Oportu-nidade única. Apenas R$ 315.000Tel.: 522-1384 C.15202
BOTAFOGO - Oliveira Fasuto.Prédio antigo 4 quartos, banheirosocial cozinha, área dependên-cias completa. RS 85.000 sem ele-vador. Rua tranqüila. SóimoveisTel.: 512-3322 LA 4343
BOTAFOGO - Primeira locação!Salão, 4 dormitórios (suite), va-randa, demais dependências. 2vagas escrituradas, infra-estrutu-ra completa. RS 265.000 VisitasSóimóveis Tel.: 553-4818 / 554-8911 Ref.:DB4449
HUMAITA — Diniz Té-
vora vende bucólico,
verde total, dentro fio-
resta, indevássavel. si-
lencioso. Rua Macedo
Sobrinho. Varandas,
impecável, salão. 4
qtos, 2 suites, banhei-
ros, copa-cozi planeja-da, dependências, 2
garagens R$ 400.000
Chaves imobiliária
Tel.: 287-4238 /9964-5172 /9973-S984 B-
NI134/173WE
HUMAITÀ - Sala, 2 quartos, de-
pendências completas. Entrar Mo-rar. Reformado. RS 90.000 Sói-moveis Tel.: 512-3322 LA 2770
LEBLON — Bartolo-
meu Mitre, prédio no-
vo alto luxo vista mar/
praça varandão salão 4
quartos (2 suites) té-
buas corridas copa-coz
dependências 2 gara-
gens infra-estrutura.
Tel.: 549-9232 / 548-
5848. Creci. 17551.

Coberturas
BOTAFOGO — Cobertura duplex,1' locação, sala. varanda, 3 qtos,3 banheiros, quarto de emprega-
da reversível, terraço, vista mar, 2
vagas financiamos Tel.: 256-8870
Creci 8232
BOTAFOGO - Excelente coberturalinear, sala. 2 quartos, cozinha
americana, banheiro social e ter-
raço, vista livre. Tel.: 509-0834/
9172-556619638-8557 Daniel ou Si-mone.
BOTAFOGO - HALO EMPREENDI-MENTO VENDE. Maravilhosa co-bertura linear 76m' finamente re-formada, salão, quarto, ótimos
armários, cozinha muitos armà-
rios. ampla área serviço, depen-déncias completas. Pronto paramorar. RS 90.000 Tel.: 256-8721 CJ
3917 (Ref. 133).

BOTAFOGO - Excelente casa tri-
plex. 200 m' (vila), toda reforma*da. ótima localização, rua nobre,salão. 4qtos (suite), 3bnhs sociais,copa-cozinha. área serviço, de-
pendência. 3vgas terraço. RS270.000 Perfil Imóveis Tel.: 512-0787 CJ 4678 (P-8)

COPACABANA — Republica doPeru. conjugadão, dividido quartosala. cozinha fogão geladeira, ri-co em armários, quadra praia, re-formado Tel.: 256-1803 I 235-5905Cr. 14540 T.outros

BOTAFOGO — Fantástica casaduplex... 240m'. terreno 10x30, co-merical/ residencial. Varandas. 4salas. 2 salóes. 4qts, banheiro,copa-coz.. dependências comple-tas. lavanderia, vagas. tel.:532-0058 Ref.:CCI/C4DUP
BOTAFOGO - Magnífica casa vila,c/segurança, vista verde. 400 m'útil, salão. 5 qtos. (suite), 3 ba-nheiros, lavabo. terraço, ctiurras-
queira, sala Intima. 2 dependên-cíps. 3 vagas cobertas.http://www.soimoveisclassifica-dos.com.br Tel.: 512-3322 / 9128-5241 (R-11/6184)

COPACABANA — Quitinete co-bertura. ventilada, clara, a poucasquadras praias Ipanema e Arpua-dor, vista do Pavanzinho a 200m,documentação cl 3 prmessas deseção e uma de vendas sem pro-belmas, legalmente registrada
geral no registro de imóveis. Pelamelhor oferta acima RS 40.000 Di-reto proprietário / dispenso inter-mediários. Tel.: 250-1077
COPACABANA - Próximo Leme.ótimo conjugado, sala, banheirocl box blindex. cozinha kit a 5minutos da Pria. RS 48.000 Sói-moveis Tel.: 553-5767 Ref.: El1116/ www.soimoveisclassifica-dos.com.br

BOTAFOGO - Vendo casa. duplex.4 quartos (sendo 1 suite), vila uni-ca casa. área azulejo até o teto.RS 125.000. Aceito carta/FGTSc/sinal. Tel.: 203-0287 CJ. 4452.
Estudo proposta.
HUMAITÀ — Oportunidade única,casa. Rua Miguel Pereira. 3 ou 4
qtos vazias, ampla c/18m,l 2 sa-Ias, cozinha, reformado, deps. ga-ragem excelente c/ampliaçáo.Rua c/segurança. Tel: 552-3003 I9112-8912 C. 8906.

COPACABANA - Fundos, silencio-so, claro, arejado, próximo Praiado Leme. Sala. banheiro, cozinha,vazio. 40 m1 RS 50 000 ChavesSóimóveis Tel.: 553-5767 Ref.: El1096 www.soimoveisclassifica-dos.com.br
COPACABANA - Conjugado.Oportunidade!!! Junto metrô. Vista
panorâmica. Vazio. Reformado.Investimento garantido. RS 35.000Aceito carta. Tel.: 9917-2462

URCA — Ainda existe um lugar
para você ser feliz. Maravilhosacasa 3 salões 4 qtos copa coz
piscina sauna gara 4 carros. Nadaa fazer. Informações e visitas Tel.:9987-1751 C.9480.

COPACABANA • Atlântica. Exce-lente prédio! 4 p/andar, vazio, an-dar alto, fundos, claro, tranqüilo.Conjugado c/banheiro, cozinha.RS 65.000 Chaves Tel.: (0xx21)256-0067 C. 3850

TERRENOS
BOTAFOGO—Atenção construto-res. Excelente terreno, ótimo porvto, 600m*. Estudamos propostas.RS 600.000 Informações Nova
Aliança Imóveis. Avaliação grátis.Tel.: 527-0524 /527-6072. CJ4502

COPACABANA - Felipe de Olivei-ra. lindo conjugado, cl cozinha,banheiro espaçoso, todo reforma-do. pronto morar. RS 65.000Tel.:542-2127/ 542-6103. Creci 22606

BOTAFOGO - Cobertura exclusiva1 p/andar. Sala, quarto separado,
banh.. coz., deps completas. Rua
Voluntários Pátria. RS 90.000
Francisco Torres, Tels.: 221-85621
551-443919949-6594.(Crecl-26)

m
Copacabana
Leme

COPACABANA - Rua Felipe deOliveira, ótimo conjugado, frente,varandinha fechada, pode dividirem sala e quarto, todo reformado.RS 63,000 Tel.: 233-5576 /9943-2173 Crecl22976. Avaliamos grá-tis.
COPACABANA - ótimo conjuga-do. Posto 2. vazio, entrega ime-diata, imóvel registrado, docu-mentação 100%, sinteco novo,
pintado. RS 56.000 Tel.: 548-7113/9914-6315. Creci 25897

APARTAMENTOS

COPACABANA - Praça Bairro Pe>-xoto, conjugado luxo. cozinhaamericana, closet. banheiro, hi-dromassagem. jirau. estantes, ar-mário. piso novo. V andar, frente
praça. Condomínio barato. Entrare morar Tel.: 236-3118. Creci 3376

Conjugados
COPACABANA — Espetacularconjugado, totalmente reformado,
mobiliado. ar, fogão, televisão,
geladeira. Santa Clara. Direto
proprietário. Tel.: 813-5392 / 9976-
9952.

COPACABANA - Conjugadão San-ta Clara próximo 5 de Julho, 2aandar, prédio s/elevador, cozinhaamericana, área serviço, varandi-nha. RS 65.000 Ribamar MaxplanTel.: 257-0911 /549-0487 Creci 4765

COPACABANA — Sr. proprietáriocompro apartamentos conjugado
quarto/sala.zona sul, com escritu-
ra definitiva, mesmo precisandode reformas. Pago à vista. Tel.:
538-1752 / 9641-1305 - Souza.

COPACABANA - IrresistiveimentePosto 6. Magnífica vista mar/forte,excelente conjugadão,pavimentoelevado, sol manhã, desocupado,
pintado, 8 por andar, prédio cl
garagem. Oportunidade investi-mento/moradia. Tel.: 548-8842

BOTAFOGO — Nobre!! Varandào
2 quartos. 2bhs. garagem, armá-rios, piscina, sauna. play. parqui-nho RS 125.000 ou 95 000 presta-ções de 611.00 Tel/Fax 539-7876
Cr.23351 Ricardo Fernandes Imó-
veis

BOTAFOGO — Vendo em constru-
çào. Bulhões de Carvalho, aparta-mento 3 quartos, varandão. de-
pendências, andar alto. frenteverde RS 226.000 c/sinal 42.000
saldo 82 meses Tel.: 248-9519
BOTAFOGO • Visconde Carave-Ias, andar afio. lazer completo,varanda, saia, 3quartos. suíte, de-
pendências. 2garagens. RS
200.000 Júlio Bogoricin Tel: 537-7979 CJ3924 R32193
COPACABANA — Ciganinha alu-
ga Reveillon! Av Atlântica cober-
tura p/executivos alto nivel. vistaaeroplànica, 180°, 4 qtos (suite),hidromassagem. Luxo! Tel: 549-0602 / 543-6242 Z9632-3396
HUMAITA - 03 dormitórios (suite/armários) Vazio, totalmente re-formado, salão, banheiro, copa-cozinha, deps completas. Lin-
dão!!! Entrar/ morar. RS 150000
Visitas Sóimoveis Tel 553-4818/553-5414 RB 30570
HUMAITÁ - Andar alto. fundos, si-lencioso. vista Cristo e Lagoa Sa-Ia 2 ambientes. 3 quartos, lavabo.
banheiro, dependências, vaga RS168000 Sóimóveis Tel. 553-5767Ref El 3441

HUMAITÀ — Oportunidade. De-
sembargador Burlo, vista Cristo,coberturas 2 e 3qts. 2 vagas escri-turaA partir de RS 190.000 Confi-ra. Cr .9326 Tel.:537-0695
HUMAITÁ — Ricardo FernandesImóveis, cobertura única duplex,360m2. originalmente 5 quartos (2suites). 2 salas, piscina, sauna,terraço, play. copa-cozinha plane-
jada. 2 vagas escritura, vista Cris-to. "pronto morar" RS 450 00CTel.: 539-7876 CR 23.351
URCA - Maravilhosa
cobertura duplex. re-
formadissima. 03 qtos.
(suite), piscina, cozi-
nha planejada, escrito-
rio, saia televisão,
260ma, RS 490.000 Ur-
ca Corretores Imóveis.
Tel.: 542-5053 /295-3290 /9253-2240 C
19683

BOTAFOGO • Proximo metrô, sol'"'manhã, vistâo P Açúcar, total in-fra-estrutura lazer/segurança, va-rãrida. sala, 2qtos (suite) armá-"rrgs. 2 banhs. dependência .
garagem Creci 4765 (M6) Max-
plan Tel 257-0911 /549-Q487
BOTAFOGO • Próximo Metrô Sa-Ia. 2 quartos, banheiro, cozinha.• iarea de serviço, deps. completas.c«v©6Sibilidade vaga RS 100000

rSóimoveis Tel 553-5767 Ref ElttfW3' www soimoveisclassifica-•«<tescom.br
'BOTAFOGO - Próximo metrô, ex-
celentes apartamentos 2 quartos,saia. dependências, com ou sem-garagem. Tel.: 266-1467 (a partirde 2*feira) Cr24892 Temos outros
BOTAFOGO — Requinte/ charmeTtna decoracáo. varandas. 2qts•fsüite' closet). central PABX. in-

_Jrarestrutura clube, garagem es-^evitura Tel 285-6998 /9997-7177-. .'0081-6107 Cr 20226
'BOTAFOGO — Rua Dona Maria-'ria. excelente apto. vazio SOm'•\9Stão Cristo varanda, salão, 2
qtos, suite, cozinha, deps. garage«-R» 158 000.00 Tel.: 596-04339914-6992 C. 17989 
BOTAFOGO - Rua transversal, im-

..perdivel sala. 2qtos. dependên-cias. varanda, garagem escritura.'Jlay. salão RS 118 000 Ligue
zoeira Nova Aliança Tel " 527-

^4/527-6°72 CJ4502
BOTAFOGO - Totalmente refor-
mado Sala 2 quartos, armários,•-ftarlheiro completo, cozinha refor-ema<Ja. área serviço, deps emp.•possibilidade vaga RS 115.000
Sóimoveis Tel 553-5767 Ref El
P399' www soimoveisclassifica-•dos com br
BOTAFOGO — Sensa-
cional juntinho metrô"Ed. Plaza Etoile" to-
tat infra-estrutura la-
2tor piscina sauna
pronto morar sala 2
qts armários suite ba-
nheiros cozinha ame-
fie. área serv. R$
SOO.000.00 (facilitadjos). R. Jardim. Tel.:
239-4432 / 239-8445
RJ-2/635 CJ.659.
BOTAFOGO - Vendo apartamento.2 quartos + dependências, vaga
fttagem vista Cristo RedentorSó RS 110000 Tel 203-0287 CJ4452 Estudo proposta
BOTAFOGO - Visconde Ouro Pre-n oo lado Shopping Botafogo Sa-la ••2 quartos, cozinha, banheirofcdaal vista livre maravilhosa re-íwrr.ado Entrar Morar Sóimoveis• h* 512-3322 LA 2206
BOTAFOGO — Vistâo indevassa-oo silencioso tmpecávei. sa'ão.2amb*ente varanda. 2qts suite,armário, copa coz ptaneiada. ga-ràgem. m'ra-estrutura RS 157 000Diretriz Tel M8-2922 í 548-2850Cr 25795 Ref D-2 2126

URCA Imperdivel!
São Sebastião. 2qtos.
1 p/andar, sem gara-
gem, reformado. R$
140.000 Exclusividade
Urca Imóveis. Tel.:
542-5053 /295-3290 /
9253-2240 C19683
URCA - Nova Urca. seu 2 quartosnum recanto acolhedor. da varan-da Pão de Açúcar., mar! Depen-déncias, ramários. garagem, la-RS 190 000 Tel.: 542-4701/9219-2356 (Aparecidal Creci 986Z
URCA — Raridade, sala. 2 quartosc/dependència. vaga garagem,apartamento frente Praia da Urca.todo montado, ótimo edifício. Cre-ci 23003 Tel: 9654-7771 / 576-6838

3 Quarto*
BOTAFOGO - Amplo apto. vazioDona Mariana. 215m*. salão, jar-dim de inverno. 3qtos. 2banhei-ros. copa-cozinha. dependênciascompletas. RS 116 000 CJ4009Tel: 558-3030 PI3/LQ
BOTAFOGO — Amplo. RS 140 000
próximo Humaitá. Pronto morar,salão. 3qts. armários, 2banhs./cozinha decorados, silêncio total,alto, claro, garagem. Tel. 539-3766Cr.22023
BOTAFOGO - Andar alto. indeva»-sado. 3 qtos. (suite), deps.compls. 2 vagas Tenho outros.Tel 9941-2572 Creci 26167
BOTAFOGO - Apartamento. DonaMariana 160m', salão 3 ambien-tes. saleta. 3 qtos. 2 banheiros,copa-cozinha. área. dependênciascompletas, RS 225.000 SôimóveisC 9605 Tel: 553-5870 / 553-4818KWN - 30394
BOTAFOGO — Av Pasteur. Ótimaoportunidade! 3qtos. varanda,frente, vista Pão de Açúcar, de-
pendências completas. 4 p/andar,garagem opcional RS 123 000 Es-tudo parte imóvel menor, tambémfinanciamento Todo ventilado/ hluminado Tel 548-9006 / 528-0000Cód 213987 Creci 12318
BOTAFOGO — Av Pasteur 7o arvdar. sol manhã, visual bàia.sala. 3
qtosfl ste)deps completas, todoreformado RS 135 000 Tel : 295-6633 Paulo
BOTAFOGO — Belo apto 3 quar-tos c/armários, salào vista cine-matográfica. prédio com infra-es-
trutura 2 vagas escritura
presentào só RS 237 00000 Tel
295-2245' 275-0547 Plantimóvel CJ2217
BOTAFOGO- Casa Alta" MiranteRio! num elegante prédio, seu ap-to original 3 quartos. 2 suites, salaintima, salão garagens 160 m*.Como novo RS 240 000 Tel 542-4701/ 9219-2356 (Aparecida) Creci9862
BOTAFOGO - Dona Mariana!'132m>l Salão varandão. 3 quar-tos. suite, armários, copa-cozinha
planejada, dependências comple-tas. fmfssimo acatamento. 2 ga-ragens escritura RS 250 000 Vice-Versa Imobiliária Tel 533-1718CJ-43S7 Cod : 027
BOTAFOGO — Dona Mariana Ex-ceiente 3qtos (suíte), armários.2varandas. salào. dependcorrpltotal infra Proumo VoluntáriosPátna RS 208 000 Expan 325-0344/ 567-?fi?0 Ref .1504

URCA Altíssimo luxo em granitopróximo baia. frente varandão.salão 3 qts (suite) 3 banhs copa
coz. montada deps 2 gar repleto
de armários. RS 470 000.00 PortalTel 548-5512 3/5302 CJ 1502.
Avaliamos
URCA - Espetacularl
Salão, varandão. 3
qtos. (suite). 2 gara-
gens. cozinha planeja-da. 1 p/andar. R$
470.000 Urca Imóveis.
Tel.: 542-5053 /295-3290 /9253-2240 Creci
19683

CASAS
3 Quartos

COPACABANA — Di-
niz Távora vende R$
40.000 Leopoldo Mi-
gues 169/302. Conju-
gado, amplo, banheiro,
frente, arejado, exce-
lente prédio/portaria.Ótimo investimento.
Aceitamos carta FGTS.
Chaves imobiliária
Tel.: 287-4238 /9964-
5172 /9973-5984 B-
NI134/173WE

COPACABANA - Espetacularmen-te Santa Clara, especialmente lo-calizado. aconhegante conjugado,saleta. sala. varandinha. áreaserviço, pintado, desocupado, cia-ro. prédio residencial, garagemescriturada. Imperdivel. Tel.: 548-8842
COPAUABANA - Espetacularmen-te Posto 3. Imperdivel conjuga-dão, divide 2 ambientes + saleta,
piso frio, pintado, prontíssimo.Proximidades Atlântica, prédiotradicional. Oportunidade investi-mento. Avaliamos gratuitamente.Tel.: 548-8842

COPACABANA — Vendo urgente
RS 58.000 Não aceito oferta / não
intermediário, conjugado grande,banheiro, cozinha, prédio misto,
pronto para morar ou comércio.
Siqueira Campos, 143. Vazio. Cre-
ci 1980 Tel.: 549-1960 - Cleide.
COPACABANA — Vendo urgente
RS 40.000 Não aceito oferta / não
intermediário. 3 apartamentos,amplos conjugados, banheiro, co-
zinha. prédio mislo, pronto paramorar ou comércio. Siqueira
Campos. 143. Vazio. CreciTel : 549-1960-Cleide.

COPACABANA - Espetacularmen-te Posto 2. Maravilhosa vista late-ral/mar. Excelente conjugadão di-vidi 2 ambientes, pintado,sintecado. pavimento elevado, de-socupado, sol manhã. Oportuni-dade investimento/moradia. Tel.548-8842

COPACABANA — Aconcheganteconjugado, frente mar. andar ele-
vado. claro, interfone. sol manhã,
cozinha c/fogão 4 bocas. Direto
proprietária RS 53.000 Tel 521-
3931

COPACABANA — Pos
to 2. Conjugado refor'
mado, silencioso, are'
jado, excelente ponto,documentação perfei-ta. oportunidade úni-
ca, visita 2° feira, R$
56.000 ChavesTel.:S48-
7083 Ref .001

URCA — Excelente apartamento.1B0m'. varandào. salão. 3 dormi-tórios, suite, armários, lavabo,banheiro social, copa-cozi. de-
pendências completas. 2 vagasRS 480.000 Tel.: 521-6042 / 267-6386 / 9607-3923 C. 2085
URCA - Senhor pro-
prietário para vender
seu imóvel na Urca fa-
le com seu vizinho
FREDIE, há 35 anos de
dedicação exclusiva ao
Bairro. Transparência
e seriedade nos negó-
cios. Ligue Tel. 295-
3059 Cr 17.790

4 ou mais Quartos
BOTAFOGO - 1o locação, MarquêsOlinda, living, circulação. 4 quar-tos. armários, lavabo. banheiros,cozinha, decorada, dependênciascompletas, garagens. RS 255000Sóimóveis C.9605 Tel.: 553-5870 /•553-4818 kwn - 4448
BOTAFOGO - Apto. 04 qtos Opor-tunidade inaceditável! RS 85000Proximidades Metrô, sala, ba-nheiro. cozinha, deps completas,condomínio baratinho (s/ eleva-dor). Visitas Sóimóveis Tel: 553-4818 /553-5414 RB 4422

BOTAFOGO • 03 amplos qtos., va-
zia. duplex. Rua Mundo Novo. sa-lão. lavabo. banheiro, cozinha,área serviço, qto empregada, ter-raçáo, garagem. RS 130 000 Cha-ves Sóimoveis Tel. 553-4818 /553-
5414 RB 6016
BOTAFOGO — Esclusividade1 Sa-lão 3 ambientes. 3dormitórios.3banheiros, lavanderia, terraço,
garagem 2carros RS 130.000 Acei-to carta/FGTS Tel 558-3030 CJ4009 PI 6/0532 P F.
BOTAFOGO — Qualidade. Exclu-sividade. Salào 3 ambientes. 3
dormitórios. 3 banheiros, lavan-
deria. terraço, garagem 2 carrosRS 130.000 Aceito Carta. Tel..
9917-2462
URCA - Casa maravi-
lhosa. local nobre. 2
salas, 3 qtos.. 3 vagas.
Oportunidade! R$
550.000 Urca Correto-
res Imóveis. Tel.: 542-
5053 /295-3290 /9253-2240 Cl 9683
URCA - Casas, aptos,
coberturas de alto ni-
vai de R$ 500.000 à RS
1.000.000 Fale com
FREDIE. hé 35 anos de
tradição na Urca. Tel.
295-3059 Cr 17.790

4 ou mais Quartos
t FANTASTICO!

CASA 0/ 600M2 HUMAITÂ(Serve p/ qualquer atividadecomercial) dupl. slóes terrçoscl pise. sauna 5qts (ste/clos)2bhs-Hav copa-coz. deps 6vgs ns 650.000.00 Alcir MotaTel . 239-5499 A6/0112 CJ-4510.
BOTAFOGO — Casa rua sem sai-da. precisando obra. salão, 4qtos,frente, 200m'. Apenas R5 180.0002*feira. Nova Aliança avalia Tel.:527-0524 /527-6072 /254-4502
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa hnha vende tudo.Anuncie de 2* a & Iara até as 19h.

COPACABANA — Oportunidade
ano 2000 Posto 5 juntinho ao mar
próximo Miguel temos sala cozi-nha banheiro apenas RS 45.000,00
Sóimóveis Tel.: 540-8133 MX 1346.
COPACABANA - Carvalho Júnior
(Exclusiva). Prado Júnior esquina
Barata Ribeiro (desocupado), to-
talmente reformado Excelente in-
vestimento p/locaçào RS 48 000
Avaliamos gratuitamente. Tel.:
522-7757 /9999-2902
COPACABANA • Vendo ótimo ap-
to. conjugado grande, frente, an-
dar alto. reformado, perto praia. 3
por andar, residência ou sala co-
mercial. S/ intermediário. Direto
cl proprietário Tr. Tel.: 235-06741
235-2333 / 91664999 

COPACABANA — Conjugadão.Posto 4 RS 55.000 Sateta. podedividor outro cômodo sala/ quarto. claro. alto. armários, prontomorar - Tel.:548-7981 /548-B207
Cr.21988
COPACABANA — Protel conjuga
dos temos os melhores conjuga^dos para o Reveillon 2000 leme.
Botafogo a partir de RS 55000Tel.: 294-7627 CJ 4702
COPACABANA - 50m praia, de-
socupado, frente, sala . estante
p/computador, sala jantar c'es-tante p/som/tv, quarto c/armârio,banheiro, t corrida, cozinha pia-nejada p'fogáo 4 bocas/geladeira,área/banheiro RS 78.000 Tel.: 523-4886 / 9996-3864 '9612-2581 Creci4868MAemail: tat trip.com.br

COPACABANA - Conjugado fina-
mente mobiliado com telefone e
ar-condicionado. 04 por andar,
rua tranqüila, apartamento em ex-
ceiente estado, ver e comprar
Imbiliária Suíça Tel: 540-8786 /
239-4646 CJ1362 ret Vcj 02

COPACABANA - RB Imóveis. Ex-
ceiente conjugado, vazio, ótimo
prédio. RS 59.000 Tel 522-8765 '
9712-2527 C 13707

COPACABANA — Primeilo cfie-
gar. apenas RS 42000.00. Conju-
gadão + sala espera, bom esta-
do Av. Copacabana, fundos,
próximo metrô, Posto 2.5 docu-
mentação 100% pronta, definitiva.
Tel' 9704-7273

LEME — GeneraJ Ribeiro da Cos-
ta. Conjugadão dividido. 38m'. de-
pendência empregada, ótimo pré-dio. RS 65 000 Tel : 541-9712 I
235-2485/ 9624-1469 Cr.4922

1 Quarto

COPACABANA — H Martins ven-
de coniugado reformado quartobanheiro cozinha cabe fogão (
ladeira ar RS 50 000.00 quadra
praia Tel.' 548-0566 / 236-5503 /
9914-7266 Creci 265.

COPACABABANA • Imperdivel.Ouarto e sala Entrada total RS10000 restante financiado diretoem seu nome. Aprovo financia-mento Ligue e comprove. Tel247-8906 / 548-3807

COPACABANA • Conjugadão
graiKJào. c/vista praia/verde, jar-dim inverno, próximo Meridien. ¥
andar, cfaro. arejado. RS 65 000
Maxplan Tel.: 257-0911 /549-0487
Creci 4765
COPACABANA - Leopoldo Miguez
prédio residèncial. 5 por andar,
ótimo pronto morar vazio. RS
40.000 Cf 23.222 Tel.: 265-0603 I
556-8992 Z9687-9767
COPACABANA — N.S.Copacaba-na. fundos, cozinha kit. banheiro
c/box e tanque, todo reformado,
prédio totalmente residencial óti-
mo moradia investimento Tel.:
256-1603 1 235-5905 Cl.14540 T ou-
tros
COPACABANA — Figueiiedo Ma-
galhães. conjugadão dividido
quarto sala. fino acabamento,frente, cozinha fogão e geladeira,peças amplas Tel.: 256-1803 / 235-
5905 Cr. 14540 T.outros
COPACABANA — Salela + kit +
banheiro amplo + quarto cfaro/a-rejado vista eterna Cristo prédiomisto Av. Copacabana junto Santa
Clara chaves Tel.: 549-2819 C.21700.

COPACABANA — Direto proprie-tário. posto 4. transversal, saleta,sala, qto separado. 2 banheiros,cozinha (cabe geladeira), refor-mados, garagem alugada Estudo
permuta ou financiamento, fmanhã, janelào. frente, quartolencioso. RS 73.500Tel.: 548-9006/528-0000 Cód.213987 Creci 12318

ALCIR MOTA
HIPUH-MUMI-NTOSIMOB1LIAKU >S l-TDA.CJ-4510

239-5499
PARIA DO LEME

ED. REGINE FEIGL
MARAVILHOSO APTO, TODO
DECORADO VISTÂO MAR
VARS 4 QTOS (2 STES) 3 BHS +
LAV. COPA COZ 2 DEPS 3 GAR
A4/0693 US$ 1.000.000,00.

A PORTAL APRESENTA
POSTO 6 RARIDADE
COM 2 GARAGENS

RUA TRANQÜILA, AMPLO 300M*.
EM EXCELENTE EDIFÍCIO APENAS
1 POR ANDAR, SOL NASCENTE.
SALÃO C/85M*. 4 QTOS C/ARMA-
RIOS 3 BANHS (OPÇÃO PARA SUÍ-
TE) COPA COZ 2 DEPS. 2 GARA-
GENS PRONTO P/MORAR. R$
365.000 NÃO PERCA! TEL 548-5512
4/2956 CJ 1502 AVALIAMOS.

COPACABANA - Vazio, próximometrô. Entrar e morar. Sala. quar-to separados, armário, cozinha ebanheiro reformados. Documen-tação ok e certidões prontas. R$58000 Tel.: 533-9898 / 996M778Creci 16065 
COPACABANA - Sonho realizado.65m' sala 2 ambientes, qto com
armários, suite completa, cozi-
nha, vaga escritura. Reformado,
pronto morar. Ref. La/1493 Tel,:
512-3322
LEME — Apartamento Gustavo
Sampaio 142/105 salão, dormitó-rios. cozinha cabendo fogão/gela-deira, banheiro. Condomínio ba-
ratinho. Aceitamos propostastotalmente reformados RI
60 000.00 Tel.: 9605-0767.
LEME - Extraordinariamente.Gustavo Sampaio, privilegiada lo-calizaçáo, espetacular sal&o 2ambientes, jardim inverno. 1dor-mitòrio. armários, depend. com-
pletas. frente, vista livre, prédiogabaritado, garagem/alugar. Tel.:548-6642
LEME — Protel excepcionai, sala,
jardim de inverno, quarto cl armá-rios, dependências completas, 4
por andar RS 95.000 Tel.: 294-7827CJ 4702

COPACABANA - RB Imóveis. Ex-ceiente sala. 2 quartos, armários,dependénicas. vaga escrltUrm RS140.000 Tel.: 522-8765 I 97ÍM527C.13707 *
COPACABANA - Pró-ximo Sã Ferreira, fun-dos. vista Morro. Oti-mo prédio com play.Sala, 2 qtos. armários,banheiros decorados,cozinha completa.Area, dependências. R$78.000 Tel.: 9709-6074
/ 255-0267 / 250-0475CJ 1645 sr

JuLojlira
Szer.

COPACABANA - Av. N. S. Copa-cabana 441 Ramis plantão localsaleta qto sep. coz. banh. c/vistaarvoredo ótimo estado RS65.000.00. Tel.: 548-8010 / 549-0066Creci 613.
COPACABANA — Vendo aparta-mento reformado. Sala. quarto se-
parado, banheiro, cozinha, espa-
ço fogão 4 bocas, geladeira,máquina lavar. RS 60.000 Tel.:572-7635 Creci 4023.

COPACABANA - Posto
04, vendo lindo apto.
sala, qto. deps, cozi-
nha. finamente deco-
rado, fundos, s/ baru-
Iho, oportunidade
única, R$ 85,000 Tel.:
507-9821 /295-4431 /
9632-3370 C 7454

COPACABANA — Posto 6. Apar-tamento original Iquarto c/depen-déncias, reformado p/2qtos sui-tes. cozinha cabe tudo. garagemcondomínio, mobiliado ou não RS90.000 ou troco por taxi Tel.: 813-5906 /521-1273
COPACABANA — R.Sla Clara. 308Vdo. apto 803. frente reformado,c/sala e quarlo separados, armá-rios, banh. cozinha, gar condomi-nio. Tel: 256-0706 C/3131.
COPACABANA — Quadra praia /Posto 6 . Totalmente reformado,sala. cozinha, quarto suíte, ar-mários. ventiladores teto. alto,frente. RS 59,000 Tel.: 234-6984 /569-2423 - Creci 22026 Atenção in-vesti dor!
COPACABANA — Vendo 1, 2 e 3
quartos, sala, cozinha, banheiro,dependências. A partir de RS40.000 à RS 140.000 Creci 1980Tel : 549-5553 / 549-4960
COPACABANA - Carvalho Júnior
(Exclusiva). RS 45.000 financiá-veis. Excelente estado conserva-
çào. transversal arborizada. Si-lencioso, arejado, investimentop
garantido. Documentação cristali-na. Creci.2376 Tel.: 522-7757 /9999-2902
COPACABANA — Santa Clara fds.sala quarto armário/cama cozkit" banh amplo box mobiliadoRS 63.000.00 temos outros Tel.:548-5002 CJ 25285 RP 1/080.
COPACABANA — Figueiredo Ma-lães fds indevass. vazio sala
quarto varanda coz. cabe fogão
geladeira deps áre RS 84.000,00avaliamos Tel.: 548-5002 CJ 25285RP 1/095
COPACABANA - Imperdivel! Sala.
quarto separados, armário embu-
tido. cozinha kitching cabe gela-deira. totalmente reformado, ga-ragem p/alugar prédio. RS 70.000.
Tel.: 549-7710 (W1/145) C.16.774
COPACABANA — Haroldo Carva-tho Rocha vende apartamento re-
formado, quarto, armário embuti-do. separado sala. ampla cozinha.Faço troca. Tel.:256-5600 /celular9212-1746 Cr.3754.
COPACABANA - Imperdivel! Qua-
dra praia, pronto morar. qto. sala,
55 m'. claro, indevassado. Posto
5,5. Armários Samurai. banheirodecorado, cozinha planejada, ba-
nheiro empregado, excelente lo-
calizaçáo. Somente RS 85.000 Sói-
móveis Tel.. 512-3322 I 9719-1528(R-22/1439)
COPACABANA - HALO EM-PREENDiMENTO VENDE. Barata
Ribeiro próximo Paula Freitas
Excelente prédio, 4 p/ andar, sale-
ta. quarlo. banheiro, cozinha, ga-ragem escritura Oportunidade RS
72 000 Tel.: 256-8721 CJ 3917 (Ref103) 
COPACABANA - HALO EM-PREENDIMENTO VENDE. Posto 5
Silencioso, sol manhã, reforma-
dissima. sala.quarto. banheiro,
cozinha, vazio, semi mobiliado.
Oportun dade RS 60 000 Tel: 256-
8721 CJ 3917 (Ref 123).
COPACABANA - Prédio residén-ciai. Toneleros.186. Qto e sala fi-namente decorado, sala 2bientes. (suite 18 m1). banheirosreformadissímos (9m'). Claroarejado. próximo ao metrô RS85.000 Perfil Imóveis. Tel : 512-0787/ 9172-0379 Creci j. 4678 P-19
COPACABANA • Oportunidade in-vestimento. Apart-hotel, sala doisambienfes, varanda, quarto tá-buas corridas, cozinha planejada,vaga escritura, desocupado. RS150.000 . Sóimóveis Tel.: 553-4818/ 554-8911 Ret. DB1134
COPACABANA - ReveHIon. RuaRaimundo Corrêa. n° 60. Frente
p/Barata Ribeiro. Vazio . 58m',sala e qto separados, armários,banh. social, coz , deps completa
gar. A/C Carla RS 83.000 Tel.
236-4608 creci 171276
CLASSIQUALIFICADOS516-5000 • Essa linha vende tudo.
Anunoe de 2* a & feira até as 19h.

LEBLON
COM4 SUÍIES E 3 E GARAGENS

A PORTAL VENDE
PRÉDIO ALTO LUXO TODO EM
GRANITO, VARANDÃO, 1 POR AN-
DAR, FINO ACABAMENTO, SOL
MANHÃ, SALÃO P/4 AMBIENTES,
4 SUÍTES, 5 BANHS. GRANDE CO-
PA COZ PLANEJADA 2 DEPS. 3 GA
RAGENS. APTO. RICO EM ARMÁ
RIOS, LINDO! R$ 750.000 TEL.: 548-
5512 4/3119 CJ 1502 AVALIAMOS.

COPACABANA - Sala, quarlo se-
parados, reformado, excelenteestado, ótima localização, pertoMetrô/Praia. Silencioso, vista ver-de. indevassável. RS 58.000 Tel.:285-5641 1205-3339 / 9714-6455.
COPACABANAApart hotel, junto A-
tlantica-Leme mobília-
do, andar alto, vista R$
137.000. Chaves José
Luis Tel.: 385-3138
Cr.191SQ/1CB
COPACABANA — Amplo apart-hotel mobiliado telefone varandãovista verde sala quarto banheirocozinha playground piscina servi-
ços garagem. RS 125.000.00 Man-sion House Tel.: 239-4499 CJ 1252.
COPACABANA - Barata Ribeiro.Próximo metrô, fundos, vista ver-de. vazio, andar alto, sala. qto.,separados, cozinha cabe fogão/
geladeira, área serviço. RS 65.000Tenho outros Tel.: 548-8497 /532-
0677 /532-1263/ 834-6478 C.4323
COPACABANA - Próximo a Cons-tant Ramos. 50 m'. reformado,frente/ fundos, sala. quarto sepa-rado. armários, banheiro, cozi-nha. RS 75.000 Tel.: 548-4212 /
548-7756 / 9913-2703 Cr 25991
COPACABANA - Inacreditável 4
and. frente sol manhã saleta tala
quarto cozinha banheiro área tu-do grande 49m' apenas RS
76.000,00 Tel.: 549-9232 / 548-5848Creci 17551.
COPACABANA — Localização bu-cólica. junto verde, prédio semelevador, excelente estado, sala,
quarlo. cozinha, banheiro, depen-dôncias empregadas RS 70.000.00Mansion House Tel.: 239-4499 CJ1252
COPACABANA — Barata Ribeiro,
excelente apartamento, vazio,
próximo República Perú, 48m?,sala. quarto, cozinha, banheiro,deps. completa RS 75000,00 Tel.:596-0433 / 9914-6992 C. 17989
COPACABANA • Santa Clara,
quarto sala separados, ampla co-
zinha, dependências, área servi-
ço, fundos. Possibilidade gara-gem. Prédio residencial. RS
85.000 Tel.: 274-5908 /9124-2429Creci 21077
COPACABANA - Preferencialmen-te Raimundo Corrêa. Privilegia-dissima localização, espetacularsalão. 1 dormitório, depends.completas, pavimento elevado,4por andar, fundos livre. Silencio-so, ventilado. Chance única. Tel.:
548-8842
COPACABANA • ImperdivelmentePosto 2. Proximidades Atlântica,
espetacular sala, dormitório se-
parados, cozinha e banheiro re-formados, silencioso. 8 por andar,excelente portaria. Prédio cl ga-ragem. Prontíssimo. Oportunida-de Tel: 548-8842
COPACABANA — Posto 4. mara-vilhoso. quarto e sala. c/depen-déncias completas, frente, andaralto. reformadissimo. Tel.: 256-1803 / 235-5905 Cr. 14540 T.outros
COPACABANA • Residencialmen-te Santa Clara. Aconchegante sa-
Ia. dormitório, cozinha espaçosa,dependências completas, silen-cioso. 8 por andar, prédio gabari-tado. playground. salão festas,
garagem p/ alugar Avaliamos
gratuitamente. Tel.: 548-8842
COPACABANA - Privilegiadamen-te Bolívar. Espetacular localiza-
çào. proximidades Pompeu Lou-
reiro. Excelente sala e dormitório
separados, cozinha espaçosa,área serviço, desocupado. 2 porandar. Silencioso, extritamenteresidencial. Tel.: 548-8842

MM HOUSE IMOVEIS
PESEJA A SEUS CLIENTES UM FELIZ NATAL

LEBLON: DUPLEX EM RUA ESTRITAMENTE RESIDENQAL IPANEMA: TRIPLEX. INDEVASSAVEL, VISTA CRISTO, MAR,
(400M»), VARANDAO, LIVING, 4 QTOS (2 STES), 3 BHS, IAVABO, (260M«), SALAS, 4 OTOS (SUfTE),3 BHS, ¦LAVABO,¦ COPA/COZI-
COPA/COZINHA, DEPS, SUPER TERRAQO (180M2), DECK, PISO- NHA, DEPS, TERRAfO, CHURRASQUEIRA, SAUNA, DUCHA,
NA. 4 VGAS R$ 1.100.000,00 - JB-5/2185. PISCINA, GARAGEM. R$ S80.000.00 - JB-6/2170.
LAGOA:*PARA CASAIS JOVENS* TRIPLEX, SUPERTRANSADA - LAQOA: LINEAR, VISUAL MNORAMICO 12" ANDAR, JUNTO
BORGES DE MEIDEIROS, VISUAL PRIVILEGIADO, LADO SOMBRA, 2 FONTE DA SAUDADE, AVARANDAOA. LIVING, 4 QTOS (STE).
SALAS, 2 SUITES, CLOSET, ESCRITORIO, 3 BHS + LAVABO, TERRA- ARMS, 3 BHS + LAVABO, COPA/COZ., DEPS, TERRAfO, PISCINA,
CO, PISCINA, ETC., 2 VGAS, R< 530.000,00 - JB-8/2334. SAUNA. 3 VGAS. RS 1.000.000.00 - JB-6/2292.
J. BOTANICO - TRIPLEX - RUA NOBRE T0DA AVARANDAOA, SALAS, f' n^='^AN^S^SAL?)ESL 3QTOsSre P ArMoS 

'"co"-
4QTOS!2STES),ARMS,3BHS + LAVABO,COPA/COZ.,DECK,SAUNA, DEPS, GRANDETERRAgO, BAR-COPA
3 VGAS, VISTA LAGOA, CRISTO, R$ 730.000,00 JB-5/2260. APOIO-PISCINA. SAUNA, 3 VGAS. RS 650.000,00 - JB-5/2293.
LAGOA: ALTO LAGOA - DUPLEXI500M2) VISTA LAGOA, CRISTO, S. CONRADO: DUPLEX, VISUAL MAGNlFICO 18s ANDAR,
ETC., VARANDA, SALOES, 4 OTOS(2 STES), 3 BHS, LAVABO, CO- SALOES, S.JANTAR, S. JOGOS.VARANpAS,4 QTOS, SUITE,
PA/COZ. MONTADA, 2 DEPS, TERRACAO, PISCINA, SAUNA, DU- 3 BHS, COPA/COZ., DEPS, TERRAQO, PISCINA, ETC., 3 VGAS.
CHA, 3 VGAS. RS 1.100.000,00 - JB-5/2215. RS 840.000,00 - JB-6/2200.
IPANEMA: TRIPLEX - RUA NOBREI400M") PRONTO MORAR. VA- IPANEMA: TRIPLEX - RUA NOBREJ4«)W PRONTO MORAR,
RANDA, AMPLO LIVING, 4 QTOS (2 STES) (ARMS), 4 BHS, LAVA- VARANDA, AMPLO LIVING, 4 QTOS <2 STES) (ARMS), 4 BHS,
BO, COPA/COZINHA PLANEJADA, DEPS, 2 VGAS, TERRAfO, PIS- LAVABO, COPA^OZINH A PLANE J AD A OEPS, 2 VGAS, TERRA-
CINA, ETC.; R$ 900.000,00. JB-5/2102. CO. PISCINA, ETC.; R$ 900.000,00. JB-5/2102. 
LEBLON: DUPLEX 1* LOCAQAO VARANDAO, SALA TABUAS /-'NEAR, VISUAL OINEMATOGRARCO, BAIA,
CORRIDAS, 2 QTOS (SUITE), 2 BHS DECORADOS, COPA/COZI- QUEFUVMENG0, ETC., VARAN"?AC) LIVING 4 QTOS
NHA, DEPS, 2 GARAGENS, ACABAMENTO LUXO. R$ ARMARIOS, 2 BHS - COPA-COZINHA, 2 DEPS, 2 VGAS. R$
475.000,00 - JB-5/2281.  400.000,00 - JB-5/2291.

TEL.: (021) 512-9777 - Crec 18.153 - Avalia?ao Gratis!' 
Correio Eletronico - mmhouse@ism.com.br

COPACABANA • Lindo aparta-mento! Quadra praia. Av. Copaca-bana. próximo Rainha Elizabete,fundos, silencioso, edificio fami-tiar. reformado. RS 85.000 Tel.:
267-0357 I 9919-9360 Dr* SimoneC. 21835
COPACABANA - Privilegiadamen-te Posto 4. Proximidades Atlànti-
ca. Imperdivel, saia 1 dormitório,banheiro e cozinha reformadissi-mos. 4 por andar, silencioso, sol/manhã, desocupado. Prontíssimomorar. Excelente oportunidadeTel: 548-8842
COPACABANA ¦ Privilegiadamen-te Posto 6. Espetacular localiza-
çáo. Aconchegantissimo sala. 1
dormitório, armários, cozinha/ba-
nheiro reformados, a.serviço. 2
por andar. Desocupado. Silencio-
so. Prontíssimo morar. Prédio ga-baritadissimo. Tel.: 548-8842
COPACABANA — Posto5. Apenas
R$69.000 Frente, alto. claro, suite,
sala. cozinha cabe fogão/ geladei-ra, 4p/andar. prédio residencial,
vazio. Tel: 548-7981 / 548-8207
Cr.21988
COPACABANA -Atlântica, Posto
6 Apenas RS130.000 Suite. 2sa-Ias. vazio. 4p/andar. prédio luxo,fundos, livre, vaga alugada pré-dio. Tel.:548-7981 /548-6207
Cr.21988

2 Quartos
EUM PRESENTE DE
"PAPAI N0EL"!

2QTOS. COPACABANA(Ruazinha tranqüila), uma graça! Fte- sla., sl. |tr., var., suite. 2 bhs, cot,deps. 2 gar. RS 190000XC Alcir Mota,Tel; 23^5498 A2/0171 CJ4510
"POSTO 2

JUNTO METRÔ" PADRÍO WKOBELViveiros de Castro, sala 2 amb.acesso var. orig. 2 qtos. (suite),armários, coz. deps, gar. R$150.000.00 - MM House Tel.512-9777 - Ref. JB-2/2386C.18.153.
COPACABANA — Imperdivelsal.+ 2 qtos + depend. sol damanhã andar alto Barata Ribeiro
(entre Siqueira Campos/ Figueire-do Magalhães) só R$ 95.000,00chaves Tel.: 549-2819 C. 21700.
COPACABANA — Ramis. Av. Co-
pacabana, 8° andar, fundos, alto.vista panorâmica, arvoredo, 2)s. 2 sis, 2 banhs., cozinha re-formada, vista livre 110m'. Ape-nas RS 125.000,00. Tel.: 548-80101548-0066 Cf. 613.
COPACABANA - Posto
6. Apart Hotel, vista
Mar, varandão, 2 va-
gas. Salão, 2 stes, cozi-
nha americana, total
infra-estrutura, vazio.
Permuto/Financio. RS
22S.OOO Tel.: 27S-8881
/ 813-4294 C12602
COPACABANA — Excelente apar-tamento com 105m* de salão. 2dormitórios demais dependênciasPosto 5 por RS 120.000,00 Planti-móvel Tel.: 295-2245 / 275-0547 CJ2217.
COPACABANA— Lido. Sala 2 qts.deps vista lat mar/verde arms garaluguel. RS 100.000.00 chvs PradoJúnior, 48/1.229. Tel.: 543-40661543-4067 c. 3407 D. Marlinelli.
COPACABANA — Posto 4. Sala,!
qtos. dependências, garagem es-critura, frente, 80m', reformadissi-mo. RS 145.000 Tel.: 255-1146 /
256-1692 Creci 18138
COPACABANA - Carvalho Júnior
(Exclusiva). Anita Garibaldi. sala.2 qtos. + 1 reversível, totalmentereformado, garagem garantida,localização invejável. RS 120.000
Propostas. Creci.2376 Tel.: 522-7757 /9999-2902
COPACABANA — Disk
avaliação, R.Jardim,
vendemos, alugamos,
administramos, a
soria jurídica gratuita.Profissionais compe-
tentes. Disk Tel.: 239-
4432 / 239-8445 CJ
COPACABANA - Posto
05, vendo excelente
apto. 02 qtos., sala,
deps. garagem na es-
critura, vazio. Rua Dj-
halma Ulrique. frente
Leopoldo Miguez,
98m3. oportunidade
única, R$ 125.000 Tel.
507-9821 /295-8394 C
7454
COPACABANA — H Martins ven-
de 2 quartos sala cozinha banhei-ro vista mar tratar 548-0566 / 236-
5503/9914-7266 Creci 265.
COPACABANA — Poslo 4 • N. S.Copacabana 98m' alto frente 4 p<andar salão j.inverno 2 qtos (ar-mários) dependências. Reforma-do! S/garagem RS 120.000,00 Tel.:
547-0569 / 548-9263 Taranto Imó-veis Cr. 21.258.
COPACABANA • Excelente apar-tamento, 2 qtos.. dependência, va-
zio, Posto 6 Lado Porção. Grandeoportunidade! RS 78.000 Tel,: 252-4693 / 252-4845 / 242-3843 CJ 3356
COPACABANA — Imperdivel
oportunidade rua tranqüila próxi-mo metrô e a 2 quadra da praia.Frente varandinha sala 2 qtos(suite) 2 banhs coz deps. gar óti-mo prédio! RS 168.000 Portal Tel.:
W8-5512 2/3062 Cj.1502. Avalia-mos.
COPACABANA
Atlântica, frontal mar.
disponibilidade Reveil-
lon, Posto 5, vista to-
tal. Apenas R$ 295.000
Sala. 2 quartos, coa-
cozinha, banheiro au-
xiliar. Investimento/
moradia. Tel.: 21-547-
9436 /235-0398 MR
2047 Creci 8016
COPACABANA — Barào de Ipa-
nema. frente, andar alto. cMepen-déncias completas, garagem es*
critura. reformado, RS 150.000
Tel.: 256-1803 / 235-5905 Cr.14540T.outros
COPACABANA — Cinco de Julho,magnífico 2 quartos, dependên-
cias completas, garagem aluga-

, oportunidade. Tel.: 256-1803 I
235-5905 Cf.14540 T.outros
COPACABANA — Excelente apar-tamento frente alto. living 2am-
bientes, original 3qtos. suite, ar-
mários. copa/coz, depend.
entrega imediata apenas R$
158.000 Diretriz. Tel.: 548-2922 I548-2850 Cf .25795 Rel.D-3/3336
COPACABANA - Santa Clara. Vis-
ta vèrde. sala. 2 qtos. c/armários,amplo banheiro, cozinha, deps.completas. 7o andar. Documenta-
çáo perfeita. RS 95.000 Tel.: 294-4315 BN1136 C. 2613
COPACABANA - Junto Metrô. Sa-i, 2 dormitórios, armários, suite,lavabo. cozinha, dependências,sol manhõ, frente. OportunidadeRS 130.000 Avaliamos SóimóveisTel.: 523-2422 Sl 2125 B
COPACABANA — HALO EM-PREENDIMENTO VENDE. Posto 4.Alto. frente, sol manhã. 2p/ andar,BOm', salão. 2 qtos. banheiro, co-zinha. área. dependências com-
pletas. vazio. OportunidadeRS92.000 Tel.: 256-8721 CJ 3917 (Ref.235).
COPACABANA - Conrado Nieme-
yer. Exclente sala 2ambientes. tá-bua corrida, 2 dormitórios, suiteblindex, cozinha, dependências.Oportunidade. RJ 150000 Sóimó-veis Tel.: 523-2422 Sl 2120 B
COPACABANA - Praça
Cardeal Arco Verde.
R» 110.000 Sala. 02
qtos. (armários), cozi-
nha c/ armários, de-
pendências, possibili-dade garagem, entrega
imediata. SOLEME
Tel.: 541-1498 /9621-6704 C 13744 sole-
meín soleme.imo-
veis.nom.br

COPACABANA - Pomp<Linda vista verde, sala*}armários, cozintw. Nada^àrlTranqüilo, totalmente reformado,100.000 Sóimóveis (ZV-2669) Tel.:512-3322 y.
COPACABANA - Stla e'cozinha
grandes, 2 quartos pequenos clarmários, banheiro blindeV&zu-lejo teto, escritura imediata, to-das as certidões prontas RS95.000 Tel.: 548-7113/ 9914)6315.Creci 25897
COPACABANA - Av. Attijtica.Apartamento sala. 2 qtotniuitecom armários. banheirc^Éftal.deps, fundos, vista para-:ò"4istoRS 200.000 Tel.: 224-17«t,»65-2494 Creci 392
COPACABANA • Saint JaS^fela-ce apart hotel. Seguranç&.cafor-to. vista mar, sala, 2 q&Jultemobiliado. 2 vagas «fctlura.Acredite RI 225.000 Tel.:&$508Ref.3217
COPACABANA - Tradicionalmen-te Leopoldo Miguez. Espetacular-mente localizado, aconchegantesalão 2 ambientes, 2 dormitórios,
possibilidade suite, depefttffcascompletas, 4 por andar, jHYÉcíq-so, garagem escriturada. Imperdi-vel. Avaliamos gratuitamente Tel.:548-8842 .v*?£±iCOPACABANA • Exdu8ivar*ntePosto 6. Proximidades Ra*ihhl Eli-zabeth. Aconchegante sato^am-bientes, 2 dormitórios. aYtyário,dependências completas;^jfavi-mento elevado, sol manhã, prédiogabaritado. Avaliamos £i«jita-mente. Tel.: 5484842 .
COPACABANA - Posto^Altoluxo, vista mar, alto, varandào.2sultes, 2vgs, Infra-estrufcJhÈ' la-zer, empreendimento altowiel RS650.000 Tel.:Cr.21988 548-7961 / 548-6207
COPACABANA - Atlântica. Ape-nas RS 310 000 Vista frontal mar.excelente salão. 2qts. jardirfi in-verno, armários, ampla cozinha,2p/andar, (Ref.AC2/1051) 'ilel.:
548-7981 / 548-8207 Cr.21968 o
COPACABANA - Fernando Men-des. Praia/ metrô, 2p/andar: jd.in-verno, 2qts, silencioao;- 75m'.FGTS/ carta, RS 118.000 proposta.AGL-Imóveis. Tel.: 548-2620 /9914-1115 /9601-9975 Cr.22782 ' r
COPACABANA - Rodolfo 'Dantas.
Melhor 2qtos. (94m* útil), 'do-
pend.complefa. andar alto,-" solmanhã, próximo metrô. R5>136.000Ligue Expan 325-0344 I 567-2620.Ref: 2601 -
COPACABANA - Hélio Olivteira.Tenho cadastrado clientes nacio-nais/ estrangeiras para dorrjpraaptos a partir RS 100.000 (Í3,4t|ts)Tel.: 541-9712 /235-2485 79624-1469Cr.4922 ... i
COPACABANA - MalavcUti A.ratijo.Posto 5. Fundos, c/visía ampla,Excelente prédio, desocupado,sala, 2 qtos, armários, banheiro,cozinha, dependências. • RS130.000 Propostas! (AV-3448). Tel.:523-48861 9612-2581 / 99963864.CJ 4868MAemaH: tafm.trip.com br
COPACABANA - Malavolti &Araújo. Praça Eugênio Jardim'» In-
devássavel, vistâo livre,1 ãlto.frente, vazio, excelente portarto. 2salas. 2 qtos. original 3. 2 banhei-ros. cozinha, dependências, gara-gem escritura. RS 160.000 f?ropos-

(AV-3112) Tel.: 523-4886/9612-2581/ 9996-3864. CJ 4868MAemail: tafia-trip.com.br
COPACABANA - Siqueira Cam-
pos, futura estação Metrô, fundoslivre, salão. 2 qtos, banheiro so-ciai, cormontada, depscomple-tas, gar. Todo reforamado. Prqnto
pI morar. R$ 140.000 Ac/ carta.GI-2/274 Tei.: 5480077 / 23&4606 >
COPACABANA - RB Imóveis. De-sefa a todos os seus clientes eamigos. Feliz Natal e um NovoMilênio cheio de paz, saúde ?-ple-no de realizações. Tel.: 522-8765 /
9712-2527 C.13707 j!
COPACABANA - Frente rua noijre.
posto 3. Salão. 2 qtos. (armárips).banheiro (blindex). 2/andar, 9°an-dar. reformado, vazio . RS140.000sem corretor Tel. 235-4707 /9t12-7720 ' *
COPACABANA - Winner Mala-votti & Araújo. RS 140.000 Posto 2.Claríssimo, arejadlssimo. refor-madissimo, vazuio. excelente rçor-taria. 3 qtos. suite, banheiros, co-zinha. dependências. Estudo
propostas! (AV-3448) Tel :'523-4886 1 9612-2581 19996-3864 Cijeci4868MAemail: taf-u trip.com,br'.,
IPANEMA - Jóia rara!! Maraviltio-so. RS 300 000 Sala. varandãíj. 2
quartos, ste, copa-cozinha, dèfcscompletas, todo tábuas corridas,armários, 2 garagens escr. PerfilImóvei CJ 4678 Tel: 512-0787'(P-
»)
LEME — Atlântica
140ma R$ 195.000,00
quadra 1 vg alto luao
original 3 qtos salfto"2
ambientes 2 banheiròs
decorados 2 qtos am-
pios armários. Tel.:
9628-4650 / 547-9787
Ref: JB-2195
LEME - AIISntícart.eme Reveillon
2000. Frontal mar. 2 qtos., suHe.
armários, pronto morar. Excelfen-
te oportunidade negócio, depèn-
déncias. garagem escritura $í>i-móveis Tei.: 523-2422 Sl 2122 B)
LEME — Av.Princesa Isabel. 9a-
lão. 2 qtos. c/dependôncia. andar
alto. armário embutido mogno,
banheiro hidromassagem. t.cófri-
da. reformado, s/garagem RS
120.000 Dispenso intermediários
Tel.: 235-7284

1 Quartos

SOLEME
(A Imobiliária do Lemè)
AVALIAÇÃO

Tel.: 541-14981
iotan«@wl«M.imovM.iwnJ>r |

RinGuÃw8nnp«o,6M6f.H2

COPACABANA - Ba-
râo de Ipanema, 6° an-
dar. sala, 2 quartos,banheiros. cozinha,dependência, garagemescritura. RS 150.000Tenho outros. Tel.:
813-1319 Creci 21.988
COPACABANA - Poslo V. Sala. 2
quartos, armários, banheiro deco-rado. cozinha, área serviço, de-
pendências empregada, vaga es-
critura. Prédio luxuoso RS145 000 Sóimóveis Tel.: 553-5767

[ Ref: El 2125 www soimoveisclas-I sificados c^n.br

É SENSACIONAL!:
3 QTS. 

'!
POMPEU loureiro;;

I Abaixo preço! R$ 190 000,00 ftealto 2 p/and slfto "L" bh + lav.coz. planej. deps gar Ator Mot^ -Tel.: 239-5499 A3/0597 CJ 4510,
COPACABANA - Procuro apto: 'J/4
qtos p/ trocar minha linda, casaem Campos do Jordão. 8 qtos.6vagas. 450m' area constr. ,RS250.000 Tel: 21-256-1840 I 1*263-4530 _2J_
COPACABANA - Posto 6. (orlfci-nal 3 qtos), fundos, claro, tranqui-Io. salflo 2 amb., 2 qtos.. armários,copa/coz.. dependências (gara-
gem alugada), RS 175.000 00 Tei539-0613 1 9631-1089 Creci 1?1»
COPACABANA
Atlântica Posto 04,'«*-
ceiente apto.. 02 p/ an-
dar, fundos, varandi.
03 qtos.. salão, gare-
gem cond, deps com-
pletas, 166m*. Oportà-
nidade única, 'J*
270.000 Tel.: 295-8394
/S07-9821 /9632-3370
C 7454
COPACABANA — Condominjofe-
chadoü! Mascarenhas Moraes.
PrôKimo «o Metrô Prédio arjtjso
Suntuoso apartamento, piso ém
mármore, salão. 3 dormitôods.
ampk) banheiro social (pod&idofazer suite), copa-coz . dep». 81-
reito ao uso stúdio privativo pemsala. quarto e cozinha no iiljúpo
pavimento RS 220 000 SóimóveisTel.: 512-3322 (RPM 3860) t,;T
COPACABANA — Ramis. a)rj'.salào. 3 grandes, quartos. í ba-nheiros. cozinha, dependéntiàscompletas, frente, vazio.: lâdo
sombra, vaga RS 310 000.00.-Tel548-8010154WKJ66 Creci
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COPACABANA —
Atlântica M
466.000,00 quadra 1vg
condomínio entrega
imediata 2 p/andar ca-
Ifto 2 amb. 3 qtos. iuí-
tâo closet banheirâo
copa-coz Tel.: 9628-
4650 647-9787 Ref: JB-
186.
COPACABANA - Rua nobre. Ex»
Krite apt*. talio 55 m'. 3 quartos.a*rmàrios, 2 banheiros, copa-cozi-
nfm.. deps. completas, garagem•ser. Perfil Imóveis CJ 4678 Tel.:
WS-C767 (P-20)
COPACABANA - Ven-
do lindo apto. 3qtoi.
¦alto 60m'. 2banhei-
roa, aulte, viata mar.
Posto 04, finamente
decorado, dept.com-

,pletas. Ivaga eacritu-
ra, 180m". Oportunida-
dei R» 225.000 Tel.:
607-9821 /9632-3370 /
296-8394 C7464
COPACABANA — Malavolti íAraújo. Abaixo do preçoIPrédioK«<tf Impecável, play groud, s.fes-tas. garagem demarcada, exce-
lente prédio, frente, alto. salão,
y quartos, suite, armários, ba-

. nheiros. dependências. RI
185.000 Proposta»! (AV-345T) Tel.:523-4686 / 9612-2581 / 99964864
Oeci 4868emait: talça trip.com.br
COPACABANA • J.Nabuco. opor-
tunidade 120m\ pr6» praia. Iren-
tr, salão, sl.jantar, 3qtos. suite,banheiros armários, copa cor, de-
pendências, garagem. RS 290.000
Tel- 9112-7231 /9692-0291 Cr2694
COPACABANA — Posto 3 trans-
versai quadra praia 140m*. salão
3 qtos, 2 banheiros sociais copa/
cozinha dependências completa
garagem R$ 190.000.00 Tel.: 224-
4368 1 9179-7746 Creci 11971.
COPACABANA — Undo apT pró-ximo Metrô. 200m' área útil 1 vaga
andar privativo vista excelente
presentào sô RS 250.000.00 Tel.:
29V2245 I 275-OS47 Planlimóvel
CJ2217.
COPACABANA — Posto 5 ÍOOm1
ótima rua arborizada alto frente
sol manhã 2 salões 3 qtos suite
copa coz dependências garagem.n 260 000.00 Tel.: 224-4368 I
9179-7746 Cred 11971.
COPACABANA - Dominjoa Fer-
reira. Posto 4. 3 quartos (suite), 2
salas, cozinha d 2 dependências,1 p/ andar. 1 vaga (200 m')Tratar.
Tel.: 521-3709/ 9964-9275 Creci
26307 
COPACABANA - Apartamento tipo
casa. 3 qtos.. completo, armários
embutidos, reformado. Rua Paula
Freitas perto Toneleros e metrô.
Tel.: 2S6-2976
COPACABANA — Bairro Peixoto.
HALO EMPREENDIMENTO VEN-
DE. Melo Vilares. Frente. 4 p/ an-
dar. 100m', reformado, salão. 3
qtos. armários, 2 banheiros, cozi-
nha, área. dependências comple-
tas. garagem. Prédio d 2 eleva-
dores. RS 160.000 Tel.: 256-8721
CJ 3917 (Ret. 341).
COPACABANA — 3 quartos, sala.
cozinha, banheiro, dependências,frente, nada a fazer, sem gara*
gam RS 130.000 Creci 1980 Tel.:
549-5553/549-4960
COPACABANA — Posto 5. Frente.Alto. Pronto morar. Salão. 3 quar-tos, armários, lavabo, banheiro,
cozinha, dependência, garagemescritura. RS 190.000 Perfil Imò-
veis Tel.: 512-0787 CJ 4678 (P4)
COPACABANA — Constante Ra-
mos! 20801* living 80m' 3 qtos
(suite) armários 2 bhs copa-coz
dependências "2vgs alugadas"
RS 240.000.00. Tel.: 547-0569 / 548-
9263 Taranto Imóveis CR.21.258.
COPACABANA — Fisueiredo Ma-
galháes quadra praia vista mar
vazio! 3 qtos (armários) sala ter-
raço salão dependências 150m'
RS 140.000.00. Tel.: 547-0569 / 548-
9263 Taranto Imóveis.
COPACABANA — Sala três dor-mitôrios (suite) dependencias
com ou sem garagem RS
130 000,00 temos outros Tel.: 512-
5141 Jacta CJ 3597 Avaliação cri-
terlosa/gratuita.
COPACABANA — Atlântica, posto
quatro, majestoso vistflo praia/mar. salôo, s. estar. s. jantar. 3
qts, (suite), banheiros, copa/cozi-
nha, planejada, garagem RS
840.000,00 API Tel.: 548-2070 CJ1550. 
COPACABANA — Junto metTÔ.
tranqüilo, vista indevassável. pa-norámica. mar, montanha, sala. 3
qtos, (suite), banheiro, cozinha,
dependências, 2 gars, RS
210.000.00 API Tel.: 548-2070 CJ
1550
COPACABANA — Oportunidade |única! Corte Cantagalo. alto. vistaLagoa, montanha, salão, 2 ambs,3 qtos. (suite), banheiro, cozinha,dependências, garagem RS250000,00 API Tel.: 548-2070 CJ1550
COPACABANA — Pompeu Lou-reiro. fundos livre, tranqüilo, re-formado, entrar/morar. sala. 3
qtos, banheiro, lavabo, cozinha,área. dependências, garagem RS205.000.00 API Tel.: 548-2070 CJ1550
COPACABANA — Bairro Peinoto
Sossego total próximo a praça,
prédio pequeno (condomínio ba-
rato!) apenas 1 lance escada sa-
lâo 3 qtos + 1 escritório grandebanh. coz. deps. gar. Só RS
195 000. Portal Tel. 548-5512 3/
5585 CJ/502 Avallamoe.
COPACABANA — Figueiredo Ma-
galhâes vista mar salão, 3 qtos.suite, armários. 4/p/and. temos
outros RS 200 000.00 Dr* Geila
Tel: 256-3533 / 547-7965 I 236-
4849 Creci 7449.
COPACABANA — Atlanttca lun-
doe vista lateral mar alto saláo
3qts. suite copa-coz. vaga condo-
minio prontíssimo RS 270.000.00
Tel: 548-2002 temos outras
C25285 3/216.
COPACABANA — Domingos Fer-
reira andar alto excelente locatá-
rio pagando RS 950.00 sala 3 qfs2 banh*s dep comp garagem Tel.:
523-8859 255-2473 257-0484 CJ'
511
COPACABANA — Atlântica 28001*
pronto morar 3 qts (suite) salão
arms frente copa/coz planej. ga-ragem vistáo USS 375.000 548-
5002 lemos outros CJ 25285 RP
3/098.

COPACABANA — Mouse"s Bus*-ness quadra praia 2 p/andar pron-to morar 300m' saláo 3 qtos (sul-te) 2 banhs copa-cozinhadependências garagem. RS
490.000.00 GIS 3/357 Tel.: 522-6959 Creci 9531
COPACABANA - Poeto 5. Trans-
versai, andar exclusivo, garagemescritura. 3 qtos.. 2 banheiros so-
ciais, cozinha ptaneiada. área.
dependência. RS 265.000 Avalia-
mos! Tel.: 9713-2755 /9663-2046 /
255-3848 C. 23866

COPACABANA - Aires
Saldanha, quadra, 3
quartos, banheiro, co-
pa-cozinha. 120m\ ga-ragem convençSo. Ex-
celente investimento.
RS 180.000 . Aceita
proposta. Tel.: 813-
1319 Creci 21.988

COPACABANA - Souia Lima. 1 pIandar. 210m\ salto, sala iantar. 3
quartos, suite, 2 banheiros, copa- 1
cozinha, 2 deps. garagem escritu- |ra. RS 230 000 Tel.: 236-4697 C.
21156.
COPACABANA — Barão de Ipe-
nema. melhor trecho. Excelente
oportunidade, 1 p/ andar, saláo. 3
quartos, armários. 2 banheiros,
cozinha, dependências, garagemescritura, play. RS 270.000 Tel..
236-4697 Creci 21156.
COPACABANA - Jun-
tinho Metrô/praia,
frente, reformadissi-
mo, fino trato, salfio.
3quartos, armários,
copa-coz., banheiro
auxiliar. estaciona-
mento. R* 140.000 de-
finitivamente escritu-
rado. Tel.: 21-647-9436
/235-0398 MR 3028
Creci 8016
COPACABANA
Atlântica, frontal mar,
Rt 470.000 Cinemato-
gráfica vista. 2 p/ an-
dar, 2 salas, 3 quartos,armirios, 2 banheiros
sociais, copa-cozinha,
2 deps. garagem escri-
turada. Tel.: 21-547-
9436 /235-0398 MR
3049 Creci 8016
COPACABANA - Exce-
lente apto salfio 2 am-
bientes.3 quartos, de-
mais deps, 2 p/ andar
alto, frente, próximoCopacabana Palace.
R« 118.000 Tel.: 647-
9436 /235-0398 / 9679-
2378 MR 3050 Creci
8016
COPACABANA - Vista panorárm-ca. sala, 03 quartos, banheiro, co-
pa/cozinha, dependências, área
de serviço. 02 vagas, escritura,
piscina, play, sauna, apartamento
em excelente estado. Imobiliária
Suíça Tel.: 540-8706 I 239-4646
CJ1362 ref. Vap 303.

COPACABANA - Poslo 6. imperdi-
vel mesmo ! Alto. frente, salão,
sala/jantar. 3 dormitórios. 2 ba-
nheiros. armários, dependências,vaga escritura. Tel 523-3257
Cr 22503 

COPACABANA - Atlântica. Retor-
madlssimo. garagem, saláo 2 am-
bientes. 3 qtos.(sulte). copa-cozi-
nha planejada. RS 500.000 Tel.:
9713-2755 /9663-2046 /25M848 C.
23866 Temos outros!
COPACABANA — Prontíssimo
p/morar! Reformado, repleto de
armários, frente andar alto sol
manhã salão 3 qtos (suite) 2
banhs. coz planejada deps gar.ótimo edifício RS 220.000 Portal
Tel.: 548-5512 3/5409 q.1502.
COPACABANA — A melhor otertaPosto 6! Ipanema (3 quadras da
praia!) andar alto frente sala 3
qtos c/arms. 2 banhs. copa coz
deps gar, RS 250.000 Tel.: 548-
5512 3/5592 O1502 Avaliamos.
COPACABANA - Hilé-
rio Gouveia. Excelente
apartamentol Sol ma-
nhfi, 130 m'. salas,
frente, jardim inverno,
3 qtos., suite, armâ-
rios, closet, dependôn-
cia. gargem. RS
230.000 Tel.: 552-0211
Cr .19439
COPACABANA • Domingos Fer-
reira, 130m* impedlvel! salão. 3
dormitórios, armário, suite, do-
set. cozinha planejada, depen-

I dências completas, garagem es-
criturada. RS 220.000 . Tel.:
549-7710 (W3/164) C.16.774
COPACABANA - Av. Atlântica, ai-
to, vista lateral mar. 110 m1, refor-
mado. 3 qtos., suite, dependêeia,
garagem garantida aluguel possi-billdade 3 vagas. Tel.: 552-0211
Cr.19439
COPACABANA - Quadrlsslma,vistáo translumbrante, Leme ao
Forte, 420m*. salões, 3 quartos, 2
suites, copa-cozinha ampla, de-
pendências completas, terraço, 7
vgas escritura US 360.000 . Tel.:

j 549-7710 (W5/259) C.16.774
COPACABANA — Bu-
IhSes Carvalho sensa-
cional prontíssimomorar andar alto salHo
3 amb. 3 qts. armários
suite c/ closet 2 ba-
nheiros copa/coz de-
pendências gar escr.
R$ 300.000.00. R. Jar-
dim. Tel.: 239-4432 /
239-8445 RJ-3/444
CJ.659.

COPACABANA - Apartamento.Cinco de Julho. ITOm*. 3 quartos,armários, circulaçáo. banheirosdecorados, cozinha decorada, de-
pendências completas, garagemRS 285 000 Sôimóveis C.9605 Tel.:
553-5870 / 5534818 KWN-30650
COPACABANA - Oportunidade,excelente apto Santa Clara Espa-
çoso. confortável, sala 2 ambien-tes. três dormitórios, suite, armá-rios. copa-cozinha. dependência,
garagem. RS 210.000 SólmôveisTel.: 512-3322 /5404126 (EW-3067)Avaliamos 
COPACABANA • Cinco de Julho.135 m* alto. fundos. tTanquilissi-
mo. Saláo. três dormitórios, suite,
armários, dependências, gara-
gem. playgraund. Raridade RS
260.000 Sólmôveis Tel.: 512-3322
<5404126IEW-3449I Avaliamos
COPACABANA — (ACOUTINHOIMÓVEIS) Deseja Feliz Natal.Prft-
pero Ano 2.000 (original 3 quar-tos), 130 m*. sala. dois quartos,dependências, vaga. RS 145.000
Tel.: 558-4060 /558-1639 Cred
12.256 U2/3160
COPACABANA - Exclusividade
Miguel Lemos, 220 m' conforto •
bom gosto. Salões, 3 qtos. suite,
copa-cozinha. vaga. ótimo preço.SólmOveis Tel.: 512-3322 (SJ3816)http:// www.soimovelsclassifica-do.com.br
COPACABANA - Prójimo Metrô. 1
por andar. Excelente apt* granito.saláo. 3 qtos. armários, banhei-
ros. copa-cozinha. deps. comple-
tas. vaga escritura. Vazio. RS
350.000 Tel.: 2564774 C.8339
COPACABANA - 03 qtos (suite/ ar-
mários). Inacreditável. RS 190.000
Desocupado, varandào. saláo. ba-
nheiro. copa-cozinha. dep com-
pie tas. Visitas Sóimoveis Tel.:
SS3-461B /553-5414 Rei RB 30526
COPACABANA - Apto. 02 salas. 03
qtos. (suite/ armário), desocupa-
do, banheiros (mármore), cozinha
(armários), dep6. garagem escri-
turada. Oportunidade!!! RS 250.000
Visitas Sóimoveis. Tel.: 553-4818
/553-5414 RB 30600
COPACABANA —San-
ta Clara, salão 2 am-
bientes, 3qts (Iste).2banhs., lavabo, cozi-
nha planejada, 2de-
pends, érea serviço,
ermórios, tábua corri-
da, vaga escritura, 1p/
andar. 200mJ, circuito
interno, R$ 410.000 Di-
reto proprietário. Tel.:
647-9717
COPACABANA — Francisco Ota-
viano vista mar, sala. varandào. 3
qtos (suite) armários, banh.sociai,
cozinha planejada, dependências,
3 vgs.escritura. RS 370,000,00 Tel.:
9175-2562 / 549^)437 CJ 2202.
COPACABANA - 3 quartos, armá-
rios embutidos, deps. empregada,
andar alto, frente, s/vaga gara-
gem. Dispenso intermediários.
Particular x Particular. Tel.: 541-
2562 horário comercial / 460-1010
cód. 2796497
COPACABANA - Posto 6. Frente,vista mar, varandào. 16m', salão,
3 quarlos, suite, original 4 quar-tos, armários, lavabo, 2 banhei-ros, copa-cozinha, 2 dependôn-das, play, sauna, 2 garagensescritura. RS 350 000. Tel.: (0xx21)256-0067 Creci 3850

COPACABANA — República Peru.
quase esquina Atlântica, saláo36ms, 3 qts (1 reversível), finoacabamento, garage, 2 p/andar,vista arvoreada. RS 220.000, 547-1381, s/intermediário.
COPACABANA — Lido, quadris»-ma. 120O11 ótimo prédio, sala. 3
quartos suite, copa-coz.. depen-dências. vaga, todo t. corridas, r»-formadissimo, oportunidade. RS220000.00. Só Imóveis, Tel.: 540-8133- MX392S.
COPACABANA - Carvalho Júnior
(Exclusiva). Dormitórios espaço-sos. imperdivel. super-refinado.cozinha planejada, metragemavantajada. pavimento único, s/e-levador. possibilidade garagem.RS 120.000 Tel.: 522-7757 /9999-
2902 
COPACABANA - Carvalho Júnior
(Exclusiva). Portaria luxuosa.Frontal. Pavimento elevado, ex»-lentes dormitórios, garagem ga-rantida. Documentação cristalina.RS 145 000 Avaliamos gratuita-mente Tel.: 522-7757 /9999-2902
COPACABANA - Souza Lima , lo-xo. vista mar 250m*. duas vagasRS 415000 Salão, sala de estar,biblioteca. 3 qtos (suite), copa-co-zinha. 2 deps . 1p/andarTel: 235-1291/205-7036 C. 18570
COPACABANA — Houses Busi-ness atlântica vistáo saláo tábuascorridas 3 qtos 2 suites c/closetcopa-cozinha planejada garagemescritura RS 270 000.00 GIS 3/411Tel 522-6959 Creci 9531.
CLASSIOUAUFICADOS -
516-5000 - Essa linha vende tutoAmncw da 7 a 6P tara até as 19h

COPACABANA—RepuWica Peru.180m'. frente, 2p/andar. saláo
2amb. 3qtos. suite, armários, co-
pa/coz, dependência, garagm es-
critura, RS 240.000 Diretriz. Tel.:
548-2922 / 548-2B50 Cr.25795
Ref.D-3/3332
COPACABANA — Última chancereformado, 2 p/andar, frente alto.
salão. 3qtos. armários, lavabo,
banheiro, copa/coz depend. gara-
gem, apenas RS 180.000 Diretriz,
Tel.: 548-2922 / 548-2850 Cr.25795
Ref.D-3/3341
COPACABANA — Leopoldo Ml-
guez frente alto, claro arejado,
140ml, saláo, 3 qtos, armários,
banheiro cozinha dep.compl, RS
170.000 confira!! Diretriz. Tel.:
548-2922 / 548-2850 Cr.25795
Ref.D-2/3333
COPACABANA—Aires Saldanha.
Andar alto. 300 m*. super decora-
do, 2 salões, sala intima. 3 q-tos.(suHe). copa-cozinha. 2 deperv
dências, 2 garagem, RS 480.000
PhD Cordeiro Giráo Tel.. 523-0102/ 267-0681-CJ3393
COPACABANA - Posto 6. Júlio
Castilho. Melhor ponto. RS 195.000
Frente. 3 dormitório». 2 banheiros
sociais, cozinha, dependências,
garagem, vazio. Entrega imedia-
ta. Exclusividade Sóimóveis Tel.:
523-2422 Sl 3155 B
COPACABANA • Constante Ra-
mos, 3 quartos. RS 130.000 Entra-
da + Financiamento CEF - RS
1.500 mensais. Frente, alto, 2 porandar, todo reformado, deps.,
gar., Sói móvel» Tel.: 523-2422 SI
3098 
COPACABANA ¦ Posto 6. Rainha
Ellzabetti. Rarlsalma oportunida-
deli Alto, vista Mar/Verde. 3 quar-tos transformados, luxuoso, todo
novo. Entrar/Morar. Sóimóveis

I Tel.: 523-2422 Sl 3140 B
COPACABANA - Posto «. Rua No-
bre, sala. 2 ambientes, tábua cor-
rida. 3 quartos, armários. 2 ba-
nheiros. dependências, Qaragem.Oportunidade RS 255.000 Sôimó-
veis Tel.: 523-2422 SI 3174/3155/
3172 
COPACABANA - Posto «. Acon-
chegante. amplo, silencioso, sala
2 ambientes. 3 dormitórios, ba-
nheiro. cozinha, armários, deperv
dências. RS 140.000 Avallamoe
Sóimóveis Tel.: 523-2422 SI 3169/
3161 
COPACABANA - Ponto Nobre Ex-
celente «ala 2 ambientes. 3 quar-tos. armirios. 2 banheiro» ao-
ciais, dependências, garagemescritura, play. Avaliamos Sôimó-
veis Tel.: 523-2422 Sl 3163/3176 B

COPACABANA-Posto 4 BariodeIpanema. 3* quadra, silencioso,salão 55 m* , 3 qtos.. banheiros,cozinha. 1 vaga. RS 265.000 Te-mos outros. Tel.: 551-3728 /9994-9175 Creci 4765
COPACABANA - Av. Atlântica, ex-
celente vista mar lateral, refor-
mado, sala, 3 qtos. (suite), copa-
cozinha, dependência, garagemalugada. Rt 280.000 Entrega rápl-
da. Motivo viagem. Tel.: 551-3728
/9994-9175 Creci 4765
COPACABANA — Sala, living. 3
qts. banh. coz. dep. comp. gara-
gem frente, andar, ótima localiza-
çáo marcar Tel.: 523-8859 CJ/511L
COPACABANA — Posto 5 espeta-
cular frente, andar alto saláo 3
quartos armários 2 banheiros av
pa cozinha dependências gara-
gem. Acredite RS 160.000.00 Tel.:
549-9232 1 548-5848 Creci 17551.
COPACABANA — Local nobre. 7"
andar, frente. 250™*, raro. confor-
to, saláo. lOOm1, sla. almoço, 3
qtos suite, armários, coz. planeja-da. dep. gar., apenas RS
240.000.00 Tel.: 522-1384 C.
15.202
COPACABANA — Amplo, perto de
tudo. 7o andar, frente, prontinhomorar, salão. 3 qtos. suite, muitos
armários, copa-coz. planejada,dep gar., apenas RS 215.000,00
Tel: 522-1384 C. 15202.
COPACABANA — Tranqüilo, 8°
andar, prontinho morar, vazio, sa-
Ia, 3 qtos., armários, bh., coz. re-
formado, dep. gar., codomi. ape-
nas RJ 145.000,OOTel.: 522-1384 C.
15202.
CLASSIQUALIFtCADOS ¦
516-6000 - Essa Unha vende tudo.
Anuncie de 2* a 01 fera até as 19h.
COPACABANA — Atlântica late-ral. próximo Leme, sala, saleta. 3
qts., 2 bh., copa, cozinha, depervdências, claro, reformado, gara-gem. escritura. RS 260.000,00 semintermediário, Tel: 275-2486.
COPACABANA — Novo. linda vis-ta verde, hanquilo. varanda, sala,3 qtos. suite, muitos armários,coz. planejada, dep. 2 gar., ap»-nas RS 315.000,00 Tel.: 522-1384 C.15202.
COPACABANA — Prontinho mo-rar muito bom gosto sla. lavabo 3
qtos. muitos armários banheirodecorado coz. planejada dep. garapenas RS 190.000,00 Tel.: 522-1384 C15202.
COPACABANA — Constante Ra-
mos quadra praia vendo 02 apt*ssaláo 3 dormitórios suite armáriosdependências garagem. Apartirde USS 137.000.00 (equivalente)Tel.: 4494J807 548-7638 Creci1436.
COPACABANA - R. Gentil. Posto4, Santa Clara, após toneleros,excelente varandào, tábuas cor-ridas, saláo. bar, 3 quartos (suite),armários, banherios decorados,copa-cozinha equipada, armários,dependências, vagas. RS 250.000Tel.: 523-1499 Exclusivo.
COPACABANA - Posto 6. Rt290.000 Frente, living, sl.jantar,3qtos. suite, armários, banheirosreformados, copa-cozinha. vagaescritura. ISOm1.2p/andar. Perfil»-móveis Tel.: 512-0787 /998S-5373
CJ4678(P-18)
COPACABANA — Standart vende3qts amplos!. Armários, sala 2am-
bientes. dependência completa.Andar alto. vista verde. Silencio-so. RS97.000 hor.com. Tel.:286-4035/9972-9523BN1144

COPACABANA - 2p/andar. lundos.
2 salas. 3 qtos. (1 suite), sem va-
ga. Entrega imediata' Pronto mo-
rer. RS 1*5 000 Tel.: 220-7425 /
549-383026168
COPACABANA - Barata Ribeiro.
587/ 702. Syma vende 96 m*. furv
dos. tranqüilo, saláo. jardim in-
verno. 3 quartos, deps, próximoDias da Rocha. Rt 120.000 Visitas
2t. Tel. 523-3344. Creci 9554
COPACABANA - Posto 6, frente
vazio, saláo. original 3 qtos. suite.

banheiros, copa-cozinha. de-
pendências completa, vaga So-
mente RS 160.000 Tel.: 524-0780 /
9913-6123 Cr 25355
COPACABANA - Santa Clara. Im-
perdlveli Salão. 3 qtos. c/armâ-
rios. 2 banheiros, cozinha, área.
dependência, vaga. infraestrutura
completa. RS 135 000 Tel: 549-
4406/9916-9239 C. 25824
COPACABANA - Júlio de Casti-
lhos frente. Edifício Art Deco. va-
randa. sala. 3qtos. armários qua-lidade. cozinha . montada,
dependências, excelente estado
Rt 140.000 Tel: 269-1706 CM047S
COPACABANA - Me-
lhor Paulo Freitas, 250
m'. SalSo 3 ambiente,

qtoa. armários, suite,
lavabo, dependências,
saragem. Tel.: 9709-

374 / 255-0267 / 250-
0476 CJ 1646
COPACABANA — Posto 3. metrô,
excelente 3 qtos, armários, sala
ampla, cozinha planejada, ba-
nheiro. área. dependências, refor-
mado. frente. 2 por andar, docu-
mentaçáo Ok. RS 150.000,00. Tel..
236-1050 C. 4639.
COPACABANA • R. Min. Viveiros
de Castro, próximo Metrô, andar
alto, vista. sala. 3 quartos, armá-
rios. banheiro, copa-cozinha.
deps, RS 130.000 Tel.: 527-5681.Creci 1398
COPACABANA — Malavoltl &
Araújo. Quadrlssima Duvivier.Prédio Unkesidencial. frente, sa-
Ia. 03 qtos. (suite), armários, co-
pa-cozinha planejada, área. deps,
claro, arejado. vaga escritura,
pronto morar. RS 190.000 Tel..
5234886 /9996-3864 /9612-2581 CJ
4868 (AV 3458) taf(atrip.com.br
'COPACABANA - Posto 6. Rainha'Elizabeth. Sala. 3 qlos. armários,
banheiro, demais dependências,local privilegiado,, super silencio-
30. Tel.: 274-4744 /91S9-6220 Creci
21355
LEME - 3 qtos rua nobre, frente,
suite, armários, varanda, copa-co-
zinha, dependências. RS 230.000
garagem próxima Tel.: 275-8715
Cr 24970 460-1010 cod 2793364
LEME — Atlântica, vistáo mar
oportunidade entrega imediata
120m' sala 3 qtos suite copa/cozi-nha garagem só RS 310.000,00
Tel.: 224-4368 / 9179-7746 Creci11971.
LEME — Atlântica RS
220.000.00 1 60mJ 1 vg
condomínio vistfio mar
salão 3 qts armários 2
banheiros copa coz de-
pendências original
quadra praia. Tel.:
9628-4650 / 547-9787
Ref.; ML-220
LEME — Av. Atlantica. Irontal
mar, lindo pronto/morar (todo re-
formado!) saláo 3 qtos (suite)atual 2 armarios 2 banhs. copa
coz. deps. gar. sô RS 340.000. Por-
tal. Tel.: 548-5512 3/5332 CJ 1502.
Avaliamos.
LEME - HALO EMPREENDIMENTOVENDE. Rua Roberto Dias Lopes.Prédio de gabarito, total infra-es-
trutura, 2 piscinas, sauna. chur-
rasqueira. frente. 150m', saláo. 3
quartos. 2 banheiros, dependôn-cias. 2 garagens escritura + 1 p/visitantes. RS 320.000 Tel.: 256-
8721 CJ 3917 (Ref. 339).
LEME — House's Business. Vis-
táo mar saláo living sala jantar 3
qtos. armários mega suite 300m22 vagas RS 395.000. Tel. 522-6959
GLS 3/326 Creci 9531.
LEME — Infraestrutura I lazer pis-cinas etc... 150m' frente saláo 3
qtos 2 bhs dependências 3 vgs RS
315.000.00 p/ vender hoje! Tel.:
547-0569 / 548-9263 Taranto Imó-
veis CR.21.258.

COPACABANA — Poslo 6. prédionovo. suntuoso, avarandado. sala.
4 quartos, suite, lavabo. 3 banhei-ros. copa-cozinha. dependências.2 vagas, play RS 420000 Tel.:
236-4697 Creci 21156
COPACABANA - Magnífico 1 p/andar. 350 m'. alto. salào, sala
iantar. 4 quartos, suite master. 2banheiros, lavabo, escritório. 2deps. 2 vagas escritura RS
500.000 Tel.: 236-4697 C. 21156
COPACABANA —
J.Alves. Excelente co-
bertura. 2 salas, 4
qtos., armários, tábua
corrida, 2 banheiros,
lavabo, copa-cozinha,
dependência, 2 vaga +
1 alugada, terraço, pis-cina, churrasqueira,
canil. 300 m', R$
420.000 Aceito propos-ta e apto. de 3 qtos. em
Copacabana Tel.: 548-
3540 /B48-4242
COPACABANA —
J.Alves. Próximo me-
trô. Sala, 2 ambientes,
em mármore, 4 qtos.c/armãrios. suite c/hi-
dro, cozinha modula-
da, piso granito. 2 de-
penddncias. garagem,1 por andar, 200 m*.
nada a fazer. R$
295.000 Aceito imóvel
menor em Copa. Tel.:
548-3540/548-4242
COPACABANA — Av.Atlántica omais barato! Todo reformado, lu-xuoso. frente vista mar. saláo 3
qtos (orig.4) 2 suites 3 banhs copacoz deps. gar lindáo! Só RS490.000 Portal Tel.: 548-5512 4/
3133 C.1502.
COPACABANA - Posto 5, tran-
quila rua Leopoldo Miguez (próxi-mo praia e comércio), frente va-zio, salão sala jantar 4 qtos (atual3) grande banh. opção p/suite co-
pa coz deps (6/gar) RS 170.000Portal Tel.: 548-55124/3252.
COPACABANA - Ra-
rfssima propriedade,
proximidades Metrô,
casar&o, salSo, 4 quar-tos (suite), terraço,
elevador + 2 aptos, 2
quartos + conjugado e
outras deps. Vendo em
conjunto. R$ 620.000.
Tel.: 21-547-9436 /
9666-9714 MR 9000
Creci 8016
COPACABANA - Aires
Saldanha. 300 m9, alto,
original 4 qtos., suite,
closet, luxuosamente
decorado, ar central, 2
vagas. R$ 480.000 Tel.:
552-0211 Cr.19439
COPACABANA - Domingos Fer-
reira imperdivel!! 220m', salão tá-
buas corridas, varanda. 4 quartos,armários, banheiros, cozinha pia-nejada, deps. completas,
gem escriturada RS 280.000. Tel.:
539-7710 (W4/148) C.16.774
COPACABANA — Poslo 6, refor-
madlssimo. frente, salão. 4qtos,
armários, 2/banheiros, copa/coz
planejada, garagem, confira ape-
nas RS 325.000 Diretriz. Tel.: 548-
2922 / 548-2850 Cr.25795 Ref.D-4/
4193 
COPACABANA • Transversal,frente, vazio, varandào, salão, tá-
bua corrida, banheiro, lavabo,
4qtos, suite, repleto armários,
2dependências, 2vagas. RS
310.000 Tel.: 547-5445 Creci 1018
COPACABANA - Apartamento,Barão Ipanema, próximo Av.Atlântica, desocupado, RS
305.000, duas salas, circulação. 4
quartos, suite, 2 banheiros, de-
pendências completas. SóimóveisC.9605 Tel.: 553-5870 I 553-4818KWN -4439
COPACABANA • Poato 6. Conse-
Ihelro Lafayete, 4 qtos. armários,
2banheiros sociais, frente, alto,
clarissimo, todo novo, decorado,
vendo melhor oferta, dependôn-
cias, garagem. Sóimóveis Tel.:
523-2422 Sl 4042 B
COPACABANA - Vendo Poato 6

, excelente 4 quartos, sala 2 am-
bientes, armários embutidos,
frente, 2p/andar, 2 banheiros so-
ciais, vagas, 200m'. Sô RS
150.000. Tel.: 203-0287 CJ. 4452.
Estudo proposta.

COPACABANA - EX-
CELENTE 195mJ . Pos-
to 6, prédio antigo,
c/classe, 2 p/andar,frente, claro, arejado,
salões, armários,
4qtos. (suite), banhei-
ros, copa-cozinha, de-
pendências, 1 vaga. R$
250.000 Estudo pro-
posta (Aceito imóve).
Perfil Tel.: 512-0787 /9913-5758 Creci 4678
(P-17)

TERRENOS
COPACABANA - Zona Norte e
Grande Rio Procuro terrenos paraconstrução de edifícios e casas
populares. Com proprietários e
corretores. Tratar Construtora
Real S A. CJ. 3891 Com José Hilá-
rio Tel.: 259-3559 / 262-1038

COPACABANA - Frente rua nobre,
posto 5. salão. 4 qtos (ste), deps
garagem 2/andar 160m'. reforma-do, vazio RS20.000 Sem corretor.Tel.:235-4707 /9112-7720
COPACABANA - Rainha Elizabe-te. Espetacular! 1 p/andar, quadrapraia. 360 m'. 4 qtos.. armários,suite, 2 vagas, sala 2 ambientes. 2dependências. RS 650.000 Tel.:549-4408 / 9916-9239 C. 25824
LEME - Atlântica. Vista panorâmi-ca. varandas, living, s.jantar. 4
qtos ( 2 suites), armários, copa-cozinha montada. 2 deped. 4 vgs.segurança 24hs. Tel.: 322-0519 Cr19509 Avaliamos
LEME - Av. Atlântica, vista des-lumbrante. duplex. salões. 5quar-tos, 2suites, 2garagens. 400m'. RS1100.000 Júlio Bogoricin Tel.: 537-7979 CJ3924 R40783

Cobertura»
£ "THE BEST"

COB. 320M2
DOMINGOS FERREIRAPlana, slfto. sl. estar. sl. jtar. terr-ço. 4 qlos (ste). 2 bhs + lav. copa/coz. deps. 2 vgs. RI 480 000.00Tel.: 239-5499 A5/0407 CJ-4510
COPACABANA — Ramis Domin-
gos Ferreira, cobertura, duplexfrente. 2 salões. 4qtos. 2 stes + 2
banhs. salão varandào. Vista mar,
cozinha planejada, dependência,2 vgs. RS 400.000.00. Tel.: 548-
B010 / 549-0066 Cr. 613.
COPACABANA — Cobert. salão 2
qts terraço e vgs única, duplex
exc. estado est. prop. RS
275.000.00 tenho outras. Tel.: 543-
4066 / 543-4067 C3407 D. Martinel-
li.

MMH0USE
EQUIPE ESPECIALIZADA
Avalia e vende seu imóvel
em Toda Z. Sul. c/assesso-
ramento jurídico, sigilo ab-
solulo. Visconde de Pirajá,
n® 605 Loja N - C. 18153.
E-mail:mmliouse@ism com br
512-9777

LEBLON — Alto Leblon. bolo
equipado, indevassável vista total
para vegetação play. piscina92m2 úteis, varanda living, dois
qtos. (suite) duas vagas RSS
250 000. Visitas Casa Nossa Tel.:
540-6111 Tel.: 239-3000. J 1201
LEBLON • Aperana. 110 m'. Pré-
dio antigo s/ elevador. Salão. 2
quarlos. ste. armários, terraço co-
berto. 30 m' Pronto Morar. Vazio
RS 180 000 Maxi-lmôvel Tel. 512-
6220 (M-5)

Ipanema
Leblon

T

APARTAMENTOS

Conjugado»
IPANEMA - Excepcionalmente lo-
calizado. espetacular conjugadão.
dividi 2 ambientes, dependências
completas empregada, pavimentoelevado, sol manhã, esquadria de
alumínio. 5 por andar, prédio resi-
dencial. Avaliamos gratuitamente.Tel.: 548-8842

COPACABANA — Cobertura du-
plex. Espetacular! Salão. 5 suites,varandào, terraçáo. Vista 360°. 5vgs. Piscina. 720m' maravilhosos.USS 2.500.000,00 Tel.: 522-4322 I
9627-9165. C.16331
COPACABANA — cobertura bells-sima, impecável, 360m', ar cen-trai, prédio novo. alto luxo. salão
tábuas corridas. 70m>, varandào,terraço, salão Intimo, bar, 4 quar-tos, (2 suites), armários, 5 banhei-ros. copa/coz. 2 vagas demarca-das. Rua Sá Ferreira, base RS280.000 Informações Tel: 242-7454/ 9631-2480 C.3111

LEBLON - Avaliamos e
Vendemos Rapida-
mente seu imóvel. Te-
mos o maior e mais
diversificado cadastro
de compradores. Fale
c/a gente. Júlio Bogo-
ricin Imóveis Tel.: 537-
7979 CJ-3924

1 Quarto
IPANEMA - Gomes Carneiro, flat.
sala. quarto, cozinha, todo mobi-liada, varanda, garagem, piscina,sauna, serviços. Muito lindo!! Tel.:
523-1292 R.2205 / 9962-1260

LEBLON — Aristides Espinola.
ótima localização. 2 quartos, sala.
cozinha planejada, banheiro, ar-
mários. todo reformado, claro, ga-ragem escritura, condomínio bai-
xo. RS 180 000 Tel.. 542-2127/
542-6103. Croci 22606

IPANEMA • Carvalho Júnior (Ex-clusiva). Panorâmica mar. pavi-mento elevado, garagem escritu-rada. lalugada. requintadamentereformado, suite, copa-cozinha.Excepcionalmente RS 360.000Creci.2376 Tel.: 522-7757 /9999-
2902

LEBLON - Ataulfo Paiva Frente,
alto. sol manhã, excelente estado
conservação. Salão. qto. original-
mente 2 qtos. armários, depen-
dôncia, raridade. Sôimóveis Tel.
512-3322 /540-8126 (EW-1032) Ava-
liamos
LEBLON — A Zirtaeb R. Mírio
Ribeiro 91/605 ótimo sla 2 qtosdeps comps arms 1 vaga RS
118.000,00 tr. R Alfândega 108
Tel.: 609-7992 Cioci J 101 Abadl2.
LEBLON — Bartolo-
meu Mitre alto luxo
total infra-estrutura
sala varanda 2 qtos ar-
mários suite banheiros
cozinha área serviço
R$ 265.000,00 R. Jar-
dim Tel.: 239-4432 /
239-8445 RJ-2/623 CJ-
659.

IPANEMA — Disk ava-
liaçõo, R. Jardim, ven-
demos, alugamos, ad-
ministramos com total
segurança e assessoria
juridica gratuita. Pro-
fissionais competente.
Disk Tel.: 239-4432/
239-8445 CJ659.
IPANEMA - Excelente
localização, fundos,
vista mar. salão 50 m*.
3 quartos, sufte. armá-
rios, cozinha planeja-da, 1 vaga. direito a la-
ia. Perfil Imóveis. Tel.:
512-0787/ 9172-0379
Creci j. 4678 P-19
IPANEMA • Excelente apto. 3qtos.
suite, varandão. lavabo. de-
pends.completas. 2vagas. Ponto
nobre. Sô RS 550 000 Tel.: 239-
1481 Cr. 21391 
IPANEMA — House's Business 1
p/anoar 350m'. Salas varandào
solarium 3 amplos qtos suite 2
banheiros copa cozinha planejadadependência garagem. RS 270.000
GLS 3/174 Tel.: 522-6959 Creci
9531

COPACABANA — AtlAntlca junti-nho - Constante Ramos, Bela Vis-ta panorâmica terraço piscinasauna dois salões trés dormitó-
rios (duas suites) oito vagas gara-
gens edillcio categoria RS 760.000
visitas veja ainda hoje Casa Nos-
saTel. 540-6111 CJ.1201.
COPACABANA — Ôlimo duplex
vista mar 315m2 duas salas sete
dormitórios (trés suites) repleto
armários garagem somente RS
320.000 cód. J5/199C3597 Tel. 512-5141 Jacta.
COPACABANA — Cob. duplex.
vistão indevassável. vazia, impe-
cável. terraço, piscina, salão, va-
randas. 4 qtos (suite), banheiros,
escritório, copa/cozinha. 2 gars.RS 540.000.00 API Tel.: 548-2070CJ 1550
COPACABANA — Cobertura du-
plex vista mar. 2 salões (5 qtos),suite, varanda, piscina, vaga, es-
ciltura. 500m* RJ 320.000.00. Dr'
Geila Tel.: 256-3533 / 547-6660 /
547-7965 / 2364849 Creci 7449.
COPACABANA — Atlântica cober-
tura 400m' P.4 1 + 2 vgs duplex 3
qts arms 2 deps vistão precisamoderniz. USS 540.000.00 temosoutras Tel.: 548-5002 CJ 25285 RP
CJ007.
COPACABANA — Junto Av.Atlân-tica, ampla cobertura duplex c/
300m*. Frente local tranqüilo pou-cos metros da praia, salão terraço4 qtos (2 suites) 4 banhs copa coz
deps gar RS 400.000 Portal Tel.:
548-5512 C11502. 

4 ou m»ls Quarto»

íSENSACIONAL!
AV. ATLÂNTICA (LEME)Ed. "Reglne Feigl" Alto padrãomoradia! Todo decorado vistáo

mar vardas 4qts (2stes)3bhs + lav. copa-coz. 2 deps 3
gar USS 1.000.000 Alcir Mota
Tel.: 239-5499 A4/0693 CJ-4510.
COPACABANA — Ramis. Atlântl-
ca, tem 4aptos de 4 e 3 quartos. 2
slões, 3 banhs.. suite, 2 qtos em-
pregada, vaga RS 500.000,00 e RS
600.000.00. Tel.: 548-8010 I 549-
0066.
COPACABANA — Ramis. Praça
Eugênio Jardim SOOm1 vista La-
goa. salão, 100m', 4qtos., 4ba-
nheiros. 2 dependências, 2 vagas.
RS 340.000,00 Tel.: 54S-8010 1 549-
0066 Cr. 613.
COPACABANA - Av.
Atlântica, imperdivel.
exclusivo, alto, vistSo
Mar, varandào, 4 va-
nas, salão 2 ambientes,
$ quartos, sufte, ba-
nheiro, lavabo, copa-
cozinha, 2 deps.. Rt
460.000 Tel.: 275-81
/ 9975-7460 / 9659-
1171
COPACABANA - Av.
Atlântica, imperdivel
prédio tradicional. 300
ma, alto. frontal, sal&o,
(.jantar, (.Intima, s.al-
moço. 3 qtos. ate, ba-
nheiro, lavabo, copa-
cozinha, 2 deps., 3 va-
gas. Todo reformado.
Vazio. Pronto Morar.
R$ 850.000 Tel.: 275-
8881 /813-4294 / 9975-
7460C12602
COPACABANA - Praça EugênioJardim 1p/andar, 200m', ar cen-
trai, salào, 4 excelentes quartos,suite closet. banheiro, lavabo. co-
pa cozinha. 2dependéncias. 2 va-
gas. RS 340.000 Tel.: 522-7602Cf20049
COPACABANA — Oterta inperdi-vel Posto 6 frente rua tranqüila solmanhá amplo 300m2 salão 4 qtosc/arms 3 banhs. copa coz. 2 deps.
2 gar. RS 365.000 Portal Tel. 548-
5612/ 4/2956 CJ 1502 Avaliamos.
COPACABANA — Av. Atlântica,raridade c/300m2! Andar alto fren-
te vistáo mar. 2 salões 4 qtos (sul-te) 3 banhs. copa coz. 2 deps. 2
gar excelente prédio só RS
640.000 Portal Tel. 548-5512 4/2849
CJ 1502 Avaliamos.

COPACABANA — Bairro Peinoto.
HALO EMPREENDIMENTO VEM-DE. Dôcio Vilares Frente. 4 p/ an-
dar. 100m'. reformado, salão. 3
qtos. armários. 2 banheiros, cozi-nha. área. dependências comple-tas. garagem. Prédio cJ 2 eleva-dores. RS 170.000 Tel.: 256-8721CJ3917 (Ref 341).
COPACABANA - Bairro Peixoto,frente, claro. 3 qtos.. armárioe,dependências, garagem escritura.RS 195.000 Oportunidade única124m'. Avalimos Sóimóveis Copa-*cabana Tel.: 523-2422 Sl 3167 B
COPACABANA - Ótimo aparta-mento hall. sala jantar, (ardim in-verno. sala esta. 3 amplos quar-tos. demais dependências, andaralto Rua Toneleiros. 125 RS
150 000 Tel : 533-1455 /533-1632
C 9448
COPACABANA - Alto Kjxo. varan-
dáo. 3 quartos, suite, cozinha pia-nejada. 2 vagas, vistáo verde, in-
ha estrura total Perfil Imóveis.Tel.: 512-0787/ 9172-0379 Creci j.4678 P-22 j

COPACABANA —San-
ta Clara, viata linda.
3qta. 2banhs. aalâo,
cozinha, dependência,
vaga escritura, condo-
minio fechado, estru-
tura lazer. Rt 150.000
Tal.: 548-7924 /256-
6704 Cr.24460
COPACABANA — Posto Seis — 1
p/ andar, 2 salões, 3 quartos (sui-te), ótimos armários. 3 banheiros
novos totalmente reformado, ex-
celente copa-cozinha. ampla área
com lavanderia. 2 quartos em-
pregada, garagem escritura. En-
trar e Morar. RS 245 000 Informa-
çóes Tel.: 5294700 /512-2167
Cfeci J.4839 Rio Estate
COPACABANA — 1* quadra, vista
mar, alto luxo, saláo. 3qts. armá-rios. banheiro social, ampla cozi-nha. dependência. USS 130 000
(AC3/1078) Tel.: 548-7981 / 548-
8207 Cf 21988
COPACABANA — Posto 5 Alto lu-
xo. reformado, alto. sala. 3qts
(Iste). armários, banheiro, cozi-nha. vaga escritura RS 190 000
(AC3/1074) Tel: 548-7981 / 548-8207 Cr.21968
COPACABANA - Proximidade Fi-
gueiredo Magalhães. 130 m1 sa-lâo. 3 qtos armários. 2 banheirosreformados, cozinha ampla. área.dependência, garagem alugadaRS 140 000 Tel: 547-8808 / 9722-5660 Cr 24779

COPACABANA — Para quem tem
visão futuro 2 slas., 4qtos„ 2
banhs.. copa-coz., 1 vg.. escritura-da RS 225.000,00. Estudo propostacash. Marque visita c/corretorTel.: 268-1011.
COPACABANA - Av. Atlântica.
Posto 6. Varandão. salão, lavabo.
4 suites, copa-cozinha, 2 deps., 3
vgs. Temos outros e várias cober-
turas. Tel.: 551-3728 /9994-9175
Creci 4765
COPACABANA - Quadra da praia.pI andar. 2 salas, varanda már-
more, 4 qtos, armários embutidos.

banheiros em mármore, cozi-
nha, dependências empregada,
área serviço. Tel.: 256-7590 / 9625-
6200
COPACABANA — Posto 2. Vista
Meridiam, salões, 4 qtos(2 suites),
demais dependências, todo refor-
mado. rico armários, garagem.Tenho outros Cr26216 Tel: 541-
2025
COPACABANA — Atlântica. 1 p/
andar (a"|. vistáo, saião. 90m','
vabo, 4 qtos. suite, muitos armá-
rios, copa-coz. planejada, 2 dep.,
2 gar., raridade, só 580,000,00
Tel.: 522-1384 C. 15202.
COPACABANAAtlântica lindolll No-
vissimolll Entrega
imediatalll Paisagem
180m' Copacabana/
Ipanema, 380m2 varan-
dftes salões biblioteca
4 suites 4 vgs RS
1.400.000,00 Tel.: 523-
7755 / 523-7703 C.
17306,
COPACABANA
Atlântica magestosolll
700m2 ambientes so-
ciais 200m* Sqtos
(3suites) panoramalindíssimo copa-coz 3
deps 2vgs. Grande
Oportunidade! II R$
1.450.000,00 Tel.: 523-
7755 / 523-7703
C .17306.
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa Irha vende tudo.
Anunae de 2* a feira até as 19h
COPACABANA
Atlântica chancelll
31 Sm1, alto Constru-
çio Bokel, salões jar-dim inverno sala jantar4 qtos (1 suite) copa-
coz 2vgs RS 850,00
Tel.: 523-7755 / 523-7703 C.17.306.

CLASSIQUALIFICADOS-516-5000 • Essa linha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições até as19h.

IPANEMA - Tradicionalmente Pru-
dente de Moraes. Espetacular lo-
calização. Imperdivel sala dormi-tório separados, cozinhafoçjâo/geladeira, banheiro blin-dex. Desocupado, prédio residen-ciai, gabaritado, gradeado. Opor-
tunidade única. Tel.: 548-8842

LEBLON - Chance RS 270.000 Al-
to. claro, varanda, sala. 2qts (sul-te), junto Rainha Guilhermlna. de-
pendência, vaga escritura, estudo
proposta. Tel. 548-7981 / 54M207
Cr.21988
LEBLON — Flat dois quartos (sul-te) mobiliado vazio varanda cozi-
nha planejada vaga escritura RS
210.000,00 estudo propostas ligue
Tel.: 507-0991 / 9986-9045C.24 626.
LEBLON - Imperdivel, alto. vista
livre, reformado, sala ampla. 2
qts. arms. 2 banhs, cozinha plane-
jada, deps completas, vaga. RS
240.000 Tels.: 255-8048 / 9618-5257/ 9672-5943. Creci 22950.
LEBLON - Impecável, sala, 2 quar-tos. armários, banheiro social, co-
zinha montada, área de serviço,
deps. facilidade de vaga. Entrar
morar. RS 170.000 Tal.: 322-0519
Cr 19509

IPANEMA — House's Business
salão tábuas corridas 3 qtos ar*
mários 1 suite banheiro cozinha
dep. empregada 7 garagens. RS
285.000 GLS 3/267 Tal.: 522-6959
Creci 9531 
IPANEMA - Imperdivel. Excelente
opotunidade junto Garcia D'Àvila.
Sala. 3 qtos. lavabo. armários,
cozinha, dependências, garagem.Lindo. Sóimóveis (ZV-3694) Tel.:
512-3322

LEBLON — Alto Le-
blon. Excelente. vHÉTa
verde, salas, vararícfâ,
3qts (1ste c/cloSjffO,
copa-coz. exceleg
armários, depend
cia, 2gars, R$ 400.000
Tel.: 551-9573 /99®4-
8575 Cr.25476
LEBLON - Andar alto, bela vista,hall. living, s. jantar, copa-cozi-nha. dependências, banheiro. 3
quartos (suite c/closet). gara^jen).piscina, play. Prédio gabarito jp-devassável. tranqüilo. RS 34O.ÔO0Tenho outros Tel.. 522-1941 '^1.'
LEBLON - Aproveitei
Trecho nobre, salão.
3qts (suite), armários,
banheiro social, lava-
bo, cozinha. depen<-
dências, 1 vaga, 2 p/andar R$380.000 Estu-
do propostas. Luiz
Cerqueira. Tel.:274-
6301 /9716-4099Cr.20.849 

LEBLON - Ataulfo Paiva. RS100.000 Excelente sala. quarto c/dependência completa. 50m' útil.Ligue Expan 325-0344 / 567-2620.Ref: 1144
LEBLON — General Urquiza ex-
celente sala quarto separados va-
randa banheiro cozinha cabendofogão geladeira todo reformadosilencioso RS 85.000,00 C0D.J1/
142C3597 Tel.: 512-5141 JACTA

2 Quartos
ALTO LEBLON — (inicio) vistamar indevassado lindamente de-corado varandinha sala 2 qts.(suite) lavabo cozinha dependen-cias garagem RS 250.000.00 Tel.:322-4545 Ramal 107 92144393Creci 16894.

LEBLON - imperdivelmente locali-
zado. espetacular vista mar.
aconchegante salão. 2 dormitó-rios. armários, cozinha/banheiroreformados, dependências com-
pletas, pavimento elevado. Porta-
ria luxuosa, prédio cJ garagem.Reformadlssimo. Prontíssimo.
Tel.: 548-8842
LEBLON — RS 65 000 à vista (ao1o que chegar), proximidades ho-
tel Sheratton (Vidigal). Estrada do
Tambá. Apto cI 87m' 2 qtos. 2
banheiros, dependência. 1 vaga.
Reformadinho. clarissimo. Silen-
cioso, ótimo prédio. Familiar. Se-
gurança 24hs. Tels até 22:30hs
Tel.: 274-0452 / 239-4770 / 9995-4872 Creci 22079

IPANEMA - LAGOA. Vlstâo. varan-
dão. salão, escritório, lavabo. 2
quartos, suites, copa-cozinha. de-
pendências, 3 vagas, ótimo pré-dio. RS 850.000 Maxi-Imóvel Tel.:
512-6220 cred 4160 |M-1|
IPANEMA — Muito bem localiza-
do. local nobre, varanda, salão,
lavabo. 3 qtos. suite, armários, to-
dos cl vista mar. coz.. dep. 2 gar.,RS 390.000,00 Tel.: 522-1384 C.
15202.
IPANEMA - Nascimento Silva. Ex-
celente varandão. salão 2 am-
bientes, 3 quartos, suite, cozinha
planejada, dependências. 2 gara-
gens. RS 530.000 Sóimóveis Tel.:
523-2422 Sl 3160/4047/4052 B

ARPOADOR - Vendo
La Reserve, apto. de
luxo. mobiliado, vista
Arpoador/ Copacaba-
na, 02 qtos. (suite), sa-
Ia, cozinha planejada,armários, varanda, 02
vagas ecritura. Tel.:
549-8410/991-2869

LEBLON - Raridade, confortável.Varanda, sala. 2 dormitórios, sui-i, armários + banheiro, cozinha,
dependência, garagem escritura,
playgraund. Imperdivel Sólmôveis
Tel.: 512-3322 /540-6126 (EW-2000)Avaliamos

IPANEMA — Alberto
Campos sensacional
pronto morar sala 2
amb. varandão 2 qts.armários suite banhei-
ros cozinha dependôn-
cias 2 vagas escr. R$
295.000,00 R. Jardim
Tel.: 239-4432 / 239-
8445 RJ-2/615 CJ. 659.
IPANEMA - Alberto de Campos 10Fundos verde, 80 m' , vazio. Sa-lão, 2 qtos, banheiro, copa-coz.,deps., gar. no condomínio. RS105.000 Ac.Carta crédito. Excelen-te investimento. Tel,: 236-4608 /548-0077 Creci 17276

COPACABANA — House's Busl-ness cobertura linear vista Cristo,living, sala jantar. 4 qtos armá-rios. piscina churrasqueira 2 va-
gas garagem - RS 420.000.00 GLS
CO/313 Tel.. 522-6959 Creci 9531.
COPACABANA - CO-
BERTURA Atlântica,
cinematográfica, fron-
tal mar. Aconchegante
cobertura duplex, sa-
lão 2 amb., 4 dormitó-
rios, armários, varan-
dão, vaga escriturada,
deps, R$ 600.000 Tel.:
21-547-9436 /235-0398
MR 4018 Creci 8016

IPANEMA — Antonio Parreira.Frente, vista rua. excelente sala.2qts. armário, cozinha, dependôn-cia, RS 147.000 Pronto morar. Te-
mos outros Tel.:548-7981 /548-
8207 Cr.21988

COPACABANA - Cobertura linear
450m', vista panorâmica, 05 quar-tos (03 suites), 02 salões, copa/co-
zinha, dependências completas,
apartamento anexo de 02 quartos,
piscina, garagem escritura, preci-sando de pequenos reparos. Imo-
billãria Suíça Tel.: 540-8786 I 239-
4646 CJ1362 ref. Vco 03.
COPACABANA — Cobertura, lo-
cal nobre. 400m'. raro. conforto,
terraço c/bh e coz.. apoio salão,
bar, lavabo, 4 qtos. ste., arms.
dep. 2 gar., RS 460.000.00 Tel.:
522-1384 C. 15.202.
COPACABANA —
Atlântica!II Cobertura
deslumbrante!!! Ünica
com piscina absoluta-
mente indevassável!!I
550mJ salão varandão
4 qtos (suite) 2 deps
3vgs RS 2.500.000.00
Tol.: 523-7755 / 523-
7703 C.17306.
COPACABANA — Av. Atlântica
cobertura duplex 500m2 localiza-
çáo nobre salões terraços, 04 dor-
mitôrios suites armários etc. 02
vagas USS 700.000.00 lequivalen-te) Tel.: 449-8807 548-7638 Creci
1436.

COPACABANA — Joaquim Nabu-
co 300m' salão 4 qts (suite) armá-
rios copa/coz. planej. frente gara-
gem escrit. maravilhoso RS
495.000.00 Tel.: 548-5002 temo»
vários CJ 25285 RP 4/055.
COPACABANA • Souza Lima . lu-
xo. vista mar 250m*. duas vagas
RS 415.000 SalSo, tala de estar,
biblioteca, 3 qtoa (suite), copado-
zinha, 2 deps.. 1p/andar Tel.: 235-
1291 / 205-7036 C. 18570
COPACABANA —
Atlântica R*
250.000.00 250m" 1 vg
condomínio quadra
praia 5° andat varan-
dão cinematográfico 2
salões 3 ambientes 4
qtos 2 banheiros copa
coz original. Tel.:
9628-4650 / 547-9787
Ref: JB-250
COPACABANA — Housa'» Busi-
ness salão 4 qtoa c/armários sult
c/hidro cozinha dependências ga-ragem escritura. 180m» prontomorar RS 280000.00 GLS 4/382
Tel. 522-6959 Creci 9531.

COPACABANA - Posto 6. RainhaElizabeth. Alto. varandào. living. 4dormitórios, suite, banheiros de-oorados, copa-cozinha planejada,dependências, vagas. Pronto Mo-rar. Tel.: 521-6042 / 267-6386Cf.20085
COPACABANA — Posto 6. Frente,salão 2ambs., 4qts (Iste). armá-rios. banheiro, ampla cozinha, de-
pendência, vaga escritura, só RS210.000 (AC4/1013) Tel.: 548-7981 /548-8207 Cr.21988
COPACABANA - Posto 3, 2*qua-dra. varandão. salão 130m'. 4qts
(Iste). armários, cozinha planeja-da. dependência. 360m'. RS460.000 (AC4/1049) Tel.: 548-7981 /548-8207 Cf .21988
COPACABANA — Atlântica. Posto5. 11'andar vista lateral mar. va-randão, living 8001*. 4qts (suite).4vgs escritura. Oportunidade RS470 000 (AC4/4014) Tel.: 548-7981 /
548-8207 Cr.21988

COPACABANA — Junto Metr6.
vista verde, indevassável. salão. 4
quartos, suite, armários. 2 ba-
nheiros. copa-cozinha. deps. ga-ragem escritura. 240 m1. RS
330 000 Tel: 236-4697 Creci 21156.
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000-Essaknha wndetixta
Anuiae de a 6" tara até as 19ti.

COPACABANA — Republica doPeru. 2* quadra. 360^. saláo,4qts (suite), cozinha planejada.2vgas escritura. 1 p/andar. RS460 000 (AC4/1046) Tel.: 548-7981 /
548-8207 Cr 21988
COPACABANA —Atlântica. Posto
3 Vista frontal mar. 8*andar. sa-lâo 100m'. planta circular, 4qts
(suite). Ip/andar. 2vgs RS 580 000Tel..548-7981 /548-8207 Cr 21988
COPACABANA — Avenida Atlàrvtica. 300m'. frente mar. Salào.4qts (suite). 2 garagens. 2qts em-
pregada. RS 630 000 Tel: 541-9712/ 235-2485 / 9624-1469 Cr.4922 Ne-cessito outro*

COPACABANA — Ros-
to 4. Linda cobertura
indevassável. 4qtos, 2
salões, 2banhs. lavabo,
copa-cozinha, depen-
dências, jardim inver-
no, armários, 2 vagas,
piscina e churrasquei-
ra. R» 400.000 Tel.:
548-7924 / 256-6704
Creci 24460

IPANEMA — Apart-holel Rio Ipa-
nema Praça General Osório,tran-
qüilo. Sala, 2qts, banheiro, cozi-
nha, telefone, garagem, piscina.RS 165.000 Tel.: 541-9712 / 235-
2485 1 9624-1469 Cr.4922
IPANEMA - Arpoador Requinta-
damente Saint John Palace. Espe-
tacular residencial serviços, va*
randas. sala, 2 dormitórios. 2
banheiros, cozinha planejada, pa-vimento elevado, vista oceânica. 2
garagens escrituradas. Luxuosis-
simo.Tel.: 548-8842
IPANEMA — Barão da Torre, Irerv
te. vazio, reformado, living (már-more), s. intima. 3qts. transf. 2qts
(suite, hidromassagom), banhei-
ro, cozinha (planejada), garagem.RJ 240.000,00 API Tel: 548-2070 cj.
1550.
IPANEMA — House's Business.
Salão, varanda. 2 qtos sendo 1
suite c/armários garagem escritu-
ra. RS 145.000 Tel.: 522-6959 GLS
2/391 Creci 9531
IPANEMA — Junto Farme Amoe-
do. fundos, silencioso, reforma-
dissimo. sala, 2qts (suite), banhei-
ro, cozinha planejada, área,
dependências, garagem. RS
185 000,00 API Tel.: 548-2070 cj.
1550.
IPANEMA — Junto M.Quitéria,
vista Praça N. Sra. Paz, aconche-
gante. reformado, luxo. s.estar,
s.jantar. 2 qts (closet). suite, ba-
nheiro. cozinha, garagem. RS
320.000.00 API Tel.: 548-2070 CJ
1550. 
IPANEMA — Melhor ponto do
bairro alto luxo prontinho morar
sala varanda 2 qtos suite closet
hidromassagem coz planejadadep 2 gar RS 310.000.00. Tel.. 522-
1384 C 15202.
IPANEMA - Mobiliado, sala. sala
de jantar, lavabo, 2 quartos, suite,
closet. copa-cozinha. dependên-
cias, área de serviço, área inter-
na, 2 vagas, Imobiliária Suíça Tel.
540-8786 I 239-4646 CJ1362 ref.
207
IPANEMA — Nascim. Silva próx,Garcia frente vazio varanda salão
2 qts. (suite) armários 1 4- 1 vg.
RS 360.000.00 lindo! Tel.: 548-5002
temos outros CJ25285 RP2/082.

IPANEMA — Nascimento Silva.
2p/andar. ponto nobre, varandào,
salão, 3qts (suite), cozinha plane-
jada. 2vgs escritura. RS 550.000
(AC3/1080) Tel.: 548-7981 I 548-
8207 Cr.21988 
IPANEMA - Oportunidade imperdi-
velMI 125m', salão 2 ambientes. 3
quartos (transformados em 2
quartos), armários, cozinha armá-
rios. dependências, pissibilidade
garagem prédio. RS 170.000. Tel.:
549-7710 (W3/176) C.16.774

LEBLON — Sala, saleta. 2 quar-tos, quarto empregada, depen-
dência, Av. Ataulfo Paiva 1166/
502. frente, pronto morar. RS
145.000 direto proprietário Tel..
239-0168

IPANEMA — Ou Le-
blon - proprietários
(as), preciso urgente
de apartamento c/va-
randa sala, 3 qtos (sui-
te), dependências e
garagem. Tel.: 539-
0613 / 9631-1089 -
Franklin de Alencar
Creci 17.123.

LEBLON - Sala. varanda. 2 quar- |tos (ste), armários, cozinha,
deps., andar indevassável, vista |Montanha, silencioso, 1 vaga.
Play, festas. Chaves, Bob Imóveis I
Tel,: 523-3277 / 9139-0023
LEBLON - Timóteo da Costa RJ
220.000 Vistáo mar/lagoa/Cristo.95m', sacada. 2qtos. suite, va-
ga escritura etc. Sol manhã. Perfil
Imóveis Tel.: 512-0787 Z9985-5373
CJ4678(P-18)"Seu presente

NATAL"
LEBLON2o quadra, fachada granito, var. sla.táb corr. 2 qtos. (suite), arms, 2 bhs,coz. arms. deps, garagem - RS265 000,00 - MM House Tel.: 512-9777Rei JB-2/2388 - C 18.153.

IPANEMA - Prédio centro terreno,
andar alto, excelente saláo, 3
quartos, ste. copa-cozinha. de-
pendências, vaga. RS 480 000 Tel.:
521-6042 / 267-6386 C 2085
IPANEMA — Projeto l relorma Ca-
co Borges. Varandão. salào 2
ambs. 3 qtos (2 stes), home thea-
ter bar, hidromassagem. copa-
coz. planejada, 2vgs. totalmente
mobiliado e decorado, equipa-
mentos som e imagem. Oportuni-,
dade RS 490.000.00 TEL: 493-1331
2* feira CJ 2606 Gran-Piramidal3/286 Tel.: 493-1331.
IPANEMA — Pronto morar muito
claro e arejado sala 3 qtos suite
armários coz planejada dep garoportunidade única apenas RS
200 000.00. Tel.: 522-1384 C15202.

3 Quartos

MM HOUSE
EQUIPE ESPECIALIZADA
Avalia e vende seu imóvel
em Toda Z. Sul, c/assesso-
ramento jurídico, sigilo ab-
solulo. Visconde de Pirajá.
n° 605 Loja N - C. 18153.
E-mail:mmhouseêism.com.ta
512-9777

LOCAL PRIVILEGIADO
PRÉDIO LUXOProntíssimo morar, vdflo., living.-táb.corr.. 3 qtos(arms). suite. 2bhs + lav.. copa-coz.planei.,dops., 2 gar.. RS 480 000.00 - MMHouse Tol : 512-9777 Ref.: JB-3/2410 C.18153. 

IPANEMA - Prudenle Moraes. Ex-
celente apartamento! 200 m'. fren-
te, salão. 3 qtos.. suite, banheiro,
lavabo, copa-cozinha. 2 depen-
dências. 2 vagas. RS 380.000 Tel.:
547-5406 / 547-2938 C. 641
IPANEMA — Prudente
Moraes, próximo Far-
me, 200m2. salão, 3qts,
2banhs. suite, armâ-
rios, copa-coz., área,
2vagas, R$ 420.000
Tel.: 9709-6074 /255-
0267 Cr. 9081
IPANEMA — Quadra, centro terre-
no. infra-estrutura, 2p/andar, sa-
lão. 3qts (original 4). suite, cozi-
nha planejada, vaga RS 370.000
Outros (AC4/1044) Tel.: 548-7981 /
548-8207 Cr.21988

LEBLON - Apt0 salão. 3 suite*,lavabo. copa-cozinha. área, dqps.
vagas Apenas RS 580 000 Perfil

Tel. 512-0787 CJ 4678 (P-1)
LEBLON - Ataulfo de Paiva. Otjmalocalização, sol manhã, vista Su-
maré, sala. 3 qtos, cozinha, deps/
completas Só RS 180.000 Tel 489-
1632 Ref 3218 ,
LEBLON - Capitão Ce-
sar de Andrade, frente.
2p/andar, 160mJ, sela,

qtos (1 suite), armi-
rios, banheiro, cozi-
nha, deps, duas vages.
Oportunidade ! R$
270.000 Tel.: 512-3322
Sólmôveis DM/37B4ap >
LEBLON - Delfim M6J-
reira, imperdivel ofêr-
ta. Apt° tipo casa, 220
ma , terraço 70 m2, 3
quartos, armários, ste^
closet, deps., gara-
gem. R$ 420.000 Vazio
Maxi-Imóvel Tel.: 512-
6220 (M-6) ^2
LEBLON - Excelente aplo 3"qua-
dra praia, prédio centro terreno.
230m', salão 90m'. 3qtos (2sultes).armários, banheiro social, lavabo^
copa-cozinha. dependôncias^Svan
gas. RS 550.000 Perfillmóveis Jfib
512-0787 /9601-1046 (P15f16)CJ4678
LEBLON - Excelente
oportunidade!!! 2 sa-
Ias, 3 qtos., suite + fa-nheiro social, repleto.,
armários, copa-cozi-
nha planejada, depen-
dência completa, 145-
ma, garagem, impecá-'
vel. R$ 290.000 Soirtlò-1
veis Tel.: 512-3322 /
9612-0157 (R -3/3959)
LEBLON - Exclusivo Ataulfo Paiva "
Frente, alto. sol manhã. Sala, 3
dormitórios, armários, banheiro;
cozinha, dependência. Oporiam»»dade Sólmôveis Tel.: 512-3322 /
540-8126 (EW-3924) Avaliamos—'''
LEBLON - Exclusividade, frente,
entrega imediata. Apto totalmfiq^
planejado, luxo/requinte. 1o ciua-
dra. sala. 3 qtos. suite, lavabo 5
vagas. Sóimóveis Tel.: 512-3322/
(SJ3937) http:// www.solmoveis-
classificado.com.br „,<r),
LEBLON - Frente, alto, pronto mo-
rar! Salão, 3 qtos.. suite c/armá-
rios, banheiro social. copa-cozF-
nha. dependência. 1 vaga,
terraço. http://www.soimoveis^classificados.com.br Tel.: 512"
3322 / 9128-5241 (R-11/3560)
LEBLON — Igarapava. oportuna
dade! apartamento 3 qtos (ste). •
sala. banheiro, dependência re-»
versivel, armários, tábua corrida-
garagem, play Somente R$»
255 000 Tel. 256-8870 Creci 8232 "
LEBI.ON — Junto Visconde Aljaw-^
quetque. alto nível, varandào. sa-
lâo, planta circular. 3sulles. 2de:^
pends, cozinha planejada. 4vgju..
escritura. RS 620.000 Tel.; 548-
7981/548-8207 Cr.21988 mm
LEBLON - Lindo, infra-estrutura,'
varanda, sala, 3 dormitórios, stp,M
finos armários. 2 banheiros. copa-.n
cozinha, deps.. 2 garagens. rtS
475.000 Maxi-imóvel Tel.: 512-6220-»
/ 9953-0244 Creci 18573
LEBLON — Mar vistáo
348.000,00 1 30m2 "2"
vgs. entrega imediata"
2 por andar salão 2 anr-~
bientes lavabo 3 qtos.-
suite banheiro copa*.
coz. Cel. Tel.: 9628»-"
4650 Tel. 547-9787 Rafc'*
JB-348. 'OOn

CLASSIQUALIFICADOS-516-5000 - Essa linha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições ate as19h

PRUDENTE MORAIS
10° ANDAR

(180m'), living táb. corr. c/ es-tante, 3 qtos. (suite master) dcloset. 2 bhs. copa/ coz. 2 deps.
gar. RS 500.000,00 - MM House -
Tel.. 512-9777 - Rol. JB-3/2411 -
C. 18.153-avaliamos!

'IPANEMA — Quadra, luntocountry. RS 370.000 2p/andar. sa-lão. 3qts (orig.4). suite, armários,
cozinha planejada, dependências,vaga, infra-estrutura. 180m'. Tel.
548-7981 1548-8207 Cr.21988
IPANEMA - Salão. 3 quarlos (ori-
ginal 4). copa-cozinha. banheiros,dependências de empregada,área de serviço, garagem, saláo
de 'estas, play. Imobiliária SuiçaTal.: 540-8786 / 239-4646 CJ1362
ref. Vap 304

RAINHA ELIZABETH,
FRENTE, ANOAR ALTO

Vista ampla, (200 m1). living 3amb. 3 qtos amplos (suite). 2 bhs+ lav. decor. copa/coz. deps.
gar - RS 380.000.00 - MM HouseTel. 512-9777 - Ref. JB-3/2121 - C.18.153-Avaliamos!.

IPANEMA
TODO REFORMADO3 qtos (suite). 2 garagens, 1 p/andar, living táb. corr., 3 qtosc/arms, 2 bhs + lavabo, deps.

pronto morar! - RS 550.000,00 -
MM House - Tel. 512-9777 - Ref.JB-3/2060 - C. 18.153.

IPANEMA — Tranqüilo, perto de
tudo, indevassável. sala. 3 qtossuite, armários, coz. dep. gar.cond. garantida de Graça, p/ to-
dos. RS 280.000.00 Tel.: 522-1384C. 15202.
IPANEMA — Vieira
Souto, melhor ponto,luxo. 200m3. vista total
mar, pronto morar, sa-
lão, sala jantar, origi-
nal 4 qtos, ste armá-
rios, 2 vgs R$ 950.000
Tel.: 512-6220 CJ 4160
M3

LEBLON — Ótima localização*va%n
randas. 3qts (suite), ótimos armá* »rios. dependências, play-ground.
garagem escritura. RS295.000
Tel. 285-6998 /9997-7177 /9981-
6107 Cr.20226 
LEBLON — Papai te
presenteia em rua no-
bre Leblon, 3 qts (sui-te), rico, armários, casá
zinha, dependências,..
garagem, só R$"
380.000 Sulca, Ta)'.""
239-4646 / 9945-1723'"
Ref.: San 3/011.
LEBLON - Ponto nobre. 2 por-ar*--dar Salão. 3 quartos, ste. banhei- • -
ro. lavabo. copa-cozinha. área. •
dep, vaga + vaga. armário. RS
360.000 Tel.: 498-0026 / 9124-5139
creci 24538 n-r I»
LEBLON — Quadrlssima praialü.v.Decoradlssimo. Sol matinal.dormitórios, amplo banheiro (ponwdendo fazer suite) Totalmente re»~.
formado hidraúlica/elétrica. Copa-
cozinha, dependência, garagem.-Oportunidade!!! RS 350.000 Sói-
móveis Tel.: 512-3322 (RPM 3541)
LEBLON — Quadrlssima re'orma-^
do frente vendo permuto salá^
qtos suite dep 2 vgs excelerttéfMimóvel RS 360.000.00 Avaliação
grátis. Ev.lmóveis CR. 20745 Tôr
294-5137 / 9623-7340. "'"n

PARTE NOBRE.
VISCONDE PIRAJA

6o andar, fundos amplo, tranqui-Io, sala, 3 qtos, arms. 1 banh +lavabo. copa/coz. deps. gar - RS225.000,00 - MM House - Tel.512-9777 - Rei. JB-3/2166 - C.18153

IPANEMA - Visconde Pirajá. fun-
dos, excelente reformado, sala, 3
quartos, suite, armários. 2 ba-
nheiros. cozinha, deps, garagemescritura. RS 270.000 Tel.: 236-
4697C. 21156. 
IPANEMA — Visconde Pirajá am-
pio apto 3qts, 2 salas. 2 banheiros
sociais, dependências, garagem.R$290.000 Tel,:533-2193 <220-4188

COPACABANA • Vista
montanha perto praia,rua tranqüila, cobertu-
ra linear, terraço c/du-
cha, sala 2 ambientas,
lavabo, suite c/otoset,
copa-cozinha planeja-da, área serviço, tábua
corrida, toda reforma-
da. indevassável. gara-
gem escritura. R(
140.000 . Tenho outra.
Tel.: 522-1941

CASAS
3 Quartos

COPACABANA — Oportunidade
Posto 6. casa duplex, vila, 3 quar-tos. escada linear, dependências
completas, s/garagem e condomi-
nio. residencial/comércio Tel.:
540-9879 / 9704-1393 / 9917-7243
Cr.24722

4 ou mais Quarto*
COPACABANA - Santa Clara - Ex-lente casa duplex residência/co-mercial 2 salas. 6 qtos 2 banhei-ros. dependências. quintal
garagem 5 carros, frente rua RS
360 000 Tel: 255-5261 / 549-2058010421
COPACABANA — Posto 6. s/mof-ro. construção novíssima, vishnhança Ipanema, frente. 2p/andar.160m'. varandão mar. 2vagas es-
critura. original 4qtos. suite, ba-nheiros. play. troca direta, aparta-mento Copacabana. lOOm*. vaga.
3qtos. transversal sossegadaTel.: 521-8168

IPANEMA - Oportunidade! vazio,
finamente reformado. RS 230.000
{original 3 qts). 2 salas. 2 qts (sul-te), coz. planejada, deps. vagas
(escritura + alugada) Tels.: 255-
6048 1 9616-5257. Creci 22950.
IPANEMA — POSTO 6. Sala 2
qtos. armários, cozinha, érea.
s/dependências, vaga escritura
Rt 60 000 Aceilo oferta Dr Carlos
Alberto Tel.: 522-7662 /996W013
Cr. 15096
IPANEMA - Prudenle Moraes. Va-
randão, vista mar. sala. 2 suites,
closet. cozinha kithen. vaga escri-
tura. alto luxo. Entrar e morar.
Tel.: 9969-2385 Cr19023
IPANEMA - SalSo. 2 quartos, suite,
lavabo. armários Samurai. tábuas
corridas, copa-cozinha montada,
deps.. Pronto Morar. Fundos, si-
lencioso. 1 vg RS 180 000 Bob
Imóveis Tel 523-3277 / 9139-0023
IPANEMA - Torre do
Bar&o Residence Ser-
vice, luxo, frente, an-
dar alto, varandão, sa-
18o, 2 quartos, suite,
cozinha, banh., 2 gara-
gens, todo montado,
Tr. Tel.: 371-975b/
9619-6546/ 262-1005
C.j. 4470
IPANEMA - Varanda, salão,
quartos, ste. banheiro social, co-
pa-cozinha. área. dependência,vaga escritura. Prédio luxo. Total
área lazer RS 315 000 Tr Tel.
498-0026/ 9132-2457/ 9124-5139creci 24538
LEBLON - 1° locação Varandào.
salão. 2 qtos. (suite), dependên-
cias. área serviço. 2 por andarAcabamento luxo. garagem. Sôl-
móveis IZV 26901 Tel 512(3322

É FANTÁSTICO!
3 QTS 

"ALTO LEBLON"160m' de bem c/a vida! Fteslão. varda, sl. Int., suite, 2bhs, copa/coz planej., deps, 2
gar RS 380.000,00 Alcir MotaTel : 239-5499 A3/0523 CJ-4510

IPANEMA - Visconde de Pirajá,
melhor ponto, andar alto, sala,
3qtos. banheiro, cozinha, depen-
dências completas, armários, va-
ga escritura RS 210.000 Tel.: 239-
7384 Cr23243

GÁVEA - Vistão verde, sol manhã,
total infra-estrtura, salão. 4 quar-tos, suite, lavabo. armários, copa-
cozinha, dependência, 2 vagas.
RS 350.000 Maxi-Imóvel Tel.: 512-
6220 (M-5) "

LAGOA - 350 m' Varandão, vista
cinematográfica, salào, sala Inti-
ma. lavabo, 4 suites, armários,
copa-cozinha, deps.. 3 garagens.Maxi-imóvel Tel.. 512-6220 / 9953-
0244 Creci 18573

IPANEMA - 2- quadra, aconche-
gante. Sala. 3 amplos dormitórios,banheiro, cozinha, área. garagemescritura. Excelente oportunida-
de. RS 215.000 Avaliamos Sóimó-veis Tel.: 523-2422 Sl 3011 B

LEBLON — 2 ofertas! Rua tranqui-
Ia frente salão 3 qtos (suite) 2
banhs coz deps gar. RS 285.000
Outro, no alto Leblon prédio luxo
varanda 3 qtos (ste) deps 2 garvazio. RS 370.000 Portal Tel.: 548-
5512 3/5595 e 3/4031 CJ 1502.

IPANEMA - 2* quadra, sala. 2
qtos.. cozinha, área. dependên-
cias completas, andar alto, fun-
dos. claro, silencioso, vaga escri-
tura RS 145.000 Tel.: 239-7384Cr23243

LEBLON — ADaino preço! Qua-drlssima praia luxuoso salão,
quartos, suite. 2 banhs. cozinha
planejada, garagem. Apartamentofundos. RS 300.000.00 Tel.: 512-
9777 M T 3/02 CJ 18153.

IPANEMA - Ampla sala. 3 amplos
quartos, dependências, garagem,frente, silencioso, claro, arejado.
RS 185 000 J.L Imóveis Tel : 509-1703 Cj 3320
IPANEMA - Apartamento Barão da
Torre. 3 qtos. living, circulação,
armários embutidos, banheiro
acrílico, cozinha, área serviço, de-
pendências completas RS 165 000
Sóimóveis C 9605 Tel.: 553-5870 /
553-4818 KWN-30637
IPANEMA — Barào Torre próximoFarme. sala 3 qtos transformado 2
qtos alto luxo. suite hidro frente
vazio garagem. RS 232.000.00
Chaves Tel.: 267-1452 / 9999-2340
C. 3933. .
IPANEMA - Barão Torre. Ótimo
2salas. 2qtos. (original3). suite,
armários, dependências, todo re-
formado, vaga escritura, frente,
prédio pequeno RS 230000 Tel.:
233-5576 (9943-2173 Creci22976

LEBLON — Alio Leblon Timóteo
da Costa. 150m'. vista agradável,
salão em 2 ambientes. 3 quartos,3 banheiros, varandas, copa-cozi-nha, dependências. 1 vaga gara-
gem. Pronto para morar. RS
350 000 Particular Tel.: 239-2932 I
552-5871. 
LEBLON —Alto Leblon
sensacional prontomorar salão 3 amb va-
randa 3 qts. armários
suite banheiros cozi-
nha planejada depen-
dãncias 2 vagas escr,
R$ 390.000.00 R. Jar-
dim Tel.: 239-4432 /
239-8445 RJ-3/429 CJ
659. 
LEBLON - Alto Leblon, 100 m*
vagas, salão. 3 qtos.. suite, lava-
bo. banheiro, armários, depen-
dências. RS 248 000 aceito 2 qloszona sul Urgente Tel.: 239-9121/9913-5534 Creci 14202

LEBLON - Quadra da ,
praia, Rua Josá Linha- r,
res, alto luxo, varan-"""
dão, salão, 3 quartoâ',"''suite, copa-cozinha."
deps empregada, 2 g0,-,t \ragens. Entrega Fevp,-fl;J
reiro, 1o locaçôoTr. „
Tel.: 371-9750/ 961Ô-
6546/ 262-1005 C.r"'
4470
LEBLON - Quadrissima, vista mar.^'^coraçáo bairro, alto luxo, varand£.a
02 salas, lavabo. 03 qtos (sultBT'1"armários, cozinha planejada*. ' **
deps completas. 02 vagas. Sóimq;,,, „veis Tel.: 512-3322 Cód R18/3971
LEBLON - Quadra Praia. Suntuoso -"A
apartamento, lindamente decore-v •*
do com varanda, living, sala jan-tar, lavabo, 3 quartos (2stes), ar- ••
mários d fino acabamento.^-»-banheiro decorado. copa-cozinhihMHi
planejada. 2 deps.. 2 vagas Tel.:
521-6042 l 267-6386 / 9607-3923-^.Cr.20085 nplMLEBLON - RS 220.000 ISOm». vistalagoa, salão 45mt. varanda. 3""
quartos armários (suite master).""^copa cozinha, dependências com±-vAi
pletas. garagem escritura. Perfil
Imóveis Cr 4678 Tel. 512-0787'*™*
(PIO) "" •?!
LEBLON - RS 470 000 Financiadosdireto Construtora. Varandão. 3
qtos. (suite), sala Intima, lavabo'.
banheiros. 2 vgs Obra iniciada:
Tels.: 255-6048-/ 9618-5257. Crecj_22950 V.
LEBLON — Raridade, prédio anil-
go. s/elevador, melhor rua. próx»-.mo praia, 130m'. salão. 3 dormitó- - •
rios. copa/coz. dependênciasPrecisa reforma RS 210000.00 Só-^»
Imóveis Tel.: 54M133 MX-3333.
LEBLON - Rua nobre. RS 3M 000"~«-
Living, 3qtos. suite, lavabo. copa-""""-
cozinha, armários, frente. 140m,;",:>i9
hidráulica/elétrica reformado».
vaga. Perfillmóveis Tel.: 512-0787Z9985-5373 CJ4678(P-18) •
LEBLON - RUA RITA ' "
LUDOLF. 100ma . late-T"
ral, clarissimo, salão, 2
qtos. original 3, suite.
armários, copa-cozi-
nha ampla, dependên-^ -->•
cias, 1 vaga. R$ 280.000,V"9
Estudo proposta - pre.-.,;„, „
cisa reforma. Perfil
Tel.: 512-0787 /9913-
5758 Creci 4678 (P-17) m
CLASSIQUALIFICADOS-516-5000 - Essa linha vende tudoAm nrx» de ? a B» ate as 11

MÊÊÊ



DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999
ACHEI!/IMÓVEIS COMPRA E VENDA

JORNAL DO BRASIL «7

IMÓVEIS
COMPRA E VENDA

r
LEBLON — Sadock Sâ. Prédio 5andares. 2p/andar. leOm1, salão.3qts (suite), armários, copa-coz ..dependências. 2vgs. RS 470.000(AC3/1075) Tel.: 548-7981 / 548-B207 Cr .21988
IlEBLON - Simplesmente imperdi-vei. Excelente sala 2 ambientes. 3dormitórios, armários, cozinhaespaçosa, dependências comple-(36. pavimento elevado, sol ma-nftâ. 4 por andar, proximidadesCarlos Góes. Avaliamos gratuita-mente. Tel.: 548-8842
LEBLON - Timóteo da Costa, 140m*. sala. 3 quartos (suite), vaga.Precisando reforma. Tel.: 521-3709/ 9964-9275 Creci 26307
LEBLON - Visconde Albuquerque.435/ 301 3*quadra. frente, fachadavidro fumô. salão, 3qtos (2stes).closet. 3banhs. copa-coz., armá-rios, 2gars. Precisa pintura/ mo-dernização. RS 550.000 Entregavazio. Sem intermediário. Tel.:294-0827

" 4 ou mal* Quartos
L270M2 REQUINTE!

AV. VIEIRA SOUTO .Alio padrão moradia! Ed. cobl-çado! Vistâo slâo, vdâo, sl. jtr.,4 <jfs, (ste), 2 bh + lav., copa/cóz.' planj., 2 deps, 3 gar, R$1.500 000,00 Alcir Mota Tel.:23»5499 A4/0716 CJ-4510
--4 QTOS (SUITE),

2 GARAGENS
(240m2). 12° andar, visual Lagoac,(?wr, living, sala jant., arms. 2banh. + lav. copa-coz. 2 deps,RS 5.50.000,00 - MM Houae - Tel.:512-9777 - Ref. JB-J/2315 -C.18.153-avaliamos.

varandão,
4 QTOS (2 SUITES)3 Garagens, alto luxo, 1 p/and.,hVJng, sala jantar, arms. 4 banh.decorados, copa/cozinha monta-da. dops - RS 750.000.00 - MMHouse - Tel. 512-9777 - Ref. JB-4/2426-C. 18 153. 

"POSTO 6,
RUA NOBRE"P/ftnto p/ morar (sem defeitos),living 2 ambts, 4 qtos. (arms.),2' bhs.. (decor.) copa-coz.,deps. gar. RS 330.000,00 - MMHouse - tel. 512-9777 - Ref. JB-4/2199-C.18.153.

IPANEMA — 4qts (suite), salão,cozinha, 2dependôncias, vaga,235^', 1 p/andar, vista mar. solmanhã. RS 500 000 Tel.: 392-5496m 1-8293 Tânia Creci7142
IPANEMA — Alto, um
por andar, 220ma, área,salão 80ms, quatroquartos(suites). óti-mos armários, lavabo,copa-cozi, garagem R$500.000 Tel.: 275-4900Cr7425
IPANEMA — Alto luxo, salão, va-randa. 4 qtos, 3 stes, banheirosocial, lavabo. copa-coz planeja-da; 2 deps. 4 garagens escritura,vista panorâmica USS 435.000Tel.: 9146-6367 Creci 21787
IPANEMA — Amplo vazio localnobre finamente decorado salão 4
qtos suite muitos armários coz
planejada dep 2 gar apenas RS440 000.00. Tel 522-1384 C 15202.
IPANEMA - Arnaldo SuquermamVende vista total Lagoa/Mar,250m'. Salão, sl.jantar, lavabo.4qtos (1ste closet), banheiro, co-
pa-cozinha. 2dependèncias, 2va-
gas. RS 1000 000 Tel.: 523-1555 /523-4857/ 287-0148 CJ-2388
IPANEMA - Arnaldo SuquermamVende Quadrissima Praia, 370m'.Salão, sl.jantar. lavabo. 4qtos
(Iste closet hidro), banheiro, co-pa-cozinha. 2dependências. arcentral. 2vagas RS 1400.000 Tel.:523-1555 /523-4857/ 287-0148 CJ-2388
IPANEMA — Classe lu-xo bom gosto espaço
privilegiado varandão4 qtos. (3 stes.) mara-vilhosos armários la-vabo 5 banheiros altis-simo luxo espetacularcopa/coz. dependôn-cias 3 gar 540-87869945-1729 Suiça Cj1362 Ref. San 4/004.
IPANEMA - Conselheiro Lafaiete.apartamento lindamente decora-do. pronto morar, salão. 4quar-tos. copa-cozinha. dependência,
garagem, impecável. RS 330.000Júlio.. Bogoricin Tel.: 537-7979CJ3924 R40830
IPANEMA — Disk ava-liação, R. Jardim, ven-demos, alugamos, ad-
ministramos com totalsegurança e assessoria
jurídica gratuita. Pro-
fissional competente.
Disk Tel.: 239-4432 /239-8446 CJ659.
IPANEMA - Endereço
privilegiado, juntissi-mo praia, confortá-
veis, espaçosos 350
ma. Salão. 4 dormitó-
rios, suite, copa-cozi-
nha, dependências, 2
vagas. Imperdivel Sói-
móveis Tel.: 512-3322 /
540-8126 (EW-4424)Avaliamos
IPANEMA — Espeta-
cular oportunidade ruanobre edifício granitoluxuoso, varandão sa-lâo'4 qts. (suite) armâ-rios copa/coz. planeja-da 3 gar. R$ 670.000.00Tel.: 540-8786 9637-1208suica Cj 1362 Ref.SAN 4/0Ò2.
IPANEMA —FRONTAL
MAR 360ma, 1 p/andar,alto luxo, varandões,
amplos dormitórios, 3stes, armários, 3 vgs,
pronto morar Tel.:512-6220 CJ 4160 M3
IPANEMA — Lagoa 300m2 vistadeslumbrante indevassável lu-xuoso 1/ andar varandões salóes4 qtos. 3 stes closet copa/coz. 2dep 3 vgas. ar central RS850 000.00 CR. 17210 Tel.: 521-5759.
IPANEMA - Malavolti Araújo. Qua-drissima praia, vista mar Vazio,centro terreno Rua nobrlssima,salão, lavabo. 3qtos. suite, origí-nal4. banheiro, copa-cozinha. 2dependências, gargaem. play-ground. RS 490000 Propostas
(AV-4295). Tel.: 5234886/ 9612-2581 / 9996-3864 CJ 4868MAemait. tafm trip com br
IPANEMA — Muito bem localiza-do vista lat. mar pronto morar sa-lào 4 qtos suite muitos armárioscoz planejada dep 2 gar raridadeapenas RS 400 000.00. Tel: 522-1384 C 15202.
IPANEMA - Posto 6 Prédio antigo,conservado. 4quartos. 2banhei-'os. todo reformado, vista parcialmar. 2vagas RS 330 000 Ac per-muta casa Z.Sul Dispenso inter-mediârios Tel.: 9661-2024
IPANEMA — Prudente Moraes300m'alto vazio categoria livinglantar quatro dormitórios (suíteescritório) duas vagas RS 800 000Casa Nossa Tel: 540-6111 I 239-3000 J.1201
IPANEMA - Prudente Morais' RS650000 Próximo Garcia DávilaLindíssimo e especial duplex! 2garagens r pavimento. Salão,sala tantar. lavabo. cozinha pia-nejada dependências completas,2a pavimento. 4qtos (2 suites mas-ter) Claríssimo1 Areiado1 Tel 521-õ«6Creci 11527 BNI-I38/PL
IPANEMA - Rainha Elizabete. 1p/andar. 287 m'. saiáo, 4 qtos (es-critório). suite. 2 banheiros, lava-bo. copa-cozmha. muitos armâ-nos. 2 dependências, vagas. R$550 000 Tel 2384697 C 21156

IPANEMA — Rara oferta junto apraia (poucos metros da Av VieiraSouto) frente sol manhã salão 4
qtos (suite) 3 banhs copa coz deps2 gar. Só RS 380.000,00 Não perca!Portal Tel.: 548-5512 4/3232 CJ1502 Avaliamos.
IPANEMA - Rua nobre. Salão, va-randão, lavabo. 4 dormitórios. 2stes. ótimos armários, 3 banhei-ros, copa-cozinha planejada,deps . 2 garagens. RS 750000Tel.: 512-6220 / 995W244 CJ 4160Creci 18573
IPANEMA - Salão. 4 qtos, frente,reformadissimo, banheiros, copa-cozinha planejada. 1 vaga. R$310 000 Tel.: 551-3728 /9994-9175Creci 4765
IPANEMA - Vieira Souto. 1 p/arvdar, 300 m* útil, salão. 4 qtos. sul-te master, copa-cozinha. área, 2deps., 2 vagas. RS 1500.000 PerfilTel : 512-0787 CJ 4678 (P-1)
IPANEMA — Vieira
Souto Ed. Bethoven.Altíssimo Luxolll Ar
central, Salóes + sala
de jantar em granito,varandão, 4 quartos
(suite), lavabo. copa-
cozinha planejada e
decorada, 2 dependên-
cias, 3 vagas. Tel.: 512-
3322/ Sólmóveis DM/
4218
IPANEMA - Vieira Souto. 380 m*.Varandas, salóes, lavabo, 4 quar-tos. suites, armários, copa-cozi-nha. 2 deps., 4 vagas. MaxMmóvelTel.: 512-6220 / 99530244 CJ18573
IPANEMA — Vieira
Souto junto Anibal
Mendonça. Alto e Pa-
norâmico. 250 ma, va-
randSo. salão, sala jan-tar, lavabo, 4
qtos.fsulte/closet),dependências, copa-
cozinha, 3 garagens.R$ 1.300.000 Tel.:
9274-0405 /704-5065Exclusividade Cre-CÍ8549
IPANEMA —Vista marcentro terreno altovista mar salSo 4 qts.
(suite) armários copa/coz. planejada depen-dencias garagens ex-
celente localização R$
700.000,00 el.: 540-
8786 9945-1729 Ref.
SAN 4/011.
IPANEMA - Vista mar,
180m3, salão. 4 quar-tos. lavabo, suite, ba-
nheiro social, copa-co-
zinha, dependência,
garagens. Nada fazer.
R$ 580.000 . Tel.: 813-
1319 Creci 21.988
IPANEMA — Vista mar. quadrissi-ma. Salão, 4qts (1ste), armários,banheiros, lavabo. cozinha plane-jada, área. dependência, 17001*.2vgs RS 400 000 Tel.: 548-7981 /548-8207 Cf.21988
LEBLON — 1'quadra. vista mar/montanha, salão lOOm1. 4qts
(1ste). armários, cozinha, depen-dência, vaga escritura, infra-estr-tura. RS 650.000 (AC4/1012) TeL:548-7981 / 548-8207 Cr.21988
LEBLON - 4 stes, 260 m'. 1p/an-dar. ar central, varanda, living,
jantar 70 m', 3 vgs. HumbertoCampos. RS 750.000 (JB4286) Tel.:493-1893 I 495-3500 CJ4661"Odeon"
LEBLON - Acreditei I
Salão, lavabo, varan-
dão, 4 qtos. todos
c/varanda, lindos
arms., banh. soe., co-
pa-coz. planejada,área, 2 deps., 3 gars.escr. RS 500.000 + peq.saldo. Maxi-lmóvel
Tel.: 512-6220 / 9966-
2257 creci 4160 (M-7)
LEBLON — Altíssimo luxo, localnobre, frente varandão salão 4magníficas suites 5 banhs copacoz planejada 2 deps 3 garagenstodo c/armários, lindo!! RS750.000.00 Portal Tel.: 548-5512 4/3119 CJ 1502.
LEBLON - Alto Leblon. 250 m* .Vistão Lagoa, claro, indevassado,4 dormitórios, salão, living, armà-rios, lavabo, copa-cozinha. 2deps.. 2 vagas. RS 480.000 MaxM-móvel Tel.: 512-6220 (M-5)
LEBLON - Alto Leblon. Apto. c/vis-taço p/mar. varanda, salão, orlgl-nal 4 qtos. (suite), 3 vagas útil,200 m'. RS 600.000 Perfil Tel.: 512-0787 CJ 4678 (P-1)
LEBLON — Andar alto junto D.Mo-reira vista mar salão s jantar 4
qtos (suite) 3 bhs decorados copacoz dependências 1 garagem. R$630 000,00 Tel.: 512-9777 Ref.: JB-4/2336 C.18153
LEBLON - Apt° 1 p/andar, varan-dão. salão, s/jantar, 4 qtos. (sui-tes). lavabo, copa-cozinha, 2deps., 3 vagas. RS 750 000 PerfilTel : 512-0787 CJ 4678 (P-1)
LEBLON — Conformtável duplex,250m', salões, lavabo. 4 qtos. sui-te. armários, varandas, depen-dências, pronto morar, s/vaga,apenas RS 260 000 Diretriz, Tel.:548-2922 / 548-2850 Cr.25795Ref.D-4/4170
LEBLON - Delfim Moreira, salão,sala/jantar, 4 qtos. suite, lavabo.copa-cozinha. duas deps., duasvagas. 200m'. Maiores informa-
çóes Pertilimóveis Cj 4678 Tel.:512-0787 P6
LEBLON - Imperdivel,
vistão Mar. Quadrlssi-ma. Decorado. Varan-
dfio, 2 vagas, salSo 2ambientes, sala jantar,4 quartos, rico armã-rios, ste. banheiro, la-vabo, copa-cozinha
planejada, deps., play,RS 750.000 Tel.: 275-8881 / 813-4294 C12602
LEBLON — Junto Delfim Moreira,12° andar, vista mar. alto nivel.230m!. living. 4qts (suite). • RS630 000 vagas, vazio. Tel.: 548-7981 / 548-8207 Cr.21988
LEBLON - (PróximoVisconde de Albuquer-
que) 1 p/andar 300m*2 salóes 4 amplos
quartos 2 dependên-
cias 2 garagens RS570.000 Tel.: 389-4184
/ 9989-8795 / 493-8586
Cr.10622
LEBLON • Quadra da praia, varan-dão, 4 qtos. (2 suites), lavabo. co-
pa-cozinha, 3 vagas, 2 deps. RI850.000 Perfil Tel.: 512-0787 CJ4678 (P-1)
LEBLON - Quadra praia, 1 p/an-dar, sol manhã, varanda, salãotábuas corridas. 4 qlos. (suite) ar-mários, lavabo. banheiros, copa-coz. kit 2 qtos. empregada, ba-nheiro. área. 2 vgs. escritura. R$735.000 Sóimóveis. Tel.: 512-3322/9918-2711 (R-5) Ref.: 4099
LEBLON - Quadrissima
praia 1 p/andar novoluxuoso sal&o varan-dSo 4 quartos muitos
armários 2 garagensRS 500.000 Tel.: 389-4184 / 9989-8795 / 493-8586 Cr.10622
LEBLON — Quadrlssi-ma. VistSo Mar! II Sa-lões + sala de jantar c/110m*. lavabo. 4 quar-tos (suite), copa-cozi-nha planejada. 2 de-
pendências, 2 vagas.
RS 950.000 Tel.: 512-3322 Sólmóveis DM/4201
LEBLON - Raridade. RS 396000Vista parcial mar/lagoa/verde/Cristo, sacadas, salão, 4 qtos.(suite) armários, banheiros, lava-bo. ampla copa-coz., 2 deps ,playground. s festas. SóimóveisTel: 512-3322 (R-10) Ref: 4535
LEBLON — Selva de Pedra Andaralto. 160m'. pronto morar. Salão,sacada. 4 qtos (suite), armários,banheiros, copa-cozinha. depen-dência. 2 garagens. RS 400 000Perfil Imóveis Tel: 512-0787 CJ4678 (P4)
LEBLON — Suntuoso apartamen-to. fino gosto, salão, s jantar, va-randa. quatro suites, armários,closet. lavabo. copa-cozinha.2deps. 3çars RS 750 000.00 AP1Tei 548-2070 ci. 1550

LEBLON • Varanda, salão, lavabo.4 suites, suites, copa-cozinha. ar-mários, 2 dependências. 4 gara-gens. prédio play. piscina. RS500 000 MaxMmóvel Tel.: 512-6220/ 9953-0244 Creci 18573
LEBLON • Varandão, salão, salaIntima, lavabo, 4 dormitórios. 2stes. armários, copa-cozinha pia-nejada. 2 deps, 4 garagens. Ma-xi-lmóvel Tel.: 512-6220 / 9953-0244 CJ 4160 Creci 18573
LEBLON — Vende im-
perdlvel oportunidade
2quadra frente 1' lo-
cação alto luxo sala
4qtos 1 suite 2vgas RS
430.000,00 avaliamos
EV. Imóveis Cr. 20745
Tel.: 294-5137 9623-
7340.
LEBLON — Visconde Albuquer-
que próximo praia amplo claro260m* salão jantar quatro dormi-tórios (suite escritório) duas va-
gas. RS 710000 Casa Nossa Tel.:540-6111 J.1201
CLASSIQUALIFICADOS-516-5000-Essa linha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições até as19h. Para as edições dedomingo e segunda-feiraaté as 20h de sexta-feira.

Cobertura*
IPANEMA - Arnaldo SuquermamVende Praia Duplex, 1 p/andar.Salão, sl.jantar, lavabo, original4qtos. (3qtos), 2banhs, copa-cozi-nha. dependências, ar central,3vgs. Tel.: 523-1555 /523~4857/287-0148 CJ-2388
IPANEMA — Barão
Torre, junto Aníbal,
vista Lagoa, amplo ter-
raço, piscina, sauna. 2
salóes, lavabo, 5 qtos,armários, ste. 2 deps, 2
vagas Estudo permutaTel.: 512-6220 CJ 4160
M3
IPANEMA - Cobertura trlplex com480m\ sendo 1o piso: salão 70m',lavabo, 04 quartos com suite, 02banheiros, cozinha, área de servi-
ço, dependências de empregadacompleta, 2° piso salão 34m\ va-randão, lavabo,02 quartos c/ sui-te. banheiro, depósito, sauna, 3°
piso terraço com lôSm1,piscina deazulejo, excelente cobertura, 02vagas, salão de festas, play. Imo-biliaria SUIça tel. 5408786/239-4646 q 1362 REf: VCO 02.
IPANEMA — Cob. triplex suntuo-sa, 590m\ impecável, terração.
piscina, varanda, salões, s. jantar,4qts (2sts), banheiros, copa-cozi-nha. dependências, 2gars. RS850.000,00 API Tel.: 548-2070 CJ.1550.
IPANEMA - Cobertura triplex com4 qtos. 1 escritório, 2 dependên-cias empregada, piscina, sauna. yExcelente preço. RS 850.000 Tel.:813-0773 Cr 25908
IPANEMA — Cobertura muito bemlocalizada, pertinho de tudo. ter-raço, salão, 3 suites, muitos ar-mários, copa-coz. planejada, dep.,2 gar., RS 360.000,00 Tel.: 522-1384C. 15202.
IPANEMA — Cobertura melhor
ponto do bairro 650m* raro corvtorto amplo terraço piscina (6m x6m x 2 mts) slâo 4 qtos 2 suites 2
gar RS 850.000,00. Tel.: 522-1384 C15202.
IPANEMA — Cobertura dúplex, RS240 000 Junto Vinícius. 2p/andar,terraço, salão, 3qts (suites), armá-rios, cozinha planejada, vaga, va-zio. (AC3/1068) Tel.: 548-7981 /548-8207 Cr.21988
IPANEMA - Cobertura duplex,Quadra Praia. 480 m1, grande sa-lão, 5 quartos (1 ste), lavabo, ter-raços, vista Leblon e Ipanema, 2vagas, play. Dona Ester Tel.: 259-9705 / 512-8866 I Cf. 9797
IPANEMA — Espetacular Cobertu-ra Triplex!!! 590m1. 2 Salões, va-randóes, 5 quartos, 3 suites, lava-bo. copa-cozinha planejada, 2dependências, terraço, piscina,sauna. 2 vagas escritura. RS950.000 Tel.: 2364697 Creci 21156.
IPANEMA - Excelente coberturaduplex, salão, 2qtos. armários,dependência, suite, 2° pavimentosala, piscina, vista mar. 3® pavi-mento solariun, garagem. Tel.:240-6582 / 9183-6090 Cf.14783
IPANEMA — Nascimento Silva, lo-calizaçào privilegiada edifício no-vo, andar alto, luxuosa, bela vista500m2, terraço piscina, living, jan-tar escritório, três suites, quatrovagas RS 1.480.000. Veja aindahoje Casa Nossa Tel.: 540-6111 J.1201
IPANEMA - Oportunidade. Cober-tura triplex. Salão, varandão, la-vabo, 2 stes amplas/closets, cozi-nha montada, living, piscina,solarium, 2 vagas. RS 480.000 BobImóveis Tel.: 523-3277 / 9139-0023
IPANEMA - Próximo praia. Du-
plex. vista momntanhas / mar. ter-raço, varanda, sala, 3 quartos ( 2suite), 1 vaga. Pronto morar!! RJ450.000 Internacional ImóveisTel.: 247-9686/522-1818
IPANEMA — Quadra
praia, vista mar/La-
goa/Cristo, duplex,
500m*. pronta morar,terraços, piscina,churrasqueira amplosdormitórios, 3 stes, 3vgs Tel.: 512-6220 CJ4160 M3
IPANEMA - Raridade coberturaduplex, varanda, salão, lavabo, 2amplas suites (originalmente 3
qtos.). cozinha, dependências. 2®/3*: piso salão banheiro terraço,
piscina, garagem escritura. R$480.000 Tel.: 287-6090 Creci 14827
Imúmomo VEMDCJ

SÓMStftanMA!
Avaliar, comprar, vender ou alugai

IPANEMA - Redentor. Cobertura420 m' , finamente decorada, sa-lões, varandão, 3 quartos (original4). armários, copa-cozinha plane-jada, deps., terraços, piscina,churrasqueira. 2 vagas. RSBOO.OOO MaxMmóvel Tel.: 512-6220/ 9987-9193 CJ 4160 (M-10)
IPANEMA •— Ricardo FernandesImóveis "(Viera Souto)", USS1.200.000 . frontal maril! Única,duplex. 400m2. 5 quartos (3 sui-tes), terraço, piscina, salão de jo-gos, closet. 2 vagas. Tel.: 539-7876CR. 23.351 Permuto cobertura me-nor (Temos outras).
IPANEMA — Ricardo FernandesImóveis "(Farme de Amoedo)",única dupiex. 300m2. RS 680.000 .3 quartos, 2 salas, suite, lavabo,banheiro social, piscina, sauna,terraço, churrasqueira, 2 vagas,reformada. Tei.: 539-7876 CR.23.351

APARTAMENTOS, CASAS, ESCRITÚRI0S, LOJAS

E TERRENOS. COMPRA OU ALUGUEL ACESSO FÁCIL.

via internei;

www.e-imoveis.com.br
ANÚNCIO 6RÂTIS — Basta incluir as informações solicitadas
do seu imóvel em nosso site, que ele será veiculado
rapidamente sem nenhum custo para você. A
atualização do site é feita diariamente.
LANÇAMENTOS — Não deixe de aproveitar também a página
de lançamentos imobiliários, onde novos
empreendimentos serão mostrados com detalhes,
inclusive com fotos e plantas dos imóveis.

Consutte o nosso web site
www.e-imoveis.com.br

para maiores detalhes.
Entre em nosso site e veja como é
fácil mudar seu jeito de fazer
negócios. Afinal de contas, você não
pode ficar al, imóvel.

0 ENDEREÇO DO SEU NOVO ENDEREÇO.

e-lMÓVEIS.com.br

IPANEMA — Ricardo FernandesImóveis (R.Redentor), triplex450m1. vista Cristo. 4 salas orlgl-nalmente 3qtos, (2sts) 2 vgs, va-randa terraço sauna, piscina,churrasqueira, jardins, lago mar-more italiano, armários reforma-da RS 800.000 Tel/Fax 539-7878Cr.23351
IPANEMA — Vieira Souto juntoMaria Qultéria, dúplex,fundos,vista lateral mar, terraço, 2satóes,3qts, 3banhs, 2vgs, RS 480.000Tel.: 548-7981 / 548-8207 Cr.21988
IPANEMA — Vista total mar, exce-lente dupiex sal&o dois dormitó-rios (suite) home theatre piscinasauna ducha churrasqueira 33001*C3597 Tei.: 512-5141 Jacta.
JARDIM BOTÂNICO —
Vista ampla, piscina,sauna, churrasqueira,
terraço, varandão, sa-
18o, sala jantar, escri-
tório. 6qtos, suite, ar-
m&rios, 4 banheiros,
copa-cozi, 3 depen-
dências, garagem p/3carros RS 680.000 Tel.:
274-2247 C.17442
LEBLON - Cobertura Linear Arqui-tetura Anos 50! Terraço 150m,sauna, ducha, jardins, salão, lava-bo. 3 quartos (1 suite c/sala debanho, closet c/clarabóia e varan-da), banheiro, cozinha planejada,lavanderia, dependências empre-
gada, 3 vagas. Tenho outros. Tel.:522-1941
LEBLON - Cobertura 400 m' du-
plex, varandão, 3 vagas, 4 qtos. (2suites), 2 deps. RS 1.280000 PerfilTel.: 512-0787 CJ 4678 (P-1)
LEBLON — Cobertura duplex, 1'
quadra, residencial serviços, 2ótimas suites, (or.3 qtos), sala, va-randa, terraço, churrasqueira, to-da infra-estrutura, 2 vagas, opor-tunidade Tel.: 256-8870 Crci 8232
LEBLON - Quadrissima
do Leblon, cobertura
duplex. 1* locação, Vi-
Ia de Palma Residence
Service, varanda, sala,
2 quartos, suite (podefazei- 3° quarto), cozi-
nha. 3 banhs. terraço
c/ piscina, vista parcialdo mar, 2 garagens.Tratar Tel.: 371-9750/
9619-6546/ 262-1005
C.j. 4470
LEBLON — Quadrlssi-
ma, dúplex, sala, sala
jantar, lavabo, varan-
das, piscina, copa-coz.
planejada, excelentes
armários, 2sultes
(orig.4), 2gars„ RS
880.000 Tel.: 551-9573
/9984-8S75 Cr.25476
LEBLON — Ricardo FernandesImóveis "(Prol. Brandão Filho)",RS 900.000 . única duplex, vistamar/lagoa, 440m2, alto padrão, 5
quartos, 3 (suites), jardim, sauna,churrasqueira, elevador, bar, pis-cina. Tel.: 539-7876 CR. 23.351

CASAS

4 ou mais Quarto»
IPANEMA — Casa. Excelentetransversal, 350m'. trlplex, 4qts,salões, ótimo estado, 2vagas, RS600.000 (AC3/1100) Tel.: 548-7981 /548-8207 Cr.21988
LEBLON — Casa luxo AvenidaNiemeyer, 500 - condomínio Yu-cas - 5 suites. 3 sles. piscina sau-na garagens vista total mar. Mar-car visitas - Carlos - 256-5977 -
9973-6832

TERRENOS
IPANEMA • Zona Norte e GrandeRio Procuro terrenos para cons-trução de edifícios e casas popu-lares. Com proprietários e corre-tores. Tratar Construtora RealS.A. CJ. 3891 Com José HilárioTel.: 259-3559 / 262-1038

V7
Gávea
Jardim Botânico
Lagoa
Vtdigaf

APARTAMENTOS

Conjugado»
JARDIM BOTÂNICO -
Avaliamos e Vende-mos Rapidamente seuimóvel. Temos o maiore mais diversificadocadastro de compra-dores. Fale c/a gente.Júlio Bogoricin Imó-veis Tel.: 637-7979 CJ-3924

2 Quarto»
COPACABANA - R. Gentil, Arpoa-dor, Residencial La Reserve, via-tão mar, luxo, varandão, 2 suites,mobiliado, cozinha equipada, va-gas, Tel.: 523-1499 Exclusivo.
CLASSIQUALIFICADOS-516-5000-Essa ünha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições ate as19h.

RECREIO R I S ! IJ I. N i: I A L.

Loc.iliz.ido em B.irrn Bonit.i • Do lado das melhores praias do Rio

3 e 4 QUARTOS e COBERTURAS

Alto Luxo da Construtora Santa Isabel
Muito lazer, tudo já funcionando

Com apenas R$ 46.200, na cscrrtura, você recebe as chaves do
seu apartamento e paga o saldo em 72 meses, já morando.

Visitas ao prédio, diariamente, com FUTURA(Stand),
Av. das Amóricas, Km 19. Junto ao Recreio Shopping.

Tels. 490-0308/490-1376/512-8177.
Propriedade e Incorporação

C A 11 Z
CONSTRUTORA Vendas

EMPHÍ.tNDIMtNIUSEPARTICIPAÇ0L3
i SANTA ISABEL PFUTUM-A qualidade que você exige- -J'i rVlyl\nCKCIJ-72S

GÁVEA - Alto Gávea. Extraordiná-rio 3 dormitórios (transformadoem 2 qtos). amplo living, sala jan-tar, armários, closefs, cozinha,dependências, garagem. Segu-rança Condomínio Fechado.Oportunidade!!! RS 220.000 Sói-móveis Tel.: 512-3322 (RPM 2378)
GÁVEA • Espetacular localizaçãoGen. Rabello junto Shopping. Lin-do, 2 amplas salas, 2 qtos. armá-rios jardim inverno, reformado.Sólmóveis (ZV-2765) Tei.: 512-3322
GÁVEA — Major Ru-
bens Vaz. Claro, silen-
cioso, perto do verde.
Sala, 2 ambientes. 2
dormitórios, suite.
Ótimos armários. Ga-ragem escritura. R$200.000 Tel.: 9131-8132
C.8S77
GÁVEA - Parque Gaivotas. Andaralto, indevassável, 2qtos., (suite),montado, armários, total infra-es-trutura. Oportunidade. RS 220.000
(JB2587) Tel.: 493-1893 / 495-3500CJ4661 "Odeon"
GÁVEA - Vendo 2 quartos, recémrestaurados, acabamento de 1',vista privilegiada, c/escritóriomultimidia, cozinha planejada evaga de garagem. Tratar Tel.:259-8178
GÁVEA — Vista espetacular Cris-to/Lagoa/Joguél, sala, 2 qtos,deps completas, vaga, andar alto.Tenho outros. Tel.: 9941-2572 Cre-d 26167
JARDIM BOTÂNICO ¦ Rua Tran-
quila. Vazio, boa sala, 2 qtos. comarmários, banheiro social, cozi-nha, área, dependências empre-
gada. RS 120.000 Tel.: 553-5767Sóimóveis Ref.: El 2076 www.soi-moveisclassificados.com.br
JARDIM BOTÂNICO - Rua Irans-versai, salão, 2qtos, dependôn-cias, garagem, fundos, prédio pe-queno, farto comércio. RS 130.000Estudo carta. Cr.23222 Ligue Tel.:265-0603 /S56-6992 /96A7-9767.
JARDIM BOTÂNICO - Local nobre,varandão, sala, 2quartos, suite,copa-cozinha, dependência, gara-gem, finamente decorado. RS230.000 Júlio Bogoricin Tel.: 537-7979 CJ3924 R21769
JARDIM' BOTÂNICO - Horto Fio-restai. Aconchegante, tranquillssi-mo, frente, prontinho. Sala. 2 dor-mitórios, armários, banheiro,cozinha decoradinhos, dependên-cias. RS 110.000 Sólmóveis Tel.:512-3322 /540-8126 (EW-2775) Ava-liamos
JARDIM BOTÂNICO • Localização
privilegiada, prédio luxo, exelenteapto, ISOm*. salão, varandão, 2
qtos, suite, montado, duas vagasescritura Imperdivel!!! RS 260.000Tel.: 569-8508 Ref.3516
LAGOA - Aconchegante varandi-nha. sala 2 ambientes, 2 quartos,armários, suite, blindex, copa-co-zinha, dependências, garagem.Oportunidade Avaliamos Sóimó-veis Tel.: 523-2422 Sl 2128 B
LAGOA - Edifício Gemini. GastãoBaiana Syma vende, vista total,andar alto, sala, 2 quartos (origi-nal 3). deps, garagem. RS 180.000Marcar visitas 2*1 Tel.: 523-3344Creci J. 9554

LAGOA - Epitácio Pessoa, andaralto, vista lateral lagoa, sala,2quartos, dependência emprega-da, garagem. RS 160.000 Júlio Bo-
goricin Tel.: 537-7979 CJ3924R21791
LAGOA — Epitácio Pessoa vistatotal lagoa verde tranqüilo salão 2suites copa-coz planejada dep garraridade apenas RS 230.000,00.Tel.: 522-1384 C15202.
LAGOA — Epitácio Pessoa andaralto frente vistão lagoa salão 2
qtos (original 3) coz planejada dep
gar oportunidade única apenas RS285.000.00. Tel.: 522-1384 C 15202.
LAGOA - Excelente localização!!Vista deslumbrante verde/Cristo,sala, 2 dormitórios (suite), copa-cozinha planejada, dependênciascompletas, vaga escritura. RS220.000 . Sólmóveis Tel.: 553-4818/ 554-8911 Ref.:DB2026
LAGOA — Excelente condomínio
piscina serviços de lavanderia pa-sadeira xerox computador etc.Varanda vista Lagoa sla 2 qtos stearms coz deps gar. RS 230.000Tei.: 522-1384 C.15202
LAGOA - Fonte da Saudade. Lindoapartamento, pronto para morar.Sala, 2 quartos, suite, escritório,varandinha, armários fino acaba-mento, cozinha planejada, deps.,1 vaga; total infra-estrutura. Tel.:521-6042 / 267-6386 / 9607-3923 C.2085
LAGOA — Fonte Saudade. 2 qtos.,suite, sala 2 ambientes, varanda,dependência, armários, piscina,sauna, Squash, garagem, RS210.000 AC Marinho T: 495-9571/9983-3*52 Cr.16.449
LAGOA - Gastão Bahiana. andaralto, sol da manhã, vistão verde/mar, sala, 2quartos, suite, depen-dência. garagem. RS 170.000 JúlioBogoricin Tel.: 537-7979 CJ3924R21637
LAGOA - Residencialmente Epitá-cio Pessoa. Espetacular localiza-
çáo, aconchegante sala, 2 dormi-tórios, armários, cozinhaespaçosa, dependências comple-tas, silencioso, vista p/ o verde.Prédio cl infra-estrutura e par-queamento. Tel.: 548-8842
LAGOA - Rua tranqüila, arboriza-da. segurança,bucólico apto., va-randa, sala, 02 qtos. (suite), ar-mários embutidos, cozinha, depscompletas, 01 vaga. SóimóveisTel.: 512-3322 CodR-18/2777
LAGOA — Silencioso. Prontissi-mo morar!!! Novo. Segurança. To-tal infra-estrutura, squash, varan-da. sala, 2 dormitórios (suite),armários, deps. completas, gara-gem. RS 210.000 Tel.: 521-7726/ 512-6220 CJ 4160 (M16)

3 Quarto»
É INCRÍVEL!
3QTS LAGOASó RS 300.000,00 (ótima locali-zaçào) fie 2 p/ and. sla suite2bhs copacoz. deps gar AlcirMota Tel.: 239-5499 A3/0615CJ-4510.

GÁVEA - Madre Jacinta, dentro doverde, varanda, salão, 3 quartossuite, copa-cozinha, dependência,
garagem, pronto morar. RS270.000 Júlio Bogoricin Tel.: 537-7979 CJ3924 R32070

LAGOA NO LADO DE
IPANEMA

A PORTAL EXCLUSIVO
VISTÃO CINEMATOGRÁFICO FREN-
TE, LOCAL PRIVILEGIADO PRONTO
P/MORAR. SALÃO SALA JANTAR 4
QTOS (ATUAL 3) SUÍTE DUPLA
FRENTE P/LAGOA; 3 BANHS. COPA
COZ PLANEJADA DEPS. TODO C/AR-
MÁRIOS MACIÇOS, 2 GARAGENS.
RARIDADEI R$ 525.000 TEL: 548-
5512 4/3258 CJ 1502 AVALIAMOS.

GÁVEA - Malavolti & Araújo. RS268.000 Ar puro montanha, sala, 3ambientes, sacada, 2 banheiros, 3qtos. armários, copa-cozinha pia-nejada, área, lavanderia, depen-dência. Excelente investimento.200m, 1 vaga. Avaliamos! (AV-3414) Tel.: 523-1886/ 9996-3864.CJ4868MAemail: tafwtrip.com,br
GÁVEA — Muito bem localizadomuita segurança varanda slão 3
qtos suite excelentes armárioscoz planejada dep gar apenas RS310.000,00. Tel.: 522-1384 C15202.
GÁVEA - Praça Santos Dumont.apartamento pronto morar, sala,vista verde, 3 quartos, suite, de-
pendência, garagem, oportunida-de. RS 200.000 Júlio BogoricinTel.: 537-7979 CJ3924 R32102
GÁVEA — Protel luxo no melhor
ponto. Excepcional, salão, 3 q-tos (ste),cozinha planejaada, áreaserviço, deps empregada, vagaescritura RS 360.000 Tel.: 294-7627CJ 4702
GÁVEA - RS 160.000 2vgs., R. Pa-dre Leonel Franca, fundos, silen-cioso, ótima vista, sala, 3qtos., ar-mário, banheiro, cozinha,dependências completas. PerfilImóveis Cr 4678 Tel. 512-0787
(PIO)
GÁVEA - R. Gentil, dentro do ver-de, excelente condomínio com se-
gurança, original 3 quartos, sala,2 quartos (suite), armários, ba-nheiros, cozinha, dependências,vaga. RS 220.000 , Tel.: 523-1499Exclusivo.
IPANEMA - Barão de Jaguaribe,andar privativo, local nobre, sa-lão, 3quartos, suite, dependên-cias, garagem, pronto morar. RS425.000 Júlio Bogoricin Tel.: 537-7979 CJ3924 R32089
JARDIM BOTÂNICO • Oportunida-de. Rua tranqüila, apt° tipo casa, 2salas, varanda, 3 qts, arms, banh.social, cozinha, deps compl. RS180.000 Tels.: 2554048 / 9618-5257. Creci 22950.
JARDIM BOTÂNICO • Maravilhosoapto. frente, reformado, sala.3(tfos, armários, 2banheiros, cozi-nha, armários, dependências, ga-ragem escritura. RS 255.000CJ4009 Tel.: 558-3030 PI/3/0507LQ
JARDIM BOTÂNICO —
Alexandre Ferreira re-
formadissimo fundos
silencioso sala 3 qts.armário suite banheiro
cozinha dependencias
garagem R$ 245.000,00
R. Jardim Tel.: 239-
4432 / 239-8445 Rj-3/
586 CJ.659.
JAROIM BOTÂNICO — Rua nobre,
pré-lançamento, antecipe já, apts2, 3 e 4 qtos c/infratestrutura, 2vgs, partir RS 170.000,00 financia-dos direto. Tel.: 9978-8555 CR26313.
JARDIM BOTÂNICO — Oportuni-dade únical RS 190.000,00, gara-gem, escritura, vista Cristo, fren-
te. vazio, sala. 3 qts. 2 banhs,
copa-cozinha, dependências.Chaves API Tel.: 548-2070 CJ1550.
JARDIM BOTÂNICO — Llnau Pau-Ia Machado alto luxo melhor ofer-
ta salão 3 qaurtos suite cozinha
planejada depend. 2 vagas RS
370.000,00 Sóimóveis Tel.: 540-
8133 MX3767.
JARDIM BOTÂNICO - 1* locação,sala, 03 quartos, varanda, copacozinha, 200m' de área útil, 02vagas, totalinfraestrutura, parte fi-nanceira. Imobiliária Suiça tel.:540-8786/239-4646 CJ 1362 Ref.:VAP 305.
JARDIM BOTÂNICO - Vista Lagoa,vista Jardim Botânico. 3 qtos.. sa-Ia. dependências completas, va-
ga. Tenho outros. Tel.: 9941-2572Creci 26167
JARDIM BOTÂNICO — Localiza-
çáo privilegiada espetacular. Va-randão, sala 2 ambientes, 3 qtos.suite, armários, cozinha planeja-da, 150 m' 2 garagens. Sólmóveis
(ZV-3442) Tel.: 512-3322

JARDIM BOTÂNICO — Próximoteatro tablado excelente portariasala três quartos dois banheiroscopa coz dependências garagem220.000 Franco Imóveis 267-5043.
JARDIM BOTÂNICO •
R.Maria Angélica. Ôti-mo 3qtos, suite, varan-
das, dependências, 2vagas, prédio infra-es-
trutura. R9 280.000 Vi-
sitas 2a/6af. Tel.: 533-6589 /9615-2098CJ2783
JARDIM BOTÂNICO - 3 qtos. (sul-te), vista verde, dependênciascompletas. 2 vagas. Tenho ou-tros. Tel.: 9941-2572 Creci 26167
JARDIM BOTÂNICO -1 por andar,excelente estado, salão, lavabo.3 qtos (ste), deps, 2 vagas, play RS360 000 J.L Imóveis Tel.: 509-1703Cj 3320
LAGOA — 200m2 vis-
tão RS 350.000.00 2
vgs. escrituradas pré-dio novo varanda cine-matografica salão 3ambientes 3 qtos. sui-
tâo banheirão copa-
coz. luxuoso Cel.: Tel.:
9628-4650 Tel. 547-9787 Ref: JB-350.
LAGOA - Alexandre Ferreira ex-celente 3 qtos. (armários) suite,dependências completas, varanda
panorâmica, vazio, garagem, pré-dio luxuoso. RS 240.000 Tel.: 274-5908 /9124-2429 Creci 21077
LAGOA - Av.Epitacio Pessoa RS350.000 ótimo estado! Todo fron-tal, vista imperdivel, indevassá-vel. Sol manhã, claro, arejado.Sala 2 ambientes, 3qtos (suite),armários. Copa-cozinha planeja-da, dependências completas. Ga-ragem, playground, sauna. Tel.521-6446 Creci 11527 BNI-138/PL
LAGOA - Carvalho Júnior (Exclu-siva). Epitácio Pessoa. (Espetacu-lar oportunidade) Maravilhoso, in-fraestruturado. (orig.4 qtos.),cinematográfico, decorado, armá-rios super-refinados, silencioso.RS 300.000 Tel.: 522-7757 /9999-2902
LAGOA - Edifício Ge-mini • Nossa especiali-dade - Temos as me-
lhores vistas da lagoa.
Uma, duas ou três va-
gas. Apartamentos e
cobertura. A partir R$
160.000 Consulte-nos:
287-6090 Creci 14827
LAGOA - Epitácio Pessoa. Vista
panorâmica. Lindamente decora-do, salão, 3 dormitórios, amplasuite, armários, cozinha, depen-dências, garagem, play. Avalia-mos (ZV3748) Sólmóveis Tel.: 512-3322
LAGOA — Epitácio Pessoa vistaLagoa/verde sala bar lavabo 3
qtos (original 4) 2 banheiros coz
planejada deps gar. Apenas RS335.000 Tel.: 522-1384 C.15202
LAGOA — Epitácio Pessoa frentesala 3 qtos suite muitos armários2 bhs coz planejada dep gar de-marcada apenas RS 250.000,00.Tel.: 522-1384 C15202.
LAGOA - Epitácio Pes-soa, vista deslumbran-
te, reformado, sala. 3
quartos (1 suite), cio-set. armários, deps,vaga. R$ 330.000 Tel.:512-3322 / SólmóveisDM/3877
LAGOA - Excepcional apartamen-to, luxo, reformado, pronto morar,inúmeras benfeitorias, 2 sls„ 2
qtos. (originalmente 3), lavabo,banheiro, cozinha planejada, de-
pendências, 2 vgs. RS 220.000Tel.: 287-6090 Creci 14827
LAGOA - Excepcionalmente Ale-xandre Ferreira. Espetacular lo-calizaçào, apaixonante salão 2ambientes, varandas, 3 dormitó-rios, 1 suite, cozinha espaçosa,dependências completas. 2 porandar. Prédio luxuoso. Garagemescriturada. Tel.: 548-8842
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AVALIAÇAO GRÁTIS

AV. VIEIRA SOUTO - APART-
HOTEL ALTÍSS. LUXO VISTA
MAR AND. ALTO SLA 2 QTS.
ISTE) 2 BHS. COZ. 2 VGS. R$
680.000,00 (REF: A2/0204).

AV. RUI BARBOSA - 480M2
PANORAMICOS ALTO PA-
DRÂO MORADIA! SLÕES 4
SUÍTES (1 MASTER) 5 BHS.
COPA-COZ. LAVAND. 4 DEPS.
3 GAR. (REF: A4/0).

FELIZ

NATAL!

AV. ATLANTICA (LEME) -
EDIFÍCIO CLASSE "A"
VARANDÕES LIVING SL.
JANT. 4 QTS. (2 STES) CO-
PA-COZ. PLANEJ. 2 DEPS.
4 VGS. (REF: A4/0693).

AV. DELFIM MOREIRA -
650M2 DE LUXO VARAN-
DÕES 4 SUÍTES PISCINA 3
DEPS 4 GAR ALTO LUXO
REF: A4/0527.

AV. VIEIRA SOUTO - "THE BEST"
-270M2! CINEMAT. VISUAL LIVING
SL. JANT. ESCRIT. 3 QTS (STE)
(ORIG. 4Q) 2 BHS + LAV. COPA-
COZ. DEPS. 2 GAR. (REF: A4/0650).

R. VISC. PIRAJA, 580 - SUBSOLO 118/119 - IPANEMA

LAGOA - Fonte da Saudade. Sa-
lào. sala jantar, lavabo. 3 quartos,armários (1 suite hidromassa-
gem). cozinha planejada, gara-
gem. RS 320.000 Tel.: 224-5317 /
9971-7300 Cr: 15514.
LAGOA — Fonte da Saudade! Vis-
ta verde/Lagoa, impecável, salão,varanda. 3orig. 4qts (armários)suite banheiros cozinha (planeja-da) 2gars RS 400.000.00 API Tel.:548-2070 cj. 1550.

t)

LAGOA — Fonte Saudade vistâoLagoa Cristo verde pronto morarvarandão salão 3 qtos. suite ar-mários cozinha planejada 2 vagasSóimóveis 540-8133 MX3859.
LAGOA — House's Business.Oportunidade! Sala, varanda. 3qtos (suite) banheiro cozinha de-
pendência garagem. R$ 240.000Tel.: 522-6959 GLS 3/396 Creci9531
LAGOA — Mais barato, impossl-vel! Rua tranqüila, prédio com va-randão, frente linda vista, salão 3qtos (suite) 2 banhs copa coz deps2 garagens. Apenas RS 285.000Portal Tel.: 548-5512 3/5427 CJ1502 Avaliamos.
LAGOA - Rua Bogari, prédio novo.lazer completo, varandas, sala. 3
quartos, suite, dependência. 2 ga-ragens. decorado, só mudar RS250.000 Júlio Bogoricin Tel.: 537-7979 CJ39924 R32036
LAGOA • Sacopã, varandão, vistaLagoa, sala, 3 quartos, suite, de-
pendência. 2 garagens, prontomorar, RS 295.000 Júlio Bogoricin•Tel.: 537-7979 CJ3924 R32180
LAGOA - Sacopã, par-te baixa, 7° andar, ex-
cluiivo. Varandão, sa-Ia, 3 quartos, suite,copa-cozinha, depen-dência, 2 vagas, infra-estrutra. RS 285.000Tei.: 813-1319 Creci21.988
LAGOA — Salão. 50m'. 3 qtos(ste), original 4, banheiro, armâ-rio, tábuas corridas, copa-coz, de-
pendências, garagem, 143m'Tel.:256-8870 Creci 8232
LAGOA — Vista cine-
matogrifica clientes
especiais prontíssimomorar varandas 3 qts.
(suite) lindos armários
copa/ coz. separada
(planejada) dependên-
cias garagem R$360.000,00 oportunida-
de Tel.: 540-8786 9945-1729 Suiça CJ 1362Ref. SAN 3/001.
LAGOA - Vistão, andar alto, hall
privativo, salão 2 ambientes, 3
quartos (ste), banheiros decora-dos, ótimos armários, dependên-cias completas, 1 vaga. Só RS310.000 Tel.: 521-6042 / 267-6386 I9607-3923 C. 20085

4 ou mais Quarto*
"PADRÃO SANTA IZABEL"

J. BOTÂNICOSegur.24 horas, Eurlco Cruz, vistaverde, Cristo, living, 4 qtos., arm„suite. 2 bhs + lav.. copa-coz., 2deps., gar., RS 420 000.00. MMHouse Tel.: 512-9777 Rel.JB-4/2356 C.1B153.
E UMA RARIDADE!

4 QTS. ABARONESA POCONÉApenas R$ 330.000,00 infra-est.lazer avarand slâo suite 2 bh3+ lav. copa-coz deps 2 vgsAlcir Mota - Tel.: 239-5499 A4/0692 CJ 4510.
INCRÍVEL!

4 QTS. GÁVEA
200m2 (Arthur Ararlpe) cinemat.vista! Re alto slâo sl. jtr bh + lav.copa-coz dops gar R$ 340.000,00Alcir Mota - Tel.: 239-5499 Ml0256 CJ 4510.
GÁVEA - Avarandado, edifício in-fra-estruturado, salão, varandão,4 quartos, suites, lavabo, copa-co-zinha planejada, área, dependên-cias, 3 vagas escrituradas. RS500.000 . Tel.: 549-7710 (W4/155)C.16,774
GÁVEA — Disk avalia-
ção. R. Jardim, vende-
mos, alugamos, admi-nistramos com totalsegurança e assessoria
jurídica gratuita, pro-fissionais competen-
tes. disk Tel.: 239-8445
CJ659.
GÁVEA — Magnifico Salão, va-randão. 4 quartos, 2 suites, exce-lentes armários, 4 banheihos, co-
pa-cozinha planejada, deps.. 3vagas escritura, play. RS 490.000Tel.: 236-4697 Creci 21156.
GÁVEA — Prédio luxo c/varandatotal infraeslrutura, frente vistaverde salão 4 qtos (atual 3) suite 3banhs copa coz deps 2 gar. Pronto
p/morar. RS 350.000 Portal Tel.:548-5512 4/2916 CJ 1502 Avalia-mos.
GÁVEA - Sol manhã, varandas,salão, 4 quartos, armários, sui-te, lavabo, copa-cozinha planeja-da, dependências, 3 vagas, play.Imperdivel. Apenas RS 400.000 .Tel.: 9701-1133 C.8519
HUMAITA— Diniz Tá-vora vende Fonte da
Saudade. Bucólico,
verde total, dentro fio-resta, indevâssavel, si-
lencioso. Rua Macedo
Sobrinho. Varandas,
impecável, salão, 4
qtos, 2 suites, banhei-ros, copa-cozi planeja-da, dependências, 2
garagens R$ 400.000
Chaves imobiliáriaTel.: 287-4238 /9964-5172 /9973-S984 B-
NI134/173WE
LAGOA - Alto Luxo!!! 260m'. Li-ving, sala jantar, varandão, 4
quartos (2 suites), armários, ba-nheiros. copa-cozinha, dependôn-cias, 3 garagens. RS 630.000 PerfilImóveis Tel.: 512-0787 CJ 4678
(P4)
LAGOA — Andar alto, bela vista,Lagoa, verde 695m2 de requintevarandão, vestibulo, jardim de in-verno. salão, escritório quatrosuites, (suite master) sala. almo-
ço, cozinha, três vagas RS1.600.000. Veja ainda hoje. CasaNossa. TeL: 540-6111 J. 1201.
LAGOA - Av. Epitácio Pessoa.Suntuoso apartamento, living, sa-Ia jantar, lavabo. 4 qtos (stes), ba-nheiros decorados, granito. armá-rios tino acabamento, todo ava-randado, dependências. 2 vagas.Prédio total infra-estrutura. Tel.:521-6042 / 267-6386 / 9607-3923 C.
LAGOA — Epitácio Pessoa frontalalto 2 vgs. 240m2 salão 2 ambs. 4
qts. (suite) armários pronto morarRS 630.000,00 Tel.: 548-5002 temosoutros CJ25285 RP47066.
LAGOA - Epitácio Pessoa, vistaverde, lagoa, andar alto, salão, 4
quartos, suites, dependência, ga-ragem, prontinho morar. RS325.000 Jullo Bogoricin Tel.: 537-7979 CJ3924 R40826
LAGOA - Epitácio Pessoa, andaralto, frente, vistâo, salão, 4quar-tos, suite, dependência, 2gara-
gens, impecável, só mudar. RS550 000 Júlio Bogoricin Tel.: 537-7979 CJ3924 R40788
LAGOA - Epitácio Pessoa, luz to-tal. linda vista Lagoa, salão, va-randão, 4 qtos, suite, copa-cozi-nha montado. 2 vagas escrituraRS 610.000 Tel.: 5694508 Ref 3221
LAGOA - Epitácio Pessoa. 4 quar-tos (2 suites). 3 vgs escr.. lin-do. frontal, vista total. Salão, va-randão, armários, piscina,quadras, etc. Blue Sky vende Tel.:325-6909 /9975-7B97
LAGOA - Fonte da Saudade. Altoluxo. varandão (vista Lagoa), sa-lão. lavabo. 4 quartos, suites, co-
pa-cozinha. dependências, 3 va-
gas. arms. Chaves Maxi-lmóvelTel : 512-6220 creci 4160 (M-1)
LAGOA — House s Business Epi-tácio Pessoa vistão Lagoa. Sala 4
qtos (suite) banheiro cozinha de-
pendências garagem. RS331 000.00 Tel.: 522-6959 GLS 4/306 Creci 9531
LAGOA — Lado de Ipanema fren-te vistão deslumbrante! Local no-
bre. pronto p/morar, salão sala 4
qtos (atual 3) suite dupla de frente
p/Lagoa, 3 banhs copa coz monta-
da deps 2 gar RS 525 000.00 Por-
tal Te! • 548-5512 4/3258 CJ 1502.

i

LAGOA • Imperdivel.
Vista deslumbrantj"
Cobertura linear,
lão, varanda, pise.,vabo, 4 qtos, 2 sti
copa-coz., 2 deps.,_,
vgs. Preço e condiçi
Tel.: 422-0033 / 51,
6220 /CJ 4160 (M-8}-
LAGOA - IPANEM;
Andar alto, lindo, va-
randão, salão, sala jan-tar, lavabo, 4 quarto^,3 stes, finos armário*
copa-cozinha, dap .lS
garagens. R$ 1200.000
Maxi-lmóvel Tel.: 512?
6220 / 9953-0244 C3>
4160/M-73
LAGOA - Lado Ipanq".
ma. vista maravilhcjMÜ
salão, sala jantar, laygf
bo, (original 4 quar-tos), 3 quartos, sü)tj|
ampla, excelentes eíí£
mários, daps, 2 vagas,
R$ 525.000 Tel.: 512»
3322 / Sólmóveis DM*
4530
LAGOA - Luxo. tranqüilo. Rua Qjfesuarina. tipo casa com vistaverde/lagoa, varandões, salóes,^
qtos. (2 stes.) armários. lava^o%^banheiros, terraço, churrasquÔWra. 3 vgas. escritura. RS 475.0jaExclusividade Sóimóveis WlJK512-3322 /9916-2711 (R-5) fcelft4396 ífft:
LAGOA - Salão vista panorâm)dt4 quartos, armários maciçosmarfim, suite, closet. hidromat34Ê;
gem. copa-cozinha planejada,,.d»vpendências, 2 vagas. RS 550j0(&Tel.: 266-5095 / 9626-0355 Cfet25500
LAGOA — Vitória Rêgia. 4 qt».^*sultes/Closet), Varanda, vistãO/!H^ving sala jantar mármore. cSpaí'cozinha, Brennand, 2 depeni!êtf£cias, 3 vagas, piscina, sauna. Gu^IhermeTel.: 522-9276 Crecl91t9

Coberturas
TIPLEX, 2 SUITES^

VARANDAS Ê l*TPi recém casados, super tj$nj£sada, visual Impar, indevass.' s'a-Ias, 3 bhs. lav. terraço, pise. 2 gaF?"entrar e morar - R$ 530.000.00vtMM House - Tel.: 512-9777 - fletf-JB-5/2334-C.18.153.
E SENSACIONAL!"

COB, 350M2 LAGOÍP(Lado Ipa) classe "AA" clm^mat. vista dupl. slõos vdâo. B*"!crit. 4qts (3 stes) 4bhs cqpgiCTcoz. plan. dops. terrço piqçqt*copa apoio 2 gar Alcir Mot»r-Tel.: 239-5499 A5/0441 CJ-4^W^
GÁVEA - Cobertura, duas sajas,1^4 qtos, suite, banheiro, duas çozi ^
nhas, terraço, piscina, duasvvfe
gas, infra-estrutura RS 400.00ft\'Perfilimóveis Cj 4678 Tel.: 5Í2^-0767 P14 »" -?y
GÁVEA — Juntinho mata, inde?!vassável vista deslumbrante w?goa e Jóquei (sol da manhã) lò5Ja-\lização invejável, dois salóes, t(ês^suites, três vagas, garagens. Vejí"hoje RS 710.000. Casa Nossa. Teu**540-6111 Tel.: 239-3000. J. 1201.
GÁVEA — Manoel Ferreira, irjdêr''^vassável, sol manhã, vista Laflòa[;j1Cristo e jóquei, sala, 3 qtos, áte.- -armários, terraço, piscina, 2 vgs-"*^RS 500.000 Tel.: 512-3322 / 912*-"'9013 (R 15) / 5318 www.soimovéis-'^-classificados.com.br
JARDIM BOTÂNICO — CoberturaS230m2, nova centro, terreno vlstá_.jedifício luxuso, play, piscina.'sa^.*,lão festas composta terração. p|s-,"Acina. living, três quartos (suite)^copa cozinha dependências duâívagas. Preço RS 420.000. Tel.: 540^6111 J.1201.
JAROIM BOTÂNICO - Píèdlo EjSSclusivo, rua tranqüila. Cobertura/^sala, banheiro, escritório/sala TVÍ^3 quartos (2 suites sendo 1 c/va-!^randa), terraço c/ducha, copa^co-^zinha, dependências, 2 vagas,'^'lá-*0-'zer completo. RS 310.000 . Tél.V??522-1941
JARDIM BOTÂNICO'-*0
Rua nobre, dentro dó™!verde, cobertura düjjS
plex, reformada, sa-j^
lões, saia/jantar, va-jyrandão, lavabo, 5 qtos,}..(3 suites), copa-coji-,,^nha planejada, lavan-^.daria, terraço c/pisci-<.-9<na, 2 deps, 3 vagas Tel:: w
512-3322 Sólmóveis^DM/S325
JARDIM BOTÂNICO - Cot>erturaí'''duplex, vista montanha/Cristo.namente ^ecorada. Varandas.lões, 4 quartos, suite, terraço, pis- *
cina, churrasqueira, 2 vagas.Maxi-lmóvel Tel.: 512-6220 (M-5)- *0ü
LAGOA — Almeida Godinho fron-'?^?tal Lagoa, varandão 2 qtos, (suite),,WÍ'dep.compl. garagem, armários, ^cozinha, planejada, reformado, k$'Tel/Fax 539-7876 /9631-9021 &
Cr.23351 Ricardo Fernandes lmó^?*íveis . '100
LAGOA - Carvalho Júnior (Exclu*siva). Duplex sensacional 280 m\*,on(desocupada), vista cinematógrá-tnfr-fica Lagoa. Sauna, piscina, ar cen{*t9Ptrai. 3 garagens. RS 450.000 Cre-' MC*ci.23136. Tel.: 522-7757 /9999-2902 wr
LAGOA - Cinematográfica cober-??tura triplex. vista deslumbrante^-Lagoa. Varanda, salão, 3 qtos. -rí
suite, armários, hidromassagem<;r^C
piscina, churrasqueira. 2 gara^qft)gens. Sólmóveis (ZV-5124) Tel.:'f>SÇ512-3322 .Kit
LAGOA — Cobertura vista verdelagoa pronta morar amplo terraçooMii
piscina slâo varanda 3 qtos suite.nvrtarmários dep 3 gar apenas RS trio480.000,00. Tel.: 522-1384 C 15202. swjft
LAGOA - Lado de Ipanema. Co-Vft5bertura duplex, vistão panorâmi-^*co. salões, 3 suites, armários,critório. copa-cozinha montada,4dependências, 2 vagas, piscina,sauna. Tel.: 322-0519 Cr 19509^Avaliamos ' ,"f»WLAGOA — Lado Ipanema, vistar^jdeslumbrante, cobertura duptyi^ftfvarandão, salão, 3qts, suite, copaI ç*»coz. terraço, piscina. 3vgs, R$-~480.000 Diretriz. Tel.: 548-2922 ÀVS?548-2850 Cr.25795 Ref.D-5/5061 j«í
LAGOA •— Ricardo Fernandes^jyijImóveis "(Fonte da Saudade)V\ .'7*-frontal lagoa, duplex, 200m2. óji-mo prédio, originalmente 3 quar-^ç-tos (suite), sala "L", piscina, bar,terraço, armários, garagem, R$530 000 , Tel.: 539-7876 CR. 23.351«—-Mr.iftiLAGOA - Sacopã, linda coberturaduplex, vista Cristo/Lagoa, 2 sa«,yçr>Ias, 4 quartos, suites, sala visita.rrrvarandão. dependências compfê- 7^tas, piscina. 2 p/andar, Tel.: 24$-i™y2516 I 232-6300 I 9622-3563'^Cr.22925

1 rrçCASAS

2 Quarto*
mm. VTW*

JARDIM BOTÂNICO - Linda casa jsoabela Rua 160m* sala 2 quartçscozinha dependências quintaíavarandado garagem pode cons-"*££trair 2° piso RS 180.000.00 Tel.:"''*547-9119 CJ 1043. "I54»jtm»
3 Quartos

JARDIM BOTÂNICO — Oportul^ ^dade!!! Acredite. RS 450.000 Tra^ ^w,quilidade/segurança. Piscina. Sf^y^lão, sala jantar, escritório.dormitórios (suite), armários, aiir^no;pias dependências, garagerj> QfoTel.: 521-7726 / 512-6220 CJ 4160(M16)
JARDIM BOTÂNICO t ^o,HORTO. Excelente cao.vnro
sa, salão, 3 qtos. (suir."*"te), ótima cozinha, de^*g
pendâncias, garagemf-íygmuito espaço. RS.SS
350.000 Urca Imóveis.""1*»
Tal.: 542-5053 /29S"'.CT»3290 /9253-2240 Creci
19683 2-J
JARDIM BOTÂNICO
HORTO. Casa maravl^^
Ihosa, 3 qtos., salãd£~?
varandão, garagens^ótimo estado consarj.,,,^.
vação, muito verde. Rs
420.000 Urca Imóveisr. <w
Tel.: 542-5053 /295;-^3290 /9253-2240 Creqfaejh
19683 oíI-HS»-.
LAGOA — Casa Fonte Saudade.
qtos. suites, salões, varandas»,^solárium. garagem, possibilidadè'*•uso comercial. RS 300 000 EstudCK.Propostas AC Marinho T 495-'l iW9571 /9983-B452 Cr 16 449 :Hiirw

HEESHi
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MM HOUSE
EQUIPE ESPECIALIZADA
Avalia e vende seu imóvel
em Toda Z. Sul, c/assesso-
ramento jurídico, sigilo ab-
soluto Visconde de Pira|á,
ns 605 LoiaN-C. 18153.
E-mail mmhouse&ism com br
512-9777
4 ou mate Quartos

¦» GAVEA • Casa d terreno, ruan tranqüila, segurança, salões, va-¦ randões. 5 quartos. 2 suites. 4 ba*nheiros. copa-cozinha. 3 depen-déncias. escritório, terraços. 3vagas RS 650000 Tet.: 236-4697v C 21156.
GAVEA — Casa. condomínio fe-•«' chado, 980m', altíssimo luxo. RSrr -2400 000 (AC5/1017) Visitas Tei:648-7961 / 548-6207 Cr 21966
GAVEA - Próximo PUC, salào. sa-ía jantar. 4 dormitórios. 3 banhei-- ros. copa-cozinha, lavanderia.. quintal, dependências. 2 vagas... M 280 000 Exclusividade Sólmò-"t veis Tel 5534618 / 554-8911Ref.:DB6071>n GAVEA — Rua tranqüila, c/sego-rança. RS 360.000 , 500m. terreno'plano, área construída 250m'. li-•v-'ving. 4qts (2stes). reformada, de-u ' corada (ACCO/1023) Tel.: 546-.'•s 7981 / 546-6207 Cr.21988
JARDIM BOTÂNICO -
Magnífica residência.r, local nobrissimo. Se-

5 gurança total, salões.
lavabo, 4 dormitórios,

, 2 stes, lindos armários,-• banheiro social, copa-- cozinha planejada,área. lavanderia, 3
deps. emp., gars., ter-
reno plano. Piscina,
churrasqueira. Preço e
condicões Maxi-lmó-* vel Tel.: 512-6220 /' 9966-2257 creci 4160
M-7
JARDIM BOTÂNICO — Fantásticacasa mediação Rua Peri e Lopes
Quinta 700m' construção em ter-
reno 18x65 oportunidade. Tel.

. 295-2245 / 275-0547 Plantimóvel' CJ 2217.
JARDIM BOTÂNICO — Parte no-** bre, mansão, terreno l^m*.
750m' área construída, jardins,
piscina, suites, salões, casa ca-
seiro. garagens. Requinte. RS- 1500 000 Tei 295-9210/9984-0783
LAGOA - Carvalho Júnior (Exclu-siva) "Mansão localização inve-
Jávet" Vista cinematogràtica. 800
m'. 4 qtos. (suites/ closet). pise»-nas, 4 vgs. RS 800.000 Cre-
ci.23136 Avaliamos. Tel.: 522-
7757 /9999-2902

BARRA OA TIJUCA - CASABIAN-
CA. excelente varanda sala. suite
(armários), cozinha montada, de-
pendência revertida 2* piso. va-
randa 1 quarto, terraço, piscinaAKXE Corretora Tel.: 325-1221 CJ4150 / CCB.CM 
BARRA DA TIJUCA — LIBERTYPLACE RESIDENCE — Excelenteandar alto Varandâo. sala. quar-banheiro social, cozinha, de-
pendência completa, vaga Visitehoje!'! AKXE Corretora Tel: 325-1221 CJ 4150 / LP-CM

QUEEN CRISTINA
Varandâo, sol manhã,
sala, 2 quartos (suile), c/
arms., copa cozinha pia-nejada. Plano Cj.1290 vi-
sitas Tel.: 433-1313.

BARRA DA TIJUCA - Alfa Sirius.Varanda, vista mar. sala. qto.. de-
pendência . vazio, piscina, clube,ônibus, sol manhã. RS 130 000 Ex-clusividade Barrawind Tel.: 433-3599 CJ. 4581

BARRA - A.BISBOCCI vende sen-sacional Apart Barra Inn 2 varan-das, 2 quartos, suite, armários,cozinha kitchen, infra-estruturacompleta de lazer, linda vista. RS190 000 Tel: 3250694 / 9121-0217CJ3679

BARRA DA TIJUCA - Barra Palace• Sernambetiba. Claro, arejado.Sala. qto.. varanda, banheiro, co-zinha, serviços aparthotel. In-fraestrutura, garagem. Vistão. in-devassado. RS 120 000 Tel.:521-6488 / 9977-2961 C 25953
BARRA DA TtJUCA —
Apart Golden Coast.
frente mar, mobiliado,
US$ 100.000 tenho la-
teral, a partir130.000chaves José
Luis Sernambetiba
6000 Tel.: 385-3138
Cr.19150/1B
BARRA DA TIJUCA —
Apart frente mar. Lar
Reserve. 2 quartos, ar-
mârios, andar alto,
nascente R$ 300.000
tenho lateral a partir220.000 chaves José
Luis Sernambetiba
6000. Tenho cobertu-
ras Tel.: 385-3138
Cr.19150/2B
BARRA DA TIJUCA - Mirante Cru-
zeiro Sul. Espetacular apto totalinfra-estrutura, ótima sala, varan-
dão. excelente dormitório, armá-
rio. garagem. RS 110000 Lindo
[2VI434I S6lmòveis Tel.: 512-3322
BARRA DA TIJUCA - Alia Taurus
salaI quarto, dependência reversa
revetida vazio, indevasável, vista
eterna mar. nascente, todo arma-
rios vaga. total infra-estrutura,clube ônibus, segurança, lazer
oportunidade rara exclusividadeRS 130 000,00 Gran-Piramidal 1/
103 Tel.: 493-1331 2» feira CJ2606.
BARRA DA TIJUCA - R. Gentil,
Condomínio Portal da Barra, ex-
celente vista ampla, sala e quartoseparados, armários, varanda,
cozinha americana, vaga. RS
120.000 Tel 523-1499 Exclusivo
BARRA DA TIJUCA - Lindo. AlfaPark Sernambetiba. Sala, quar-to. d copa-cozinha, todo montado,
varandâo 85 m'. vista Mar/Lagoa.
BlueSky vende RS 155000 Tel.:
325-6909 I 9975-7897
BARRA DA TIJUCA - Barra Pala-
ce Sernambetiba. Vistão.Sala, 1
quarto todo montado, armários,
piso grànito, total infra-estruturalazer. Estuda-se proposta. Blue
Sky vende RS 140000 Tel.: 325-
6909 Z9975-7897 _____
BARRA DA TIJUCA • Varandâo.
sala. quarto reformado na Ser-
nambetiba. Verandão. BlueSky
vende RS 125.000 Tel.: 325-6909 /
9975-7897

LAGOA - Rua particular, excelen-te residência 800m, vista cinema-
tográfica, casa. salão. 4 qtos. 3
suites, terraço, sauna .piscinas, 4
vagas RS 790.000 Aceito imóvel
Tel : 569-6508 Ref 2213

7
Barra da Tijuca
Grumari
iloá
Recreio
São Conrado

APARTAMENTOS

Conjugado*

BARRA DA TIJUCA - La Resetve.Altissimo luxo. Sala/quarto com
armários na Sernambetiba. Blue
Sky vende para clientes exigen-
tes. RS 165 000 Tel.: 325-6909 /
9975-7697 . 

RECREIO - RS16.000 ! Conjugado,200 m. praia, 1'locaçào. ideal ve-
raneio. ótimo acabamento, futuro
condomínio fechado. Direto pro-1 prietário Aceito carro Tel.: 490-
3361 /9162-5769/437-5544.

1 Quarto
SERNAMBETIBA

Vistào mar, varanda, sala
2 amb., coz. americana
área serviço c/armârios
financiado visitas Plano
Cj.1290 Tel.: 433-1313.
BARRA • AHa Park, Sernambeti-ba. lindo, sala. quartos, varandâo.
copa-cozinha. garagem, club. ôni-bus. pronta entrega Também te-
mos Alfa Sírius Avaliamos LO-PRESTI PABX 433-3000 Creci.j3415
BARRA - Barramares Quarto e
sala. varandâo. c/ armários. an--dar alto Sô RS 140 000 Tratar Wal-dernir Holanda Imóveis Loja Bar-ramares Tel 491-5814 / 491-4465
Cr 3066
BARRA DA TIJUCA —
Riviera Del Fiori. Lindo
apto 80m2, luxo c/ ar-
màrios. sala em grani-to, lavabo, varandâo,
suite c/ closet, ampla•cozinha, quarto/ ba-
nheiro empregada, ga-ragem, total infra es-
trutura. Vista mar. R$
160.000 vazio, entrega
imediata. Tel.: 224-
5317/ 9971-7300
Cr15514.

BARRA — Four Seasons maravi-
lhoso apartamento vistào mar an-
dar alto c/armários varandâo sala
quarto banho, cozinha garage RS
138 000,00 Tel.: 5964433 9914-
6992.
BARRA — PARQUE DAS ROSAS
Linda vista mar. indevassâvel, va-
randa.salâo, suitão. closet, cozi-
nha planejda, garagem. RS
126 000 Barra Master Tel: 493-
6778/ 495-7073 Ci 4781
BARRA — Protel palace sala emambs. vdâo. ótimo quarto, vagescritura, estrutura lazer RS115.000 Tel : 294-7627 CJ 4702
BARRA — Protel excepcionalBarra Inn, sala, quarto, varandâo.vaga escritura, total infra lazer RS150.000 Tel : 294-7627 CJ 4702
BARRA — Protel o melhor stúdioda Barra, luxo, sala. quarlo, cio-set. cozinha Americana, vaga es'critura RS 160000 Tel.: 294-7627CJ 4702
BARRA — Riviera, luxo 80m', va-randão, salào. quarto/closet. cozi-nha planejada, qto/empregada.área, garagem, RS 140000 Tel.205-7036 / 235-1291 / 9968-5378

BARRA - Alfa Barra. Praia. AlfaPlaza. anual. 2 quartos, varandâo.
garagem, piscina, telefone, club.bom preço. Temos outros Avalia-mosLOPRESTI PABX 433-3000
Creci j 3415
BARRA - Barra Inn. Andar alto.vistão mar/lagoa, varandas, sala.

qtos (suite), cozinha, muitos ar-
mários, apart. ótima infra-estrutu-RS 190 000 J.RAU Tel 439-
2570 / 439-9900 I 9659-2399 Cr.
25964
BARRA - Beverly Hills Andar afto.
vistào. cinematográfica, varan-
dão. salão. 2 qtos (suite), cozinha,dependências. Total infra-estrutu-RS 200 000 Oportunidade.J.RAU Tel.: 439-2570 / 439-9900 I
9659-2399 Cr 25964
BARRA - Condomínio Wonderlul
suites, varandas, sala. 2 suites,copa-cozinha. lavabo, área. de-
pendências. 1 vaga. RS 140 000 +
financiamento. Negócio rápido.Perfil Tel.: 512-0787 CJ 4678 (P-1)
BARRA — Costa Bella excelenteapartamento vistào mar andar al-to finamente decorado varandasala 2 qtos suite banheiro gara-gem RS 155 000.00 Tel." 596-0433
9914-6992 C. 17989.
BARRA DA TIJUCA — Barra BalliPlus. passo cobertura total infra-
estrutura, faltam 78 prest. 880,00Quero o que pague». RS 21.000
particular aceito carro Tel.: 437-
4261 /9999-1306
BARRA DA TIJUCA — JardimOceânico - Frente, novo, varan-dão. salào. mármore italiano, la-
vabo. cozinha, área serviço. 2
quartos (suite), banheiro. 1 vagiloker. piscinas, sauna. salão fes-
tas. Tel.: 9989-2994
BARRA DA TIJUCA — FOUR SEA-
SONS RESIDENCE, excelente vis-
ta mar. andar alto Varandâo. sa-lâo. quarto banheiro social,
cozinha americana. 1 vaga. Confi-ra. AKXE Corretora Tel.: 325-1221CJ 4150 / FS.IM

BARRA — Rosa dos
mares. Quarto, sala
com varanda. 70ma,
andar alto, sol manhã,
vista lagoa/ mar, com-
pleta infra-estrutura.
RS 140.000 Dispenso
intermeidiários.
Tel.:543-8698 /9705-7834
BARRA - "Sernambetiba 10-to "Summer Palace Ampla vistamar 48m'. total infra-estrutura,
serviços Oportunidade RS140 000 (JB1154) Tel : 493-1893 /495-3500 CJ4661 "Odeon"
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Apart Hotel c/serviços. AvenidaSernambetiba. sala, quarto, va-randâo. piscina, vaga escrituraRS 140.000 Tel.: 569-0305 CJ4290
(1/9816)

2 Quartos

SERNAMBETIBA
SOL MANHÃ

Vistão mar. 2 quartos,(suite), andar alto, c/
arms.. 1 vg., apenas R$
180.000 visitas Planlo
Cj.1290 Tel.: 433-1313.

"DESLUMBRE.SE COM UMA
DAS MELHORES VISTAS DO RIO"
"CRISTO REDENTOR", "LAGOA" E
MUITO VERDE - RUA CASUARINA,
RESIDÊNCIA ÚNICA, SALÃO DE FES-
TAS, SAUNA, PISCINA, LIVING, BAR,
LAVABO, 4 QTOS, (2 STES) (MAS-
TER), ARMÁRIOS, "HOME TEA-
CHER" COPA/COZINHA ARMS,
DEPS, ETC..., GARAGENS - R$
780.000,00, ACEITO IMÓVEL BASE -
R$ 180.000,00 Z. SUL - MM HOUSE -
512-9777 - JB - 6/1981 C. 18.153

JARDIM BOTÂNICO
EXCELENTE CASA

; A PORTAL VENDE
LOCAL APRAZÍVEL (SUPERTRAN-
QUILO) VISTA VERDE 370M*. TER-
RENO C/750M2. JARDIM PISCINA
QUINTAL, TERRAÇÃO VARANDÂO
SALÕES 4 QTOS (SUÍTE) 4 BANHS.
COPA COZ 2 DEPS. AMPLA GARA-
GEM P/4 CARROS. APENAS R$
450.000 C-717 CJ 1502 AVALIAMOS.

m
ALCIR MOTA

BARRA DA TIJUCA -
Barra Marina, imper-
divell Finamente deco-
rado, alto, 2 qtos. (sul-te). armários,dependências, copa-
cozinha, garagem, in-
fraestrutura. ônibus,
balça. RS 180.000 Tel.:
540-9879 / 9704-1393
Cr.24722
BARRA DA TIJUCA — Av.Semam-betiba. Resindência Praia Barra.Sala, varanda, 2 qtos., suite, de-
pendências, garagem. PhD Cor-
deiro Giráo Tel.: 523-0102 / 267-0661. CJ3393
BARRA DA TIJUCA - Sernambeti-ba 3.500. Conjunto RPB. Sala. 2
quartos, dependências, frente, va-randa. andar alto. 1 vaga. RS160.000 Estudo proposta! Tratar
Carmem Tel.: 544-0567 / 9995-5491C.25824
BARRA DA TIJUCA — Barra Balli
dúplex, 2suites, vista lindíssima,mar. andar alto, RS 130 000 Exclu-sividade Denise Carvalho Tel..
496-9422 /496-3908 C.22933. Avalioseu imóvel.
BARRA DA TIJUCA - Lyon. Exce-lente apartamento 2 quartos, ar-
mários. copa-cozinha. melhor co-
luna. frontal, total infra-estrutura c
lazer. RS 175.000 Tel.: 495-4239 /
9629-5333 Creci 25498
BARRA DA TIJUCA • Parque dasRosas. Four Season. Belíssimoapartamento 2 suites, super deco-rado, frontal, melhor coluna. Con-
fira. RS 210.000 Tel.: 4954239 I
9629-5333 Creci 25498
BARRA DA TIJUCA - Itanhangà.Excelente apartamento 2 quartos,varanda, vista verde, silencioso,armários, decorado, vaga gara-
gem. Apenas RS 48.000 Confira!!
Tel 491-7922/9664-5770
BARRA DA TIJUCA - ResidencialPraia da Barra. 2 qtos (1 suite),dependência, armários. A partirde RS 160000 Tratar WaldemirHolanda Imóveis. Loja Barrama-res. Tel.: 491-5814 / 491-4465 Cr.
3066
BARRA DA TIJUCA - BarramaresReformado, alto. 1 vaga escritura.Vazio. RS 165 000 Chaves Walde-mir de Holanda Imóveis Tel.: 491-
5814 / 491-4465 Cr 3066
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raPATRIMÓVEi:
Tels.: 512-9000/431-1600

494-4257

BARRA DA TIJUCA - Bar/asul. Sa-
Ia L, telefone, armários, quarto,cozinha e banheiro, piso cerârm-
ca. 14# andar, documentação per-feita RS 84.000 Tel.: 9915-7569 I
496-4197 Tenho outro
BARRA - Inacreditavelmente Bar-
ra Inn Apart-hotel. espetacularvista, excelente salão, varandas.
2 dormitórios. 2 banheiros, cozi-
nha planejada, pavimento eleva-
do. totalmente infra-estrutura, ga-ragem escriturada. Tel.: 548-6642
BARRA - Jardim Oceânico 2 qts (1ste), 90 m', varandâo, garagem,área. lazer, piscina, ótima rua.
entrega 24 meses. Tels.: 255-8046I 9616-5257 I 9672-5943. Creci
22950
BARRA - Jardim Oceânico. 2a an-dar, frente, varanda, salào, 2
quartos (suite), armários, cozinha
planejada, dependência emprega-da. 1 vaga. RS 240.000 J.RAUTel.: 439-2570 / 439-9900 / 9659-
2399 Cr 25964 
BARRA - Jóia Barra. Oportunida-de. Pronto morar. Piso todo cerè-
mica. vista varanda, sala. 2qtos
(suite), cozinha, R$ 30000 +
prestação RS 768,00 Tel.: 4954819Cr 26188 J0219
BARRA - Mundonovo. Gafisa. Ed.
Terravita. Entrega abril. 2 suites,vistão RS 49.000,00 + saldo 52x.
Blue Chip Imóveis T: 438-2352 I
9982-5522 CJ3508 
BARRA — PARQUE DAS ROSAS
Vistào mar. varandâo, salão. 2
quartos (suite), armários, cozinha
planejada, dependências, gara-
gem. Entrar/ morar! Barra Master
Tel: 493-6778/ 495-7073 Cj 4781
BARRA — Parque das Rosas. 2
suites, vistão, armários, coz.pla-
nejada. ônibus, balsa, piscina,saunas. clube. Melhor oterta. T:436-2352 Z9982-5522 Creci9090

BARRA DA TIJUCA — Condomi-nio Summer Coast sala. 2 qtos. c/varanda prédio novo. vazio, nas-cente indevassado, cozinha pia-nejada. 2 vgs escritura, total in-fra-estrutura lazer segurança,residencial cl serviços, telefonia,ônibus. Confira! RS 130000.00Tran-Piramidal 2/363 Tel.: 493-1331 2* feira CJ2606 Gran-Pirami-dal 2/363.

BARRA - Pontóes. Lindo 2qtos,vista mar. andar alto. sol manhã,
armários, blindex. Excelente pre-
ço. Villar Imóveis Tel.: 490-0050/490-0222/9213-1552

BARRA DA TIJUCA — Queens.Sala. 2 qtos, (suite), varanda, an-dar alto. vista mar, dependênciascompletas, vaga Total tnfra-estru-tura, clube, ônibus, segurança.Melhor preço RS 190 000,00 Gran-Piramidal 2/370 Tel.: 493-1331 2•feira.
BARRA DA TIJUCA - Indevassá-vel. Claro, areiado. varanda, sala.2 quartos, suite, banheiro, copa-cozinha, área. Total infra-estrutu-ra Impecável RS 150 000 Tel.:496-0026/ 9124-5139 I 9132-2457creci 24538

BARRA — Próx. Extra (Lado mar)
Excelente preço. Total inlra-estru-
tura. varanda, salào, 2 oxcelentes
quartos, armário, 2 vagas escritu-ra. Financiamos. Ligue Expan 325-0344 / 567-2620. Ref: 229
BARRA - "Residencial Serviços"
2qtos., Summer Coast. Varanda,
sala. armários, cozinha planeja-da RS 138 000 Pequena parle fi-
nanciada. (JB2591) Tel.: 493-18931495-3500 CJ4661 "Odeon"
BARRA - Riviera Delfiori. Varan-

, sala. 2 qtos (suite), armários,
cozinha armários, dependênciacompleta, vaga. infra-estrutura,clube, ônibus. Oportunidade. Tel.:495-4619 Cr.26188 JD204

RECREIO • RS 130.000 OlXJrtuni-dade! Frente, sala. 2 suites, exce-
lente cozinha arejada, varanda,
sauna. salão festas, garagemsub-solo. Styllo's 2000. Tel.: 437-
8201 / 437-6498 CJ4424 STY2822.
RECREIO - R$35.000 ! Sala, 2qts,
novo, juntinho praia, excelente
acabamento, todo cerâmica, con-
dominio fechado.Sinal RS10.000
Aceito carro. Te1.:490-3361 /9162-
5769 /437-S544.

BARRA DA TIJUCA - Seraamtielt-
ba. condomínio especial, varan-
dão. salào. 4 quartos(sulte), ex-
celente copa-cozinha.
dependências, duas vagas, óti-
mos armários. RS 410.000 Finan-
ciado (Play.sauna,piscina) Tel.:
267-7700 CJ 4432 

RECREIO - "Sernambetiba Reser-va Mar" Vista total, varanda, sul-
te. cozinha planejada, residencial
serviços, alto padrão, infra-estru-
tura. RS 190.000 (JB2S25) Tel.:493-1893 / 495-3500 CJ4661"Odeon"

BARRA DA TIJUCA — JardimOceânico próximo Praça ô 3 qtos.
(suite), salào, 3 vdas., lavabo de-
pendências completas, frente, to-
do armários, 3 vgs. escritura, não
foreiro, rua cJ segurança. Locali-
zaçáo nobre. 180m2 RS 300.000,00
Gran-Piramidal 3/246 Tel.: 493-
1331.

RECREIO — Varandâo, 2qtosl3°reversível), armários novos, pré-dio luxo. Parque Ecológico Chico
Mendes. R.Jarbas Carvalho 991/
204 RS 147.000 Direlo proprietárioTel.: 11-96870053
SAO CONRADO - RS 120.000
Aproveite! Frente, alto, claro, sa-
Ia, 2 qtos (suitào), armários, copa-
cozinha. 2 vagas. play. Ptónimocomércio. Rodrigues Tel.: 322-
2832/9986-1800 Creci 16.323
SÃO CONRADO - Niemeyer. Exce-lente, vista panorâmica 100m', sa-
láo, 2 qtos. suíte, armários, ba-
nheiro, deps., 2 vagasescrituradas RS 160.000 Tel.: 546-
8497 /532-0677 /532-1263/ 834-6478
C 4323
SAO CONRADO — RS 65.000 à
vista (ao 1* que chegar), proximhdades hotel Sheratton (Vidigal).Estrada do Tambá. Apto d 87m'. 2
qtos. 2 banheiros, dependência. 1
vaga. Reformadinho, claríssimo.
Silencioso. Ótimo prédio. Fami-
liar. Segurança 24hs. Tels.atè22:30hs Tel.: 27*0452 / 239-4770 I
9995-4672 Creci 22079

3 Quarto*
SALA VARANDAO

FRONTAL3 suites, piso granito, lava-bo, copa cozinha, área ser-viço, 2 vgs. 1* locação, apenasRS 215.000.00 Plano Cj.1290 Vi-sitas Tel : 433-1313.

BARRA DA TIJUCA - Largo Barra,apto. sala. 2 quartos (suite), va-randa, com armários, garagem,prédio 3 andares. RS 122.000Oceânica Imóveis Tel.: 494-2680/492-1871 Creci 16 757
BARRA DA TIJUCA -
Jardim Oceônico/Tiju-
ca Mar. 2 quartos c/
dep. reversível, único
frente, decorado, nas-
cente, claro, novo, pis-cinas, locker, 2 vagas.
BlueSky vende R$
255.000 Tel.: 325-6909
/ 9975-7897

BARRA - Varandâo mar. sol ma-nhã. 2qtos. (suite), vários armá-rios. tudo novo. cozinha planeja-da. dependências, garagem,telefone, piscina, sauna, ônibus.Ver no local Edifício Los Angeles(Califórnia Park) apartamento1907. 325-6467 /9976-4906 /9986-7817. _ 
BARRA — Via Cancun,
Canal de Marapèndi. 2
qtos, 3 reversível. In-
fra. vista frontal, mar.
Entrega fev. 2.000. R$
82.000.00. Saldo at«
10" Gustavo. Tel.:
9694-8014/491-0621.

BARRA DA TIJUCA - Alfa Plaza.Lindo. Sernambetiba 2 quartos,ste. frontal, todo mobiliado VistàoMar. BlueSky vende RS 235.000Tet: 325-6909 / 9975-7897

BARRA - Wonderlul. Quadra
praia, varandâo, sol manhã, an-dar alto, 2 suites, dependências, 1vaga. Total infra-estrutura. RS220000 Chaves J.RAU Tel.: 439-2570 / 439-9900 / 9659-2399 Cr.25964

BARRA DA TIJUCA - Water Ways.
Aproveite lançamento Residen-
ciai. em construção. Frontal Mar.
Blue Sky vende p/pagamento em
36 meses. 2 quartos d suite 110
m'. Tet.: 325-6909 /9975-7S97

RECREIO — Apto frente, novo.com habite-se. todo tábuas corri-da. varandâo 30m'. salão. 2qts
(suíte), copa-coz.. RS 125 000 Fer-nando Imóveis Tel.: 447-0724 I9132-8075

KMPRCF.NDIMLVTC * IMOBILIÁRIOS LTT)ACJ-4S1Ô

239-5499
IMPERDÍVEIS

OFERTAS LAGOA!
3 QUARTOS (REF: A3/0599) .4 QUARTOS (REF: A4/0719)COBERTURAS (REF: A5/0421)

PREÇOS A PARTIR DE RS 295.000,00
PRONTOS P/ENTRAR E MORAR!

BARRA DA TIJUCA - La Reserve.Aproveite!!! 2 quartos, suite, vis-
tão Mar. O + luxuoso Apart Hotel
da Praia da Barra. Blue Sky vendeRS 265 000 Tel.: 325^909 /9975-7897
BARRA DA TIJUCA
Jardim Oceânico/Tiju-
ca Mar. 2 quartos c/
dep. reversível, único ,frente, decorado, nas-
cente, claro, novo, pis-cinas. locker, 2 vagas.
BlueSky vende R$
255.000 Tel.: 325-6909
/ 9975-7897

RECREIO - Construção PreçoCusto apartamento avarandados,sala, 2 quartos (suite). 3" reversi-vel. 2 vagas, acabamento luxo,adesão RS 6.000. prestações RS1.760 Financiamento 29 meses.Maiores Informações diretocons-trutora. Styllo's 2000. Tel.: 437-
82011437-8498 CJ4424 STY9006
RECREIO - Demonsthenes Madu-reira Pinho. 2*Quadra praia, va-randa. 2qtos. (suite), dependênciareversível, prédio novo. frente
(JB2606/ 2608) Tel.: 493-1893 /495-3500 CJ4661 "Odeon"

BARRA DA TIJUCA - Riviera
Pronto morar! reformado, sol ma-
nhà. varanda. 2 qtos. (suite), de-
pendência, garagem, clube, http://www soimoveisclassifíca-dos com br Tel: 512-3322 I
9128-5241 (R-11/2649) Tenho ou-
tros'

RECREIO - "Duas Suites" RS142 000 Frente. Gleba A. varan-dão.- lavabo. prédio acabamentoluxuoso, duas vagas. Sem depen-déncias. (JB2598) Tel.: 493-1893 I495-3500 CJ4661 "Odeon"
RECREIO - Gláucio Gil, 800/103.Sala. varanda grande. 2quartos,2banheiros. cozinha, dependência1vaga escritura. RS 120 000
Chaves porteiro Tel.: 239-4786

BARRA DA TIJUCA - Sernambeti-ba. 3 500 Raridade! Nada a fa-
zer. RS 179 000'Varanda, sala. 2
qtos. (suite - vistão mar), armá-
rios. banheiros, suite empregada,cozinha planejada, playground.vaga. piscina SóimOveis Tel.:
512-3322 (R-10) Ref 2675
BARRA DA TIJUCA — Rosa daBarra, sala 2 quartos, suite, de-
pendências, garagem, play.randa. andar alto. canal marapen-di. RS 145 000 (quitado) Tel242-2518 / 232-6300 / 9622-3565Cr 22925
BARRA - Excelente oportunidade,varandâo. 2 qtos. suite, copa-cozi-nha. deps . garagem, obra por ad-ministração Preço custo, constru-cáo Casa Rosada VendasPremium Tel 492-2448 / 9639-5271 Re?2007

RECREIO - Indoors: Oportunida-de imperdivel"! Apartamento totalinfraestrutura (piscina, sauna. sa-láo festas). 2quartos c/armárioscozinha montada Somente RS
58 000 Documentação perfeita.Tel 437-2424
RECREIO — Luxo RS 98000 T
locação, frente, varandâo. sala.2qtos (suite), depend completa. 1
vaga escritura Temos financia-rnento. Ligue hoje Expan 325-0344/ 567-2620 Ref: 269
RECREIO - Pronto morar. 2qts
(1ste ampla). 3* reversível. 1vg.blinde*, armários coz/banhs So-mente RS 120 000 InformaçõesJMaia Tel: 437-8501 /437-6231
Ref 209 CJ3882
RECREIO - Pronto frente sol ma-
nhã 2qtos (1ste). varandâo. >re-vers. 1vg. armários qts/coz.. RS
150 000 Informações J Maia Tel437-8501 /437-6231 Re»208
CJ3882

t

NOVO
LEBLONLINDO3 quartos (suite), andar alto.sol manhão, repleto armáriosótimo estado 2 vgs. Apenas R$250.000 Plano Cj.1290 visitasTel : 433-1313.

BARRA DA TIJUCA - Vendo apar-
lamento, sala. 3 qtos, 3 banheiros,2 suítes. 2 vagas de garagem.Vendo barato RS 185.000 Tel.: 852-
3015
BARRA DA TIJUCA - CondomínioRio II, 3 qtos, d 1 sutte, varanda,lavabo. banheiro social, sala em
L, enorme varanda, cozinha, de-
pendências completas. RS 130.000
Tel.: 619-5046 
BARRA DA TIJUCA - Gokíen
Green! Frontal Mar, 337 m',lões, varandóes, 3 stes (original 4
stes). finamente decorado, copa-
coz. planejada, deps. completas, 4
vagas. RS 1500.000 Tel: 512-6220/
9987-9193 CJ 4160 (M-10) •
BARRA DA TIJUCA • Canal de
Marapèndi. Total infra-estrutura,ônibus, viitâo, varanda, salão,
3qtos, original 4. armários, suite,coz.planejada. depend. 2vagas.
RS 280.000 Tel.: 558-3030 CJ 4009-
JA
BARRA DA TIJUCA - Barra Gol-den. RS 190 000 Excelente 3 quar-tos. suite, armários, salfto, varan-da. cozinha planejada. .2 vagas,ônibus, segurança, esporte e la-
zer!!! Tel.: 492-2641.1 491-1212 /
9160-2376 Creci 25101
BARRA DA TIJUCA - Excelenteapto. (rente.- 3 qtos, suite, armá-rios, copa-cozinha. dependências,2 vagas. Só RS 215.000 VendasPremium Tel.: 492-2448 / 9639--5271 Ref.3/0017
BARRA DA TUUÇA — PALM
SPRINGS — Excelente vista mar.varandâo. salào. 3 qts (suite),completissimo, armários, banhei-ro soe, cozinha montada depen-déneia. 2 vagas. AKXE CorretoraTel.: 325-1221 CJ 4150 / PS.IT

BARRA/RECREIO - "Condomínio
Camifio dei Mar" apartamento no-i, deslumbrante vista permanen-mar. Varanda, sala. 3/2 qtos.(revertido) 2 stes.. 3 banhs., copa-cozinha, dependências. Estacio-namento visitantes. Play-ground,sauna vapor, piscinas. Financia-do. Ótimas condições. Tel: 438-5123
BARRA - Sernambetiba. Oportuni-dade Village Oceaniqueü Salào,varandâo. 3quartos. 2banheiros,lavabo, 2vagas, lazer, segurança.RS 230.000 T.outros Tel.: 434-0294/9985-1337 /434-3004 Z9972-8666Cr4837/JG

BARRA DA TIJUCA - Barrama-res. 3 qtos (1 suite), d armários,vista mar. sol manhã. 2 vagas.Waldemir Holanda Imóveis. LojaBarramares. Tel.: 491-5814 / 491-4465 Cr. 3066.

BARRA — Sernambetiba. Varan-
da. 3 quartos (suite), vista mar.Entrega janeiro 2.000 ConstrutoraCymbal. RS 260000 Estudo pro-postas. Imperdível! Tel.: 9608-6221247-9361 Creci 25890

BARRA DA TIJUCA - R. Gentil.
Condomínio Novo Leblon, ed.
Lucca de La Robia, finamente de-
corado. vista mar/verde, varan-
dão, tábua corrida, salão, 3 quar-tos (suite-closet), finos armários,
copa-cozinha. vagas, Tel.: 523-
1499 Exclusivo.

BARRA • Veritío excelebnte salão,stes, ampia coz./planejada.>s, 2 vgs. Prédio novo e comhabite-se. RS 350 000 Ac. finanet0.T. outros. Tel.: 527-1824 / 9949-2467. Creci 25019.

BARRA DA TIJUCA - JardimOceânico. 3 quartos, suite, salão,varandâo, lavabo, novinho. RS320.000 Com 50 % - 40 meses.
Estuda proposta à vista Blue Skyvende Tel.: 325-6909 / 9975-7897
BARRA DA TIJUCA -
Novo Leblon Edifício
Lucca apto 3 qtos. Tra-
tar direto c/ proprietá-rio. >ISo aceito inter-
mediàrio Tel.:
438-0051
BARRA - Excelente cobertura li-
near. terraço, piscina. 3 qtos, sui-
te. armários, copa-cozinha, deps.,4 vagas. Estudo imóvel parte ven-
das Premium Tel.: 492-2448 /
9639-5271 Ref 011
BARRA - Jardim Oceânico, exce-lente apto. varandâo. 3 qtos. suite,lavabo. copa-cozinha. deps., duas
vagas, piscina. Ótimo preço. Ven-
das Premium Tel.: 492-2448 /
9639-5271 Ref.3007
BARRA - Jardim Oceânico. Exclu-
sivo J.RAU Varandâo, salào. mag-nlflco 3 ambientes, 3 qtos, muitos
armários, copa-coz.. depends. 2vagas. PI pessoas exigentes. RS
320.000 Estuda-se proposta. Tel.:
439-2570 / 439-9900 / 9659-2399 Cr.
25964
BARRA — Jardim Oceânico, pró-ximo praia, amplo. luxo. decora-
do. 3 vagas escritura, varandâo,
lavabo. salão. 3 qtos (ste/closet).copa-coz planejada etc... RS
296 000 Tel.: 325-7125 / 9988-1518
Creci 6639
BARRA - JARDIM OCEÂNICO,
Prédio d piscina, play, (1" loca-
çâo). varandâo. salào. 3 quartos
(suite), copa-cozinha, 2 vagas RS
255 000 Confira! Barra Master Tel:
493-6778/ 495-7073 Cj 4781
BARRA - Jardim Oceânico. Betis-
simo vista p/mar e pedra Gávea,
3qtos (suite), varandâo, 2 vagas
escritura. RS 290.000 Expan 32&-
0344 / 567-2620. Rei: 340
BARRA — Jardim Oceânico. Prè-
dio novo. Frente, varandâo, 3qtos
(suite), dep.completas. 2vagas.
Viu e comprou! Temos financ. RS
295.000 Ligue Expan 325-0344 /
567-2620. Ref: 3419
BARRA — Jardim Oceânico. RS275000 Pronto morar. 1* locação,varandâo, 3qtos (suite). 2vagas,
play. Financiamos. Ligue Expan325-0344 1 567-2620. Rei: 3419
BARRA - Jardim Oceânico. Exce-
lente oportunidade. Varanda, sa-láo. 2ámbientes, 3qtos, suite, ar-
mários. cozinha armários,dependência, área descoberta,
piscina. churrasqueira.Tel.: 495-4819 Cr,26188 JD300
BARRA • Jardim Oceínico. Exce-
lente oportunidade. Sala. 3qtos
armários. 2 banheiros sociais, co-
zinha armários, dependência,
área serviço. 2vagas. Só RS
1W.000 Tel : 4954819 Cr.26188
JD302

BARRA DA TIJUCA - CondomínioRio II. 3 qtos. d 1 suite, varanda,lavabo, banheiro social, sala émL. enorme varanda, cozinha, de-
pendências completas. RS 130.000Tel: 619-5946
BARRA DA TIJUCA - JardimOceânico. Magnífico apto. salão 3ambientes. 3 quartos. 2 closets,copa-cozinha planejada, depen-dênaas. área serviço. 2 vagas.Oportunidade. RS 265 000 Urgeo-te J.RAU Tel.: 439-2570 / 439-9900/ 9673-0123 Cr. 25964
BARRA DA TIJUCA — JardimOceânico. Melhor localização. 3
qtos . suite, salào. varandâo. de-
pendência, armários. 2 vagas. RS310000 AC Marinho T: 495-9571Z9983-8452 O 16 449
BARRA DA TIJUCA — Novo Le-Won Lucca Della-flobbia. vistamar. salào. varandâo. 3 quartos (2suites), 2 vagas, infra-estruturatotal. RS 390 000 TeL: 434-0294 I
9985-1337 / 434-3004 / 9972-8666Cr 4837 JG
BARRA DA TIJUCA - 3 qtos. suite,
maravilhosa vista mar. Km 1. va-
randa. copa-cozinha. dependên-
cias. duas vagas (todos armá-rios), clube completo, ônibus RS
175 000 Financiado Tel 267-7700
CJ 4432
BARRA - Jardim Oceânico Praia.1* locaçéo. varandâo. salão. 3 sui-tes. lavabo. ampla copa-cozinha.dependências. 2 vagas RS400 000 Exclusivo J RAU Tel.: 439-2570 / 439-9900 / 9659-2399 Cr.25964

BARRA — Mediterrè
neo 3 qtos, suite, de
pendAncias, 2 vagas,
finamente decorado
cozinha boa práticaitaliana. Vendo mobi
liado, motivo viagem.
Melhor ofertai Tel.:
9688-3073 /498-4394
Cr21736
BARRA - Novo Leblon. Amplo
3qtos. repleto armários, andar ai-
to. totalmente frente mar, vista pa-norãmica. Villar Imóveis Tel.: 490-
0050/ 490-0222 /9213-1552
BARRA - Oportunidade. Alto. va-
randa. sala. 3qtos (suite), armá-
rios. cozinha/armários,
pend completa. 2 vagas Toda
infra-estrutura. Só RS 190.000 Tel.
495-4819 Cr 26188 JD344
BARRA - Palm Springs. Original
quartos, transformado para 3 (sui-te dupla, c/arms). melhor vista,
sol manhã, andar alto. Res. c/ser-viços. Apenas RS 320 000 Exclusi-vidade Blue Chip Imóveis T: 438-
2352 /9982-5522 CJ3508
BARRA — Portomare
qtos(suite). sol manhã,
2 vagas, pronto morar,
deixo mobiliado, moti
vo viagem. R$ 300.000
financio. Melhor ofer
ta. Tel.: 9688-3073 /498-4394 Cr 21736
BARRA — Quenn Mary. Vistàomar/tagoa. 3qtos(suite). sala. de-corado. cozinha planejada, de-
pendência. 2vagas RS 255000Proprietário Tel.: 433-2539 /9911-5066

SAO CONRADO-Ven-
do lindo apto. 03 qtos.,sala. varanda, 02 ba-
nheiros, suite, 02 va-
gas, copa-cozinha pia-nejada, play, piscina,churrasqueira. 02 p/andar, linda vista mar,
R$ 210.000 Tel.: 507-
9821 /295-8394 /9632-3370 C 7454
TIJUCA • Praça Saens Pena, 10"
andar , vazio, salão. 3 qts, 2banhs, deps compls, possibilida-de de vaga. RS 90.000 Tels.: 9971-
2677 / 225-2862, Dr. Moacyr, CJ-399.

BARRA - "Wonderlull 3 Suítes".Acabamento Agenco. alto, vistamar, 1'loc.. infra-estrutura, lazer,segurança, 2vgs. RS 330.000
(JB3543) Tel.: 493-1893 / 495-3500CJ4661 "Odeon"
BARRA - Wondertul. Quadra
praia, varandâo, salão. 3 suites,dependências, 2 vagas, melhorcoluna. Total infra-estrutura. RS
300.000 Chaves J.RAU Tel.: 439-2570 I 439-9900 / 9659-2399 Cr.25964
RECREIO - 3qtos c/180m' 2p/arvdar: Varandâo, salão, salão, stec/closet. todo c/armários embuti-dos. Apenas RS 180.000 J.MaiaImóveis Tel.: 437-8501 /437-6231Ref.307. CJ3882
RECREIO - 3qts, dependências.2vgs, sol manhã, indevassâvel.armários, praia/ Shopping Re-
creio a pé. RS 139.000 ou 99.000 +
financiamento SFH. prestação). Proprietário Tel.: 490-1019
RECREIO — Apartamentaço 170Salão 68m', varandóes, 3qtos
(suite), 2 vagas. Aceito imóvelmenor valor. Aproveite. RS
250.000 Tel.: 274-6989 / 9161-9951Creci 23149.
RECREIO — Apto frente, próximopraia, 2C andar, varandâo, 3qts
(suite), dependência empregada,todo tábuas corridas. RS 168.000Fernando Imóveis Tel: 447-0724/9132-8075
RECREIO — Clóvis Salgado. Alto
luxo. RS 230.000 todo granitado.varandâo. salão. 3quartos (suite),depend.completa. 2vagas. Finan-ciamos Ligue Expan 325-0344 /
567-2620. Ref: 341
RECREIO - Cobertura 2* quadra
praia, 3 quartos (Isuite toda mon-
tada). churrasqueira, piscina. 2
vagas com + valia paga. Styllo's
2000. Tel.: 437-8201 I 437-8498
CJ4424 STY5454.
RECREIO - Construção preço eus-
to, aptos, c/varandôes, 3 quartos,1 suite, salões, luxuosíssimo, de-
pendências, 2 vagas sauna. salão
festas. Fianaciamento 35 meses.
Maiores Informações Styllo's
2000. Tel.: 437-8201 / 437-8498
CJ4424 STY9008.
RECREIO - RS 178.000 Excelentecobertura. 2 quartos, perto praia,170m' + direito uso laje para am-
pliaçào. ótima, localização, rua
asfaltada. Styllo's 2000. Tel.: 437-
8201 / 437-8498 CJ4424 STY5409.
RECREIO — Rua nobre 90ml va-randa sala 3 quartos (suite) armá-rios banheiro social área 2 vagasescritura RS 120.000.00 Tel.: 239-
9575 Brito Cordeiro (JB1014).
RECREIO - Sea Coast (Gafisa). Av.
das Américas. Lindo 3qtos. RS55.000 + financiamento. Entrega
julho/2000. Villar Imóveis Tel.:490-0050/ 490-0222/9213-1552
RECREIO - Super bem montado,decorado, varandâo, salão,
quartos (2 suites), cozinha plane-jada, 2 vagas. Entrar/ morar! Con-fira! Barra Master Tel: 493-6778/495-7073 Cj 4781
RECREIO — Varandâo, 3qtos(3#reversível), armários novos, pré-dio luxo. Parque Ecológico ChicoMendes. R.Jarbas Carvalho 991/204 RS 147.000 Direto proprietárioTel.: 11-96870053
SAO CONRADO - RS 140 000 VistaPedra da gávea, vazio, varandâo.sala. 3 qtos. suite, play, garagem."Próximo Comércio". RodriguesTel.: 322-2B32 / 9986-1800 Creci16.323
SAO CONRADO - (Niemeyer) RS157.500 Oportunidade! 150m'. Sa-lâo. ( corridas. 3 qtos, suite, va-randinhas, repleto armários. 2 va-
gas. infra-estrutura. Pronto morar!
Tel: 322-2832 I 9986-1800 Creci16 323
SÂO CONRADO - Greem (Melhor
prédio) Vistào mar! Vazio, varan-dão. salào. 3 qtos. suite, copa-co-zinha. 2 vagas, infra-estrutura.Tel 322-6904 I 9986-1800 Creci16 323
SÃO CONRADO - Av. Niemeyer.135 m1 Ótimo estado, varandi-nhas. living. 3 quartos (ste). ^a-nheiro. copa-cozinha. vagas, ar-mários. RS 178000 Maxi-lmôvelTel 512-6220 creci 4160 (M-1)
SAO CONRADO - OportunidadeRS 225 000 Varandâo. salão 2 am-bientes. 3 dormitórios, suíte. 2 ga-ragens. frente verde, piscina, sau-na Sóimóveis Tel: 523-2422 SI31685013 B
CLASSI QUALIFICADOS-516-5000 - Essa linha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições até asi9h Para as edições dedomingo e segdnda-feiraaté as 20h de sexta-feira

CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa linha vende tudo.
Anunoe de 2° a & feira até as 19h.

4 ou mala Quartos

QUEEN FRONTAL
Vistão, salão, varandâo, 4
quartos (suite), todo mon-
tado, 2 vgs., apenas RS
330.000,00 Plano cj.1290 Vi-
silas Tel.: 433-1313.
BARRA - Acqua Bella.
Sernambetiba. 3360
Passe-se financiamen-
to de excelente apto 4
qtos. 2 suites, varan-
dão, etc. Tel.: 289-7492
/ 9963-6588 / 9986-
3469
BARRA - Altíssimo luxo: J.Oceâni-co. próximo praia, um p/andar,4qtos (2stes). varandâo, 2depen-déncias, 3vgs. Visitas c/J.MaiaImóveis Tel.: 437-8501 /437-6231
Ref 403. CJ3882
BARRA — Alto luxo. Ponto nobre.180m' útil. varandâo, 4qtos (suite).2vagas escritura. Excelente pre-
ço. Ligue hoje Expan 3250344 /
567-2620. Ref: 411
BARRA - Atlântico Sul BL.0I.Ed.Vieira Souto, andar alto, fte
mar todo reformado, salões grani-to, 04 suites, copacoz nova. Ótimo
preço e condições Blue Chip Imó-
veis T: 438-2352 /9982-5522
CJ3508
BARRA - Barra D'Oro, 4 quartos, 2
vagas, andar alto. vista lagoamar, prédio com estrutura de la-
zer. RS 220.000 . Tel.: 238-4917 I
268-4715 / 9982-9255 Creci 24 835

BARRA DA TIJUCA - Condomi-nio nobre excelente residência lo- Icalização privilegiada terreno1.l00m2 salões, 4 qtos. (stes), jar-dim inverno com lago de carpas,dependencias completas. ProjetoPellegrini entrega imediata. Ape-nas RS 650 000,00 Gran-Piramidal6/157 Tel.: 493-1331 24 feiraCJ2606.
BARRA DA TIJUCA - Barra D'Oro.4 quartos (ste). andar alto, vis-tão Mar. ótimos armários. 2 va-
gas. completa infra-estrutura la-zer. bosque. BlueSky vende Tel.:325-6909 / 9975-7897
BARRA DA TIJUCA - JardimOceânico. Quadra Praia. Lindo.Exclusivivo andar, segurança pri-meiro Mundo, 300 m' . 4 stes, 1
por andar, quadra Praia. Blue Skyvende RS 520.000 para cliente exi-
gente. Tel.: 325^909 Z9975-7897
BARRA - Ilha Cozumel. Andar al-to. RS 360.000 Amplo, 4qtos (sul-te), varandâo, salão, dep.compl.2vagas escritura. Ligue Expan
325-0344 / 567-2620. Ref: 355
BARRA - JARDIM OCEÂNICO. Sü-
per luxo. quadra praia. Varandâo.
salão 50 m'. 4 quartos (2 suites),
copa-cozinha, dependências, 3
vagas. Barra Master Tel: 493-
6778/495-7073 Cj 4781
BARRA - Jardim Oceânico, 280m,1
quadra praia. próx. Praça "O" - 4
suites (c/armários), salào 2 ambs,varandâo, lavabo. copacoz plane-jada, deps, 4 vagas, piscina, sau-na. Blue Chip Imóveis T: 438-2352Z9982-5522 CJ3508
BARRA - Mandala apto vista per-manente mar,, 4qtos, sala. varan-da. dependências completas. Ex-celente Clube lazer completo.Travessia balsa p/praia. Exclusi-vidade 438-5123 C-2710
BARRA - Mandala.
Quadra Praias. Exce-
lente 4qtos, repleto ar-
mários. andar baixo,
piso granito. linda vis-
ta. 2dependências. Vil-
lar Imóveis Tel.: 490-
0050/ 490-0222 /9213-1552
BARRA - Park Palace. Pronto/construção. 240m', salão, lavabo,4 quartos (2stes), ampla copa-coz.2 deps., 3 vagas, clube, seg. qua-dras. Pagto. atê 180 meses. Blue
Chip Imóveis (CJ3508) T: 438-2352/9982-5522
BARRA — Sernambetiba. 1* loc..
já c/habite-se. varandâo. vista
mar. 4 qtos. 2 stes. 2 vgs, infraes-
trutura. entrega imediata, partirRS 310000,00 financiados direto.
Informações Tel.: 9978-8555C.26313.
BARRA — Sernambe-
tiba frente mar, varan-
dão, 4 qtos, 2 suites,
infra-estrutura, lazer,
2 vagas. Financiamen-
to direto c/construto-
ra. Base R$ 500.000
Pronto p/morar Tel.:
9688-3073 /498-4394
Cr21736
BARRA TIJUCA — Outros bairros
IPTU regularização pagamento d
redução 80% negócio sério recu-
peramos excessos pagos desde
1995. Tel.: 547-1381.
BARRA - Villa Di Gênova, andar
alto. varandâo, vistão, salão, 4
quartos. 2suites, 2dependéncias,
2garagens, decorado, sô mudar
RS 400 000 Júlio Bogoricin Tel.:
537-7979 CJ3924 R40845
BARRA — Winbledow Park exce-lente casa duplex terreno 1.200m'
cost. 700m' finamente decorado
salào 4 suites lavabo piscina s/gi-
nástica RS 1.280.000 Tel.: 596-0433
9914-6992 C.17989.
NOVA IPANEMA — Excelentefrente, varandâo. salào, 3 quartosoriginal 4, completos armários,
banheiro social, cozinha, área.
dep. garagem. AKXE Corretora

| Tel.: 325-1221 CJ 4150 / NIS
RECREIO - 1* locação, 4 qtos, 2
stes. salão ( 2 ambientes), varan-
dão 35m', lavabo. tudo granito,copa cozinha, dependências, 3
vagas subsolo, qualidade de vida,
play. piscina, churrasqueira, s.
festa. RS 350.000 Tel.: 9983-12161539-2759 / 539-2750
RECREIO — Rua Nereu Ramos,
quadra praia, luxo, 4 quartos, sui-
te, salão, varandâo, granito. tábua
corrida, armários, 3 vagas, cozi-
nha planejada. RS 330.000
Cr.26387 Tel.: 594-1294 / 9916-
7547
SÀO CONRADO — Green. Alto lu-
xo. salão, varandâo. 4 qtos (suite),
armários, banheiros, copa-cozi-nha. dependência, 3 garagens,decorado. RS 420.000 Perfil Imó-
veis Tel : 512-0787 CJ 4678 (P4)
SÂO CONRADO — CondomínioVillage belo apt® andar alto (4 sui-
tes) 4 vagas escrituras estuda tro-
ca. temos outros detalhes Planti-
móvel. Tel.: 295-2245/ 275-0547
CJ. 2217.
SÂO CONRADO -
Green. Varandâo, 4
quartos, suíte, armá-
rios, alto, sol manhã,
vista mar, 2 deps, 3 ga-ragens, infra estrutura
lazer. Sóimóveis Tel.:
523-2422 SI 4950

Cobarturaa

BARRA - Barra D'oro
frente praia, 20°andar,
varandâo, sala jantar,living, 4qtos (suite),armários, 3banhs, co-
pa-cozinha planejada,dependências. 2vagas.
Venha conferirl R$
260.000 Tel.: 9645-1355
/431-7241 /325-2820
C.2638
BARRA - Cobertura duplex BarraD Oro. 4 quartos, 2 salões. 2 va-
gas. terraço c/piscina, saunachurrasqueira RS 350.000 . Tel.:
238-4917 / 268-4715 / 9982-9255
Creci 24.835
BARRA DA TIJUCA — 1B7.26ní,Barra Summer Dream, de frente
para o mar, salão, varandâo. 4
qts, copa-coz, lavabo. deps e 2vagas. Completa estrutura de la-
zer e segurança. (4114) Tel.: 558-3392 Creci 6931.
BARRA DA TIJUC\ — Santa Mô-
nica, salão. 4 quartos e depen-déncias, excepcional área de f
zer, pagamengo facilitado. (4234)Tel : 558-3392 Creci 6931.
BARRA DA TIJUCA — Mar deItaúna. salão. 4 quartos, depen-déncias. 2 vagas, condominio comexcelente estrutura de lazer. Pa-
gamento facilitado. (4454) Tel.:558-3392 Creci 6931.
BARRA DA TIJUCA
Barra D'Oro. Confi-
ralll Melhor coluna.
Varandâo. Vista mar.
R$ 260.000 4 quartos
(suites), armários, sa-
ISo tábua corrida, la-
vabo, cozinha planeja-da, dependências
empregada. 2 vagas-ô-
nibus. Tel.: 492-2641 /491-1212 / 9169-2376
Creci 25101
BARRA DA TIJUCA — ACQUAMA-RINA — 1* Locação. Vista total!!!Excelente 4 quartos (suites), va-randas. sala. banheiro social, co-
pa-cozinha, dependências. 3 va-
gas. A vista/financiado. AKXECorretora Tel.: 325-1221 CJ 4150 /ACQM.CM
BARRA DA TIJUCA — A Bisboccivende: Apartamento Santa Môni-ca de maior planta. 151m'. Salão.4 quartos com varanda, suite. RS265 000 Tels.: 325-0694 / 9121-0217CJ. 3679
BARRA DA TIJUCA
Frente mar Sernambe-
tiba 4 quartos, 2 suites,
3 vagas. 250ma úteis,
armários, pisos grani-tado, prédio 5 pavi-mentos, piscina sauna,
quadra polivalente,aceito imóvel, circuito
interno José Luis Tel.:
385-3138 Cr.19150/4B
BARRA DA TIJUCA - Barrama-res. 4 qtos. duplex. vistão mar. 3
vagas, com armário. 2 dependên-
cias Waldemir Holanda Imóveis.
Loja Barramares Tel: 491-5814 /
491-4465 Cr 3066
BARRA DA TIJUCA • Sanla Mòni-
ca. 4 qtos (3 suites), dependências
empregada, vagas escritura En-
trada + 42 meses Waldemir de
Holanda Imóveis. Tel.: 491-5814 /
491-4465 Cr 3066

SAO CONRADO — Praia Guinle.
lazer, piscinas, saunas. squash.
play. festas, segurança, vista mar.
varandas, salão jantar, quatrodormitórios (duas suites), três va-
gas. RS 600.000.00. Visitas Casa
Nossa Tel : 540-6111 CJ.1201.
SAO CONRADO — Praia vista
maravilhosa 580m' segurança al-
ta categoria play piscina jogossaunas varandas salão escritório
quatro suites três dependênciascinco vagas. RS 1 800.000 Veja ho-
je. Casa Nossa Tel.: 540-6111
CJ.1201
SAO CONRADO - RS 280.000 lm-
pecável! Salào, 70m' . 4 qtos (2suites), copa-cozinha, 2 depen-
déncias, infra-estrutura. 2 vagas.
Confira! Rodrigues (corretor mo-
rador bairro) Tel.: 322-2832 / 9986-
1800 Creci 16.323
SAO CONRADO - Niemeyer.
Prx.Praia. Impecável! Recente-
mente reformado! Salão, varanda.
4 qtos, suite, repleto armários,
copa-cozinha nova, 2 vagas, infra-
estrutura. Tel.: 322-2832 / 9986-
1800 Creci 16 323
SAO CONRADO - Village. Frontal
mar. 280m' , impecável. RS
400.000 Varandâo, salão. 5 qtos.escritório, armários, copa-cozi-
nha. clube privativo, urgente! Tel.:
322-2832 / 9986-1600 Creci 16 323
SAO CONRADO - Village. Condo-
minio fechado. Próximo Shopping
(melhor prédio). Barato. 220m' .impecável! Salão. 4 qtos, suite,
(banheiros/cozinha granito). Tel.:
322-6904 / 9966-1BQ0 Creci 16323
SAO CONRADO - Village (Ed. Fer-
rara). Varandâo. 2 salas, lavabo. 4
quartos (ste). copa-cozinha. de-
pendências, vaga. armários. RS
320 000 (excelente localização).
Maxi-Imóvel Tel.: 512-6220 creci
4160 (M-1) 
SAO CONRADO - 235 m' (Av. Nie-
meyer). Salão, lavabo. 4 quartos(ste). 3 banheiros, copa-cozinha,despensa. dependência, vaga. ar-
mários. andar alto. Maxi-lmôvel
Tel : 512-6220 creci 4160 (M-1)
SÂO CONRADO - Vista mar. va-
randão. living, s.jantar. 4 qtos.. 3
suites, armários, copa-cozinhamontada, dependência. 2 vagas.
Temos outros. Tet: 322-0519 Cr19509 Avaliamos
SAO CONRADO —
Condomínio Praia
Guinle (Edifício Bre-
nan) salões +sala jan-tar, varandóes, 4qts
(2ste). copa-coz. pia-nejada. 2depend., 3va-
gas, Tel.:512-3322 Sói-
móveis DM/4539
SÂO CONRADO — Varanda vista
verde sala. sala jantar 4 qtos ar-
mários banh social copa/coz 2 ga-ragens piscina sauna play RS
260 000 00 Tel: 547-9119 CJ 1043
SÂO CONRADO - Pre» Mendes de
Morais. Frontal Mar. luxuoso
apartamento, andar alto. varan-

| dão. vista deslumbrante, living,
sala jantar, sala intima. 4 suites,
deps. . 4 vagas. Tel: 521-6042 /
267-6386 / 243-2606 Cr 20065
SAO CONRADO GREEN - Vista
deslumbrante Mar. Oportunida-de!! varandâo. salão. 4 quartos (2stes). deps completas. 3 garsInfra-estrutura total RS 470000
Tel 322-2337 / 9963-2328

BARRA - AHa Barra. Serjjvnbell-ba. cobertura, 3 quartos^hte»),linda, decorada, piscina privativa,RS 330.000 Temos outra^a|valia-mos LOPRESTI PABX 433-3000Creci). 3415.
BARRA - AHa Barra. Queen Victõ-ria Cobertura duplex. 2 quarto*(suite), piscina, linda vista. 2 va-
gas. RS 300000 Temos -outra».
LOPRESTI PABX 433-3000 Creci.).3415
BARRA — Alfa Previlegf".8*c*lente cobertura, duplex. 450m*vistão mar. Finamente deçQradâ,4 qtos, suites, salão, v^uidlo,
piscina, 3 vgs RS 870.000.00 Ttl.: I596-0433 / 9914-6992 C. 179089 I
BARRA - BarraDeck. Irty!fcáv«í Isalào, 5quartos (3suites)',"Varar* ida, terraço, 3vagas, lazer*.segu*rança. RS 420 000 Ac.permúta m«- |
nor valor/financio Tel.: 43*0294/9965-1337 /434-3004 /99T2-866»Cr4837/JG |
BARRA - Barradeck. Coto extíuti»va, WOm', reformada, 4~iult«t ,
(closet/hidro), banhs. granUo, se- 1lões, terraço, piscina. Blue.<ChipImóveis T: 438-2352 /996?-5522CJ3508
BARRA — Cobertura dupl## s*>I Ias, 3qtos. (2stes), armário*. 3vga.Terraço, piscina. Apenas^vto*.RS 330.000 OportüARJad*.
(JB6144) Tel.: 493-1893 / 495-35»CJ4661 "Odeon"
BARRA — Cobertura dupl**; Ser»nambetiba frente mar, varandâo,5 qtos. 3 suites, infra-ealiutur*,lazer, 3 vagas. Financiamento dl-reto c/construtora. 1' locação.Pronto p/morar Tel.: 968M073 f498-4394 Cr21736
BARRA - Cobertura Sernambeti-ba. AmpliBsima. Prédio ndfó! vt*-ta panorâmica, 4qtos (suitêSj! pi»-

I cina, sauna, 3vagas. Excejentti preço. Ligue hoje Expan 85*0344
| / 567-2620. Ref: 5105

BARRA - Cobertura duplex. Jar-dim Oceânico. Salào, tábgju.cor*ridas, 3 qtos. 2 suites, banheiro*
granito, dependências completa»,
piscina, churrasqueira, stuna, 2vagas. RS 370.000 Sóimóveis Tel.:512-3322 / 9989-2385 R9/5160
BARRA DA TIJUCA — Excetent*cobertura, 400m', quadra praia,living, sala jantar, escritório, 4suites, amplo terraço, 5 vagas
garagem, ótima vista. Tel.r224-5317/ 9971-7300 CM5514.
BARRA DA TIJUCA — Praia exce-lente cobertura duplex decorada,varandóes, 2 salas. 4qtos (suites),í armários, banhsocs, cozinhaI montada, área, dependência,3vgs. AKXE Corretora. T*l,>325*1221 CJ 4150/448.
BARRA DA TIJUCA - CASA-BLANCA — Oportunidade tjüita-
do, excelente vista. andafnèlto.Varanda sala. 2 quartos (suíte),banheiro social, cozinha, depen-dôncia completa. RS 190.00CP.°AK-XE Corretora Tel.: 325-1221' CJ4150/CCB.CM  •
BARRA DA TIJUCA — A.Btójpcdvende: Cobertura Mandala Di*-
plex. 255m'. 3 quartos. suite.jClo-set. armários, cozinha planejada,terraço, piscina. RS 330.000 finan-
ciados. Tels.: 325-0694191214217CJ. 3679 ,
BARRA DA TIJUCA — Praça. Po-
mar. Excelente Cobertura luxo. 4

j suites, salões, varandas, depen-déncias. piscina, sauna. 4-vagas,
RS 490.000 AC Marinho T:"495-9571 Z9983-8452 Cr.16.449 •»
BARRA DA TIJUCA — Coíerfur»nova Sidôneo Dias Correi0i,(r275.Enorme salão, 4 quartos. 2^|jes,banheiro / lavabo, piscina!' gran-des terraços, 2 vagas . TeL 259-
9705 / 512-8866 Cr. 9797 JJiretOconstrutora. Chaves no 302." "
BARRA DA TIJUCA—
Frente mar, cobertura
única, 900ma, linepr,
chaves José Luis ttttlfto
coberturas 2 quártpaapart hotéis rrante
Sernambetiba a partit270.000 Tel.: 386-3138
Cr.19150/CQB
BARRA DA TIJUCA - VendoTjjf6-ximo ao Mandaia, cobertura clu
plex, prédio pequeno, indevassável. 3 suites, terraço, piwma.Somente dia semana Tel'.: B13--
0606 C.12074
BARRA DA TIJUCA —
Sernambetiba. Cober-
tura duplex, alto liftb.
frontal mar, 750 rn^S
suites, salfies, pisei-nas, sauna, depend$p-
cias, 5 vagas. „.B$
2.700.000 AC.Marinho
T: 495-9571 /9983-84S2Cr.16.449
BARRA DA TIJUCA - A CoberturaLinear.Jardim Oceânico. 1* Loca-
ção.Altissimo luxo próximo"Praia.suites c/closet (menor *=30,m?),
salões em mármore Carra(^>11+
varandâo, ampla cozinha e deps.,

vagas. BlueSky vende Tel/r>325-
6909 / 9975-7897 -.t»»
BARRA DA TIJUCA—
J.Oceânico cobertura
pronta, 1 "locação,

i 2salas, 4quartos(su1-
te), terraços, sauna.
piscina, churrasqueira.' 3vagas. Financiado atè
100 meses Tel.: 539-
2390
BARRA — Espetacular duplex,vi»-ta mar. pedra Gávea luxo 540^'
decorado, terraço, piscina, salas,
5 dormitórios, suite armáriós',2
vagas RS 450.000.00 Si Imò^s
Tel.: 540-8133 MX-5314. ._
BARRA - Excelente cobertura tipo
casa linear 390 m*. salào 80 mM
qtos. (suite), 3 vagas, piscinatitar-ração. Rua Guedes Fontura. RS

J 395.000 estudo proposta. Tel:r239-
9121 /9913-5534 Creci 14202; ~
BARRA - Jardim Oceânico^ Co-
bertura linear tipo casa. 300m',
terraço, piscina, churrasqdélfa.
sauna, banheiro ducha. sal3Q."4
quartos, armários. 2 suites, copa-
cozinha planejada. 2 dependên-
cias, 2 vagas. Imperdível. Cifcula-
çâo total RS 460.000 . Próximo
praia. Tel.: 9701-1133 C.8519
BARRA - JARDIM OCEANIOO.Sensacional cobertura 540-fn',
piscina, bar. salào. sala intima..5
suites, closet, cozinha planejadfcdeps. 3 vagas. Barra Master<T*fc493-6778/ 495-7073 Cj 4781
BARRA - Oceanfront. Praia.JÇÊÇnova. 215m*. 2stes. salào. Iavat>fycopacoz +deps. terraços. Firtan-
ciado c/Construtora. Bluè ÍCfòfl
Imóveis T: 438-2352 Z9982-5522
CJ3508  '
BARRA - Sernambetiba. Oportuni-
dade Village Oceaniqueü -Vista
mar. salào, 3 quartos, (suite)»-*»*critôrio, piscina, sauna. terraços

vagas. RS 380.000 T.outros-T«U434-0294 (9965-1337 (434-3004. .£9972-8666 Cr4837/JG
BARRA • Sernambetiba. Reveillon' Rio! RS 190,000 Cobertura dup4éx.Do Apart-hotel ... mar! 2 quaffof(suite 35 m'). varandas. pisciMo
jardim. Oportunidade! Tel.: $42s.4701/ 275-1901/ 9219-2356 (Apare-I cida) Creci9862
BARRA - Sernambetiba. Coto^du-
plex, 2 suites, sala, lavabo, c«sit)nha. terraço c/piscina, 2 vaga».-Vista deslumbrante Blue Chip»Imóveis T: 438-2352 /9982-5622.I
CJ3508  ...
RECREIO - 4stes. Maravilho»"apartamento. 270m'. terraço 40»^
direito laje. completamente ind»1,
vassável. 3vgs. RS 305.000 Estudâ"
permuta (JB6281) Tel.: 493-1893-»*495-3500 CJ4661 "Odeon" qq*p
RECREIO - Cobertura Pertinho^

| praia, livin granito, 4qtos. (2süí-"tes). piscina, sauna. prédio luxór'
RS 320 000 (JB6374) Tel. 49H89T'/ 495-3500 CJ4661 "Odeon"
RECREIO - Cobertura luxuosA-1*-
locação, terraço amplo, 3qto*"
(suites), depend completa.. 2vag*í--

I Viu e comprou! RS 295000 LigueiI hoje Expan 3254344 / 567-2620.-Ref 526 «""f*RECREIO - Cobertura triplex. 341^"
dares. 4qtos (suíte), armários tCK ^dos cômodos, cozinha planeja^1"1dependência, piscina. satrtiflH
Oportunidade Só RS 235 000 Tel.;"'495-4619 Cr 26188 JQ531 """
RECREIO - Frente mar."]
duplex. com mais va- •
lia. 4 suites, piscina,-sauna. churrasqueira.
RS 1200.000 Carvalho

I Imóveis Tel.: 437-6513
/ 437-0538 / 437-7910"
C.13941
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CONRADO - Cobertura di>-

plex. 270* de vista panorâmica. 3quartos. 3 vagas garagem, cozi-nha planejada, ar-central. sauna ebiscina Tratar Daniel ou Simone.Tel. 509-08349172-5566
SAO CONRADO — 420m' alio vis-ta panorâmica indevassável terra-~Çô"piscina living jantar escritório" • qUãtro dormitórios (três suites). três vagas. RS 740 000 Tel.. 540-6111 / 239-3000 J.1201/01
SAO CONRADO - Vlllage. Duplen.: récentemente reformada, acaba-..Emento luxo. salão granito, 5 qtos.

terraço, piscina. Aceito aparta-. mento Permuta. Rodrigues Tel.:
^H,.92g-2832 / 9966-1600 Creci 16 323

9kO CONRADO - Av. Niemeyer.CM-cobertura duplex. IBOm', 2 salões.w*1 Quartos, suite, terraço, piscina.2 vagas, estado impecável. RS.. "250.000 Tel.: 287-0191 MaramarCJ2689 Imob. http://pagina.de/ma-ramar
:':8A0 CONRADO — Vislâo. cober-nr.tufa c/ varandas, terraço, salas, 3

quartos (1 suite), armários, copa-.nr cozinha montada, deps. 3 vagas.
oaJft,1550 000 Tel: 322-0519/ 9714-
-.n cSAO CONRADO • Frontal mar, in-o*n<tevassâvel. 325 m' Salão 3 qtos.\ L\iMginal4). suite master. repletoarmários, terração. piscina, sau-• na, 3 garagens, infra-estrutura.«i. completa. Oportunidade RS... 650.000 Tel.: 605-2956 /91B5-4037.—.cr.7242

CASAS

2 Quarto*
^MARAMAR'* CASA TRIPLEX-•~y^UlteSt terraço, dep.com..""Ebrldomlnio com toda infraes-trútura lazer e segurança""apenas R$ 260.000 Plano""rCj'1290 Visitas Tel: 433-1313.
—A PLANO- AVALIA E VENDE
„,„Sau imóvel com segu-

rança e rapidez, Av.Ser-^•-Tiambetiba, 8000 sl.209
Tel.: 433-1313.

.. BARRA - Condomínio Saint Tro-
«.ipez. Imperdlvel casa duplex, sa-2 qtos. (suite) permissão p/ +2 qtos., armários, cozinha monta-nAdairdependència completa, pisei-i ^ narbalça. segurança 24h. Somen-te RS 220 000 facilitados.¦—Bocumentaçaô ok. Chaves Tel.:—.9602-7865 7439-2823 /445-Ô848"" Creci 17850
JjBÁRRA DA TI JUCA - Ilha primeira'""•ftanhangá. Casa triplex, 90 m'. 2

^qto^.. 2 banheiros, escritório, ter-'"raçfnho panorâmico, ancoradou-ro. Lote 60m', gramadinho e gra-
^dêqdo, local seguro, transportecoletivo 24h. Doe. ok. RS 78.000 a•""flP: 493-5828/9634-4855

"BARRA - Excelente casa duplex,2 qtos. condomínio fechado, finalde construção, entrego pronta, RS
.75.000 estudo proposta, parcela-¦ mento. chaves Nova Aliança Imó-veis Tel.: 527-6072 / 527-0524 CJ..4502"fiECREKD - Casa colonial, churra-"queira, piscina, gramado, condo--mfnio, RS 98.000 Entrega 30 dias.~l/6co por carro ou imóvel. Tel.:' W3000 1 437-8003 1 437-6868

RECREIO - Excelente casa mara-- mar, luxo. 2quartos (suite), copa-cozinha, depend completa, jar-quintal, 600m' terreno. Acre-tidtol RS 260.000 Ligue Expan
0*335:0344 / 567-2620. Ref: 608

SÂO CONRADO — CondomínioIposeira casa duplex. Quadra te-nis sauna etc. Terreno 1.200m'vistáo mar R.Alberto Woolf Teixei-ra. 172 Corretor local 10/16hs. RS• 000000,00 Tel.: 9177-5167 / 294-0882 CJ 3094.
— *S 3 Quartos

BARRA — Casa dúplex, 3qts (sul-•» te); pode ampliar, jardim Clube•Barra, (rente Extra, total seguran-'ÇfiT'balsa praia. RS 360 000 Tel.:¦ '392=5496 /9911-8293 Creci7142
^RRA DA TIJUCA - Casa Inter-Itaúna. 3 qtos.(Original 4),suite. salões, varandas, suite hós-
pedes, piscina. RS 330.000 AC Ma-

„ünhO T: 495-9571 Z9983-8452
.Cf J6449

BARRA DA TIJUCA - Sernambeti-¦ bas.-Casas de 3 ou 4 qtos d armâ-rios,'jardins etc. A partir de RS245000 Tratar Waldemir Holanda"Imóveis. Loja Barramares. Tel.:491-5814 / 491-4465 Cr. 3066.-RECREIO — A.BISBOCCI vendecondomínio fechado, segurançatofal, triplex, 3 suites, terraço, pis-çjna; sauna, garagem, salão de
jogos. RS 195 000 Tels.: 325-0694 /'912V-0217 CJ. 3679
RECREIO - Vendo casa Gleba A.çorflominio fechado, 3 qtos, suite,armários, despensa, aquecimentosolar, piscina e sauna privativas,«xceJente estados. ProprietárioTel! 437-7924 / 9233-9866
SÃO CONRADO - Casa maravilho-'sé "na Joatinga. Conforto junto a"natureza, planejada arquiteto derenome. Varandôes, salões, 3
qfós. suites, copa-cozinha. pisei-mám400 m* prazer. RS 500.000M3U8175) Sólmóveis Tel.. 512-3322
JpLASSIQUALIFICADOS-516-5000 - Essa linha vende tu-tío Anuncie por telefone deáfcqunda a sexta-feira paratodas as edições até ast9h. Para as edições de• domingo e segunda-feiraaté as 20h de sexta-feira

4 ou mais Quarta»
E EXCEPCIONAL

TOFERTA ESTRADA 00 JOÀ!R«5K)éncia c/fiOOm', triplex. av»-rapd. «lóes escrit ai |tr. 4 qts (2stw/dos). 4 Ni » lav. copa-corptan, apto caseiro, pise. sauna.eflLrr, canil. 4 vgs. RS 580 000.00Alclr Mota 239-5499 A6.'0005 CJ/4510
BARRA — Barrinha
vendo maravilhosa ca-
sa-duplex varandão 3
suites piscina jardinscanil 3 vgs. 2 dep.
380m2 R» 360.000.00
temos outros avalia-
mos Ev. Imóveis Tel.:
294-6187 9623-7340.
BtfftRA • Casa. 4 qtos. salão, pis-ònSfchurrasqueira, sauna, gara-gem. RS 250 000 Entrada e saldode 10 prestações RS 10 000 Cha-ves em abril. Newton, tel: 325-5222 / 325-2649 Creci 17 548
BARRA — Condomínio Santa He-lena, mansão 379m2. varandôes.4 qtos (2 suites), atelier. escritó-no. RS 659 000 Expan 3254344 /5Q7-2620 Ref. 617
BARRA DA TIJUCA - CondomínioArouca Residência nova. 800Rno acabamento. Living, sala |arvtar.4 quartos, 3 stes, armários. 5banheiros sociais, escr.. copa-cozplanejada, sala almoço, piscina.bo»le)* jardins, garagens RS1600000 Financio direto 50 me-ses MaxMmóvel Tel 512-6220 /998^9193 CJ 4160 (M-10)
BARRA DA TIJUCA - Sernambeti-oa Excelente Casa Triplex ladoBarra Mares Salas, quartos (sui-tes). copa-cozinha. terraço, chur-rasquelra. garagem RS 315 000Urgente'!' AKXE Corretora Tel32M221 CJ 4150 / CTS.S
BARRA DA TIJUCA - Jardim NovaExcelente casa. salão. 40195^ 2 suites, copa-cozinha. de-pendências, c/ armários, piscina,sauna. churrasqueira Oportuni-oadçr RS 480000 J RAU Tel 439-2570 / 439-9900 / 9673-0123 Crajk
BARRA DA TIJUCA — Condomi-mo das Mansões, vendo exceiervte casa. 4 quartos sendo 2 suites.satr3 ambientes, terreno 1100 m1dependências completas Tratard tftOprietano Tel 512-3200
BAftílA DA TIJUCA - Casa Vi-veftáàs do Bosque 6qts (4 suites)piscina, saunas. 5 vagas 700m'construídos PS-190000 Tel 274-69897 9161-9951 Cieci 23U9

BARRA DA TIJUCA - Lagoa MarNorte Magnífica mansão. 5 sui-tes. 900 m* útil. salão, livings. bi-blioteca. varandôes, piscina,churrasqueira, cozinha planeja-dissíma. dependências. 4 vagasTotal segurança http://www soi-moveisclassificados.com br Tel.:512-3322 / 9128-5241 (R-11/6185)tenho outras!
BARRA DA TIJUCA - VivendasBosque. Duplex. 4 suites, vararvdão. cozinha planejada, salão jo-gos. piscina, sauna. churrasquei-4 vagas, documentaçãocristalina. http://www.soimoveis-classificados com br Tel.. 512-3322 / 9126-5241 (R-11/6186)
BARRA — Em condomínio fecha-do. salões. 4 suites lavabo, copa/cozinha. 2 dependências, gara-gens. jardins, piscina espetacular,nada a fazer. Tel.. 9987-1751 Creci9460.
BARRA - Espaço 2. Casa nova, 5
quartos, piscina, churrasqueira,
jardins, acabamento de luxo. En-trada RS 300.000 • Saldo em 10vezes. Newton, tel.: 325-5222 /
325-2649 Creci 17.548
BARRA - "GreenwoodPark Ca-sa"ltanhangã. Maravilhosa resi-dència. 650m'. centro terrenoajardinado. 1180m', colonial, vis-ta mar. impecável. RS 650 000
(JB7313) Tel.. 493-1893 / 495-3500CJ4661 "Odeon"
BARRA — Jardim Oceânico. Stan-dard vende casa 4suites! "Basea-
ment"! 277m' Condomínio fecha-do. Alto luxo! R$390 000 IEstuda-se permuta/ proposta.Tel.:286-4035 /9972-9S23 BNI144
BARRA - "Nova Ipanema Resi-dência". Duplex. projeto CláudioBernardes, living, jd.inverno. la-vabo, 4stes, jardins, piscina. RS790 000 (JB7391) Tel.: 493-1893 /495-3500 CJ4661 "Odeon"
BARRA - Novo Leblon,
maravilhosa casa,
4quartos, salão 3am-bientes, sauna, pisei-na. churrasqueira, 2
pisos. R$ 1000.000 Car-valho Imóveis Tel.:437-6513 / 437-0538 /437-7910 C.13941
BARRA - PARK PALACE. Lindacasa! Jardins, piscina, sauna,churrasqueira, salão, sl. jantar. 4
quartos, (2 suites), armários, cozi-nha planejada. Barra Master Tel:493-67781495-7073 Cj 4781
BARRA - Portinho do
Massaru. Segurança
exemplar, projeto mo-
derno, linda vista, va-
randa, living, . lavabo,
s. jantar, 4 quartos
(3suites), mesanino c/
home theater, copa-
cozinha, lavanderia,
dependências, 3 vagas,
piscina c/bar, saunaem vidro c/vista livre.
R$ 740.000 . Tel.: 522-
1941
BARRA — Porto dos Cabritos, ca-sa 300m' jardim piscina sauna sa-lâo quatro quartos c/varandassuite dois pisos garagens ImóveisTel.: 267-5043.
BARRA - Santa Mônica, PersonalHouse. Linda 4 qtos (3 suites), sa-lão. sala. piscina, garagem. Acei-ta menor valor Barra. LOPRESTIPABX 433-3000 Cj. 3415
RECREIO - Casa linear excelentelocalização, aproximadamente1km praia. 3sls, 4/3qtos, 4 banhs,dependências completas, piscina,sauna vapor, preço oportunidade.438-5123 C-2710
RECREIO - MagnKica residênciacom 432m'. 600m' terreno. 4 qts.(2stes), todos c/varanda ciosets,living, sl.jantar, sl.jogos, lavabo.copacoz, 2 deps, piscina. Exclusi-vidade Blue Chip Imóveis T: 438-2352 /9982-5522 CJ3508
RECREIO - Perto do Shopping, óti-ma casa, terreno. 645m'. constru-
çáo 300m'. 5 quartos (2 suites),
jardim, rua asfaltada. RS 245.000LOPRESTI PABX Tel.: 433-3000Creci.i. 3415.
SÂO CONRADO - Deslumbrantecasa duplex RS 650.000 Vistãoverde, piscina, sauna, pomar, va-randão, living, 4qtos, suite, closet.copa-cozinha etc. PerfillmóveisTel.: 512-0787 /99Ô5-5373CJ4678(P-18) 
SAO CONRADO - USS 700 000cash (ideal p/ estrangeiros/artis-tas), alto da rua Capury. Casa tri-
plex (BOOm1). salões, 5 suites, 2cozinhas. 3 dependências, 4 va-
gas. piscina 54m'. Próximo Heli-
porto. Reformada. Vistão mar. se-
gurança 24hs. Tel.: 460-1010 Cód.2755143 Creci 22079
S. CONRADO — Con-
domínio 800m2 man-
sâo alto luxo piscina
jardins vista mar mon-
tanha sala salões va-
randa 5 suites vagas
Ev. Imóveis Cr. 20745
T. 294-51379623-7340.
VARGEM PEQUENA — Excelenteresidência, terreno IDOOm' quin-tal. jardim, piscina, living. 4 qtos.4 bnhs. cozinha, dependências,
garagens RS 350.000.00 MansionHouse Tel : 239-4499 CJ 1252

TERRENOS

VARGEM GRANDE
VARGEM PEQUENA

AVALIAÇÃO
ã Tels.: 9971-2387
2 442-2132
soleiiwQsoleiiie.inioveis.nom.br

BARRA DA TIJUCA — Frente derua. terreno com 1700m' servindo
para qualquer tipo de negócio.Imobiliária Suiça. Tel.: 540-8786/239-4646 CJ 1362 Ref.. VTR 01
BARRA DA TIJUCA — Vendo ter-reno de 16x41,5 em condomíniofechado, podendo ser contruldo 2residências (multifamiliar). Oportunidade única!!! Tratar CláudioAKXE Corretora Tel.: 325-1221 CJ4150 / TR-CM
BARRA DA TIJUCA -
Vendo terreno 210 m1.todo murado c/portSosocial coberto, calça-do, gramado na frente.Pronto p/construir,documentações ok.Ilha da Jiggóia, 106.Tel.: 495-5288
BARRA DA TIJUCA - Barrinha.Terreno residencial 340m'. plano,murado, com água. luz ligada.Próximo ao comércio Rua tran-
quila. RS 130000 Oceânica Imó-veis Tel.: 494-2680/492-1871 Creci16757
IPANEMA - Zona Norte e GrandeRio Procuro terrenos para cons-trução de edifícios e casas popu-lares. Com proprietários e corre-tores. Tratar Construtora RealS.A. CJ. 3891 Com José HilárioTel: 259-3559 / 262-1038
RECREIO - Terrenos lançamentoCondomínio Praia Pontal, grama-dos. aterrados. RS 28.500 ou RS18 500 Entrada + 24 x RS 1000.Troco por carro. Tel.: 490-3939 /9112-5242
RECREIO — 2aquadra
praia, terreno,18.5x35mts. estudo de
projeto. 2 quartos,c/dependências, R$335.000 José Luis Tel.:
385-3138 Cr.19150/TB
RECREIO - 3 lotesFrente mar, área no-bre. Rara oportunida-de. R$ 4000.000 Carva-lho Imóveis Tel.:437-6513 / 437-0538 /437-7910 C.13941
RECREIO - Av das Américas. Km15. excelente terreno. 1720 m*. óti-ma localização comercial p/ qual-quer ramo Tel 224-5317/ 224-3325/9971-7300 Cr 15514
RECREIO - Av. dasAméricas, vendo pro-priedade com 3 lotes.Ponto nobre. R$1400.000 CarvalhoImóveis Tel.: 437-6513
/ 437-0538 / 437-7910C.13941

RECREIO DOS BANDEIRANTES— Vendo terreno para incorpora-
çáo. ótima localização, plano, ex-celente preço. Oportunidade rara!Visite-nos. confira. AKXE Correto-ra Tel . 325-1221 CJ 4150/TRB IT
RECREIO - Frente p/omar. Imperdível. Lote
com 1.050m*. Oportu-
nidade rara. R$780.000
Carvalho Imóveis Tel.:
437-6513 / 437-0538 /
437-7910 C.13941
RECREIO - Frente mar.
lote com 600ma. Ponto
nobre. R$ 1100.000
Carvalho Imóveis Tel.:
437-6513 / 437-0538 /437-7910 C.13941
RECREIO - Oportunidade Impar: 5
terrenos juntos, local nobre, ideal
p/cond. possibilitando construção50 aptos. Somente US 110.000 (ca-da um). J.Maia Imóveis Tel.: 437-
6231 /437-8501 Ref . 1002. CJ3882
RECREIO - Terrenos condomíniofechado. RS 9 800 + casa colonial2 quartos + RS 19.800. Entrega 60dias. Troco por carro Tel.: 437-3000 / 437-8003 / 437-6868
RECREIO - Terrenos 150m da
praia. 250/150m. Murados, rua
particular RS 25 000 e RS 15.000Troco por carro novo Tel.: 9276-9335
RECREIO • Terreno unifamiliar.660m, excelente localização. RS140 000 . Styllo s 2000. Tel.: 437-8201 / 437-8498 CJ4424 STY7234.
RECREIO — Terreno RS 250.000Multifamiliar compro para incor-
poração pago em dinheiro ou per-muta Márcia Reis Tel.: 467-4298/9952-2540.marciareisimoveis(ü '/«
zipmail.com br
SAO CONRADO - Raridade! Ipo-seiras. Terreno de 1.200 m'.
(55x39x38x29). Projeto aprovadoIndevassável. vista deslumbrante,entre mansões, segurança total.
(Facilito) RS 260.000 Tel.: 9982-7652 / 890-2484
VARGEM PEQUENA - Condomíniofechado. Terrenos com RGI.9x20m. Urbanizados, prontos paraconstruir. Entrada pela Estradados Bandeirantes 14.000. Poucoslotes disponíveis. Partir RS 24.500.Financiamos. (JB8158) Tel.: 493-1893 / 495-3500 CJ4661 "Odeon"
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AVALIAÇÃO GRÁTIS
568-6770
VENDA GARANTIDA

LR. CONDE BONFIM, 10 g.L
1 Quarto

MARACANÃ - R.Sâo Fco Xavier.Sala, quarto, cozinha, banheiro,depend. armários, garagem, vistalivre, alto, salão festas. RS 50.000Tel.: 9998-2999
SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA - Mara-vilhosamente localizado exclusi-vlssimo, totalmente desocupado,sala, dormitório (suite) armáriodependências empregada, gara-gem. escriturada RS 65.000,00.Chaves Tel.: 570-3704/ 570-0045.Rei. 1012.
TIJUCA - Apartamento duplex.95m', 2 salas, dormitório, armá-rio. banheiro, box acrílico, cozi-nha. armários, dependência, ga-ragem RS 85.000 SóimóveisC.9605 Tel.: 553-5870 I 553-4818KWN-1/001
TIJUCA — Coraçãozinho SaensPena. Sala, varanda, dormitório,banheiro, cozinha, dependênciascompletas, garagem escrituradis-sima Aceitamos financiamento.RS 65.000 outros. Avaliamos T:568-4321 Cr.14561-1/0081
TIJUCA — Extrao di-
naria localizaçãol Dei-
xe seu carro, vá traba-lhar metrô. Tipo casa,claríssimo, sala, dor-mitório, cozinha, ar-
mário, area, R$ 62.000
T: 568-4321 Cr.14561-
1/0056
TIJUCA — Próximidades SaensPena. Sala. dormitório, banheiro,cozinha, área. garagem escritura-dissima. RS 55.000 Temos outros.Avaliamos T: 568-4321 Cr.14561
TIJUCA - Próximo Saens PeftaüVazio, excelente estado, ocupa-
çáo imediata, sala, quarto (suite),ampla cozinha. Aceitamos finan-ciamento/FGTS RS 50.000 . Vice-Versa Imobiliária. Tel.: 533-1718CJ-4397 Cód.: 041
TIJUCA - Quarto, sala grande, de-
pendências, área, prédio peque-no, direto proprietário. Preço bomá combinar. Não aceito interme-diários. Tel.1295-3905 Márcia.
TIJUCA — Rua Uruguai. Sala comestante, quarto com armário, 2oreversível, cozinha, banheiro so-ciai, serviço, sol manhã, vista li-vre. RS 53 000 Tel.: 234-6984 / 569-2423 - Creci 22026
TIJUCA-— Solução Imobiliária to-talmente relormado desocupadosala um dormitório cozinha plane-jada banheiro decorado área ser-viço (possibilidade garagem) R$44.000.00 Tel. (0xx21) 570-3704/570-0045 ref. 1016.
TIJUCA — Visconde de Itamarati95ml, sala. quarto, com depen-dència. de Irente. coisa rara RS65 000 Tel.: 569-2070 / 295-6001 .Creci 8724
VILA ISABEL — Excelente sala equarto, 43m', vista livre, garagemrodízio, RS 45.000 Expan 325-0344/ 567-2620. Ref: 1132

AVALIAÇÃO
CRITERIOSA

ECAIL
IMOBILIÁRIA

è
570-3448

CJ 2019
VILA ISABEL — ENCONTREICORRETORA Vende — Excelentesala. quarto, reformado, vazio,vista livre. play. salão festas, de-
pendências reversível, garagemescritura. Apenas RS 58 000 Acei-to parte carta Ativação grátis.Creci 22594 Tel.: 578-3572 / 578-2059 (REF. 214)

2 Quartos

SOLUÇÃO
IMOBILIÁRIA

22 ANOS
AVALIAÇÃO

E VENDAS
570-0045

ANDARAl — Solução Imobiliáriadesocupado proximidades Max-wel. sala dois dormitórios cozi-nhai banheiro decorados depen-dèncias completas empregada RS55 000.00 (aceitamos financiamen-to| Tel (0xx21) 570-0045/ 570-3704Ref 2107
CLASSIQU ALI FICADOS-516-5000 • Essa linha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições ate asI9h

ANDARAl — Solução Imobiliáriadesocupado proximidades Max-wel. sala dois dormitórios cozi-nha/ banheiro decorados depen-dências completas empregada RS55 000.00 (aceitamos financiamen-to) Tel.: (0xx21) 570-0045/ 570-3704Ref. 2107.
GRAJAÚ -100% financiado CEF, 2
qtos.. garagem, use FGTS. Entre-
ga 14 meses. Praça Nobel. JúlioBogoricin Tel.: 269-6904 CJ 2410JBM 20004
GRAJAÚ - Apartamento sala. 2
quartos, dependência, vaga, play,salão festas. RS 67.000 Júlio Bo-
goricin Tel.: 269-6904 / 592-3952CJ 2410 JBM 27954
GRAJAÚ — Decisão Imobiliária.Rua Residencial. Sala. 2 qtos. sui-te. armários, cozinha planejada,dependências completas, vagaescritura, play. piscina, sauna.
quadra esportes. RS 77.000 Tel.:569-0305 CJ4290 (2/9899)
GRAJAÚ - Direto com proprietá-rio. Excelente salão retangular.2qtos, Isuite + banheiro social,cozinha c/armários, dependèn-cias completas, play, garagem.Marcar visitas. Tel.: 238-8712 /9612-7398 Diariamente. Cre-ci20728
GRAJAÚ — Ecacil - Excepcional-mente, proximidades Praça Ver-dun. sol manhã, salão tábuas cor-ridas, dois domirtórios (suite),armários, cozinha planejada, de-
pendências. garagem. RS93000,00 Tel.: 570-3448 CJ2019(2280).
GRAJAÚ - Marechal Jofre. Sala. 2
qtos. frente, sol manhã, armários,copa-cozinha planejada, depen-dências armários, vaga. RS 71.000Tel.: 238-4917 / 268-4715 / 9982-9255 Creci 24.835
GRAJAU — Próximo Uberaba.Frente, vazio, varanda, sala, 2qtos, armários, copa-coz planeja-da. quarto suite, garagem eleva-dores. play. RS 70.000 Tel.. 577-6205 Cr.4319
GRAJAÚ - RS 60.000 Vendo apar-tamento sala 2 qtos.. cozinha, ba-nheiro. dependências, vaga escri-tura. Tel.: 264-5816/9173-9498
GRAJAÚ - Sala 2 qtos. dependèn-cia empregada, vazio, frente, vis-ta livre, garagem. RS 70.000 Acei-to carta. Tel.: 288-554319684-8424Nelly Machado Cr 171
GRAJAU - Tipo casa 2 aptos. 2
qtos. dependência, garagem, va-zios. RS 47.000 cada. Aceito carta.Sem condomínio Tel.: 288-5543 /9684-8424 Nelly Machado Cr 171
MARACANÃ - Exclusividade apar-tamento em prédio dentro de vila.Belíssimo 2 qtos. armários, va-randa, cozinha planejada. Somen-te RS 65.000 Sólmóveis Tel.: 512-3322 (SJ2731)
MARACANÃ — RS
51.000. 2qts, sala, de-
pendências, 78mJ, sem
garagem. Rua São
Francisco Xavier, 393.
Nâo aceito interme-
diário. Direto proprie-tário. Tel.: 872-4134 /502-3602
MARACANÃ — Solução Imobiliá-ria, Isidro Figueiredo, proximida-des Maracanã, entrar morar,apartamento sala, dois dormitó-rios, dependências completas,
garagem, escritura. RS 83.000,00Tel.: 21-570-3704 / 570-0045Ref.2011.
SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA — Proxi-midades Metrô, finamente refor-mado, dois dormitórios, armários,cozinha planejada dependênciasempregada, lindíssimo aparta-mento RS 50.000.00 + prestações.Tel.: (021) 570-0045.570-37W. Ref.
2179.
TIJUCA — Absolutamente confor-távelü! Sala varanda dois dormi-tórios banheiro cozinha decora-dos dependências completa
garagem escritura carta/FGTS RS85.000,00 CJ.4210 Tel.: (0xx21)568-6770 / 568-1333 Ref.: 2/6544-7199.
TIJUCA — Absolutamente finan-
ciado sala dois dormitórios ba-nheiro cozinha decorados depen-dências completa prontinhomorar baratlssimo RS 35.000.00 +
saldinho CJ. 4210 Tel.: (0xx21)568-6770 / 568-1333 Ref: 2/6193/6683.
TIJUCA — Absolutamente bara-to!!! Sala varanda dois dormitó-rios suite armários banheiros co-zinha decorados dependências
garagem escritura RS 90.000,00CJ.4210 Tel.: (0xx21) 568-6770 /
568-1333 Ref.: 2/7243-6606.
TIJUCA — Absolutamente infra-estruturado sala varanda doisdormitórios suite banheiros cozi-nha decorados dependências ga-ragem escritura RS 62.000,00 +
saldinho CJ. 4210 Tel.: (OXX-21)568-6770 / 568-1333 Ref.: 2/7083.
TIJUCA — Absolutamente bem/Io-calizado sala varanda dois dormi-
tórios suite banheiros cozinha de-
corados dependências completa
garagem escritura. RS 132.000,00CJ 4210 Tel.: 56^6770 / 568-1333Ref.: 2/7189
TIJUCA — Apartamento 2 quartos,armários, dependências, piso.parque, elevadores. Conde Bon-fim, próximo Garibaldi, apenas RS45.000.00. Aceita Carta, FGTS,Tel.: 264-6801 c/16339.
TIJUCA — Apartamento 2 qtos,8001'. sem garagem, Barão Itapa-
gipe, vista tranqüila. 2 quadras dometrô, dispenso intermediários.RS 63.000 Estudo propostas. Tel.:254-1391 / 9948-4195.
TIJUCA - Apto 2 qtos. dependèn-cias. área, playgraund, vaga ga-ragem. RS 85.000 Creci 25295 Tel.508-9029 /232-7240
TIJUCA - Barão de Mesquinta,
junto a Uruguai, 2 quartos, sala,cozinha, banheiro, deps comple-tas, prédio reformado, sl eleva-dor, fundos. Vazio. RS 53.000 Tel.813-1605 C. 19276
TIJUCA — Barão Itapagipe, me-lhor condomínio, junto Gabizo, sa-Ia, dois quartos, varanda, cozinha
planejada, garagem, escritura. RS73.000.00 Orlando Rabello, Tel.:568-9613 QR2058J3720.
TIJUCA - Barão de Itapagipe. Ex-celente 2 qts, deps, vg escrit., RS75.000 Tel.: 527-1824 / 9949-2467.Creci 25019.

SUPER LAR
IMOBILIÁRIA
238-0484
Venda garantida

R: Conde Bonfim,
615 Lj. 113

TIJUCA — Barão Mesquita. Refor-mado, sala. 2quartos, copa-cozi-nha. área, 1vaga condomínio. RS56.000 Temos financ. Ligue Expan325-0344 / 567-2620. Ref: 2600
TIJUCA — Bom Pastor, melhor lo-calização. vazio, salão, varanda. 2
qtos (suite), copa/cozinha, depen-dências, garagem, escritura. R$110.000,00 Orlando Rabello. Tel.:568-9613 OR2964J372Q.
TIJUCA — Com muito lazer/segu-rança. Conselheiro Barros, sala.dois quartos, armários, varanda,
garagem, escritura. RS 75.000.00ac/carta, Orlando Rabello. Tel.568-9613 QR2049J3720.
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Conde de Bonfim. Salão. 2 qtos.suite, varandão. dependências,copa-cozinha planejada, vaga es-critura. RS 75 000 Tel : 569-0305CJ4290 (2/9894) Avaliamos Profis-sionalmente
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Sala. 2 qtos. suite, varanda, de-
pendências completas, vaga es-critura. play. salão festas Na Ba-rão de Mesquita. RS 80 000 Tel..569-0305 CJ4290 (2/9908)
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Proximidades Praça Afonso Pena.
Sala. 2 qtos., dependências, va-
zio. RS 55 000 Informações Tel.569-0305 CJ4290 ( 2/9854) Avalia-mos gratuitamente seu imóvel
TIJUCA — Decisão Imobiliária.
Sala 2 qtos.. dependências com-
pletas. vaga escritura, frente, solmanhã, vazio. RS 75 000 ótima lo-calização. Tel.: 569-0305 CJ4290
(2/9918)
TIJUCA — Decisão ImobiliáriaRua Uruguai Salão. 2 qtos. suite,armários, copa-cozinha planeja-da. dependências completas, va-randinha. vaga escritura. RS115 000 Tel : 569-0305 CJ4290 (2J9902)

TIJUCA—E.CIare sol manhã áreanobre sala dependência todo ar-mários coz planej garagem R.Uruguai R. Pereira Nunes R.S.Xa-vier Px. Colégio Militar Tel.: 570-9444 (208-225-259) Cr 1761.
TIJUCA - ENCONTREI CORRE-TORA — Vende Barão itapagipe.Sala, 2 qtos. varandinha. total in-fra-estrutura. vista livre, cozinha
planejada, dependências comple-tas. garagem escritura. Imperdl-vel RS 65 000 Avaliação grátisCreci 22594 Tel.: 578-3572 / 578-2059
TIJUCA - Espetacular!! Salão. 2
quartos (ste). banheiro social, co-
pa-cozinha, armários, deps. com-
pletas. totalmente frente, vista es-
petacular, garagem escr. RS86.000 Tel.: 521-3132 / 521-3143Creci 25962 Ref. 2017
TIJUCA — Excelente prédio. Faci-litamos 60meses. Aceito carta, va-randa. sala. 2quartos (suite), co-
pa-cozinha. dependênciacompleta, 2 elevadores. RS 99.000Ligue Expan 325-0344 / 567-2620.Ref: 2000
TIJUCA — Exclusividade, SOm'.i. dois dormitórios (suite), va-randa, cozinha montada, garagemdemarcada, nada fazer, entrarmorar. RS 83.000,00 Cod.J2/395C 35S7 Tel.: 512-5141 Jacta.
TIJUCA — Félix da Cunha, todoreformado com garagem, sala.dois quartos, armários embutido,copa/cozinha. RS 75.000,00 acJcarta. Orlando Rabello. Tel.: 568-96130R2059J3720.
TIJUCA - Frente, varandão. sala.2qts (suite), dependência comple-ta. vaga escritura. RS 85.000 RuaDelgado Carvalho 84/303 Tel.:234-4618 /532-1202. Não aceito ir»-termediários
TIJUCA - Garibaldi. 61. Arboriza-da, tranqüila, excelente aparta-mento 101 m\ 2 qts. 3 banhs. 2vagas, copa, coz., deps compls.Ac. financt* RS 85.000 TeL: 571-01Q4c/propritárk).
TIJUCA - Haddocfc-Lobo. PróximoProf.Gabiso. Prédio novo, total in-fra-estrutura. excelente 2qtos(suite), sacada. 1vaga escritura.RS 88.000 Expan 325-0344 / 567-2620. Ref: 2624
TIJUCA — Hadock Lobo amplosala e dois quartos 86m2 suitebanheiro dependências comple-tas inteiramente reformado. Tra-tar Tel.: 872-2738 Creci 03112-0 R$80.000,00.
TIJUCA - Luxo. 2qtos (suite), va-randa. podendo ser 3qtos. SinalRS 30.000 saldo 60meses Prédio
pronto cl habite-se. Ligue hojeEx-
pan 325-0344 / 567-2620 Ref: 2000
TIJUCA — Maria Amália. Excelen-te. varanda. 2 qtos (suite), copa-cozinha, depend.completa, 1vagaescritura, play, etc. Ligue Expan325-0344 / 567-2620 Ref: 2549
TIJUCA — Oportunidade I JoséHigino. apto. salão, 2 qtos. suite,varanda, deps/completas, gara-gem. Novíssimo ! RS 120,000 Tra-tar 2' a 6' Tel.: 9641/1631 / 238-2790 Creci 25748
TIJUCA — Oportuni-
dade. Apenas R$
60.000 Sala, 2qts, ba-
nheiro, dependência
completa. cozinha,
área, vaga escritura,
condomínio fechado,
estrutura lazer, Tel.:
548-7924 /2S6-6704Cr.24460
TIJUCA - Permuto ou vendo...2 lu-xuosos apartamentos, proximida-des do metrô, varandão, salão, 2dormitórios, armário, suite, de-
pendências completissimas, play-ground, festas, 3 vagas. Por: (3quartos, Ipanema, Leblon, Lagoa)ou (loja, terreno) Tel.: 532-0058Ref.:CCI/A2PER
TIJUCA - Por R* 90.000 lindo tá-buas corridas, sacada, sala 2
quartos suite, banheiros blindex,cozinha armários, dependência,
garagem escritura, play, sol ma-nhã, Tel.: 872-6426 Corretor
TIJUCA - Prédio novo. Pronto RS98.000 Sinal RS 30.000 saldo60meses, direto construtora, va-randa, 2qtos (suite), depend.com-
pleta, play, 1vaga. Expan 325-0344/ 567-2620. Ref: 2000
TIJUCA — Professor Eurico Ra-bello, frente sol manhã, varanda,sala, dois quartos suite, depen-dências, garagem, escritura, RS85.000,00 ac/carta Orlando Rabel-Io. Tel.: 568-9613 QR2021J3720.
TIJUCA - Prof. Gablso. Vendo ex-celente 2 qts, deps. arms, vg es-crit., entrar e morar. RS 80.000Tel.: 527-1824 / 9949-2467. Creci25019.
TIJUCA — Próximo Saens Pefta,reformadissimo. direito laje. va-randa, salões, 2qtos. suite, ba-nheiro, copa-cozi, depedências,
garagem RS 150.000 Proposta Ma-lavolti & Araújo. Tel.: 523-4886 /9612-2581 / 9996-3864 Creci4868MAemail: taftatrip.com.br
TIJUCA — Ribeiro Guimarães.Sala, 2quartos. com armários, va-randa, garagem, vazio, prédio clinfra-estrutura. Só RS 85.000 Tel.:569-2070 / 295-6001. Creci 8724
TIJUCA - Rua Gonzaga Bastos,ótimo estado! Sala, 2 dormitórios,cozinha planejada, área serviço,8" andar, vaga garagem. RS75.000 Proprietário Tel.: 547-1590
TIJUCA - Rua Teixeira Soares,117/301. Junto Mariz e Barros eInstituto de Educação. Aparta-mento frente, 2p/andar. sol ma-nhã, vazio, reformado, esquadriade alumínio. Quem ver compra.Salão, 2quartos amplos c/depen-dências completas. RS 49.000Condomínio RS 60,00 Acerto car-ta! Direto proprietário. Dispensointermediários. Tel.: 234-0745
TIJUCA - São Francisco Xavier.Sala, 2 quartos, cozinha, depen-dências. Não aceito carta. RS49.000 Com-Senso Tel.: 710-9610 /717-0477 C.3292
TIJUCA — Simplesmente maravi-lhoso (R. Citiso), tipo casa, 100m',todo reformado, 2 salas, 2 qtos (1suite), dependências, RS70.000,00. Aceita carta, OrlandoRabello. 568-9613 QR2041J3720.
TIJUCA — Solução Imobiliária en-trar/ morar juntlssimo Metrô frer>-te apartamento sala dois dormitó-rios armários dependênciascompletas garagem escritura RS90 000.00 Tel.: (0xx21) 570-3704/570-0045 Ref.: 2123.
TIJUCA — Solução Imobiliária ervtrar/ morar juntissimo Metrô frer>-te apartamento sala dois dormitó-rios armários dependênciascompletas garagem escritura RS90.000,00 Tel.: (0xx21) 570-3704/570-0045 Ref.: 2123.
TIJUCA — Solução ImobiliáriaSaens Pena entrar morar exclusi-vissimo totalmente reformado sa-
lões dois dormitórios suite deco-radissima ampla área serviço. RS98.000.00 Tel.: 021-5703704 I 570-0045 Rei.: 2137.
TIJUCA — Solução Imobiliária Er-nani Cotrim esquina Uruguai fren-te sem favela sala dois dormitó-rios dependências completasduas áreas RS 58.000,00 Tel.: 021-5703704 / 570-0045 Ref.: 2149.
TIJUCA — Solução Imobiliária ex-
celente localização sala dois am-bientes dois dormitórios armariocozinha/ banheiro dependenciascompletas garagem escritura R$75.000,00 Tel.: 021-5703704 / 570-0045 Ref. 2005.
TIJUCA — Solução Imobiliária
juntissimo metrô maravilhoso to-talmente mobiliado varandão doisdormitórios armários cozinha pia-nejada dependências empregada
garagem RS 110.000,00 Tel.: 021-5700045 / 570-3704 Ref. 2110.
TIJUCA — Total infra-estrutura
(piscina, quadra, play). RS 67.000Varanda, sala. 2quartos. armário,dependência completa. 1vaga es-critura. Ligue Expan 325-0344 /567-2620 Ref: 2581
TIJUCA - Vendo Mo
raes Silva, espetacular
apto.. 02 qtos., sala,
deps. fino acabamen
to. garagem escritura,
oportunidade RS
100.000 Tel.: 507-9821
/295-8394 /9632-3370C 7454
TIJUCA - Vendo ou alugo apto.2quartos. dependência de empre-
gada. armários embutidos, vagade garagem. Tel.: 597-2287
TIJUCA - Vendo apartamento 2
qtos. próximo metrô Afonso Pena,Clube América, escolas, sI gara-gem. sJ elevador, s/ intermediá-rios RS 54 000 (condomínio RS6b 00) Tel.: 243-3916

USINA — Frente para o verde,condomínio fechado. Sala. 2qts,cozinha, banheiro social, depen-dências. Vaga parqueamento. RS65 000 Tel. :570-5943 Cr 20 891
VILA ISABEL - Vendo apto. sala. 2
quartos. Rua Jorge Rudge 143 /302. ótimo ponto Marcar visitas.Tel.: 240-0227 - Horário comercial.
VILA ISABEL — Ecacil - Excelenteoportunidade, varanda, sol ma-nhã. salão, dois dormitórios (sul-te), armários, copa-cozinha. de-
pendências completas, garagem,infra-estrutura total. RS 105.000,00Tel.: 570-3448 CJ 2019(2370).
VILA ISABEL — EcaH Emllia Sam-
paio espetacular apartamenteosvista panorâmica duas suites ar-mários banheiros blindex áreadependências completas gara-gem vazio! R$ 77.,000.00 chavesTel.: 570-3448 CJ2019 (2367)
VILA ISABEL - Melhor ponto!Frente, linda vista! Sala. varanda,2 quartos, suite, armários, depen-dências completas, vaga escritu-ra. total infrs-estrutura. RS 95.000!Vice-Versa Imobiliária. Tel.: 53S-1718 CJ4397 Cód.: 057
VILA ISABEL - Apartamento sala.2 quartos, copa-cozinha, depen-dências, garagem escritura, play,piscina, RJ 63.000 Tel.: 2384917 /268-4715 / 9982-9255 Creci 24.835
VILA ISABEL - ENCONTREICORRETORA Vende Silva Pinto.Sala, 2 quartos, varandinha. de-
pendências completas, garagemescritura. Imperdivel RS 46.000Aceito carta. Creci 22594 Tel.: 578-3572 / 578-2059 Avaliamos seuimóvel.
VILA ISABEL — SemMuxo.PraçaB.Drummond. RS 75.000 Varanda,salão. 2quartos (suite), copa-cozi-nha. depend.completa, play, etc.tvaga escritura. Ligue Expan 325-0344/567-2620. Ref: 2537
CLASSIQUALIFICADOS -
516*5000 - Essa linha vende tudo.Anrae da ? a 9 teia aé as 19h.

3 Quartos
GRAJAÚ — Absolutamente deco-rado sala três dormitórios suitearmários ampla/cozinha depen-dências completa duas garagensaceitando carta/FGTS RS130.000,00 CJ.4210 Tel.: (0XX21)568-6770 / 568-1333 Ref.: 3/7303.
GRAJAÚ — Decisão Imobiliária.Juntinho Largo Verdum. Salão, 3
qtos. suite, armários, cozinha pia-nejada, dependências completas,varandinha. play. salão festas. 2vagas escritura. RS 120.000 Tel.:569-0305 CJ4290 (3/9912)
GRAJAU — Ecacil - Excelenteoportunidade, juntinho Praça Ed-mundo Rego. sol manhã, três dor-mitórios (suite), armários, depen-dências completas, garagem,vazio!!! RS 105.000,00 Tel.: 570-3448 CJ 2019 (3340).
GRAJAU — Luxo. Varandão, sa-lão, 3qtos (suite), depend.compl,copa-cozinha planejadissima,2vagas escrit. RS 148.000 LigueExpan 3254)344 / 567-2620. Ref:3509/3510
GRAJAÚ — Marechal Jofre. 150/304. Chaves portaria. Vazio, pron-to morar. Excelente 3qtos, sala,dependências, reformado, sol ma-nhã, armários, vista livre, 150m*.Aceito carta R$75.000 Tel.:205-7813/9679-2201
GRAJAÚ - Parte nobre! Salão, va-randa, 3 qtos, suite, vazio, sol ma-nhã. dependências, 2 vagas, play.salão, piscina, sauna. RS 118.000Chaves Tel.: 206-8190 C-21854
GRAJAU - Ponto nobre. Exc.147m' útil, varandão, 3quartos
(suite), 2 vagas escritura. Acaba-mento luxo. RS 128.000 Financia-mos. Expan 3250344 / 567-2620.Ref: 3503
GRAJAÚ - Próximo Praça Verdum.Excelente 3qtos (suite), varanda,sala ampla, depend.completa,2vagas escritura, play. Temos fi-nanciamento. Ligue Expan 325-0344 / 567-2620 Ref: 3478
GRAJAÚ — Solução Imobiliária,
proximidades Grajaú três dormi-tórios armarios suite cozinha/ ba-nhelros decorados dependênciasempregada garagem escrituradaRS 95.000,00 Ligue Tel. (0xx21)570-3704/ 570-0045 ref.: 3020.
GRAJAÚ — Solução Imobiliária,
proximidades Grajaú três dormi-tórios armarios suite cozinha/ ba-nhelros decorados dependênciasempregada garagem escrituradaRS 95.000,00 Ligue Tel. (0xx21)570-3704/. 570-0045 ref.: 3020.
GRAJAU — Solução Imobiliária,maravilhosa localização, infraes-truturado. varandinha, três dormi-tórios, suite, cozinha/banheiro de-corados. dependênciasempregada, garagens, escritura-das. RS 105.000,00 Tel.: 21-570-0045 / 570-3704 Ref.3096.
MARACANÃ - Luxo. 3qtos (suite),1 vaga escritura. RS 137.000 Te-mos financiamento, play. s.fes-tas, frente, sol manhã. Ligue hojeExpan 325-0344 / 567-2620. Ref:3501
SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA — Mara-vilhosa localização, totalmentereformado, salão três dormitórioscopa-cozinha, banheiro, decora-dos. dependências empregada RS90.000,00. (Aceitamos financia-mento) Tel.: (021) 570-3704/ 570-0045 Ref. 3046.
TIJUCA — Absolutamente confor-tável sala varandão 3 dormitóriossuite banheiros copacozinhamontados dependencias completaduas garagens entrar/ morar RS230.000,00 CJ.4210 Tel.: (Oxx) 21-5686770 (Oxx-21) 568-1333 Ref: 3/7110-7015.
TIJUCA-— Absolutamente bem/Io-calizado sala três dormitórios ar-mários banheiros cozinha decora-dos dependências completa
garagem garantida. Acredite RS100.000,00 CJ. 4210 Tel.: (0xx21)568-6770 / 568-1333 Ref.': 3/7149.
TIJUCA — Absolutamente baratosala três dormitórios armários ba-nheiro cozinha área dependèn-cias completa garagem garantida.Acredite RS 75.000.00 CJ.4210Tel.: (0xx21) 5686770 I 568-1333Ref.: 3/7324.
TIJUCA — Absolutamente monta-do, sala, quarto, outro revertidobanheiro, cozinha montados, ba-
nhelro/empregada, garagem. Es-
critura aceitando carta/FGTS R$
75000.00 CJ 4210 Tel.: Oxx 21-5686770 568-1333. Ref. 1/7729.
TIJUCA — Absolutamente luxuo-
so, localização nobre, varandôes,salão, trés dormitórios, suite, co-
pa cozinha, dependências três
garagens. Escrituradas RS270.000.00 CJ 4210. Tel.: Oxx 21-
5686770 568-1333. ref. 3/7224.
TIJUCA — Absolutamente locali-zado proximidades Afonso Penavarandôes, salão três dormitóriossuite copacozinha dependênciasduas garagens escrituradas RS220.000,00 CJ.4210 Tel.: Oxx 215686770 568-1333 ref. 3/7002-7102.
TIJUCA — Almirante Cochrane,vazio, sal&o, varandão. 3 qtos. (2suite»), excelente copa/cozinha,dependencias, 2 vagas, R$230.000,00 ac/carta/FGTS, Orfan-do Rabello, Tel.: 568-9613QR3003J3720. %
TIJUCA — Alugo apartamento 3
quartos armários banheiros gara-gem Rua Gonzaga Bastos 209 bio-co D apt. 905 RS 600.00 Tel.: 264-6001/234-5703.
TIJUCA - Alzira Brandão / De-semb. Isidro. Luxuosos. RS120.000 Varanda. 2 quartos (suite),depend.completa. 1vaga. etc. Li-
gue Expan 3250344 / 567-2620.Ref: 2441 / 2466
TIJUCA.- Andrade Neves, aparta-mentaço, salão, varandôes. 3qtos,armários, suite. deps. copa-cozi-nha planejada, duas vagas. Totalinfra-estrutura. Sólmóveis. RS210 000 Tel.: 288-5212 MAE-3052
TIJUCA - Antônio Basilio. 130m'área útil. 3qtos, 2banheiros, de-
pend. completa, 1 vaga escritura.Precisa modernizar. RS 158 000Ligue Expan 3250344 / 567-2620.Ref: 3482
TIJUCA — Apartamento Rua An-tônio Salema próximo AdalbertoAranha. Sala cl varanda. 3 qtos(suite), armários, garagem escri-tura. dependências, copa-cozi-nha. play. salão festas, frente RS135 000 Tel.. 872-2829 / 234-1837/9178-4424 C 4010
TIJUCA — Apartamento 1* loca-
ção. próximo Praça Afonso PenaJmetrô. Sala. 3 qtos. 2 vagas. va<randão. dependências, direito la-
je. vazio, frente. 220m'. 9* andar.RS 190 000 Tel.: 872-2829 / 234-4837 /9178-4424 C 4010

TIJUCA • Apto Rua Moura Brito,
próximo Rua Carlos Vasconcelos.Salão. 3 qtos, armários, garagemescritura, dependência, 2 banh.
play. slâo festa RS 105 000 Tel.:872-2829 I 234-4837 /9178-4424 C4010
TIJUCA - Barão de Itapagipe. úti-mo. sala. 3 quartos, cozinha, ba-nheiro, todo reformado, alto. cia-ro, vista livre. Aceito carta. RS85 000 Tel.: 9998-2999 Jose.
TIJUCA - Chácara da Tijuca próxi-mo metrô Afonso Pena. Vazio, sa-Ia, 3 quartos (suite c/closet). de-
pendências completas, garagemna escritura. Particular p/particu-lar. Tel.: 9957-1804
TIJUCA — Clóvis Bevilacqua
pronto para morar salão originaltrés quartos armários hall privati-vo garagem oportunidade. TratarTel.: 872-2738 Creci 03112-0 RS120.000.00.
TIJUCA — Coladissimo MetrôSaens Pena. Extraordinariamenteresidêncial! Magnífico salão, va-randão. 3 belíssimos dormitóriosmontadaços, 2 suites, copa-cozi-nha planejada, amplas dependèn-cias, duas garagens, play, salãofestas. RS 190.000 Outros. Aceita-mos Financimento. T: 568-4321Cr. 14561-3/0084
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Juntinho Saens Pena. Salão, va-randão, 3 qtos. suite, frente. 2 vgsescritura. 1' locação. RS 160.000Acabamento de primeira. Tel.:569-0305 CJ4290 (3/9821)
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Com infra-estrutura junto praçaVanhargem. Salão, varandão. 3
qtos.. suite, armários, copa-cozi-nha planejada. 2 vagas escritura.RS 190.000 Tel.: 569-0305 CJ4290
(3/9560)
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Araújo Pena. Salão, varandão. 3
qtos.(suite), armários, cozinha
planejada, frente, sol manhã, 2vagas escritura, vazio, RS 150.000Tel.: 5694305 CJ4290 (3/9804)
TIJUCA — Desembargador Izidro,salão, tres varandas, tres quartossuite, copa/cozinha, dependèn-cias, duas vagas, entrega janeiro/00, Orlando Rabello. Tel.: 568-9613 OR396J13720.
TIJUCA - Dr Sataminl, próximoMetrô/ São Francisco Xavier, fun-dos tranqüilo, 140 m', execelenteestado, salão, 3 quartos amplos,armários, 2 banheiros grandes,copa-cozinha, deps, garagem. RS160.000 Tr. 2* f Tel.: 523-3344.CRECI. J. 9554
TIJUCA —Ecail proximidades An-drade Neves varandôes salão tá-bua corrida três dormitórios (duassuites) armários lavabo depen-dências três garagens infra-estru-tura RS 270.000,00 Tel.: 570-3448CJ2019 (0304).
TIJUCA — Ecail aconchegante to-talmente reformado amplo frentevaranda três dormitórios cozinhamontada área banheiro emprega-da garagem RS 75.000,00 LigueTel.: 540-3448 CJ2019 (3256) Te-mos outros!!
TIJUCA — Ecail excelente vista
panorâmica sol manhã varandatTÔs dormitórios (suite) armáriosampla cozinha dependênciascompletas duas garagens RS175.000.00 Tel.: 570-3448 CJ2019
(3318).
TIJUCA - Edgard Clare melhor op-
ção R. Santa Luiza sala cozinhadependência garagem excelente
prédio melhor preço vazio Tel.:570-9444 (350-348) t. outros mara-vilhososCR1761.
TIJUCA — Edgard Clare MarquesValença lindo varandão salão 3
qts. suite armários copacoz. de-
pendência excelente preço locali-zação previlegiada Tel.: 570-9444
(351) CR1761.
TIJUCA - Excelente 3 quartos. 2banheiros, armários, varanda,125m', precisa modernizar, ótimoinvestimento. Aceito oferta. Vercom porteiro Haddock Lobo, 224/202. Tel.: 557-5661 / 572-0025 Dis-
penso Intermediários.
TIJUCA — General Ro-
ca, 161. Frente, sol ma-
nh8, sala. 3qts (suite),dependtncias, 2 vagas,
vazio, estuda-se carta/
FGTS. Tel.:284-0560
Cr.39061
TIJUCA - Grande oportunidade!Visconde de Cairú, junto ao ExtraRS 78.000 sala, 3 qtos. dependèn-cias, frente s/morro. AvaliaçãoImobiliária Tel.: 872-7666 3/067
TIJUCA - Haddock Lobo. Aparta-mento desocupado, super decora-do. 3 qts, banheiro luxuoso, depscompletas. RS 64.000 financia-mento garantido CEF. Entrada RS14.000 prestação RS 810,00. Tel.:509-4949.
TIJUCA - Homem Mello. Excelente3qtos (suite), frente, salão, copa-cozinha, depend.completa. 2va-
gas escritura. RS 188.000 play. sa-láo festas. Ligue Expan 3250344 /567-2620. Ref: 3474
TIJUCA - Jurupari. Próximo metrô,frente, HOm'. novo, reformadissi-mo, sala, 3 qtos., suite, armários,dependência, garagem. RS105.000 Tel.: 552-0211 Cr. 19439
TIJUCA — Largo Segunda-feira.Amplo, sala, 3 dormitórios, armá-rios, banheiro, copa-cozinha mon-tadaça, area, banheiro. RS 85.000Avaliamos. Aceitamos Carta. T:568-4321 Cr. 14561-3/0082
TIJUCA - Local nobre Haddock Lo-bo, 136m' área útil, 3qtos, lavabo,depend.completa. etc. 1 vaga es-critura. RS 120.000 Ligue Expan3250344 / 567-2620. Ref: 3505
TIJUCA - Luxo. 1 por andar. Só RS148.000 Cl 3qtos (suite), varandão,depend.completa, garagens, play-ground. Financiamos. Ligue hojeExpan 325-0344 / 567-2620. Ref:3394
TIJUCA — More Metrô FranciscoXavier. Salão. 3 dormitórios, ar-mários. banheiro, copa-cozinha,area. banheiro de empregada, ga-ragem, RS 107.000 Aceitamos fi-nanciamento. T: 568-4321Cr. 14561-3/0031
TIJUCA - Muda! 120m,« Frente,salão, 3 quartos, armários, 2 ba-nheiros sociais, hidromassagem,fino acabamento, dependênciascompletas, garagem escritura. RS125.000 I Vice-Versalmobiliária.Tel.: 533-1718 CJ-4397 Cód.: 044
TIJUCA - Ótimo apartamento! Va-randas. 3 qtos., suite, armários,dependências, 2 vagas. RS120.000 Atê 6* feira! Tel.: 567-0302/ 9987-0542 / 201-2389 / 9614-3623C. 20819
TIJUCA - Ótima oportunidade! 3
qtos.. suite, varanda. 105 m'. de-
pendência, 2 vagas garagem, si-lencioso. RS 155.000 Tel.: 5494406/ 9916-9239/ 236-1090 C. 25824
TIJUCA - Pça. Saens Peftaü Grarvde oportunidade! sala, 3 quartos,armários, dependências cpmple-tas, frente, vista panorâmica, ga-ragem. entrar/morar. RS 100.0001Vice-Versa Imobiliária. Tel.: 533-1718 CJ4397 Cód.: 036
TIJUCA — Pereira Nunes. HélioSantos vende apartamento 3quar-tos. Isuite. banheiro social, 2va-
gas. varanda, dependências. RS140.000 Tel : 284-2860 / 284-7886/9715-8345 Creci 11881
TIJUCA - Ponto nobre, atrás TijucaTônis Clube. 3qtos (suite), com-
pleto armários, varandas. 2vagasescrit. play. s.festas. RS 168.000Expan 3250344 / 567-2620. Ref:3507
TIJUCA - Professor Gabizo. Salão.3 qtos. suite, copa-cozinha, 2 va-
gas. 140m*. Visitas Júlio BogoricinTel.: 592-2736 CJ 2410 JBT 32831
TIJUCA — Próximo metrô Por RS95 000 frente, sala 3 quartos, ar-mários. banheiro, cozinha armá-rio, área dependência, vaga gara-gam. Tel.: 872-6426 Corretor.Tenho outro6
TIJUCA - Prôx. Praça Sãens Penà.Excelente RS 80 000 Saldo. 3qtos,depend.completa. 2 elevadores. 1vaga. Temos financiamento. LigueExpan 3250344 / 567-2620. Ref:3404 '
TIJUCA • R.Gentil/Barâo Mesqui-ta Alto. vista ampla, varandão.sala. 3 quartos (suite), banheiros,cozinha, dependências. 2 vagas,
piscinas, play. Tel.: 523-1499 Ex-clusivo
TIJUCA — Rua João Alfredo! Sa-lão. varanda. 3 quartos, suite, ar-mários. cozinha planejada, de-
pendências completas, play. 2vagas. RS 145 000 aceito CEF/FGTS Tel.: 208-8190 C-21854
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 • Essa linha' vende tudo.
Aniroe de 2y a & Iara até as 19h.

TIJUCA • RUA RADI-
MACK. 109 m*. Prédio
novo. silencioso, sa-
ISo, 3 qtos. (suite),closet. banheiro so-
ciai, copa-cozinha, de-
pendências. 2 vagas.
RS 160.000 (Estudo
proposta). Perfil Tel.:512-0787 Creci 4678
(P-17)
TIJUCA — Solução Imobiliária to-talmente reformado excelenteoportunidade três dormitórios co-zinha / banheiro decorados de-
pendências completas emprega-da RS 55.000.00 aceitamosfinanciamento Tel.: 021-5700045 /570-3704 Ref.: 3106.
TIJUCA - Vendo excelente 3 qts (1ste), 2 vgs na escritura, copa/coz.
planejada, 2 banhs. Entrar e mo-rar! Rua Delgado Carvalho 66. RS160.000 Tel.: 527-1824 / 9949-2467.Creci 25019.
TIJUCA - Visconde Itamarati. Ex-celente prédio centro terreno,110m*. salão. 3qtos (suite), ba-nheiro social, copa-cozinha. de-
pendências, 1vaga. RS 128.000Perfillmóveis Tel.: 512-0787
(P8)CJ4678
VILA ISABEL - Imobiliária luxuo-so infraestruturado maravilhosalocalização varanda salão trêsdormitórios solte armários copa-cozinha planejada dependências
garagens (2) RS 150.000.00 Tel.:
(021) 570-3704 / 5704045 Ref.:3125.
VILA ISABEL - RS 60.000 MegaImobiliária CJ 4846 Vende! Apar-tamento 3 qtos cl dependências,local privilegiado. Próximo a Pra-
ça 7. Aceitamos cartas! Avalia-mos! Plantão diariamentel Tel..852-0920 / 852-0921 / 852-0922 /509-0699

4 ou mato Quarto*
ALTO DA BOA VISTA — Excepcio-na! apartamento salão e 4 quar-tos, demais dependências, vagade garagem, salão festas, piscina,condomínio fechado, local seguro.Praça Martin Leão. 21. TratarT.533-1455 /495-1578 C.9448
GRAJAÚ • Seu original 4 quartos,tipo casa. Oportunidade! Sugere-se comércio caseiro, entradas in-dependentes. Garagem. RS 89.000
permuta-se Z. Sul, Barra ou MêierTel.: 542-4701/ 9971-2226 Creci
SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA — Altls-simo luxo 18m2. Maria Amalia,
ponto nobre varandão, quatrodormitórios suites (2) copa-coz.
planejada, garagens (2) RS240.000,00. Tel.: 570-3704/ 570-0045 Ref. 4028.
TIJUCA — Absolutamente monta-do sala quatro dormitórios suitearmários copacozinha dependen-cias completa total infraestrutura
garagem escritura RS 150.000,00CJ.4210 Tel.: (Oxx) 21-5686770
(Oxx-21) 568-1333 Ref: 4/6483.
TIJUCA - Antonio Basilio. Salão, 4
qtos. fundos. 2 banheiros, armá-rios, cozinha grande, 4 por andar,160 m1, prédio luxo, 3 vagas, de-
pendências completas. RS 180.000Tel.: 523-1244 / 9948-7455 Cr19.968
TIJUCA - Bom 4 qtos. frente, sala,varanda. Rua Santa Luiza, gara-gem. Oportunklada Aceito CaixasRS 80.000 Paulo Lacerda Tel.: 284-9667 / 9982-0137 Cr.4.064
TIJUCA — Casa duplex 180m2 4
quartos 2 salas dependências ga-ragem varandas ampla copacozi-nha serve comércio clinica escolaRS 186.000,00 Tel.: 264-6801 Cl16339.
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Junto metrô. Salão, 4 qtos., suite,armários, cozinha planejada, va-
ga escritura, frente, sol manhã,Tel,: 569-0305 CJ4290 (4/9858)
TIJUCA — Ecacil - Localizaçãonobre, frente, varanda, salão tá-bua corrida, quatro dormitórios
(duas suites), armários, copa-co-zinha, dependências, quatro gara-gens. vazio. RS 300.000.00 Tel.:570-3448 CJ 2019(4064).
TIJUCA — Ecail localização prtvi-legiada helion povoa vazio quatrodormitórios (suite) dube privativoárea lazer vista deslumbranteduas garagens RS 250.000,00 Ttl.:570-3448 CJ2019 (4023).
TIJUCA — Edgard Clare somenteaqui você encontra o melhor sa-láo varandão localização maravi-lhosa visite-nos. TeL: 570-9444
(408409) (412-414) confira Cr1761.
TIJUCA — Financiamos direto
proprietário salão varandão suitelavabo copa-coz. dependência
planta circular RS 70.000,00 entra-da restante 72 meses Tel.: 570-9444 (408) visite-nos E. ClareCR1761.
TIJUCA - Na Andrade
Neves. O novo Milênio
6 nota 2000. Venha co-
memorar num varan-
dão, salto (2ambien-tes). 4suites, lavabo,
copa-cozinha. de-
pend.completas, 3 va-
gas escritura. R$
350.000 Tel.: 242-7832
/ 242-7434 Creci 26878
TIJUCA - Nobre Uruguai, magnlfi-co salão 70m', 4 dormitórios, ar-mários, 2 banheiros, hidromassa-
gem, copa-cozinha kitchen,dependências, 2 vagas RS 270.000Avaliação Imobiliária Tel.: 872-7666 4/018
TIJUCA - Ponto nobre. Único mer-cado. Altissimo luxo, 326mf útil, 4
qtos (suite), completfsimo, armá-rios, cliente exigente. RS 350.000Ligue hoje. Expan 3250344 / 567-2620. Ref: 4080
TIJUCA - Ponto nobre. Junto Ho-mem Mello, 336m* útil, alto luxo.4quartos (suite), varandão, 3va-
gas escritjra. RS 348.000 financia-mos. Ligue Expan 3253344 / 567-2620. Ref: 4080
TIJUCA — RS 195.000 Facilito. Lu-xo, área nobre, varandão, salão,4qtos (suite), copa-cozinha. de-
pend. 2vagas escritura. 150m' útil.Ligue Expan 3250344 / 567-2620.Ref: 4072
TIJUCA — R. Itacuruçá magníficodecorado salão suites garagenssegurança total cozplanej depen-dências vista verde sol manhãTel.: 570-9444 (413416) E.CIare Cr1781.
TIJUCA—Solução Imobiliária ex-celente localização luxuoso deso-cupado varandão salto quatrodormitórios suite copacozinha/banheiros decoradlssimos depen-dências garagens (02) R$190.000,00 Tel.: (0xx21) 5704045/570-3704 Ref.: 4006.
TIJUCA—Solução Imobiliária, in-
fraestruturado, maravilhosa loca-
lizaçfto. luxuoso, salão, quatrodormitórios, armários, suite, co-
pa-co?inha planejada, dependèn-
cias, garagens(02), escrituradas.RS 220 000,00 Tel.: 21-570-3704 /
570-0045 Ref.4024.

rnluilmiMWWW1 MR M
GRAJAU - Excelente cobertura, 2salas, 2qtos (suite), terraço, chur-rasqueira, 3vagas escritura. Im-
perdivel. RS 110.000 Ligue hojeExpan 3250344 / 567-2620. Ref:5101

TIJUCA - Cobertura Jto PraçaSãens Penâ. 180m' útil. 4qtos. 2salas, terraço, completo armários,
garagem. RS 198.000 Ligue hojeExpan 325-0344 / 567-2620. Ref:5104
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Vende ou Permuta. cobertura du-
plex. Salas. 4 qtos. suite, armá-rios. cozinha planejada, depen-
dências, varandão. terraço. 2
vagas escritura. Vista panorâmi-ca. prédio infraestrutura. RS
170.000 Tel.: 5694305 CJ4290 (CO I9508)

GRAJAÚ -.Rua Grajaú) Vazio!Ocupação imediata! Duplex. sala.varanda. 2 quartos (suite), armá-rios. terraço demais dependèn-cias. garagem escritura. RS 98.000. Vice-Versa Imobiliária. Tel.: 533-1718 CJ-4397 Cód.: 064
MARACANÃ — Absolutamentelinda entrar/morar terraço salões,três dormitórios suite copacozi-nha dependências completa pisei-na garagem escriturada RS150.000.00 CJ. 4210 Tel.: Oxx 21-5686770 568-1333 ref.co/7245.
TIJUCA — Absolutamente bem,localizada salões varanda 3 dor-mitórios suite armários copacozi-nha planejada dependencias ter-raço piscina/ churrasqueira duas
garagens RS 170000.00 CJ.4210Tel.: (Oxx) 21-5686770 Tel.: (Oxx-21) 568-1333 Ref: CO/7281.
TIJUCA — Antônio Basilio cober-tura 274m2 . 3amplissimos quar-tos (suites), terraço, piscina. 2va-
gas escrit. prédio luxo. Expan325-0344 / 567-2620. Ref: 5107
TIJUCA - Cobertura duplex. junti-nho Pça Varnhagen. RS 126.000varandas. 2 dormitórios, suite, ar-mários. dependências, terraço,
garagem Avaliação ImobiliáriaTel. 872-7666 Co/18

TIJUCA — Decisão Imobiliária.Cobertura linear. Salão, 3 qtos.suite, terraço, cozinha planejada,dependências, vaga escritura, va-zia. RS 130.000 Tel.: 5694305CJ4290 (CO/9872)
TIJUCA — Decisão Imobiliária.Cobertura duplex. Junto Largo da2* feira, salas, 3 qtos. suite, armá-rios. cozinha planejada, terraço cJ
piscina. Vazia. RS 120.000 Tel.:5694305 CJ4290 (CO/9874)
TIJUCA — Edgard Clare ofereceexcelentes coberturas melhoresruas delicioso presente natal parasua família visite-nos R. Uruguai,380 M 20 escolha sua Tel.: 570-9444CR1761.
TIJUCA — Edgard Clare 250m2salão 5 qts. suite lavabo copacoz.2 dependências 2 vg. 1 por andarrua tranqüila RS 260.000,00 solmanhã Tel.: 5704444 (501-502)CR1761.
TIJUCA — Edgard Clare 250m2salão 5 qts. suite lavabo copacoz.
2 dependências 2 vg. 1 por andarrua tranqüila RS 260.000.00 solmanhã Tel.: 570-9444 (501-502)CR1761.
TIJUCA - Excelente Cobertura 210m2 na Conde de Bonfim. 3 qts.deps, terraço amplo, piscina, va-
ga. RS 180.000 Tel.: 527-1824 /9949-2467. Creci 25019.
TIJUCA — Extraordinaria locali-zação! Deixe seu carro, vá traba-lhar metrô. Aconchegante salão, 3dormitórios montadaços, banhei-ros, copa-cozinha planejada, ga-ragem. RS 160.000 T: 568-4321Cr.14561-Co/0089
TIJUCA—Ponto Nobre RS 100.000186m' área útil, 3quartos, 2ba-nheiros, amplo terraço, piscina,churrasqueira, 1vaga. Expan 325-0344 / 567-2620. Ref: 5100
TIJUCA - Praça Saens PeftaüMagnífica localização! Duplex,210m\ fino acabamento. Saião, 3
quartos, 2 suites, 2 varandas, ter-ração TOm1, 2 garagens. RS250.000 . Vice-Versa Imobiliária.Tel.: 533-1718 CJ-4397 Cód.: 042
TIJUCA — Solução Imobiliária
proximidades shopping marvilho-cobertura salões três dormitó-rios armários suaíte copacozinhaarmários dependências garagens(04) terraço RS 210.000,00 Tel.:021-5700045 / 570-3704.
TIJUCA — Solução Imobiliária co-bertura clientes exigentes 300m2totalmente linear varandôes salãotrês dormitórios suite dependèn-cias (02) terraço infraestrutura ga-ragens (03) RS 330.000,00 Tel.:021-5700045 Ref.: 5007.

SOLUÇÃO
IMOBILIÁRIA

22 ANOS
AVALIAÇÃO

E VENDAS
570-0045

TIJUCA — Solução Imobiliária no-bremente localizado excelentecobertura três dormitórios duassuites dependência revertida ga-ragem condomínio terraço acredi-te RS 100.000,00. Tel.: 021-5703704/ 5704045 Ref.: 5003.
TIJUCA - Solução Imobiliária,
proximidades Uruguai (ErnestoSouza), salão, varandão, trés dor-mitórios, suite, armários, copa-co-zinha, dependências, garagens,terração. RS 110.000,00 Tel.: 21-5704704 / 5704045 Ref5035.
VILA ISABEL — Cobertura, vistatotal, juntinho Vinte Oito Setem-bro, 2 salas, 2 qtos, duas vagas,terraço, RS 110.000,00 ac/carta,Orlando Rabello, Tel.: 5684613OR6329J372Q.
VILA ISABEL - Imperedlvel cober-tura duplex. 3 qtos., suite, armét-rios, piscina, churrasqueira, 2 va-
gas, terraço, varanda. 270 m». RS200.000 Tel.: 5494408 / 9916-9239

CASAS

20uartot
ANDARAl - Casa de vila, sala, 2
quartos, 2 banheiros, cozinha,área, vaga, reformado. Rua Fer-reira Pontes 507 / casa 10 visitasTel.: 238-4811
TIJUCA - Ano 2000 vi-
da nova. Casa vila
(Praça Sãens Penfi).
sala, 2qtos +1 reversl-
vel. banheiro, cozinha,
área. garagem. Entrar
e morar. R$ 95.000
Condomínio R$ 20.00.
Tel.: 242-7832 / 242
7434 Creci 25878
TIJUCA — Casa Vila. Visconde deItamarati. Nova. Alvenaria, 2
quartos, salão, 130m', expansi-veis 170/210m', garagem de alu-
guel. RS 85.000 Recebo ofertas.Tel.: 9661-2024
TIJUCA - Coração da Tijuca! Pró-ximo Praça Saens Pefta! 2 salas, 2
quartos, amplo terraço, demaisdependências, 1 garagem. Apar-tamento independente anexo. RS135.000 I Vice-Versa Imobiliária.Tel.: 533-1718 CJ-4397 Cód.: 073

SQuartos
ENGENHO DE DENTRO - Dr. Leal.Ampla casa antiga, frente, terreno519 m' com anexo. Júlio BogoricinTel.: 2694904 / 592-3952 CJ 2410JBM 66364
GRAJAU — Mearin trecho nobrecasa 3 andares salão 3 qts. (suite)terraço coberto deps. garagem RS220 000.00 visitas Tel.: 9177-5167 /2944682 CJ3004.
TIJUCA — Edigard Clare excelen-te casa r. lazer salão copacoz 3
qts suite garagem 2carros lavar»-
dwlt dependência RS 140.000.00corra. Tel.: 5794444 (K29409)Oportunidade Cr 1781.
TIJUCA • Espetacular casa, con-domínio fechado. ProximidadeShopping Tijuca. 2 varandôes, sa-lio, 3 dormrtórioe, suites, terraçoc/piscina, 3 vagas RS 165.000 Ave-fiação Imobiliária Te»:: 872-7866C/02 f
TIJUCA — Excelente ponto, casadecorada, varandas, salas, escri-tôrio, 3 quartos, banheiros deco-rsdos, cozinha, área dependência2 vagas portão automatizado, RI165.000 Tel.: 8724426 Corretor
TIJUCA - Grande oportunidade! R.SP Sofia, aptos tipo cm 2 ulu,3 quartos, armários, área/abertareformados, possibilidade gara-gem RS 100.000 Avaliação Imobi-liária Tel.: 872-7666 C/026
TIJUCA — Junto metrô. Excelente
preço. Casa cJ 140m*, salas, 3
quartos, cozinha ampla, área. de-
pendência completa. Ligue hojeExpan Tel.: 3254344 / 567-2620Ref 6085

4 ou mais Quarto*
GRAJAÚ — A Zirtaeb exc casa 3
pavtos 350m' 2 salões 4 qtossuites copa/coz deps terraço ga-ragens tr. R. Alfândega 108 Tet.:509-7992 Creci J101 Abadi 2.
GRAJAU — Casa duplex. R. Ca-ruaru. 2 salas. 4 qtos enormes (1suite), armários, garagem fecha-da. 2 varandas, dependências, co
pa-cozinha. centro terreno. 370m».
quintal arborizado, próximoCountry Clube. RS 175.000 Tel.872-2829 / 234-4837 /9178-4424 C4010
GRAJAU — Excelente casa. con-dominio fechado, jardins. 3 sIas. escritório, copa • cozinha,amplos quartos. 3 bhs. armários.Entrega imediata RS 260.000 Tel.224-5317/ 9971-7300 Cr 15514.
GRAJAÚ — Linda casa. junto Mal.
Jofre. salão. 4 dormitórios, suite,
muito amplos, copa-cozinha. jar-dim. quintal arborizado, garagemRS 170 000 Avaliação ImobiliáriaTel 872-7666 C/002

GRAJAU — Local nobrlssimo,próximo Grajau Country, salas, 4dormitórios (suite), armários, va-randas. copa/cozinha, jardins,quintal arborizado, centro terreno.370ml. RS 165.000 proprietárioGustavo Tel.: 5784830
MARACANÃ - Condomínio fecha-do! Rua Nazário, casa linear, óti-mo terreno arborizado, salão. 4quartos (2 suites), dependências.3 garagens, piscina, churrasquei-ra, lavanderia. Vice-Versa Imobi-liária. Tel.: 533-1718 (XW397 Cód.:066
MARACANÃ — Vendo
casa ampla • arejáda.
c/sala, 4 quartos, copa
cozinha banheiro, ^er-raço. dependência em-
pregada, R» 140.000
Tel.: 577-0936
SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA - Clien-tes exigentes, mansão cinerriato-
grafica, varandôes. salões.' qi^atrodormitórios, suites tqtál infipes»
trutura, lazer segurança terreno10x32m2 RS 310.000.00. Tel.: 570-0045 Ref. 6060. ¦ 
TIJUCA — Absolutamente «mi-dencial 3 salas 3 varandas 4'dor-mitórios 4 suites copacozinha pia-nejada lavanderia quintalgaragem/ coberta reformadissima'vista panoramlca RS 280.000.00CJ.4210 Tel.: (Oxx) 21-5686770
(Oxx-21) 568-1333 Ref: C/7319.;
TIJUCA—Edgard Clare «lia S sa-Ias varanda 4 qts. 2 suites lavabocopacoz. garagem 4 carros (jnls-sima dependência procure-nos R.Uruguai, 380/ Lj.20 Tel.: 5704444
(K42) CR1761. .
TIJUCA — Excelente casa. 2C5m*útil, 4quartoe (suites), varaada,2salas, copa-cozinha planejada,depend.completa. 4 garagens; RS168.000 Ligue Expan 3254344 I
567-2620 Ref: 6057
TIJUCA - Magnífica casa. prôxjmoá Lúcio de Mendonça 450m\,sa-láo. 4 qtos. 2 suites, varandão.copa-cozinha. piscina. 6 vagas RS270.000 Avaliação Imobiliária .Tel.:
872-7666 C/035 ~
TIJUCA — Solução Imobiliária re-sidencial / comercial proxirtfda-des vanhargem salas seis ddémi-tórios armários copacozjfihabanheiros dependências empre-
gada terraço RS 200.000.00 infor-mações Tel.: 021-5703704 / 870-0045 Ref.: 6032. i
TIJUCA — Solução Imobiliáriamaravilhosa localização residèn-cia indescritível varandôes salêescinco dormitórios (suites) copaco-zinha garagens terraço ' RS135.000,00 (precisa acabamento).Tel.: 021-5703704 / 5794045 Ref.:6002. r?
TIJUCA - Solução Imobiliária,maravilhosa localização, excéten-te oportunidade comerclal/resi-dencial, 300m', salão, varandio,banheiros, cozinha, possibilidadegaragem. RS 82.000,00. AvaliamosTel.: 21-570-3704 / 5704045Ref.6010.
VILA ISABEL — Passo contratocreche toda montada, funclorián-do salas, banheiros, refitorips.
play, etc, excelente rua Justlnlanoda Rocha Tel.: 872-6426 Corretor
VILA ISABEL • Casa de vila. RuaTorres Homem. 2 pavts, 170. m*.Sala. 5 qts, banh., coz., deps, ter-raço, garagem. RS 75.000 Frarícls-co Torres, Tel.: 99494594 / 551-4439/2214562. (Creci-26)

TERRENOS
IPANEMA - Zona Norte e GrandeRio Procuro terrenos para cons-trução de edifícios e casas popü-lares. Com proprietários e corre-tores. Tratar Construtora RèalS.A. CJ. 3691 Com José HilttioTel.: 259-3559 / 262-1038
VILA ISABEL - Vendo terreno ecasa, 14x21 Rua Barão de Cote-glpe, 384 RS 170.000 Tratar Ttl.:263-3697 /509-4175 Creci 6822 ¦}
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Bonsucesso *

Brás de Pina
iCordovIl
Jardim América
Manguinhos
Olaria 11
Parada de Lueat
Penha
Penha Circular
Ramos 1
Vigário Geral.

APARTAMENTOS

1 Quarto
BR AZ DE PINA — Contec vende.Sala. quarto, cozinha, banheiro,área. RS 24.000 RS 24.000 Inf. Tel.:391-4037 / 391-2833 / 391-3610 CJ2940.

CASAS

2 Quarto*
BONSUCESSO - Casa 2quartos,sala. dependência empregada,terraço, garagem etc. RS 45.000
(Aceito carta). Daniel Sant'AnnaImóveis Tel.: 593-2687 /9987-4718.

^m/m
Abolição ' 

7!||! I

Cachambi >
Encantado A
Eng.de Dentro 1
Engenho Novo É
Jacaré'^ US
Uns V .388
Méier H*
Piedade nB
Pilam mà M
Riachuelo ¦!
Rocha'. r"!IB
Sampaio
São Fco. Xavier
TodoeosSantoBÉ
APARTAMENTOS*i

1 Quarto
MÉIER - Promocionalmente Mi-guel Ângelo. Residencialilocalizado, aconchegantedormitório separados,nha. dependências
prédio infra-estruturado, gará-'gem, oportunidade. RS 35.000 A*.<CEF/FGTS. Plantio diário. Tel.:5484842 )

2 Quarto*
ABOLIÇÃO - Condomínio fechado,Japr totalmente decoardo, vista*?
panorâmica, dois qts. garageiv.|RS 48.000 financiamento garantido jCEF entrada RS 14.000 prestação JRS 410.00 Tei.: 5094949.
ABOLIÇÃO - Excelente localiza^
ção. Apartamento térreo, vazio, 2J
quartos, vaga. RS 55.000 Aceita ^carta. Júlio Bogoricin Tei.: 26&- ,6904 f 592-3952 CJ 2410 J8U I27932 ±,1ABOLIÇÃO • Excelente localiza- ,ção. Apartamento frente, sala. 2 j
quartos, sem condomlno. RS
80 000 Júlio Bogoricin Tel.: 269- >
6904 / 592-3952 CJ 2410 JBM ^28226 -4
CACHAMBI — Excelente «parta-.
mento sala. 2qtos, cozinha, ba-
nheiro. área. vaga RS 45.000 Cai- íta/FGTS Júlio Bogoricin 592-3952 V
CJ2410JBM28280
CACHAMBI - Oportunidade!!! «
quartos, salão, dependências, co- '
pa-cozinha. varanda, garagem, '
vazio. RS 48 000 Só á vista. Temosoutros. G. Datva Tel.: 595-5442/595-3321 /9622-3102 3

mEorn



m

ftf §e - 10
JORNAL DO BRASIL

ACHEI l/IMÓVEIS COMPRA E VENDA DOMINGO, 19 DE DEZEMBRO DE 1999

?>V•it^ IMÓVEIS
COMPRA E VENDA

•̂ ~ 

ri .f- .w

Í

ÜI ,«i

CACHAMBI - Rua Miguel Fernan-des. Apartamento sala. 2 qtos. co-zinha. banheiro, área. estaciona-mento carro. RS 45 000 Aceitocarta! Tel: 224-4250 / 852-4537Cr 16731
CACHAMBI— São Gabriel. Vararvdão. sala. 2qtos. cozinha. 2âreas.
garagem. Linda! RS 59 000 JúlioBogoricin 269-6904 Z592-3952
CJ2410 JBM27680
CAXAMBI - Apartamento sala. 2
quartos, vaga. pafy. salão festas,vazio. RS 65.000 Júlio BogoricinTel: 269-6904 / 592-3952 CJ 2410JBM 28224

I i
\\'<

CAXAMBI • Garcia RedondoApartamento 2 quartos, play. sa-láo testas, vaga. RS 53 000 à vista.Júlio Bogoricin Tel.; 269-6904 /
592-3952 CJ 2410 JBM 27836

:fe;

CAXAMBI - O melhor sala. 2 quar-tos c/3* reverslvel.com armários,vazio, cozinha planejada, gara-gem. play. salão testas. RS 72.000
Júlio Bogoricin Tel: 269-6904 /592-3952 CJ 2410 JBM 27700
ENGENHO DE DENTRO - RuaAdolfo Bergamtni. Passo finan-ciamento. Prédio moderno, sala. 2
qtos. deps. vaga escritura RS25 000 entrada / prestação RS660.00 Tel: 571-3096 C 9216
ENGENHO DE DENTRO - Aparta-mento sala. 2 quartos, vista livre." RS 48 000 Aceita carta. Júlio Bo-
goricin Tel.: 26M904 / 592-3952CJ 2410 JBM 28098-~>v

t-H< .1*
ENGENHO DE DENTRO - JuntoBorja Reis. Excelente salão, 2
quartos, copa-cozinha. dependên-cia completa. RS 48.000 Ac. carta.Temos outros. G. Dalva Tel.: 595-5442 /595-3321 /9622-3102' - ' ENGENHO DE DENTRO - Borja*,,s Reis. Sala. 2qtos. cozinha, ba-
nheiro. área. garagem, escrit. RSÍ1.000 Júlio Bogoricin 26M904 /592-3952 CJ2410 JBM28070

r ENGENHO NOVO — Dona Roma-" 'pa Sala. 2 dormitórios, banhei-ros. cozinha, dependências com-
plela, garagem. RS 38.000 + CEF.' T: 568-4321 Cr 14561-2/0090

y LINS • Pronto para morar. Entrada' ' RS 2.000 Renda RS 2.300. Vararvda. 2 quartos, garagem, lazer. Jú-- lio Bogoricin Tel.: 592-3952 CJ2410 JBM 20000
^ MÊIER — Apto. 2 quartos, copa/'.cozinha, dependência, com Qara-gem. Prédio 3 andares 2 aptos porandar Rua Venceslau 155/202.

MEIER — Aquidabã. Imperdlvel.barattssimo, sai do aluguel. Sala.
2 dormitórios, banheiro, cozinha,

. dependências. RS 45.000 Avalia-mos. Temos outros. T: 568-4321Cr. 14561-2/012
MEIER - Aquidabã. Apartamento* sala. 2 quartos, dependência, va-
ga. RS 62.000 Aceita carta. Júlio'• Bogoricin Tel: 269^904 / 592-3952•» ¦ CJ 2410 JBM 28054
MEIER —• Carolína Santos. Lindo!• Sala. 2qtos. varanda, cozinha pia-neiada, garagem. Carta/FGTS Ju->- lio Bogoricin 592-3952 CJ2410• JBM28136

.- MEIER - Excelente apt° amplo, sa-•r ia. 2 quartos, armários, copa-cozi-nha, dependência empregada.Vaga. Júlio Bogoricin Tel.: 269-6904 CJ 2410 JBM 28144
. MEIER - Imperdlvel. Só RS 15.000
entrada. Sala. 2 quartos, cozinha,dependênicas completas, gara-gem Aprovamos seu financiamen-' to junto Caixa Econômica. LigueComprove. Tel.. 247-6906 / 548-
3807
MEIER — Luxol 2'qtos., dependências,
cozinha ampla, armé-
rios embutidos, novo,
azuleijado, indevassé-
vel, local nobre, tábuas
corridas. garagem,
play RS 70.000 Aceito
proposta. Direto Pro-
prietârio Tel.: 9622-
5013 / 594-0017
MÉIER - No melhor ponto doMêier junto Dias da Cruz. aptosala, 2 dormitórios, deps. comple-tas, garagem, vista livre, indevas-fàvel Proprietário RS 63.000 Tel.:594-7757
MEIER — Rua Curupaiti. Sala,2qtos, armários, cozinha, nada fa-zer. garagem RS 63.000 escrit. Ju-lio Bogoricin 2696904 /592-3952CJ2410 JBM28174
MEIER - Sala 2 qtos. dependênciaempregada, frente lado sombra.RS 60 000 cada. Aceito cartaConstança Barbosa Tel.: 288-554319684-8424 Nelly Machado Cf 171

. MÊIER - TORRES SO-BRINHO. Prédio novo.play, piscina, sauna,
churrasqueira, 1 vaga,vista panorâmica, sa-
cada, sala, 2 qtos., ba-
nheiro social, cozinha,

r dependências. Passo
financiamentoRí
33.000 prestação RI
319,74 Perfil Tel.: 512
0787 /9913-5758 Creci4678 (P-17)

r MÉIER — Vendo apartamento jun-to Jardim do Mêier. 2 quartos +- .dependências, varanda/jardim de' inverno, vaga garagem, frente.' vazio, sol da manhã. Só RS 60.000
.'Tel. 203-0287 CJ. 4452. Estudoyproposta.

•PIEDADE - Rua Goiás. Aparta-mento tipo casa. sala. 2 quartos.. condomínio fechado. RS 50.000 àvista. Júlio Bogoricin Tel.: 269-1-6904 / 592-3952 CJ 2410 JBM28204
PILARES — Djalma Dutra. 383/1 402. 2qts. sala. cozinha. 2banhs.varanda, área. esquadrias, re'or-

. mado, vazio. Aceito carta, chaves, 401 D Argentina RS 45 000 Tel.:263-4684 Proprietário
PILARES — Padre Jose Beltrão.

, Conjunto sala. 2qtos. cozinha, ba-Tiheiro, garagem RS 30.000 Júlio
Bogoricin 269-6904 /S92-3952CJ2410 JBM28260• QUINTINO - Apartamento sala. 2
quartos, vista livre, vaga RS' 50000 Aceita carta. Júlio Bogori--cin Tel. 269-6904 / 592-3952 CJ.'2410 JBM 27840
RlACHUELO - Apartamento sala, 2
quartos, varanda, vaga, RS 55 000' Aceita carta. Júlio Bogoricin Tel.269-6904 / 592-3952 CJ 2410 JBM'27972

¦ RlACHUELO — Próximo Marechal"Rondon sala 2 qtos varandinha
^banheiro copa coz 1 vg luxuoso. piscina sauna RS 58 000.00 Estu-damos propostas Marcar visita dcorretor Tel: 268-1011

TODOS OS SANTOS - 501-1290Mabel vende excelente apto RuaJosé Bonifácio próximo NorteShopping, 2 qtos. dependênciasCompletas. 2 áreas, d es pensa, tá-bua corrida. Tel: 9955-5843
9 Quarto*

ENGENHO DE DENTRO - Sala,3qtos. banheiro pode fazer suite,copa-cozinha. 2frentes. Ac.carta.C/sinal RS 55000 Tel.: 447-4488/9986-3026 Cr.3619

ROCHA - Vendo linda
casa, 03 qtos., 02 ba-
nheiros. suite, gara-
jem, salão c/ 02 am-
lientes, 300ma, fino
acabamento, Rua La-
batur (Lado Cedae).
Oportunidade única.
RS 125.000 Tel.: 507-
9821 /295-8394 C 7454
9932-3370

UNS — Próximo Carolina Santos.Lindo apt" tipo casa. sala. 4qtos,
garagem RS 117 000 Júlio Bogori-cin 269-6904 /592-3952 CJ2410JBM40062
PIEDADE • Casa duplex vila.4qtos, 2salas. terraço. RS 90.000Rua Gonçalo Coelho, 101. Tratar:Daniel SanfAnna Imóvela Tel.593-2687 /9987-4718.

ENGENHO NOVO • Apartamento 3quartos, salão etc RS 55 000 RuaSouza Barros. 106/402. Tratar Da-mel SanfAnna Imóveis Tel.: 593-2687 /9987-4718.
MEIER — ACalheiros GraçaFrente sala. 3qtos. ampla copa-coz». garagem RS 75.000 Julto Bo-
gòricin 269-6904 /592-3952 CJ2410JBM35182
MEIER — Carolina Santos Frente,saia, 3qtos. dependências empre-
gada. garagem. Nada fazer RS70 000 Júlio Bogoricin 269-6904 /592-3952 CJ2410 JBM35226
MÉIER - Excelente 3qtos. de-
pendcompl. 127m* área útil. fren-le.,.totalmente reformado RS65000 Ligue Expan 3254344567-C620 Ref 3497
MEl£R —Junto rua Medi na Lindoapartamento' Sala. 3qlos(suidependências garagem RS 85 000Julto Bogoricin 269^904 CJ2410JBW35176
CLASSIQUALIFICADOS -
510-5000 • Essa Irha vende tudoAr*/oe de 2* a 6" lesra aíe as 19h

MEIER - 501-1290 Mabel vende
aptos, casas, terrenos, sitiosImóveis em ofertas Clientes ca-dastrados, compra ou venda corvsulte-nos Avaliação, assistência
jurídica grátis Tel.: 581-6330

4 ou mato Quarto*

MÊIER — Vendo co-
bertura dúplex 150m*.
2qts (1ste). varanda, 2
vagas, piscina, chur-
rasqueira, terraço, de-
pendência completa.
R$130.000 Tel.:693-
8932/9941-9101

CASAS

1 Quarto

2 Quartos
Mêier ¦ RJ 87.000 Casa de vila.duplex. varanda, salào 30 m». 2
qtos., banheiro, cozinha, área, de-
pendência, garagem. Tel.: 596-3667 C. 20235

3 Quartos
ÁGUA SANTA - Bairro Dadu. Apto.tipo casa. 3 qtos.. terraço, cobertocom banheiro. RS 115.000 Tel.:594-7884 ou 522-4527 Sr0 Roberto
ENGENHO DE DENTRO - Vendocasa 3qts. 2salas, dependências,rua residencial, garagem, quintal.Não aceito intermediário. Tel.
597-3088 (2* a sábado)
ENGENHO NOVO — Solução Imo-
biliâria Verna Magalhães casa
três dormitórios dependênciasempregada terraço coberto gara-gem RS 95.000,00 avaliamos gra-tuitamente Tel.: 021-5703704 / 570-0045 Ref: 6020.
MÉIER - Rua Coronel Cota. casavila, duplex, 2 salas, 3 qtos, copa-cozinha, área, 2 banheiros. Refor-mada. garagem. Tudo novo! RS130.000 Tel.. 224-4250 / 852-4537
Cr. 18731

4 ou mala Quarto*
MÊIER - Casa tipo mansão 3 an-dares - R. Eneas Galvão, 242 -
Coração do Mêier. 6 suites c/ba-nheira hidromassagem. 5 salões,copa-cozinha. bar. dispensa, sau-na, vagas 15 carros (c/cobertura),escritório, quintal, lavanderia,
granito. tábua corrida, fachadaem mármore, instalação elétricatrifase. Construtora Real S/A. CJ.3891 José Hilário TeL: 259-3559 /262-1038
MEIER — excelente casa 6 quar-tos, 5 banheiros, copa coz conju-
gada excelente quintal casa ca-seiro proprio p/ residenciacomercio ou edificação Tel.: 256-1803 / 255-0304 I 9915-7792Cr. 14540 T.outros
ROCHA — Ecail excelente casavila frente duas varandas duassalas quatro dormitórios (suite)armários copacozinha dependérvcias três garagens RS 95.000,00Tel.: 570-3448 CJ2019 (6108)
ROCHA — Rua Capitullno ótimoimóvel e localização, preço decusto sala. 5 qtos, cozinha, dis-
pensa. 8 banheiros lavabo, jardimde inverno, sauna, piscina, box demáquina cobertura garagem para8 carros. Portão eletrônico RS160.000,00. Tratar Dr. Soares Tel.:9975-8620 / 9605-3976

TERRENOS
MÉIER — Terreno multifamiliar18x35m' Excelente localização,
projeto aprovado, 16 unidades, 2
quartos, barracão pronto convtruir. Aceito Imóvel pronto RS350 000 Tel.: 9606-6221 / 247-0361Creci 25890
MÉIER — Terreno vendo R: 24 deMaio 3000m' projeto aprovado pa-ra 118 apt° sujeito a revisão. Estu-do proposta à vista c/Antonio Tel.:568-7544 / 567-6565.

V
Colégio
Irajá
Vicente de Carvalho
Vila Cosmos
Vila da Penha
Vista Alegre.

APARTAMENTOS

2Quarto*
IRAJA - Vendo excelente 2 qts,sala. coz., banh., vaga. Entrar emorar. Av. Monsenhor Fôlix. RS35 000 Tel. 527-1824 / 9949-2467.Creci 25019.

CASAS

4 ou mato Quarto*
VILA DA PENHA - Contec vende,ótima casa. quatro quartos (umsuite), piscina, sauna. terraço
grande com churrasqueira, gara-gem. RS 250.000 Inf. Tel.: 391-4037/ 391-2833 / 391-3610 CJ 2940.

^m/u
Bénto Ribeiro ¦
Camplnho I
Cascadura ¦
Cavalcanti.' I
Engenho Leal I
Honórlo Gurgel
Madurelra |
Marechal Hermes
Osvaldo Cruz ¦
Quintino I
Rocha Miranda!
TUrlaçu I
VazLobo l

CASAS

2Quarto*
CASACADURA - Casa 2 salas. 2
qtos. Precisa obras. RS 42 000Aceito carta Rua Felicio 85 Visl-tas Tef. 288-5543 / 9684-8424 NellyMachado Cr 171

W
Paquetá HP

CASAS

3 Quarto*
PAQUETA — Casa próximo Pa-
quetá Clube. Salão. 3 qtos. vararvda. garagem, vista mar. cozinha
grande. 2 banheiros, churrasquet-ra. laje. 10 minutos Barcas. Preço'motivo viagem RS 45000 Tel
872-2829 / 234-4837 ^9178-4424
4010

4 ou mais Quarto*
PAQUETA — Soberbe palacete.praia, local nobre. llSOm', salões,

qtos, suites, jardins, piscina,churrasqueira, caseiros, luxuosa-mente decorada, equipadisslmaRS 272.000 Tel : 547-6740

VB|
llhado Governador

APARTAMENTOS

1 Quarto
ILHA DO GOVERNADOR — PauloAfonso Vende Portuguesa Exce-lente apartmento. quarto sala. to-do reformado, quitado, vaga e te-lefone. ótima localizacão. fácil
acesso. Tel.: 396-3825 Creci19433.

2 Quarto*
CACUIA - Apartamento, semi-luxo.sala. 2 quartos, demais depen-dèncias completas, pronto morar,elevador, play. vaga. RS 70.000
propostas RCT Tel.: 396-7189 /
467-8845 CJ 4793 A 262/99
COCOTÂ - Apartamento próximocomércio, condução, pronto mo-rar. sala. 2 bons quartos, copacozinha, área, RS 73.000 propos-tas RCT Tel.: 396-7189 / 467-8845CJ 4793 A 272/99
FREGUESIA - Excelente aparta-mento. sala. 2 quartos, todo am-
pio. tábua corrida, prédio novo,elevador, ótima localização. RS80.000 propostas RCT Tel: 396-7189 / 467-8845 CJ 4793 A 277/99
ILHA GOVERNADOR — Varanda,sala L, 2dormitórios. cozinha pia-nejada, banheiro personalizado,suite/empregada, áreas serviço/
prisma, prédio inteligente, eleva-dor, interfones. garagem automa-tizada. Tel.: (0xx21) 396-7667
ILHA — Márcia Reis sala. 2 qtos.cozinha, deps, vaga 100m' praiacondução/porta RS 69.000 Trocamaior valor C 26042 Tel.: 467-4298I 9952-2540 . marciareisimo-veisinzipmail.com.br
JARDIM GUANABARA - Aparta-mento próximo condução, pronti-nho morar. 2 quartos, armários,cozinha decorada, dependênciascompletas, RS 85.000 propostasRCT Tel.: 396-7189 / 467-8845 CJ4793 A 275/99
JARDIM GUANABARA - Varanda,sala. 2 quartos, cozinha, depen-dências empregada reversível,
garagem. RS 25.000 prestaçõesRS 800,00 propostas RCT Tel.:396-7189 1 467-8845 CJ 4793 A 219/99
JARDIM GUANABARA - Aparta-menlo vazio, sala, 2 bons quartos,banheiro social, cozinha, área.vaga, RS 70.000 propostas RCTTel.: 396-71891467-8845 CJ 4793 A232/99
ZUMBI - Excelente apartamento,sala. 2 quartos, demais depen-dências completas, elevador,
play. sauna, churrasqueira, RS70.000 propostas RCT Tel.: 396-7189 / 467-8845 CJ 4793 A 242/99

3 Quartos
ILHA DO GOVERNADOR - PauloAfonso Vende: Ribeira, aparta-mento 3 quartos (1 suite), demaisdependências, salão de festas,
play. elevador. 2 vagas. RS 95.000Tel : 396-3825 Creci 19433.
ILHA DO GOVERNADOR - Mone-ró. Varandáo, salão 36 m*. sol ma-nhã. vistão, 3 qtos. c/ armários de1'. cozinha planejada, dependên-cias. 2 vagas. Tel.: 527-4135 /
9131-2434 Cr 4714
ILHA — Mareia Reis. vista mar.varandão. sala. 3 qtos. suite, tá-bua corrida, cozinha, armários,
garagem elevador RS 105.000 Fa-cilitados C 26.042 Tel.: 467-4298 /
9952-2540. marciarelsimoveisfu V*
zipmail.com.br
JARDIM GUANABARA - Próximolate. boa sala. 3 quartos, suite,cozinha decorada, dependênciascompletas, RS 120.000 propostasRCT Tel.: 396-7189 / 467-6845 CJ4793 A 323/99
PORTUGUESA - Vendo aparta-mento 3qtos, frente, c/porão, gra-des, instalação gás. Av. CarlosMesiano. RS 50.000 sem choro,Ótimo estado. Tel.: 462-0851
PORTUGUESA - Próximo comêr-cio condução, apartamento, sala,3 quartos, banheiro social, área.
garagem, parqueamento. RS53.000 propostas RCT Tel.: 396-7189 / 467-8845 CJ 4793 A 362/99
QUEBRA COCO - 1* locação, va-randão, 3 quartos, suite, cozinhadecorada, dependências comple-tas. 2 vagas, RS 200 000 propostasRCT Tel.: 396-7189 / 467-6845 CJ4793 A 363/99

4 ou mal* Quartos
JARDIM GUANABARA - Excelente4 quartos, suite, salão, demais de-
pendências completas. 2 vagas,
pronto morar, RS 185 000 propos-tas RCT Tel.: 396-7189 / 467-8845CJ 4793 A 409/99

Coberturas
ILHA — Magnífica cobertura, vistamar varandóes. salões. 4 qtos, 26tes, hidromassagens, piscina,sauna. churrasqueira, 3 vgas RS410.000 Márcia Reis Tel.: 467-4298/9952-2540.marciareisimoveis(<i, V«zipmailcom.br

CASAS

2 Quarto*
ILHA DO GOVERNADOR - Cacuia.casa varanda, 2qtos, sala cozi-nha. banheiro, área. garagem fe-chada, jardim, quintal c/árvoresfrutíferas. Próximo comércio/corvduçáo RS 78 000 Tel.: 396^037
JARDIM GUANABARA - Residên-cia sala, 2 suites, cozinha planeja-da. área serviço, quintal, árvoresfrutíferas, RS 140.000 propostasRCT Tel: 396-7189 / 467-8845 CJ4793 C 572/99

3 Quarto*
FREGUESIA - Ótima residênciaduplex. salão, 3 quartos, suite, co-zinha, área serviço, salão festas,
piscina, churrasqueira, RS 175 000
propostas RCT Tel.: 396-7189 /467-8845 CJ 4793 A 528/99
PORTUGUESA - Redldéncia próxl-mo comércio, condução, salas 3
quartos, cozinha, banheiro, áreaterraço, apartamento hóspedes.RS 130 000 propostas RCT Tel.-396-7189 I 467-8845 CJ 4793 A566/99

4 ou mato Quarto*
PORTUGUESA — Casa triplex. 2banheiros, garagem, documentosok. rua tranqüila, próximo comér-cio RS 120000 Tel.: 462-0851 Ur-
gente! Dispenso intermediário.

T
Jacarepaguá

PRAIA DA BANDEIRA — Casa
projeto Menescal. Salão 30m'.4qts. sala refeição, etc. Totalmen-te indevassável Bllndex, jardiminterno. RS 100 000 Tel: 396-3538

TERRENOS

APARTAMENTOS

2 Quarto*
FREGUESIA - Cristiano AmaralRepassa financiamento. Todo re-formado, armários, elevador. ir>-fraestrutura lazer, estacionamen-to RS 27.000 + prestações.. Tel.425-1328 / 9674-1426 C.23741
FREGUESIA - Cristiano Amaralvende: Ótima localização, varan-da. 3 qtos (2 originais), suite, ar-mários. finamente reformado, ga-ragem. infraestruturalazer/segurança RS 80 000 Tel.:425-1328 / 9674-1426 C 23741
FREGUESIA • Oportunidade!!!Condomínio fechado, 2quartos.
garagem, cozinha planejada. Va-zio. Doc ok. RS 37 000 Ac.carta/FGTS G. Dalva Tel." 595-5442 /595-3321 /9622-3102
JACAREPAGUÁ - 2qtos. 4 t 5m'.dependência completa, copa-cozi-nha, área serviço, prédio 4aptos,vazio. 2vagas. RS 75.000 Tel.. 447-4488/9614-5279 Cr.3619
JACAREPAGUÁ - Tanque. Vende-se apto Av. Geremário Dantas, 2
qtos Sala, coz. banh. dep.compl.varanda, vg gar. escritura. Semintermediários T: 220-0092 CJ256
JACAREPAGUA—Coohabit Pro Morar.
Inscrição para casas,
apartamentos e cartas
crédito. A partir de R$
223,00 mensais s/com-
provação rende, s /SPC. Informações
Elias Tel.516-9414 /Te-resa (recado) 518-4181
PRAÇA SECA - Condomínio fe-chado. 2quartos. dependência re-versivel. salão, cozinha planeja-da. garagem. Ac.FGTS. RS 50 000G. Dalva Tel.' 595-5442 /595-3321/9622-3102 Temos outros

3 Quarto*
FREGUESIA - Coração do bairro.3qtos. suite, varandão. salão, de-
pendências, 2vagas. piscina, sau-na. O melhor! R$ 150.000 Tel.: 447-4488 /9986-3026 Cr.3619
FREGUESIA - Cristiano Amaralvende: Alto padrão, finamente de-corado, varandão. salão, 3 qtos,suite, blindex, closet, copa/coz
planejada, garagem. RS 130.000Tel.: 425-1328 / 9674-1426 C.23741
JACAREPAGUÁ — CondomínioFlores Country fina da rua Collins3 qtos suíte armários dependên-cias garagem RS 120.000,00 Tel.:239-9575 Brito Cordeiro
(Ref. JB1004).
PECHINCHA - Impecável, salão,varanda. 3 quartos, suite. vaga.
prédio novo, linda vista, imensaárea verde, piscina. RS 33.000 +
prestações. Tel.. 447-7473 / 9962-6516 C25016

CASAS

2 Quarto*
FREGUESIA - útimo apartamento,2 qtos. condomínio fechado, pisei-na, telefone, semi-mobiliado. SóRS 20.000 + CEF (RS 260,00) Tel.:424-3931 / 424-3565 Creci 23.631
JACAREPAGUÁ - RJ 58000 Boacasa (Vila tipo condomínio), toda
piso cerâmica, 2 qtos. terraçoc/qultinete. ótimo local! Tei.: 424-3931 / 424-3565 Creci 23.631
CLASSIQUALIFICADOS-516-5000-Essa linha vende tu-do. Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições ate as19h. Para as edições dedomingo e segunda-feiraaté as 20h de sexta-feira.

3 Quarto*
FREGUESIA - Cristiano AmaralVende: Condomínio Terral. Du-
plex, salão, varanda, 3 qtos.. sul-te. dependência, área lazer, vista
panorâmica. RS 210 000 Tel.: 425-1328 / 9674-1426 C.23741
FREGUESIA - Casa salão 70 m». 3
qtos. (sulte/closet), copa-cozinha.lavanderia, dependências, 2 vgs.
piscina, churrasqueira, jardins,lazer. etc. RS 260.000 Tel.: 447-7797 /9675-7626 Artur.
JACAREPAGUÁ - Beatriz UhrVende: Jardim Uruçanga. Casa II-near. 3 qtos., suíte, c/armários,cozinha, dependência, piscina. RS180 000 Tenho outras! Tel.: 447-3278 / 447-3542 / 9987-7203 C.9899
TAQUARA - Ótima casa. 3 quar-tos. 2 suites, sala. cozinha, áreafechada + 1 quarto, varandão,
piscina, churrasqueira, garagem,quintal ardósia. RS 115 000 . Tel.:453-051 / 446-582114534509.

JARDIM GUANABARA - Ótimo ler-reno. rua sem salda, 800m2. exce-lente localização. RS 150 000 te-mos outros, maiores informaçõesRCT Tel.. 396-7189 / 467-8845 CJ4793 A 611/99

Anchleta
Guadalupe
Parque Ánchieta
R. Albuquerque

CASAS

1 Quarto
RICARDO DE ALBUQUERQUE -Vendo ótima casa. quarto, salacozinha e banheiro Com escritu-ra RS 35 000 Tratar Tel 518-4058/ 518-4057 - Dr* Poltana

4 ou mal* Quarto*
FREGUESIA - Casa condomínio,duplex, excelente localização,5qtos, suite, dependência, salào,
piscina, churrasqueira, garagem5carros. varandão. RS 250.000Tel.. 447-4488 /445-0606 /9986-3026 Cr.3619
JACAREPAGUÁ - Curicica. Vendocasa com 3 andares mais cobertu-ra em construção Aceito carro ouimóvel de menor valor. Tel.: 427-1956 / 9672-5075
JACAREPAGUÁ — Taquara, casacondomínio, próximo centro, sala2ambientes. 2 quartos suite. +2qtos subsolo, quintal frentefundos. 209m' de construção, RS115.000 Tel. 409-6418 1 9629-3239
JACAREPAGUÁ - Terreno 5.500m"
planos arborizados! 380m' cons-truldos! Casa colonial duplex. finoacabamento. 3 salas. 4 quartos,varandas, suites Vice-Versa Imo-biliâria. Tel.: 533-1718 CJ-4397Cód: 010
JACAREPAGUÁ - Duplex. 360m*construídos! 2 salas. 5 quartos(suite), ampla copa-cozinha. ter-ração, piscina. 3garagens. Apar-tamento (quarto/sala) anexo. RS168 000. Vice-Versa Imobiliária.Tel:. 533-1718 CJ-4397 Cód • 6/069
JACAREPAGUÁ • Condomínio
gramado! Duplex, amplo terreno.240m' construídos, salão, varan-das, 4 quartos, 2 suites, piscina,sauna. 3 garagens. Vice-VersaImobiliária. Tel.. 533-1718 CJ-4397Cõd.: 6/068.
JACAREPAGUA—Estr. Pau Ferroexcelente casa, duplex, 600m2 4
qtos. suite, varandão. copa coz.deps. piscina jardins garagens.RS 240 000. Tel.: 5964433, 9914-6992 C. 17989
JACAREPAGUÁ — Vende-se casalinear espetacular, salão. 4 qtos.armários, 2 suites, cozinha plane-jada. lavanderia, escritório, s. fes-tas. piscina, churraqueira. gara-gem. RS 250.000.00 Tel: 9674-2061Creci 26096.

7
Bangu
Campo dosAfonsos
Deodoro
Jardim Sulacap
Magalhães Bastos
Padre Miguel
Realengo
Senador Camará
Vila Militar

JACAREPAGUÁ - Beatriz UhrVende: Casa duplex colonial, sa-lâo. 4 qtos.. 2 suites, varandas,
piscina. Tenho outras! Tel: 447-3278 / 447-3542 / 9987-7203 C.9899

TERRENOS
FREGUESIA - Terreno condoml-nio. excelente localização,1 000m* Vendo urgente! ApenasRS 69000 Tel.: 447-4488 /9614-5279 Cr.3619
FREGUESIA - Terrenos 700m* pa-ra construção multi-familiar. RuaPotiguara. 715 Documentação ok.RS 95 000 Tel.: 447-7797 /9675-7626
JACAREPAGUÁ - Estr Meringua-va. 1790. 3 qtos. piscina, canil,casa caseiro, terreno 2 800 m'(22x130) P A. 10 493 Zona 01 podedesmembrar lotes RS 130 000. Vi-sitas Tel.: 220-9606/ 9972-6940Creci 20428
JACAREPAGUÁ - Beatriz UhrVende Freguesia. Condomínio ElDorado Vista maravilhosa, terre-no 942 m'. 50 m frente RS 110 000Facilito, tenho outros Tel: 447-3278 I 447-3542 / 9987-7203 C 9809
TAQUARA - Permuto/vendo Ex-celente terreno plano V200m'
(24x50m) PI construção comercialou residencial de 40 aptos R Iri-
quitiá. junto Tindiba Tel 224-5317/9971-7300 Cr 15514

CASAS

2 Quarto*
BANGU - RS 65.000 Parque Leo-
poldina. ótima casa. sala, 2 quar-tos. escritório, copa-cozinha, ba-
nheiro. garagem. Tel.: 332-8196 I
9658-6252/ 9702-1174.

4 ou mal* Quarto*
BANGU - RS 130.000. Duplex. sa-
lâo c/2 ambientes. 5 quartos, sul-
te. copa-cozinha. 3 banheiros, ga-ragem 3 carros, armários
embutidos, fino acabamento. Tei.:
332-8196 / 9658-0252/ 9702-1174.

7
Campo Grande
Cosmos
Inhoaiba
Santíssimo
Sen. Vasconcelos
APARTAMENTOS

2 Quarto*
CAMPO GRANDE — Só R$ 19.000
Ótimo apartamento, sala. 2 quar-tos, banheiro, cozinha, área de
serviço, azulejados até o teto, va-
zio. Garagem.Tel.: 224-5317/ 9971-7300 Cr 15514.
CAMPO GRANDE — Próximo Sen-das, varanda, sala, dois quartos,área. segurança 24hs, play. salão
de festas 64m'. RS 36.000.00Cod.2/391 C.3597 Tei.: 512-5141Jacta.

CASAS

1 Quarto
CAMPO GRANDE - 501-1290 Ma-bel vende casa com terreno 360
m' Rua Tese. Jardim Maravilha,escritura registrada, habite-se fi-nal. Qto. sala. dependências. RS17.000 Somente Tel.: 9955-5843

2 Quarto*
CAMPO GRANDE - RS 55.000 .
Bairro central, ótima casa. 2 quar-tos. sala. cozinha, banheiro, gara-
gem 3 carros + quintal. Aceito
carta. Tel.: 332-8196 / 965*6252/9702-1174.
CAMPO GRANDE - Passo casa 2
quartos, dependências, quintal,RS 15.000 + CEF RS 200.00 Fi-
nancio. Tel.: 411-2971 /9134-9380
Cláudia

7
Barra de GüariHlüi
Guaratiba
Paciência
Praia de Guaratiba
Santa Cruz
Sepetiba

CASAS

4 ou mal* Quarto*
BARRA DE GUARATIBA - PonteRestinga. Casa triplex. deck
p/barco, terraço, churrasqueira,varandão, 4 qtos., 2 suites, 3 ba-
nheiros, copa-cozinha, garagens.RS 130.000 Tenho outra! Tei.
(0xx21) 256-0067 C. 3850

TERRENOS
GUARATIBA - Vendo terrenoeoom1, escritura, RGI. água, luz.
impostos pagos, pronto paraconstruir. (Jardim Guanabara). RS
5 000 . Tel.: 238-0647
SANTA CRUZ — Polo Industrial46.700m2 avenida principal junto
policia militar. Qualquer atividade
industrial RS 400 000,00 á combi-
nar informações 2*-feira GrarvPi-
ramidal Tel: 493-1331 CJ 2606.
SANTA CRUZ — RS 4.600 Terreno
8x15. Felipe Cardoso próximoprédio amarelo, excelente locali-
zação, farta condução direto
p/centro, frescões p/zona sul, a 35
minutos da barra. Aceito carro/
moto Tel.: 419-3793 Carlos/Tânia

ESS

ICARAI — Incrível! Apartamen-to(CSB). salão. 2qtos. banheiro,copa-cozi, dependências. 2vagas
garagem RS 115.000 TT2/010 Tel.:
610-3457 Z469-5979 /469-5980 /469-
5672 CJ3243

BAIXADA
FLUMINENSE

APARTAMENTOS

2 Quarto*

¦ 
9

,«-x. >::>:•
•

ICARAl - Liderança Imobiliária
vende ótima apartamento 402 na
Rua Alvares de Azevedo. 154. 2
quartos, suite, dependências de
empregada, com garagem. RS
110 000 . Ver local Tratar Rua
Buenos Aires. 41/3* andar. Tei..
253-9935 / 253-3749.
INGA — Apart-service. varanda,
salão. 2qtos(suite), garagem, vi*-
ta total p/mar RS 149 000 TT1/001-
A Tel: 610-3457 /469-S979 /469-
5980/469-5672 CJ3243
INGA — Apf varanda, salão.
2quarto<sultel. copa-cozi.depen-dências completas, gargem Si-
nal RS 25.000 + prestaçõe» TT2í
006 Tel.: 610-3457 1469-5979 (469-
5980 CJ3243 

SAO JOÃO DE MERITI — 2 quar-tos, sala, cozinha, banheiro. Rua
da Matriz. Centro. Oportunidade!Tratar Daniel Rabelk) ou Slmone
Tel.: 5090834/9172-5566.

r- ¦' - ' .• ¦ '*•
NITERÓI

APARTAMENTOS

1 Quarto

NITERÓI - Alameda Apto. 2 qtos
grandes, sala gde., play, gara-
gem. RS 65.000 Próximo Dalas
Tel.. 717-6347 / 9155-1006 Jo»é
C.5516
NITERÓI • Fonseca. Apartamento
2 quartos, sala. banheiro, cozinha
e área. andar alto, prédio c/ampla
área lazer, piscina. RS 50.000 Tei.:
240-3162 / 9611-9626 Santana.
NITERÔMCARAl - Útlmos «ptM.
cJ 2 qtos. deps.. garagem - Alva-
res de Azevedo d suite e Av. Sete
RS 110.000 Tel.: 717-6347 / 9155-
1006 José C.5516
VITAL BRASIL — Apf varanda,
salão. 2 quartos, cozinha, banhei-
ro. área. gargem escritura, 1* lo-
cação. Sinal RS 19.000 + presta-ções TT2/003 Tel.. 6103457/469-5979 /46&4980 CJ3243

VITAL BRASIL — Apf varanda,sal. quarto, cozinha, banheiro,área. gargem escritura. 1* loca-
çâo Entrega 40 dias Sinal R$14 000 + prestações TT1/001 Tel..
610-3457 CJ3243

2 Quarto*

3Quarto*
ICARAl — Apartamento sala.
3qtos. banheiro, cozinha, depen-dências completas, garagem RS
135.000 Ótimo ponto TO/001 Tel.:610-3457 /46Ô-5979 / 46^5980 /
469-5672 CJ3243
ICARAJ — RM 1* quadra praia.2 p/andar, salão. 3 qtos. suite, co-
pa-cozi, montado, amplo, gara-
gem RS 160.000 Tel.: 611-1408 /
9914-1964 Creci 26402

ICARAl — Apartamento tipo casa.
sala. 2qtos. banheiro, cozinha,área dependências, próximo CSBRS 69 000 TT2/002 Tel.: 6104457/469-5979 / 469-5980 I 469-5672
CJ3243
ICARAl — Apartamento salão. 2
qtos. copa-cozi. dependênciascompletas, garagem Sinal RS
35000 + financiamento TT2/001Informações Tel: 610-3457CJ3243

ICARAl — RM 1' quadra praia,alto luxo, varanda, salão, 3 qtos.suite, dependências completas. 2
garagens, montado RS 320.000Tel.: 611-1408 / 9914-1964 Creci26402

ICARAl — Fundo de Garantia ouCarta de Crédito Acompanhamose orientamos em todos os orgâose instituições financeiras Certi-dóes-processo imobiliário. Expe-nência 19 anos no mercado Tei.610-3457 /469-5979 /469-5980n inn

ICARAl —- RM 2* quadra praia. 1
p/ andar. 2 varandas. 3 quartos,suite, closet. copa-cozinha, depscompletas, 2 garagens.Só RS
210.000 Tel.: 611-1408 / 9914-1964
Creci 26402
ICARAl — RM Praia. 2 p/ andar,sol manhã,salão, 3 quartos, suite,montado, banheiro d hidro, deps
completas, fino gosto, 2 garagens.RS 370.000 Tel.: 611-1408 / 9914-1964 Creci 26402 
INGÃ - Antônio Porto vende: Apar-
tamentofrente Praia. 3 quartos,suite, salão, varanda, sala TV. vis-ta cinematográfica. 2 vagas. RS
300 000 Tel.: 99994205 / 626-8267 /
602-5211
NITERÓI - Icarai. Abaixo do preçoI oportunidade. Somente RS
103.000 . Sala, 3 qtos, suite, de-
pendências completas, garagemna escritura, decorado, vazio.Tei.: 622-4298 / 9971-5587
NITERÔI/ICARAl - More bem em
Niterói. Ótimo 3 qtos, sala grande,cozinha gde, lavabo, amplo ba-
nheiro. dependências, garagem.Rua tranqüila RS 110.000 Tel.: 717-
6347 / 9155-1006 José C.5516
NITERÓI - Icarai Venha morar no
melhor de Niterói. Lindo 3 qtos,suite, duas varandas, duas gara-gens, piscina, linda vistaTel.: 717-
6347 / 9155-1006 José C.5516

4 ou mais Quarto*
ICARAl — Praia de Icarai, varan-
da, salão, 4qtos(2suites). monta-
do, copa-cozi ampla, dependên-cias completas. 3vagas garagemTT4/000 Tel.: 8104457 /469-Ô979/469-508O /469-56T2 CJ3243

BOA VIAGEM — Co
bertura varanda*. II-
ving, 6qts (3stes). la-
vabo. copa-coz..
piscina, *auna, 400m*.
2 vagas, vistão mar. RJ
620.000 Cr.4882
Tel.:613-4417 (2» feira)
ICARAl - RM Cobertura 4 qtos(suite), 2 salas, dependênciascompletas, montada,piscina, sau-na, churrasqueira, 2 garagens,ótimo play. RS 250.000 Tel.: 61V1408 / 9914-1964 Creci 26402
INGA — Cobertura dúplex, 2 va-
gas garagem, linda vista BaiaGuanabara, 2qts (suite), salão,terraço, área 140m*, RS 156.000
Tel.: 714-4363

CASAS

2Quartoa
(TAIPUAÇÚ - Urgente. 150 m domar. Linda casa estilo colonial.Sala 2 qtos. (1 suite), cozinha, ba-
nheiro e varanda. Ótimo local,bom para morar. Só RS 45.000Tel.: 0XX21 638-1321 Léo CM5936
ITAIPÜ - Antônio Porto vende: Ca-sa duplex em Condomínio. 2 quar-tos. 1* Locação, vaga. RS 80.000Tratar Tel.: 999&4205 / 6264267 /
602-5211
ITAIPU — Casa condominio fe-chado. piscina, sauna, quadra, va-randa, sala, 2qtos, copa-cozi, de-
pendências. Entrega 60 dias R$78 000 TT5/005 Tei.- 610-3457 /469-5979 / 469-5980 / 469-5672 CJ3243

a Quarto*
CHARITAS — Casa. salão, 3 qtos,suite, copa-cozi. dependência, ga-ragem 2 carros, excelente pontoRS 160.000 TT5/001 IntormaçSesTei.. 610-3457 CJ3243
FONSECA - Junto a Alameda Ca-
sa, 3quartoe. sala. copa-cozinha.varandão. Urgente. Vendo pelamelhor oferta. Tratar Tei.: 570-
6646 Sr. Jorge
FONSECA - NITERÓI - Vendo ca-sa. com 3 qtos. 2 banheiros RI45.000 Travessa Paula Medeiros.
20. Tel. 711-5143 Chavea no local,
direto/proprietário

ITAIPUAÇU - Troco terreno noCentro. 15 x 60 + 450 m1 de reser-va florestal + Passat 80 em bomestado + FGTS por pequena casaou apartamento. Dou + parte emdinheiro ou parcelamento. . Tel.255-6272
PENDOTIBA — Terreno 450m'.condomínio fechado, excelente to-
pografia RS 19.000 Financio TT7/002 Informações Tel.: 610-3457 /469-5979 /469-5980 /469-5672CJ3243
PENDOTIBA - Vendo área d1830m'. linda vista p/ o vale.água. luz. rua s/ salda, calçada.Próximo tudo! RS 50.000 Tel.: 611-1408 / 9914-1964

ITAIPUAÇU - ITAOCAIA Lindo ml-ni sitio 1000m* Sala. 3 qtos. cozi-nha. banheiro, varandas, piscina,churrasqueira. Nada fazer! Só RS48 000 Local nobre e muito verde!Tel.. 0XX21638-1321 Léo CM5936

INGA — Casa vila. excelente, am-
pia, 3qtos. terraço coberto. próxWmo praia. Somente RI 99.000 TT»
003 Tei.: 010-3457 /469*979 / 469-
5980 / 469-5672 CJ3243
ITAIPUAÇO - 2 quadras do mar.
Maravilhou residência duplex, 2
salas. 5 qto* (Isuite). varandóes,
piscina, sauna. churrasqueira +
casa hóspede. Para pessoas ei)-
gente Documentação ok. Aceito
Carta/FGTS. Tel.: 0XX21-638-1321Léo Cr15936
ITAIPÚ — Próximo Rincão. Casa.
varanda, salão. 3qtos(sulte), co-
p»«ozi. dependências completas,
garagem RS 125 000 Aceito FGTS/
Carta TT5/006 Tei: 610-3457 /4»
5979 /469-6980 /46fr6672 03243
PIRATININGA - Travo.
Duplax. 3 quartos, sul-
to. varanda*, piscina,sauna. churrasqueira
R» 160.000 . Tel.: 619-
4212/9608-6255

4 oa mal* Quarto*

ARRAIAL DO CABO — Prainha.
Sol manhã, amplo quarto e sala
moDIHado RS 40.000 Com-Senso
Tel.: 710-9610 / 717-0477 C.3292
PERÔ - Apartamento térreo, va-
randa. sala, cozinha, banheiro,
quarto, jardim inverno, mobiliado,
geladeira, fogão novos. RS 30.000
Saulo Rei Peró. 24-6465161 / 24-
6432105 Creci 3782

NITEROl/SAO FRANCISCO - Lu-
xuosa casa, 4 qtoe c/suites. 3 sa-Ias. salão. 2 escritórios, fino aca-
bamento. jardim. piscina,
garagem p/3 carros RS 400 000
Tel : 717-6347 / 9155-1006 José
C5516 
PIRATININGA - Ubé. Requinte:
pisno calda. 6 quartos (3 suites),
piscina, saunas. jogos. USS
550 000 Tel: 722-4712 C 18149
SAO FRANCISCO — Residênciasalto. 6qtos(2su!tes). copa-cozi,dependônciaas completas, gara-
gem(6 carros) TT5/006 Tel.. 610-
3457 /469-5979 /469-5Q80 /469*672
CJ3243

TERRENOS

PERÔ - Saulo Souza Imóveis: Ne-
cessita comprar para clientes ca-
dastrados apartamentos 1. 2. 3
quartoe e casas. Corretor Oficial
20 anos - Rei do Peró - Compra -
Vende - Avalia Grátis. 03124-645-
5161 '03124-643-2105 Creci 3782

ITAIPUAÇÚ - ITAOCAIA 30 terre-noe vendo juntos ou separados.Luz e vizinhos Área 1 500 â 2 000m* RS 4200 Entrada 30 %. saldofinanciado 12/18 méses presta-ções a partir RS 281.12. Local nobree de muito verde Reserve jáoseu. Tel : (0XX21) 638-1321 Léo

SÍTIOS

ft
REGIÃO
DOS LAGOS

APARTAMENTOS

1 Quarto

2 Quartos
CABO FRIO — Braga. Aparta-
mento 2 quartos, dependência. 2
banheiros, garagem 2 carros. Mo-
biliado. Próximo praia. RS 40.000
quitado. Escritura definitiva. Tel.:
21-5011641 
CABO FRIO - Sala. 2 qtos. 1 sul-
te, armários embutidos, sacada,
copa cozinha. 2 vgs, centro.
300mts. praia forte, direto proprie-tá rio. RS 50.000.00 Tel.: 268-6961
ITAUNÁ - Av. Oceânica aparta-
mentos prontos p/morar, 2 qtos..sala, 1 quadra praia. Só RS 18.000
restante a combinar. Poucas uni-
dades. Tel.: 24-6533150 /24-
99545335 Graça
PERÓ • Sala, cozinha americana,
banheiro, quarto, varanda, jiraucom outro quarto e lavabo, 100 m
praia. RS 32.000 Saulo Rei Peró
24-6455^61 / 2+6432105 Creci
3782 _____
SAQUAREMA — Itauna, aparta-
mento 2 quartos, varandão, vaga
pI. veiculo, 1'quadra praia. RS
38.000 . Tel.: (24) 651-1355 / (21)
SAQUAREMA - Vendo apartamen-
to 2quartos. de frente para o mar.
RS 15.000 sinal + saldo a combi-
nar. Tratar Sr. Enésio Tei.: 9667-
2255/2*651-1765.

3 Quartoa
CABO FRIO — Braga. Apartamen-
to 3 qtos., 2 banheiros, avaranda-
do, vtsta para Praia do Forte, mo-
biliado. RS 66.000 Tei.: 2*6434883
724-99788446 Sérgio Peres.

Coberturas
CABO FRIO — Praia do Forte, co-
bertura 2 salas, 3 qtos., linda vista
para o mar, mobiliado. RS 100.000
Tel.: 245434883 /24-997B8446 Sér-
gio Peres.
CABO FRIO—Vendo linda cober
tura, Imóvel altíssimo padrão,sauna, play. salão jogos, churras-
queira, mobiliado. R$ 315.000 Fi-
nancio /aceito imóvei. Informa-
ções Tel.: (0XX24) 221-2444 I
221-1641 / 221-1600 Falar com
Paulo.

CASAS
1 Quarto

ARRAIAL DO CABO - 501-1290Mabel vende casa Praia Figuei-ras. Qto varanda circular, estilocolonial, terreno 560 m' frente
praia, perto Lagoa. Barato. Motivoviagem. Tel.: 9955-5843

2 Quarto*
BÚZIOS—Vendo ou alugo Casa 2Quartos. 2 banheiros, sala. vararvda. Praia particular. Infra-estrutu-ra. Parque Ecológico. 10 mim. doCentro. RS 75.000 Tel.: 259-9035 /256-3775
CABO FRIO — Casa em condoml-nio de frente p/ Praia do Forte,sala, 2 quartos, duplex. 80 m*. RS47.500 Sinal RS 12.000. 12 x RS1600.00 + intermediárias Tel.: 24-6434883 /24-9978Ô446 Sérgio Pe-
IGUABINHA - Vendo 2 excelentescasas coloniais, 1* locação. 2
quartos, sala, cozinha, varanda,
garagem, quintal. RS 35.000 cada.Aceito carros e financio parte. Tel:263-6041 CJ 4452.

IQuarto*
ARARUAMA — Troco casa 3 qtos,3 banheiros. 2salas. por aparta-mento 2qtos Niterói (Icarai. Ingâ,Santa Rosa. São Francisco) Tel.:622-5670 /9962-6360 /24-665-3020
ARARUAMA - Vendo casa. 3 quar-tos. salão, cozinha, banheiro, de-
pendências empregada, d 3 ter-renos. RS 55.000 Tratar Tel.:285-1505
BARRA OE MARICÁ - Quadra
praia! Excelente casa, sala, 3
quartos (suite), terraço coberto,churrasqueira, casa caseiro.480m' pianos, 4 garagens. RS70.000 Vice-Versa Imobiliária.Tel. 533-1718 CJ-4397 Cõd . 6/049
BÚZIOS - Armação. Condomínioreservado. 3quartos (Isuite). mo-biliada. parabólica. cJsterna gran-de. 2vagas, 200m Rua das Pe-dras/Rodoviâria. Avaliada R$66.000 Ac oferta. Tel.. 9661-2024
BÚZIOS - Vende-se casa beira
praia, condomínio luxo. 3/4 stesGeribÂ/Manguinhos. USS 180.000Maria Helena Tedesco Tel.: (24)623-1415 /(24) 623-1467/(24) 92117711 CJ13171
CABO FRIO — Bairro Vila Nova.Casa oom 2suites + 1qto.. peçasamplas, quadra da praia, mobilia-da. R$ 130.000 Tratar com pro-prietârio. Tel.: 2*643^834 /21295-1688
CABO FRIO — Bairro Vila NovaCasa com 2suites + tqto. peçasamplas. 2 quadras da praia, toda
gradeada/ mobiliada, RS 130 000Tel: 24-643-6834 /21-295-1688
MARICÁ - Vendo excelente casa,
próxima ao centro, área 430m*com 280m* contruldos, estrutura
pronta para 3 andares, faltando
pequenos acabamentos. RS60000. Tratar com proprietárioTel: 21-97050264 Ernesto
SAO PEDRO O'ALDEIA - Excelen-te casa. 3 quartos (stes). com 220m' vagas garagem. Vista p/ SãoPedro. Tr. d Euler Tei.. 547-290819681-6252 / 3500754

4 ou mala Quartoa <
ARARUAMA - Bairro Areai Vendocasa dúplex 430 área construída.4 qts. 3banhs. sauna. hidro. pisei-na. churrasqueira, jardim. Aceitoimòvel/carro parte pagamentoTel.. 581-3925
BACAXArSAQUAREMA - Casaluxo duplex salões 5 qts churrasq
piscina varandóes 4 bnhs (2 suites) arms Rua Adolfo Bravo, 64fte. Hosp Nazareth Tel.: 543-4066C.3407.
BÚZIOS —Geribâ. 4qts. caseiro,
piscina, garagem 5 carros, gra-mado. próximo praiá. RS180 000

BÚZIOS —Vendo beira mar Geri-bâ. Mansão Luxo. 4 Suites, sa-lões. piscina, jardins, banheiros,cozinha completa, casa caseirosDireto proprietário (Sem Interme-diários) RS 750.000 Tel.: 0XX 24-99181448
BÚZIOS — Vendo beira mar Geri-bâ. Mansão Luxo. 4 Suites, sa-lões, piscina, jardins, banheiros,cozinha completa, casa caseirosDireto proprietário. (Sem Interme-diários) RS 750 000 Tel.: 0XX 24-99181448
CABO FRIO - Ogiva: PalmeirasAcolhedoras casas, locais privile-giados; mar, natureza... A partirde RS 85 000 Suites, churrasquei-ra. piscina, possibilidade constru-
ções. Tel.: 9219-23561 542-4701Aparecida. Creci 9862
PERÓ - Praça do Moinho. Casa 4
qtos. (1 suite) em terreno de 600m1. copa-cozinha. 3 banhs.. sau-na. piscina, casa de hóspede, es-trada asfaltada. RS 120.000 Estudo
proposta. Facilito. Saulo Rei Peró.24-6455161 I 24-6432105 Creci3782

TERRENOS
ARARUAMA - Acerte vende terre-nos 450m' 1 km da lagoa de Ara-ruama. Financiamos. Temos ou-tros pela Região Tel.: 240-6582 /9184-9484 Cr 14783
BÚZIOS • 2 áreas de 8.000 âlO.OOOm1 . Praia/perto. A partirUSS 200.000 Maria Helena Tedes-co Tel.: (24) 623-1415 /(24) 623-1467 / (24)9211-7711 CJ13171
BÚZIOS — Vendo em Geribâ 3lotes |untos (1.800m'). Tratar Tel..221-2075 C. 14248.
CABO FRIO - Condo-
minio fechado, frente
mar. Agua, luz, pisei-nas, saunas, seguran-
ça, calçado. Pequena
entrada. 72X RS 190,00
Levamos ao local Tel.:
606-1518 / 604-4614
C.21346
CABO FRIO — Excelente terreno,central, próximo praia. 326m'.Oportunidade, ótimo preço. Con-suite Ligue Expan 325-0344 / 567-2620. Rei: 7039
ITAIPUAÇÚ — 2 Lotes de esquinaJardim Atlântico, área total1.200»^. plano, c/poço artesiano,cercado. RS 5.500 (cada) Tel.:9274-2496 /638-1955
ITAIPUAÇU — Vendo terreno com440m2 RS 4.000,00 próximo rua 83.Tel.: 9233-6196 / 673-0406.
MARICÁ - Partir RS 6.000 à vista.Vendo terrenos 360/1000m' Próxi-mos centro. Aceito carro/ telefo-ne. Financio a partir RS 1.000 en-trada e prestações RS 170,00. Tel.:595-3567/9662-2363.
RIO DAS OSTRAS - Tel.: 591-7024Outros. Terrenos financiados,
prontos p/construir, praia/lagoa,comércio/ condução. A partir RS2.000 à vista ou Pequena entrada+ Prestações RS 70,00. C-RJ26316
SAQUAREMA - RS 5.800 Terreno330 m*. 8 minutos do Centro, es-critura definitiva /RGI. Localizado.Rua Maximino Fidélis - Boquei-rão. Enlre Ruas Macário e HélioVogas 180m praia. Sr. BarrosoTel.: 24-6514670 / 24-9975-1272 C.10656
SAQUAREMA - Vendo terreno
quadra da praia. Valor: RS 6.000Tel.. 610-8951 Ana
S.PEDRO ALDEIA — Terreno300m', condom.fechado Orla AzulUm, docum.ok. Apenas RS16.000,00. Oport.única. Tratar Tel.
(0xx)21-9601-0209 / 548-5002.

SÍTIOS
BÚZIOS — Vendo Pousada PraiaGeribâ. 3600 m». melhor ponto. 13Suites, com ar. televisão e frigo-bar. Cozinha Industrial. Recepçãoe estacionamento. Jardins. RS800 000 Tel.: 0XX 24-99181448
PONTA NEGRA — Sitio 3.180m' (2lotes), todo plantado, casa estilo
tijollnho/ dormentes. água/ luz/doe. perfeitos. RS 30.000 Aceitotroca/carro/imóvel. Paulo Tei.:295-6633

LOJAS
SAQUAREMA — Urg vdo fâb. mó-veis, carrocerias, arms emb. car-
pintaria/marcenaria terreno e lojade varejo próprios, fac/perm. 543-4066 ou 24-653 2279 C3407 D.Nar-
tinelll.
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COSTA
VERDE
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2 Quartos
ANGRA DOS REIS — Frente totalmar. Avarandado. 120m'. mobilia-do. infra-estrutura 5 estrelas,
praia particular, piscina, sauna,restaurante, salão de ginástica,garagem, vaga para barco cober-ta na escritura. Urgente!!! Opor-tundade. Aceito apartamento ousala Zona Sul Rio. RS 120.000 Tel.:605-2958 / 9185-4037 Creci 7242
ITACURUÇA — Marina Porto,vendo ótimo apartamento sala 2
quartos, (suite) cozinha, áreaviço garagem RS 53.000 Tel.: 447-4488 / 9986-3026 C.3619
MURIQUI - Vendo sobrado, d 2
quartos, 2 banheiro, cozinha salae varanda. garagem.Excelenteoportunidade. Tratar Daniel ou Si-mone Tel.: 509-0834/ 9172-5566.

3 Quarto*
ANGRA DOS REIS —
Apartamento tipo ca-
sa, original 3 quartos,salas 3ambientes, co-
zinha. banheiro, chur-
rasqueira, estaciona'
mento p/lanchacondominio, R$ 57.000
Tel.: 235-6628 Creci
14379

4 ou mal* Quartoa
ANGRA DOS REIS - Melhor con-domínio fechado Porto Real Re-sort. total infra-estrutura lazer,
prédio dentro da praia particular,varandão. salão, 4 qtos. (2 stes.),
garagens, etc RS 420.000 Creci4765 Maxplan Tel.: 257-0011 /549-0487

CASAS

2 Quarto*
IMOBILIÁRIA ORIAl - Vende fren-te mar. excelente casa PortinhoCaieira, 2 quartos, sala. 2 banhei-roa, piscina, vaga barco. ApenasRS 70 000 Aceita CEF. Tel.
(0xx)24-3656069/ 9991-9629

• Quarto*
ANGRA DOS REIS — Alugo casacom 3 qtos. para reveillon e car-naval com todo conforto, com lin-da vista, acesso ao mar em con-domínio fechado Minimo dedias Maiores informações entrarem contato com Bruno Pelos Tel541-1749 / 542-4793 / 287-44319998-6112
ANGRA DOS REIS - Center Imó-veis. Excelente casa 3 quartos,piscina, bem situado, vendo outroco por imóvel no Rio de Janei'ro. RS 280 000 Tel: (024)365-4179/365-2963 Creci-j 4263
ANGRA DOS REIS • Center Imó-veis Venda/ Administração/ Le-
galizações casa, terrenos, man-sões e ilhas. Filmadas p/ seuconforto Center Engenharia. Ava-liaçâoI Pericias Tel: (024)365-4179/ 365-2963 Creci-j 4263
ANGRA DOS REIS - Cenler ImiJ-
veis. Prata do Leste, salão, salão
jogos, 4 qtos (2 stes). pier/deck.bar/churrasqueira, estac . casa
caseiro. Construção 500 m* terre-
no c/ 15 m mar Tel: (024)365-

IMOBILIÁRIA ORIAL - Vende casaquartos. 1 suite, salào, varan-dão. etc Em Condominio fechado,alto nivel, Pier 88. Bom preço.Tel: (0*x)24-3655069/ 9991-9829
IMOBILIÁRIA ORIAL - Vende casaCond. Balaia, 3 quartos (1 suite),sala. cozinha, banheiro, deps em-
pregada, área, garagem, varan-da/deck c/ vista pI o mar. RS120000 Tel.. (0xx)24-3655069/9991-9829

4 ou mais Quarto*
ANGRA DOS REIS - CondomínioMombassa. 3 andares, varandas,deck, heliporto, 4 salas. 5 qtos.cozinha, copa. despensa. lavabo.sala video. garagem, casa casei-ro. dependências, quarto motoris-ta. Facilita-se. Tel.: 9982-5000 /9982-0902
ANGRA DOS REIS -
Alugo casa Ilha Gran-de. Vila Abraao. AnoNovo e Temporada. 4
qtos., varanda, terre-no 2.000 m, arboriza-
do. Tratar Tel.: (0xx33)799-3343
ANGRA DOS REIS —
Vende Portogalo man-
sSo IJOOm1, vista mar,
oito suites, campo fu-
tebol, telefone, jardim,garagem, piscina,churrasqueiras. R$450.000.00 Tel.: (Oxx)21-5702087 / 288-5117
C.6844.
ANGRA DOS REIS — Casa triplexfrontal mar, condominio total in-fra-estrutura, segurança. 5 qtos.(suites), salas, lavabo. 260m2úteis, clube. Marina. RS 395.000,00estudamos imóvel menor valor
parte pagamento. Confira! Exclu-sividade Gran-Piramidal Tel.: 493-1331 2* feira CJ 2606.
ANGRA DOS REIS - Center Imó-veis. Pontal Casa terreno de 2800m*. sendo 34 m frente mar. 3 quar-tos(2 suites), slâo jog. sla estaredemais deps. RS 450.000Tel.:
(024)365-4179/ 365-2963. Creci-j4263
ANGRA DOS REIS • Center Imó-veis. Frade. Casa. 4 quartos darmários, salão, sala jantar, jar-dim, garagem, dep completa, Pre-
ço RS 250 000 Tel. (024)365-4179/365-2963 Creci-j 4263
ANGRA DOS REIS - Center Imó-veis Marinas, casa bem localiza-da. 6 qtos (3 stes), linda vista mar.
próximo clube. RS 180 000 Tel:
(024)365-4179/ 365-2963. Creci-j4263
ANGRA DOS REIS - Center Imõ-veis. RJ - Vila Velha, excel. pro-priedade c/ 5.000 m'. 35 m frentemar, casa 4 stes. casa hóspede, 3stes. casa caseiro, quadra tênis.-cais. USS 500 000 Tel.: (024)365-4179/365-2963 Creci-j 4263
ANGRA DOS REIS - Center Imó-veis. Porto Gallo. linda casa. 4
qtos (1ste mestre), salão, piscina,sauna. campo futebol society. vis-ta mar. RS 315.000 Tel.: (024)365-4179/ 365-2963. Creci-j 4263
ANGRA DOS REIS - Porteira fe-chada. 4 qtos. (suite), piscina,sauna. churrasqueira, segurança.Chaves local. Garatucaia km 68Quadra K. lote 3. Carlos Tel.: 511-4406
MANGARATIBA - CondominioGuity. Junto Hotel Porto Bello.Casa beira-mar, 2 pisos, salões. 4stes, 2 qtos, sauna. decks. RS200.000 Parte em dinheiro ou Imõ-vel Tratar Tel.: 220-5086 / 511-3515/9983-1943

TERRENOS
ANGRA DOS REIS - Mansão PortoMarina Bracuhy. 1038m*. 5 quar-tos (Isuite), piscina, cais particu-lar. casa caseiro, maior marinaAmérica Latina. RS 310.000 . Tel.:542-5437 I 533-8822 / 9163-8319.Creci 24.331
ANGRA DOS REIS - Center Imõ-veis. Terreno estr. Contorno -
Ponta do Pltâo. com 17.0ml frentede mar. ótimo preço. RS 110.000Tel.: (024)3654179/ 365-2963. Cre-
ci-j 4263
ANGRA DOS REIS - Center Imõ-veis. Ilha da Gipoia. Excelenteterreno beira mar com duas casase pier. Tel." (024)365-4179/ 365-2963. Creci-j 4263
ANGRA DOS REIS - Center Im6-veis. Ilha espetacular 25.000 m1,boa topografia, prainha. heliportonatural, casa principal, 7 cabanas,
piscina, deck. cais. Tel.: (024)365-4179/ 365-2963. Creci-j 4263
ANGRA DOS REIS - Center Imõ-veis. Ilha Grande, excelente terre-no ideal para pousada, local para-dislaco. Documentação perfeitapreço muilo barato. Tel.: (024)365-4179/ 365-2963. Creci-) 4263
ANGRA DOS REIS — Baixou Con-domínio Porto Galo terreno1700m'. vista mar. praias, segu-rança, marina, RS 55.000 Tel. 242-2519 I 232-6300 / 9622-3565Cr.22925
ILHA GRANDE-Terre-
no 50x150 m. frente
mar. local nobre, pron-to construir! Tenho
outrosl Bom preçolTratar Tel.: Oxx24-365
4687 / 024-9996-7360
ITAGUAI - Vendo terreno dde 414,6 m*. com benfeitoria, ôti-ma oportunidade Tratar Daniel ou
Simone Tel.. 509-0834/ 9172-5566.
MANGARATIBA — Pier 51. vendo
excelente lote condominio fecha-
do. vista mar, praia particular,apoio náutico, RS 22.000 Tel,: 447-4488 / 9986-3026 C.3619
CLASSIQUALIFICADOS516-5000 • Essa linha vende tudo.
Anunae de 2o a 6a teira ató as 19h,
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Conjugados
PETRÕPOLIS - Centro. Pró». R.Te-reza Conjugadão todo reformado,dividido em sala/quarto, com ar-mârios. Sõ RS 48.000 Tei.: 434-0294 /9985-1337/434-3004 /9Q72-8666 Cr4837/JG

1 Quarto
TERESÔPOLIS • Alio. Perto Praçados Amores. Melo Franco. RS38.000 Quarto, sala em L, mobilia-do d crlstaleira embutida. 2 sofáscama, geladeira, fogão, cozinha,banheiro. T: 2354074 / 9974-8957
TERESÔPOLIS - Vendo apto sala
quarto separado, próximo Facul-dade. 3 x RS 15.000 Rua MeloFranco 1226 / 201 - Alto. Tel.: 21267-0542 / 9974-8957

2 Quartoa
ITAIPAVA - Condominio SantaMõnica, excelente 2 qts (ste)arms. 3 banhs, estacionamentoamplo, todo mobiliado. RS 90 000Tel. 527-1824 / 9949-2467 Creci25019.
PETROPOLIS - Centro. Junto aoMuseu, salão 2quartos + depen-dôncia reversível, lavabo. banhei'ro social, cozinha, área serviço.RS 120 000 Alugo também p/tem-porada. Tel.. 24-2431696 Z24-243-5996
TERESOPOLIS - Amplo, claro, in-devassâvel. armários embutidos,deps completas, localização ex-cepcional. Bairro Jardim cascata,linda vista, piscina, sauna. chur-rasqueira, RS 62 000 Tel 0**21642-3339

4 ou mais Quartos
TERESOPOLIS — Melhor aparta-mento. 4 quartos. 2 suites. 3 va-randas. 300m'. altíssimo luxo. pis-cinas. saunas. 2 vagas, ruatranqüila do alto. RS 320 000 cha-ves d porteiro Gonçalo Rua Coro-nel Silvio da Cunha 211/202 TeldQI.Ofifl I QQAR-A.1"*;

Coberturas
FRIBURGO- SANS SOUCI. Cober-tura duplex 120m'. 3 quartos, comsuites, final de construção. RS50 000 . Tel: 236-7914
TERESOPOLIS - Cobertura corvfortâvel. salão. 3 quartos. 1 suite,banheiros, sauna. terraço, chur*rasqueira Permuta-se imóvel me-nor valor. Oportunidade! RS130 000 Tel : 742-2511

CASAS
2 Quartoa

FRIBURGO - Cõnego. Área d1.800 m' d nascente (4 lotes) e dcasa modesta de 2 qtos. RS 60.000Rua Maria Francellna Barroso.471. Tel. 21-6094734
TERESOPOLIS - Vendo
luxuoso chalé. 02
qtos., salão, qto. re-
versivel, garagem, pis-cina natural, duplex,
terreno SOOm1, no alto
cascata dos amores,
USS 45.000 Tel.: 295-
8394 /9632-3370 C7454

3 Quartoa
ITAIPAVA - Cuiabá. Condominio.casa nova. salão, lareira, 3 qtos.suite. 2 banheiros, lavabo. lavan-deria. garagem, varanda. RS95.000 Tel.: 24-2431245
ITAIPAVA — Vendo casa, 3 qtos.,suite, salão, varanda, casa de ca-seiro. terreno 9 000 m. árvoresfrutíferas, linda vista. RS 85.000Renato. Tel.. 852-4929 / 9636-5900CJ012
MIGUEL PEREIRA -
Barão de Javari. Vendo
casa urgente RS 38.000Não aceito proposta.Sala, 3 quartos, copacozinha, banheiro, va-
randão, lavanderia,
terreno 20X50. Diretoc/ proprietário. RuaCaminho da Jovita,
210. Tel.: 024-4845123
/ 024-484-51292 / 021-9145-6831
TERESOPOLIS - CondomínioGreen Valley. Casa 1o locação,sala. 3 ambientes, lareira, varan-da. 3 quartos (1 suite), dependên-cias. Vista magnífica. Gramado
plano. RS 150 000 Tratar Tel.:9971-1781 / 644-6323 / 283-3430
TERESÔPOLIS - Bairro lúcas. be-lissima localização, salão. 03
qtos. (suite), apto. hóspedes, depscaseiro, próximo Clube, RS170 000 Ac. apto Copacabana Tel.:0xx21-642-3339
TERESÔPOLIS - Vende-se casa.no Alto. ótima localização, sala. 3
quartos, dependências e gara-gem. Tratar Tel.: 267-6640 Paulo
TERESOPOLIS - Vale de Prata.Marinho vende exelente casa. 3
qts (1 ste), 2 salas, terraços, gara-gem p/3 carros, em terreno de460 m'. RS 80.000 Tel. 527-1824 /9949-2467. Creci 25019.

4 ou mala Quartoa
ARARAS - Judice Araújo. Condo-mlnio, salão, lareira, sala jantar. 4suites, 3 varandas, cozinha, área.dependências empregada, gara-gem; piscina, sauna. campo deesportes, terreno 2.000m*. casanovíssima. RS 250.000 Tel.: 024-237-2885 CJ. 2154
FRIBURGO - Casa. 250m'. tábuascorridas, portas e janelas de Ipê.Ar puro. clima europeu, vista des-lumbrante, piscina natural.18.000m'. Aceito apto Zona Sul ouBarra. Tr. Tel.: 439-2046
ITAIPAVA — Condomínio fechadoexcelente padrão 320m2 áreaconstruída 3 varandas 2 salõeslareira 5qtos. (suite) banheiroschurrasqueira casa caseiro RS190.000,00 Tel.: 239-9575.
PETRÕPOLIS - Kalzer ImóveisVende residência, condomínio fe-chado. mobiliada, salões, 4sültes,lavabo etc. Piscina, churrasquei-ra, casa de caseiro, garagem. RS210.000 Tel.: 24-2376912 Z24-245-4854 /24-242-1751
PETRÕPOLIS - INGELHEIN. Casa.420m', terreno 1 600m'. salão60m'. copa-cozinha, lareira, 5
quartos, 3 banheiros, piscina, ga-ragem. jardins. RS 400.000 Tei.:24-2431245
TERESOPOLIS - Rua Or. Allplo Mt-randa 155 (atrás Deiegacia)."Am-
pia casa, construção 303m'. terre-no 1.000m'. RS 160.000 Combinarvisitas Tel.: 21-6422686 Isabel.
TERESÔPOLIS - Res.
cinematográfica, pró-ximo Golf, salão. 4
qtos, suite, banheiros,
copa-coz., casa hósp./
caseiro, jardim florido/
colorido, pise. sauna.
Oportunidade. Tel.:
742-6660 (proprieti-rio) / 742-7874 (noi-te) Cr.18.207
TERESOPOLIS - Linda casa, con-domínio fechado, próximo Reta.1 200m' planos, 4 quartos (2 sui-tes). salão, mesanino. ampla cozi-nha. casa-caseiro. churrasqueira.
piscina. Tel.: 642-1361
TERESOPOLIS — A Zirtaeb Que-bra Frascos - Sitio 27500ml comcasa de 500m' 3 salões 4 qtos (3suites) • J. inverno 2 varandas ca-sa caseiro RS 550.000.00 tr. R, Al-fândega 108 Tel.. 509-7992 Creci J101 Abadi 2.
TERESOPOLIS — Próximo Colé-
gio S.Paulo maravilhosa casa du-
plex 600m' finamente decorada 2salões 4 qtos suites piscina, gara-gens RS 170.000.00 Tel.: 59644339914-6992 C.17989.
TERESÔPOLIS — Granja Comary.Local privilegiado cond. fechado,excelente clima; riacho, patsa-gem, segurança, privacidade. Ca-sa duplex, 4 qtos. suite. TemosGranja Guarany desde RS 150.000Tel.: 9219-23561 542-4701 (Apare-Cida) Creci 9862

TERRENOS*"""
CORREAS — Vendo 11 lotes
(10 000 m1) Condominio Vale doSossego, c/segurança, piscinas,quadras e etc. Tratar Tel : 221-2075 C. 14248.
ITAIPAVA - Condominio Valle dasEstrelas seOm*. RS 9.000 Ac. ofertaou carro de menor valor. Urgen-telITel.: 288-5540 .
TERESÔPOLIS - Atenção em-
preendedoresllll Excelente çleba,60.000m'. própria para loteamen-to, vizinho ao Green Valey. Opor-tunidade única RS 160.000 à vista.Tel.: 9986-2996 / 527-3538. -
TERESOPOLIS - Green Valle 1900m*. RS 11.000 . Ótima topografia,condominio fechado. Aceito ofertaou carro de menor valor. Urgen-te!!! Tel.: 288-5540

SÍTIOS
BREJAL - Casa 240m,1 parte fase
acabamento. 5 qtos. 3 stes. infre-estrutura completa. 20 000m*.nascente, lago. piscina. Tel.': 24-259-2021 (noite) / 24-222-3110
(dia)
CACHOEIRA DE MACACU • Sitio4000m*. casa 4qtos(1 ste). lareira,2 banheiros, coz., jardim inverno,toda reformada, s/detalhes, mobi-liada. Cachoeiras. RS 45.000 Tel.:274-8700 / Dna Leda (noite)
FRIBURGO - Sitio Macoto (NovaFriburgo). RS 70 000 Tel.: 240-7504/220-6491
ITAIPAVA - LJ Imóveis Sitio 15.400
m1 planos casa 6 qtos. suites. 2salões, copa-cozinha. garagem,varandas, saunas. piscina, casacaseiro, pomar, arborizado, ele.RS 400000 Tel : 24-2231171 Cr24302 www Ijimoveis com.br
ITAIPAVA - PEDRO DO RIO UImóveis Sitio 6 000 m* casa sede 4
suítes. 2 banheiros sócias, salalareira, varandas, garagem, casa
caseiro, piscina, sauna. camposoçaíte. churrasqueira, canil, ar-borizado. pomar, excelente vista
e topografia, etc RS 125.000 Tel.
24-2231171 Cr 24302 www l|imo-
veis com br
LUMIAR — Sitio pronto para hotel!
Pousada 12 suites, sauna. piscina;bar. restaurante 8.000m2 ótimo,
preço Oportunidade Tel. 570-3830 571-5814 9641-0261.
MAGÊ - Vendo sitio 3200 m'. casacolonial. 3 qtos.. luz. água. chur-rasqueira. árvores frutíferas, prò-ximo Rio Teresôpolis. Tel.: 9174-
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NOGUEIRA — Perto Clube Canv
pestre. Lindo sitio 3 OOOm' grama-dos com jardim, casa 2 pavimervtos. 4 qtos (3 suites). 2 lareiras. 3salões, lavabo. banheiro social,todo avarandado, casa hospedes,varandâo. churrasqueira, depervdèncias empregada, piscina comárea lazer, sauna, cozinha, varan-da, pomar, mini campo futebol. 1*locação. RS 630 000 Financio eaceito imóvel Informações Tel..
(0XX24) 221-2444 / 221-1841 / 221-1600 Falar com Pauto.
PETRÔPOUS • Secretário, U Im6-veis Sitio 46 000 m* sede 3 qtos.sendo 1 suite, varandas, casa ca-seiro. sauna. piscina, riacho, ma-ta, pasto, nascente. 70 % aprovei-tável, etc. RS 100 000 Tel.:24-2231171 Cr 24302 www.l|imo-veis.com.br
PETRÔPOUS - Pro-
priedade c/ aproxima-
damente 98.000 m\
toda arborizada (áreaverde) jardins com 3
casas com lareira + 4
apartamentos duplex,
piscina, quadra de es-
portes, churrasqueira,
lavanderia, garagem,casa de caseiro, possi-bilidade novas cons-
truç&es RS 490.000 fo-
nes Tel.: (21) 558-4060
/(21) 588-1639 Creci-
12.256
SECRETARIO - U Imóveis Sitio48 000 m* Arborizados. 80% apro-veitavels. restaurante, piscina na-tural. rio cristalino. 3 ctíales, casacaseiro, horta, pomar, etc. RS220 000 Tel.: 24-2231171 Cr 24302www.ljimoveis.com.bf
TERESOPOLfS - ChácaraslOOOOrn'. breve condomínio dechácaras, ótimo clima, grandenascente de água mineral, 16kmdo centro de Tefesópolis, somervte RS 12.000 Tel 409-5534 / 9629-3239
TERESÕPOLIS — Fazendinha cli-ma europeu, 20 hectares, sede
borges. caseiro, água abundarvcia. luz. pastos, mata ideal plarvtaçôesl criações Confira! RS115 000 Tel 635-9718 1 9679-1568
TERESÕPOLIS - Sitio 222.400 m".Linda área. excelente topografia,
grandes areas planas, floresta. 5nascentes. 4 riachos, moinho, 6casas, cercado, documentaçãook. RS 222 000 Tel : 557-4967
TERESÕPOLIS • 5814330- Mateiofereçe melhor Reveillon. Fazen-da garrafào, compre sitio Big Vai-le 2 casas Principal com lareira,
piscina, churrasqueira. Excelente
preço viagem Tel.: 9955-5843

FAZENDAS
ENTRE O ANO 2.000 -
Cl a sua fazenda. Rara
oportunidade, melhor
clima, espetacular fa-
zenda em Miguel Pe-
reira (próximo do Cen-
tro) 37 alqueires, casa
sede centenária, pisei-na, água, luz + 8 casas,
campo futebol, pasta-
gem, nascente, &rvo-
res frutíferas. Só R$
320.000 Tel.: (21)558-4060 /(21)558-1639Creci-12.256
ITAIPAVA — lArredores). Sítios,fazendas, diversas opções, sedes
coloniais, cachoeiras, lazer, pro-duçào, ousada. Consulte. Tel. Oxx
24-242-2868 /Om-24-237-2968
www.apeximovei6combr Cre-
ci8744

OUTROS
MUNICÍPIOS

CASAS

aOuartot
VENDO — Ampla casa 1' locaçào
no campo 02 quartos, suites, sala,varandâo, área de 6000m2. Ipèa-
bas Próximo a Conservatória.Marcos-9974-4695

3 Quarto*
ITACURUÇA — Vendo casa de
praia, 3 qtos. terraço, dependôn-cias Rua Itacuruçá. 164 RS
100 000.00 (ou á combinar) infor-
mações Tel : 522-9970.
ITAPERUNA - Casa 3 qtos. refor-mada. tudo novo! RS 65 000 Acerto
oferta! Troco imóvel Rio de Janet-ro ou Friburgo. Proprietário Mau-
ro Teí.: 021-2851192

4 ou mais Quartos
ITAPERUNA - Vendo casa 1200 m». perto centro da cidade, portãoeletrônico, com 19 qualidades deárvores frutíferas, garagem 3 car-ros, piscina, churrasqueira, salãofesta. Preço â combinar Tels:348-6633 /427-0827 / (0xx24) 9961-8003

SÍTIOS
ÍTAGUAJ — Vendo sitio, planado,cercado, baias, curral, e depen-déncias. RS 80.000.00 (aceito pro-posta) Tel: 522-9970
ITAPERUNA - Vendo 2 sítios, lugar
turístico, rios, cachoeira, roda
d'àgua, asfalto na porta. 8 açudescom peixes, luz elétrica, parabólt-ca. 3 casas. 1 sede. churrasquet-ra. 400 cocos. 100 mexirteas, 1000
laranjas e todas outras frutas.Tel.: 24-643-3168 /24-Ô43-3143 Mh
guel.
VARRI-SAI - Vendo casa de peças
para veículos montada, prédiopróprio, oficina completa, torno,
lavador, eleva car, eletricista, lan-
ternagem. lavador, borracheiro,600 m* galpáo, 7 casas, uma sede.
prédio de 3 andares, 1 hotel, lan-
chonete para 25 pessoas, 8 gara-
gens Tel: 24-643-3188 Z24-843-
3143 Miguel.

FAZENDAS
CASEMIRO DE ABREU - Silva Jar-dim l Macaê. Diversas fazendas /
sítios no asfalto e próximo com
benteitorias. Cerqueira Imóveis.Tel.: 24-7781135 Cr. 4254 
PIRAl - Vendo Fazenda com 60
alqueires, próximo Fazenda da
Grama, Município Pirai, á uma ho-ra e meia do Rio. Contato Luiz
Alberto Tef : 542-4195
SILVA JARDIM - Fazenda 44 al-
queires. formada 1Km do asfalto
c/ areai legalizado. RS 10.000 o
alqueire. Cerqueira Imóveis. Tel24-7781135 Cr.4254
SILVA JARDIM - Fazenda 150 al-
queires. toda formada, muita ben-feitoria, varzea. rio e nascente. RS8 000 por alqueire Cerqueira Imó-veis. Tel.: 24-7781135 Cr.4254
SILVA JARDIM - Fazendâo 150 al-
queires, sendo 100 alqueires de
baixada, com renda extra de
areai. RS 10.000 o alqueire. Cer-
queira Imóveis. Tel : 24-7781135Cr.4254

MW
OUTROS
ESTADOS

APARTAMENTOS

1 Quarto
SAO LOURENÇO MG - Vendo oualugo apto 1*loc. tipo cobertura,moòiliado ou náo, 138 m*. circurvdado largas varandas, tábuas cor-ridas, suite. ck»et banheiro so-ciai completo, cozinha decorada,ampla sala. hall. garagem, te-tefone, salto de testas Tel: 021-556-2697

3 Quarto*
GUARAPAR! - Vendo lindo 3 qts, 1ste. armàrioa, coz/planej., fin. mo-biliado. vaga escritura. ParqueAreia Preta R. Epamirwndas dêAlmeida 354. RS 80 000 Tel. 527-1824 1 9949-2467. Creci 25019.

4 ou mala Quarta*
RECIFE — Boa Viagem. Apar-tamento frente para o mar. 5 sul-tes, sala esta I jantar, bJibioteca,mobiliado. alto estilo. USS 230 000Tel: 289-1257159&-053Q

CASAS

3 Quarto*
PI UMA - Espirito Santo. Vendo ávista ou financiado apto 3qts (sul-te), sala, cozinha. 2 banheiros,
garagem. RS 25000 Tel. 27-5201422 /21-4915139

4 ou mal* Quarto*
CAMPOS DO JORDÃO - Vendo/a-lugo lindo chalé, 8qtos, 6vagas.RS 250.000 Estudo troca parcialapto Zona Sul/Rio. casa Petrôpo-lis Tel: 21-2561840/ 12-263-4530
MINAS — "Terras Altas da Mantt-
queira" vendo/troco, casa 250m2,4 stes, salão copa-coz, dependôn-
cias lavanderia pofão. terreno
2000m2 Evaldo Tel. 0«x36 363-1505 lmotecpi88.Wita.estarvcias.com.br
PRAIA FORTALEZA -
Troco casa, viste mar,
piscina, 3 suites e 1
quarto, varanda, bar,
churrasqueira, etc.
com casa ou aparta-
mento Rio ou Interior.
Tel.: (85) 360-1062

TERRENOS
SIMAO FERREIRA — (MQ| fllo Fa-
zendinha, tipo condomínio fecha-
do, lotes entrada RS 3.000 12x RI
1.000 Próximo Comércio/ condu-
çáo C 26042 Tel.: 467-4298 I 9952-
2540 . marc4areisimoveisw.zip-mail.com.br

SÍTIOS
MINAS GERAIS - Vendo sítio á 3km da cidade. Todo cercado, comágua / luz, árvores frutíferas e
pequena casa, documentação ok.RS 26 000 . Tel.: 21-2690619

PRÉDIOS
COMERCIAIS

SAO LUIS — Maranhão. Vende-se/aluga-ee prédio 2 andares,800m,1 centro comercial próprio
p/comércio/banco/hotéis etc. Tra-
tar Elza Tel.: (02198) 235-9611 e
Fax: 102196) 227-4359

jJkj^

M H
COMERCIAL

TERRENOS
VILA ISABEL Vendo/alugo. Ôti-ma oportunidade negócio Area
construída 2S0m* . áiea total
550m* . Próprio p/comércio. Rua
Luiz Guimarães. 22/24 RS 210.000/RS 1 600 Tel. 263-3697 /5094175
Cr. 6822

LOJAS
BARRA — Cma Americâ loja.
Frontal av Américas. Excedentelocalização, pavimento parque te-
máttco, ótimo acabamento, blin-
de*. garaoem. RS 55.000 ? finan-
ciamento. Tel.: 234*964 / 569-2423-Creci 22026
BARRA DA HJUCA - Clttá Amèri-ca. Vendo lojas U 55m* (Pça ali-
mentaçáo). 35 m1 (Parque Mõni-
ca). 220 m» (Hard Rock Café)Financiadas Pertilimóveis Cj 4678
Tel.: 512-0787 P14
BARRA — Diversas lojas. Vários
shoppings. Open Mall. Midtown.Mercado Barra A partir de RS
76.000 Facilitamos. Ligue e esco-
lha. Expan 32M344 ' 567-2620
BARRA — Maravilhosa loja Av.América, pronta para usar, comvaga. pé direito duplo, em shop-
ping moderno, excelente preço.Ligue Tel.: 427-4269 cr4955
CENTRO - Excelente loja 100
m1. Composta de: loja . jirau. 2banheiros. 5m pé direito. Vazia,
qualquer ramo. R. Mem de Sá.RS 135.000 Tel.: 224-5317/ 9971-7300 Cf 15514
CENTRO - Excelente sobreloja 120m1. qualquer ramo Composta de:recepção, 2 banheiros, almoxervlado, 5m pé direito. RS 95.000Tel.: 224-5317/ 9971-7300 Cr15514
CENTBO - Loja, ótimo empreendi-mento. jâ alugada, com 60m'. combanheiro e cozinha, em galeria.Apenas RS 31.000. tel.: 560-1566
CENTRO - Miguel Couto, juntoPr es Vargas, vendo 2 sobrelojasSfírtfl&W, juntas ou separadas.RS 48.000 Tel.: 5240780 / 9913-6123 0 25355
CENTRO — RS 23.000 Moça' Imo-
biliárta CJ 4846 Vende! Loja de
galeria na rua do Resende próxi-mo Cruz Vermelha. Serve p/salãode beleza e outros. Avaliamos!Plantão diariamente! Tel.: 852-
0920 / 852-0921/ 852-0922 / 509-
COPACABANA - 300 m'. Sobrei»-
ja única, ampla 15mts frente. Av.Copacabana. Banheiros, cozinha,ar central. P/Curaos. Academias,Clinicas. Comércio, Escritório. RS360.000 Tel.: 224-6317/ 9971-7300Cr15614.
COPACABANA - Sobreloja. RuaBarata Ribeiro, 774 slj 206. Frentevitrine, 27 m*. ar cond, mobiliada.Ver e Tratar Tel.: 6604197 I 236-1793 Otávio
COPACABANA — Lojâo Atlánti-ca!!! Frente Praia. Excelente paraRestaurante com alvará. Vazia.240m'. girau. varanda, ombrelo-ne. Fácil estacionamento, ótimo
preço. Tel.: (0xx21) 256-0067 Creci3850
FLAMENGO — Loja frente ru a,excelente ponto metrô Largo V la-chado / Mcdonald/ Casas BahiiCinemas. Estacionamento^ Retomada (possibilidade jirau) vazia.Turismo, informática, cabeíerei-n» e etc. Oportunidade: RS130.000 ou aluga-se RS 1.600 s/luvas. Tel.: (0XX24) 222-5004 (ho-
je) ou 232-0960 (2* á 6*) IMOBIL

HIGIENÕPOLIS - Loja de plásticoindustrial (Teflon/naylon/polipro-pileno'silicone/etc) com estoque,
garagem, jirau. 50m', imóvel pró-orio 564-0975
ÍTAIPAVA — Est União Industria
(no melhor prédio). Sobreloja gru-po 3 salas c/2 banheiros, cozinha.ôSm1! Estacionamento para clien-tes. Juntinho Casa do Alemão (lo-cal + movimentado). Só: RS90 000 Tel: (0XX24) 222-4054 C.2108 / SLJ—Z.
LEBLON — A Zirtaeb Exc lojafrente de rua 55m' +• jirau mesmaárea RTubira. 8 Loja C RS180.000.00 Tr R Alfándega, 108Tel.: 509-7992 Creci J 101 Abadi 2.
LEBLON — Edifício Cidade Leblonvendo sobreloja 30m2 úteis vaziafrente muito linda posição privile-giada documentação perfeita RS145 000,00. Tratar Ataulfo Paiva.135 Loja 304 Casa Nossa Tel: 5406111 Tel. 239-3000 J.1201
LEME — Av. Atlantica espetacularlojâo c/400m2 vazio p/uso imedia-to negócio de ocasião excelente
preço confira. Tratar Sr. Mota9989-4372 / 548-5512 CJ 1502.
PENHA - Grande oportunidade, lo-
jão 600 m'. frente de rua. RS30 000 + 12 X RS 3 000 fixas, ba-nheiros, escritório, localizadoGuatemala próximo a Av BrasilPerfil Imóveis. CJ 4678 Tel.: 512-0787 (P12)
RECREIO - Av das Américas. Km15. Excelente casa, 550 m' cons-truldos (1 pavimento), ótima loca-lizaçâo comercial p/ qualquer ra-mo. 1720 m* de terreno. Tel.:224-5317/ 224-3325/ 9971-7300 Cr15514.
SANTA TERESA - Loja 90 m' parafrente Rua do Oriente, linda vistanos fundos, precisando de obra.RS 45 000 Tel.. 252-5117 Creci15222
SAO CRISTÓVÃO - Meltior ponto.Rua Gutemburgo. Lojão fechado,sobrado. 2 salas, refeitório, ba-nheiro, RS 360 000 com algumasmáquinas de confecção/moda.Tratar Tel.: 9974-8957 / 235-0074 /
Dtspenso intermediários
São FRANCISCO XAVIER — Fujado aluguel! compre a sede de sua
empresa! loja duplex Rua SãoFrancisco Xavier 48m2 com esta-cionamento RS 50.000,00 Gran-Pi-ramida! Tel.: 493-1331 2Meira CJ2606
TIJUCA — Lojâo. Próximo DonaDelfina. 2banheiros. ar condicio-nado central, 1vaga escritura. RS248.000 Expan 325-0344 / 567-2620Ref: 7036 /7040
TIJUCA - Otf Shopping. Loja fren-
te. Rua Barão Mesquita, 45m,lcom subsolo. Chaves Júlio Bogo-ricin Tel.: 592-2736 CJ 2410 JBT70351
TIJUCA - Vendo barato! Loja. juntoPça. Vanhargem. Reformada,ideal clinica, curso, depósito, etc.RS 75.000 E6tudo proposta Tel:567-0302 I 9987-0542 I 201-2389 /9614-3623

SALAS
BARRA - Av. das Américas! Gran-de oportunidade! 30m'. excelente
ponto, primeira locação, ocupa-
çáo imediata, garagem escritura.Apenas RS 70.000 ! Vice-VersaImobiliária. Tel.: 533-1718 CJ-4397Cód.: 7/018
BARRA - Blue Sky. Sala montada,consultório dentário c/recepçáo,circulação, copa. banheiro, varan-da, vaga. Oportunidade! RS 80 000Tel.: 434-0294 /9985-1337 /434-3004 9972-8666 Cr4837/JG
BARRA - DOWTOWN Sala co-
mercial. 50 m® toda montada, de-
corada. vazia, entrega imediata.
Veja hoje! Apenas RS 100 000
Aproveite! Barra Master Tel: 493-
6778/ 495-7073 Cj 4781
BOTAFOGO - Loja galeria luxo,
junto Metrô/ Shoppmgs. idealAgência Turismo, Consultório, Es-critório. Condomínio barato. RS400,00 Estudo proposta. Tel: 558-4173/9138-9079

CENTRO - Ampla sala, 50m'. 3ambientes. Rua Evaristo da Veiga,16. Base RS 35 000 Aceito ofertas.Visitas. Tel.: 2408878 / 262-5407 /544-8812
CENTRO — andares centro finan-ceiro Rio Branco 221m2 com se-
gurança condomínio barato vistalivre a partir RS 245 000,00 ligueTel. 507-0991 9677-7044 C.24 626.
CENTRO —Andar corrido Av. RioBranco, melhor ponto, vista Baiade Guanabara, excelente estado700m» RS 630.000 Facilito Tenhooutros J L Imóveis Tel.: 509-1703Cj 3320
CENTRO — Avenida Beira Mar/esquina Calógeras, 120m*. vistadeslumbrante Aterro, lindo apar-tamento, prédio mixto. living, dois
quartos (suite), dois banheiros,cozinha, dependências. RS120 000.00 ideal para moradia/es-critório/consultório. Tel.: 5406111C.1137.
CENTRO - Av. Rio Branco |unto aRua da Assembléia, ótimo con-
junto 130^, ar central, compostode: recepção, 4 salas. 2 banhei-ros. excelente apresentação. RS145.000 Tel: 224-5317/ 9971-7300Cr 15514
CENTRO • Av. Rio Branco, ótimoconjunto, 110 m'. composto de re-
cepçào, 4 salas, copa, 2 banhei-ros. excelente apresentação. RS110 000 Tel 224-5317/ 9971-7300Cr15514.
CENTRO — Av. Rio Branco, sala.38m\ ar condicionado central, ba-nheiro. copa-cozinha. divisórias,mobiliada RS 40 000 Tel: 267-6158
CENTRO — Conjunto de Balas co-
merciais. 100m'. andar alto, vista
Cinelândia. excelente localizacão.
ótimo estado. RS 115 000 Tel 295-9210/9984-0783
CENTRO - Desocupado. RS 40.000
Sala. 03 qtos.. banheiro, cozinha,área. terraçào. serve fins comer-ciais, sl condomínio Chaves Sói-moveis Tel.: 553-4818 /553-5414
Ref RB 30355
CENTRO — Edifício Central,32m2. vazia, andar alto. linda vis-
ta ar cond central, banheiro, cozi-nha divisória, estantes, armáriosRS 36000.00 Tel.: 551-9769 Oed
3274.
CENTRO — Grupo salas. 300m2.
único andar, rua méxico, lado me-
trô. trôs banheiros, armários, es-
tantes. elevadores novos, andar
alto, R$ 250.000.00 Tel: 9175-2552/ 549-0437 CJ2202
CENTRO — Grupo junto ao FórumQuitanda ótimo investimento vistalivre 90m2 apenas RS 110.000,00
avaliamos o seu imóvel Tel.: 507-0991 9986-9045 C.24 626.
CENTRO GRUPO SALAS — Vendo
grupo4 salas, todas com banheiro
privativo, vista baia Guanabara.Rua Buenos Aires próximo 1o demarço Apenas RS 110.000 J.LImóveis Tel.: 509-1703 Cj 3320
CENTRO - Liderança Imobiliáriavende ótima sala 801 com gara-gem. Rua Leandro Martins, 20. RS28 000. Ver local e tratar BuenosAires. 41/3° andar. Tel.: 253-9935 /
253-3749

CENTRO - Preferencialmente Av.Rio Branco Estrategicamente lo-calizado. espetacular sala cl ba-nheiro. pronta ocupação, pavi-mento elevado, prédio totalestrutura/segurança Imperdiveloportunidade. Tel.: 548-8842
CENTRO — Próximo metrô, sala30m\ c/divisória, cozinha banhei-ro. vista panoramica. RS 26.000oportunidade Tel.: 542-8862 Creci17964
CENTRO - Rio Branco 185 / 9oandar. Frente Metrô, Ed. Marquêsde Herval, sala 35 m* , cozinha,banheiro grande, sol manhã. RS35 000 Tel.: 542-8862 Creci 17964

CENTRO • Linda sala
comercial, recepção,
sala, banheiro soe.
Preço ocasião. RS
38.000 Ligue Tel.: 422-
0033 / 512-6220 / CJ
4160 (M-8)
CENTRO - Ótima renda. Andarcorrido, 200m' alugado por RS800,00 Vendo por RS 69 000 Tel.:224-5317/ 9971-7300 Cr 15514.
CENTRO — Para investidores me-nor valor por m' andar condomí-nio barato. F.Roosevelt 525m' 5banheiros copa. RS 220.000,00Tel.: 507-0991 / 9677-7W4 C.24626

CENTRO - R Quitanda 199. Cot»r-tura 138 m1 Varanda, recepção,4 salas, 2 banheiros, copa. KS 3
linhas telefônicas, excelente pré-dio. RS 130.000 Tel.: 9949-9435 I
513-2256 / 2259 / 521-0014 CfOd17957
CENTRO — Rua México próximoNilo Peçanha vazia andar alto
conjunto 5 salas 164m' banhoscopa recepção oportunidade RS
150.000. Tel.: 59WM33 9914-6992C.17989
CENTRO — Rua Teófilo Otoni ex-
celente sala comercial vazia 60m'andar alto c/ divisórias banh0 co-
pa oportunidade RS 33.000.00 Tel.:
596-0433 9914-6992 C. 17989
CENTRO - Rua Uruguaiana juntoLargo Carioca. 70 m', conjunto c/
recepção. 2 salas. 2 banhs. Ótimo
prédio. RS 85.000 Dr. Moacyr Tel.:
9971-2677 I 225-2862 CJ399

CENTRO — Para investidores me-nor valor por m2 condomínio ba-rato andar F Roosevelt 525m2 05banheiros RS 220.000 00 Tel.: 507-0991 9677-7044 C.24.626
CENTRO • Praça Tirandentes. Ex-celente oportunidade investimen-to. sala comercial. 30 m1 , vistaCatedral, vazia. RS 18.000 Tel.:551-3728 /9994-9175 Creci 4765

CENTRO - Rua Visconde de
Inhaúma. 50 Vendo sala vazia. 30
m* com banheira divisória, mó-
veis, telefone, ar. Tudo por RS
33 000 Tel.: 524-0780 / 9913-6123
Cr 25355
CENTRO — Sala metrô Uruguaia-na venda RS 25.000,00. Aluguel RS
250,00 com telefone RS 300.00 va-
ga para advogada RS 150.00 mo-
biliada com telefone Tel.: 295-8157noite.
CENTRO - Sala comercial. 22m'.acarpetada. ar. cond. RS 14.000Rua Joaquim Silva n° 11. Tel.495-5829 I 9964-5165
CENTRO - Sala com garagem.Pronta entrega Almirante Barro-so. junto ao Metrô Carioca. Cha-ves Júlio Bogoricin Tel.: 592-2736CJ 2410 JBT 70349
CENTRO - Vendo sala de frente,carpete, banheiro, segurança Se-nador Dantas, 75 RS 35000 Tel.
541-1615/9911-1428
CENTRO - Vende-se salas em edi-
flcio exclusivamente comercialRua Joaquim Silva. 11 . Chaves
portaria Tel.: 9978-2134 / 252-76691242-5837 Jayme Duarte Cia Ltda.
Cj.668
CENTRO — Vendo RS 30.000,00 oualugo RS 400,00 apto 2 quartossala - Prédio residencial e comer-ciai. Tel.: 569-2883 á tarde.
COPACABANA • Andar corrido300 m'. 15mts de frente p/ Av.Copacabana, banheiros, cozinha,ar central. P/Cursos, Academias,Clinicas. Comércio. Escritório. RS360 000 Tel.: 224-5317/ 9971-7300Cr 15514.
COPACABANA • Oportunidade!Sala 35m'. com garagem, frente,Rua SAnta CLara. 75. RS 50.000Tel.: 521-5121 /9976-9508 C.20168
COPACABANA • "Fantástica Sa-Ia" Totalmente reformada. 30 m1,frente, 6 p/andar, excelente edifl-cio, vista mar, copinha -f lindissi-mo banheiro. RS 47 000 SoimôveisTel.: 512-3322 / 9605-7105 (R-8/9004) *
COPACABANA • Andar corrido.Exclusividade Sóimoveis! vazio,excelente localização. RS 150.000salão + 06 salas, 03 banheiros,cozinha, elevador privativo, gara-gem escritura. Chaves Tel.: 553-4818 /553-5414 RB 7119
COPACABANA — Praça Serzede-Io Corrêa centTO comercial Copa-cabana ante-sala. copa. banheiro,salão, sol manhã, total 42m' RS
38 000,00 chaves Gran-PiramidalTel.: 493-1331 2Me«a.
COPACABANA - Sapta Clara, V
quadra, excelente sala comercial,vazia, reformada, com banheiro.RS 42.000 Tel.: 549-2058 Cr.6129

ILHA — Salas comercias Estra-da Do Galeão, banheiro, elevador,amplo estacionamento Apenas RS28 000 (cada) parcelados pequenaentrada Márcia Reis Tel: 467-4298/9952-2540.marciareisimoveis;u %zipmailcom.br
IPANEMA - Júlio Bo-
goricin Imóveis, avalia
e vende rapidamente
salas, lojas. pr6dioscomerciais, etc. Temos
o maior e mais diversi-
ficado cadastro de
compradores. Fale
com a gente. Tel.: 537-
7979 CJ3924
IPANEMA — Ótima sala. sala es-
pera, banheiro, vaga na escritura,segurança. Clara, silencipsa. edi-flcio profissionais liberais, ótimoinvestimento RS 125.000 Tel.: 239-7384 Cf .23243
IPANEMA ¦ Visconde
Piraj6. Lindo conjunto
comercial frente. 63

recepção, 2 salas,
2 banheiros, vaga es-
critura. R» 270.000 U-
gue Tel.: 422-0033 /512-6220 / CJ 4160 (M-
LEBLON — Andar edifício comer-ciai. 460m' úteis, oito vagas gara-gem. vista, luxuoso, segurança,alto. RS 1.600.000,00. InformaçõesAtaulfo Paiva 135/304. MendesTel: 540-6111 J .1201.
LEBLON — Av. AtauHo de Parva,341 Salas em prédio moderno dealto luxo prontas para uso. Siste-ma de segurança Pagamento em36 meses c/3 parcelas anuais.Construção Servenco. (6760).Vendas MG-500. 558-3333 - 205-4412. CJ501.
RECREIO — Maravilhosa cobertara comercial, com lOOm'. prontapara usar. alto luxo. vista paraAmérica ótimo preço Veja hojeTel.: 427-1269 cr.4955
TIJUCA - Andar 150 m*. 7 salas,dependências, vaga. edifício luxo.Prof Gabizo. próximo Hadock Lo-bo, RS 145.000 valor 2 salas nasredondezas Tel.: 570-5515

GARAGEM
Centro — Vendo garagem escritu-
ra definitiva. Rua das Marrecas.
RS 15 000 Tel.: 532-0389 Creci
23317

PRÉDIOS
COMERCIAIS

ABOLIÇÃO — 700m*. total Intra-estrutura, p/administráção, ven-das, refeitório, etc... Constituídode galpáo. Serve p/transportado-ra ou distribuidora. Rua AboliçãoTel: 564-9979 Cr2S942
BARRA DA TIJUCA - Prédio co-mercial frente praia, vazio. 3 arvdares, ar central, 70 vagas, eleva-dor panorâmico +•' terraço.Terreno de 2.340m' ôrea construi-da de 1.522m1 Facilita-se. Tel.9982-5000 /9982-0902
BARRA DA TIJUCA • Barrinha.Oportunidade única. Vendo casa
p/fins comerciais, precisando re-forma, terreno 310m'. multicomer-ciai, 3 andares. RS 220 000 Océá-nica Imóveis Tel.' 494-2680 /
492-1871 Creci 16.757
BARRA DA TIJUCA - Prédio co-mercial na Praia da Barra Frente
para o Mar, 800 m1 2 pavimentosem terreno 2340 m' Btue Sky ven-de Tel.: 325-6909 Z9975-7897
CENTRO — coração da cidade,ótima oportunidade p/grandesempresas, edifício moderno, se-
gurança, vista mar, 220m', 25°an-dar Rio Branco RS 450 000 VisitasTel.: 242-2518/ 9622-3565 I 232-6300 Cr.22925
CENTRO - Edifício 12 andares 15unidades p/andar, U irrlra-estrutu-ra para hotel, residência e comér-cio. 60 vagas de garagem e próxi-mo edifício c/200 vagas
garagem, podendo ser negociadoem conjunto. Construtora Real S/
A. CJ. 3891 José Hilário Tel.: 259-3559 / 262-1038

CENTRO — SAiARA Rua Alfande-
ga. melhor ponto comercial da Q-dade. prédio 3 pavimentos 410m*Apenas US 1.100 000 J.L ImóveisTel: 509-1703 Q 3320
COPACABANA - Ra-rissima propriedade,
proximidades Metrô,casarão, salão, 4 quar-tos (suite), terraço,
elevador + 2 aptos. 2
quartos ?: conjugado eoutras deps. Vendo em
conjunto. Rt 620.000.Tel.: 21-547-9436 /9666-9714 MR 9000
Creci 8016
GÁVEA - Edifício comercial, finalde construção, vende^e 6 anda-res. 1800 m* úteis + 40 vagas.Direto construtora. Dona Ester
(manhã) Tel: 512-8866 / Tei: 259-9705/512-88660.9797
GRAJAU — Rua Engenheiro R»-chard prédio uso comercial 260m2dois pavimentos vários ambien-tes. vaga para quatro automóveis,vazio, entrega imediata RI200.000.00 exclusividade Gran4>i-ramida! Tel.: 493-1331
JARDIM BOTÂNICO — Excelentecasa comercial duplex 250m* K)salas recepções banheiros cozi-nha garagem 6 carros. RS 500.000Brito Cordeiro Tei: 23WÍ575
(JB1006). 
MÉIER - Casa tipo mansão 3 «v
dares • R. Ene as Galvâo, 242Coração do Mê+er 6 suites c/t»nheira hidromassagem. 5 salões,copa-cozinha, bar, dispensa, sau-na. vagas 15 carro» (c/cobertura^,escritório, quintal, lavanderia,
granito, tábua corrida, fachadaem mármore, instalação elétricatrrfase. Construtora Real 8/A. CJ.3891 José Hilário Tel.: 2594558 I262-1038
MEIER - Dias da Cruz. Casa cominstalações novas, para funciona-mento de restaurante. Vazia. JúlioBogoricin Tel.: 502-3952 CJ 2410JBM 70762
MÉIER — Prédio 3 pavts, terreno18x68, clínicas, faculdades, bm-
goa, restaurantes, concesaionè-rias veicukM. amplo estaciona-mento.- Arquiat Cordeiro, 566
vendo, akigo. '548-2070 AP1CJ.1550.
MÉIER • Vendo casarão, 1200 m*de área construída, 900 m1 de ter-reno podendo construir, ótimo piincorporadora, escola, igreja, ctt-nica ou comércio Tratar Daniel ouSimone Tel.: 509-0834/ 9172-5666.
PETRÔPOUS — Quitandinha píó-ximo Hipermercado Sendas pro-
priedade ideal para clinica» cur-sos escriTorio» igrejas amploestacionamento 21,00 metros defrente preço RI 150.000.00 veja áRua General Rondon. 439 Te».:
(21-5408111 Sr . Laal C.1137.

TIJUCA • Casa duplex. fins comer-ciais Próximo praça. 140m'. RS135 000 6 salas, inq notificado. Ju-lio Bogoricin Tel: 592-2736 CJ2410 JBT 60821

PIEDADE • Escola próximo RuaAmália. Até sete anos, 4 salasfuncionando, informatizado. RS107 000 Júlio Bogoricin Tel.: 592-3952 CJ 2410 JBM 70780
RECREIO - Av das América», Km15 Excelente casa, 550 m1 cons-
truidos (1 pavimento), ótima loca-
lização comercial p/ qualquer ra-mo. 1720 m* de lerreno.Tel224-5317/ 224-3325/ 9971-7300 Cr15514.
SÁO CONRADO - Casa comercialtriplex. C/10 qto», sendo 5 ates ?
dependências + garagem. Terre-
no de 1.300m* , sendo caaa emaOOm1 Facilita-se. RS 1000000Tel.: 9962-5000 /9982-0902

classiEÜSficados

Essa linha vende tudo

www.jb.oom.br
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TIJUCA • Rua dos Araújos. Próxi-mo Conde Bonfim Casa antiga,ideal p/estacionamento ou outroscomércios Só RS 75 000 Temosoutros! Tel: 252-4693 I 252-4845 /242-3843 CJ 3356
TIJUCA - Sampaio Viana. Casacom 500 m1 para fins comerciaisou residenciais. Tel : 9941-2572Creci 26167

A cobertura
que você
procura

está aqui.

Caderno Achei bnovefcTbda sábado e domingo.Ligue 616-6000 e anuncie.

wwwjbJom.br
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GALPAO
BONSUCESSO - E outro» bairros- Iptu - regularização e pagamentoc/ redução 80%. negócio S"erio.recuperamos excessos pago»desde 1995, 547-1381
CAVALCANTE — Vendo galpãoindustrial, área 2.000m' p/indús-trias, serve para depósitos, gráfi-cas e outro» negócio». Tratar dire-ta mente com a proprietária. Tel.542-9062 Chave» no locai. Estudo
proposta ou permuta RS 650.QP0
CENTRO — Excelente prédio co-mercial. com loja e galpão 600m'.reformado, garagem, entrada decarga RS 270 000 338-983019965-
DUQUE DE CAXIAS - T> distritoVendo/troco espetacular área.8.165m». c/Infra-estrutura. 2fren-tes. cercada por indústria/comer-cio/habitação. Estudo propõsta.Aceito imóvel condomínio RegiãoLago» ou Serrana Tei.. (21)224-952Q/(21|»M203
ENGENHO NOVO - QalpSo. Ôtt-má oportunidade para senhoresinvestidores, construtores LargoImaculada Conceição MonsenhorAmorim. Tratar Dr. Soares. Tel.:9975-8620! 9605-3976.
INHAÚMA - Excelente galpào.-iun-to Metrô e Linha Amarela. 500 mconstruído», terreno 1000 m'
(20x50), c/ escritórios, cozinha,vestiário RI 190000 Tel.: 224-5317/ 224-3325/ 9971-7300 Cr15514
JACARÉ — Opoft uni-
dad«. galpão 1.200ma.
vendo R* 100.000 . es-
critòrto. força, entrada
caminhão, pé direito,
alto. Tratar 494-4576
(Kortrio comercial)
PAVUNA • Galpão 350 nf, cober-túra metálica. Vendo/troco outroimóvei. Via Dutra km 2. ParqueColumbia. Base RS 60.000 Tratar
proprietário Tel.: 635-3214
SAO CRISTOVAO ^
Vendemos galpões emterreno com 2900 m2
Frente Almirante Ma-
riath e General Bruce-
Tratar c/proprietórios
284-1363 /680-5688 /264-1386
SÂO mANCISCO XAVIER - Qal-
pão Alugo. 1.000 m», escritórios,etc. Ideal conssecionária. super-mercado, gráfica, depósito. Ótimolocal! Tel.: 567-0302 I 9967-0542 /201-2389 1 9614-3623

LOCALIZAQAO TIRO QTS.BEF. TEL PBEQQ LOCALIZAQAO TIPO QTS.HEF. TEL PREQQ LOCALIZAQAO TIRO QTS.REF. TEL PRE$Q

COPACABANA Rio - 275-6529 US$2.500 SALVADOR Outras L -9665-2856 US$110
CORACABANA Rio - 548-9214 2.500 SAOLOURENQO Outras - 567-7550 15

ANGRA DOS REISOutras L - -021-5111663 250 COPACABANA Rio - - 557-2457 US$2.500 SAO LOURENQO Outras L - - 267-3136 25
ANGRA DOS REISOutras L - - 493-6950 4.900 COPACABANA Rio - 256-3533 200
ARARUAMA Outras L - - 539-1048 1.500 COPACABANA Rio -9138-5206 200
BARRA DA TIJUCA Rio - - 252-5117 2.500 COPACABANA Rio - - 256-1203 3.000 BAIRRO DE FATIMA Apto.  509^949 490
BARRA DA TIJUCA Rio • -9276-9335 250 COPACABANA Rio - - 523-9061 

"Hioo BAIRRO DE FATIMA Con).  2200092 280
BARRA DA TIJUCA Rio - - 491-5386 290 COPACABANA Rio - - 493-6950 3.500 BANGU " 331-9805
BARRA DA TIJUCA Rio - -9962-1679 3.500 COPACABANA Rto - - 548-7930 3^00 BANGU 2- ' 331'9805 3°°
BOTAFOGO Rio - - 247-5074 6.000 COPACABANA Rto ^ - 275-6529 3^00 BARRA DA TUUCA Apto.  240-2023 600
BLtZIOS Outras L - -9211-7711 1.000 COPACABANA Rio - - 205-5865 3^00 BARRA DA TIJUCA Apto.  242-2979 700
BUZiOS Outras L - -9661-2024 iU nrw.ARANA Rto  • 532-2501 300 BARRA DA TIJUCA Apto.  439-6170 1LOOO
BUZ,OS Outras L ¦ - 268-5658 1.5CX) COWCABANA Rio - - 542-4646 300 I 

' 
^^

BUZIOS Outras L - - 238-6132 1.700 rnoiTARAMA Sn BARRA DA TUUCA Apto.  239-9575 1200
5TWi  ^ CumJAoANA Hio BARRA DA TIJUCA Apto. 2 - 495-7297 1.200BUZIOb uulras tuo COPACABANA Rio - -9976-0809 4.000 —r: r— —-
BUZIOS Outras L - -24-2482779 2.000 pnpflf arana S" BARRA DA TUUCA Apto.   239-9575 450
HTi5i?S5 F^taTi . rfino  BARRA DA TIJUCA Apto. 2 - 437-7152 500BUZI0S 0u'rasL 549 2675 COPACABANA Rio - - 239-3914 4.000 n>nr,, t, oon ^BUZIOS Outras L - -21-2472434 3.000 PnMr>PAM, „ K-noai m BARRA DA TUUCA Apto.  220-0092 ™
ni'i7inq nntr^i -UMVUM COPACABANA Rio  2673292 40 BARRA DA TUUCA Apto. 3 - 512-6220 1.100BUZI0S 0ulras 24-6236498 J5U COPACABANA Rio - - 236-6946 470 n.nn. r.. tm.^a aL 00/l QgP7BUZIOS Outras L • - 259-6155 4.800 ^n.^tPAMA ^ BARRA DA TUUCA Apto.  284-9667 1700
Ri'i7inq : -q?i 1-7711 US$7no COPACABANA Rio 9913 2512 BARRA DA TIJUCA Apto. 3 - 325-5046 3.500BUZI0S UulraS COPACABANA Rio - - 523-0604 50 padqa ha ti ii ipa aL ^BUZIOS Outras L - -9743-2858 750 rorr-C^'M^ Rto ^ BARRA DA TUUCA Apto.  523-1499 6JD00
part, pom n^iraTi . m^74Q ilno COPACABANA Rio 267 5842 50 BARRA DA TIJUCA Apta 3 - 541-9712 950CABO FRIO OutrasL b4MM9 i£uu COPACABANA Rio - - 295-3640 500 rappa ha ti ii ipa Antn TwoCABO FRIO OutrasL - -24-6441621 35 ^^ BARRA DA TIJUCA Apto. 4+  239-9575 1500
PARncRin n,,to5 I T . fiA4.lfiWl COPACABANA Rio  275-6529 500 BARRA DA TUUCA Apta 4+ - 325-0694 3.000CABO FRIO OutrasL COPACABANA Rio - - 256-3933 500 D)VDDA ti ii ir a firvin
CABO FRIO Outras L • -24-6474631 70 —— —- BARRA DA TIJUCA Casa &04b BWJO
parti FRin Rto T . M7-9665 Tooo COPfiCfiBANA Rio - 236-2861 6-°°° BARRA DA TIJUCA Casa 3 - 325-5222 2.500CABO FRIO H  —- COPACABANA Rio - - 541-9712 600 RARRA HA TI I1JCA Casa 4^ . 523-1499 1?000COPACABABANA Rio - - 247-8906 450 ———; — BARRA DA TUUCA Casa 4+ b^d-T4aa mwo
popaparana Rto . "521-3931 iloo COPACABANA Rio - 593-1507 80 BARRA DA TUUCA Cobt. - - 325-0694 1.200
COPACABANA Rio - - 275-2069 O5o 'GUABA GRANDE Outras L - - 240-6582 800 BENFICA Apto. 1 - 240^824 ^00
COPACABANA Rto ^ - 549-0602 iloo 15^ 1_523^947 ^00 BONSUCESSO Casa 1 - 240-0824 250
COPACABANA Rto : - 548-9214 1200 IRANEMA ' 247'3106 1^5° BOTAFOGO Apto. 1 - 262-8003 400
COPACABANA Rto - - 295-0705 1400 IRANEMA 35 ' 294-4315 BOTAFOGO Apto. 1 - 262-8003 440
COPACABANA Rio - - 557-2457 US$1.500 IRANEMA  521-3780 1700 BOTAFOGO Apto. 1 - 551-2035 440
COPACABANA Rio - - 548-6748 1.500 IRANEMA  521-3780 1900 BOTAFOGO Apto. 1 - 533-7292 440
COPACABANA Rio - - 433-4262 1.500 IRANEMA Rto  523-1499 10 000 BOTAFOGO Apto. 1 - 527-7255 450
COPACABANA Rio - - 295-5411 1.500 IPANEMA Rto  236-6473 2 000 BOTAFOGO Apto. 1 - 240-6942 450
COPACABANA Rio - - 542-8862 1.600 IRANEMA Rto  522-6584 2.500 BOTAFOGO Apto. 1 - 262-8003 450
COPACABANA Rto - - 512-2726 1.700 IRANEMA  Rio - - 239-3914 2-500 BOTAFOGO Apto. 1 - 494-4213 495
COPACABANA Rto - - 205-5865 1.800 IRANEMA Rto - - 558-3628 200 BOTAFOGO Apto. 1 - 220-0092 600
COPACABANA Rto - - 235-2173 1.800 IRANEMA Rio - - 322-3553 350 BOTAFOGO Apto. 2 - 240-8878 500
COPACABANA Rto - - 548-0646 10.000 IRANEMA Rio ~ * 513-3704 4.500 BOTAFOGO Apto. 2 - 240-8878 600
COPACABANA Rto 

~ - 236-4849 100 ITABORAI Outras L • - 490-0960 1000 BOTAFOGO Apto. 2 - 576-6661 700
COPACABANA Rto 

~ - 259-9484 1 00 ITAIPAVA Outras L - - 222-4808 500 BOTAFOGO Apto. 2 - 253-0186 745
COPACABANA Rto - - 548-8497 Yoo JUNQUEIRA Outras L - - 538-2281 1.500 BOTAFOGO Apto. 2 - 239-9575 750
COPACABANA Rto - - 620-7979 100 LEBLON Rto - - 511-4253 1600 BOTAFOGO Apto. 2 - 221-6031 780
COPACABANA Rto - - 595-6513 120 LEBLON Rio - - 238-9520 2.200 BOTAFOGO Apto. 2 - 255-1401 800
COPACABANA Rto - - 256-8791 120 LEBLON Rio - - 322-3553 200 BOTAFOGO Apto. 2 - 240-2023 800
COPACABANA Rto - -24-99144617 120 LEBLON Rto - - 512-5141 3.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 508-9973 800
COPACABANA Rto - -9704-5215 1 50 LEBLON Rio - - 322-3553 6.000 BOTAFOGO Apto. 2 - 544-0567 900
COPACABANA Rto - -9665-2856 1 50 NOVA FRIBURGO Outras - 439-8429 1.000 BOTAFOGO Apto. 3 - 240-8878 1000
COPACABANA Rto - - 257-1916 2.000 PETR0POLIS OutrasL - 228-1160 2.500 BOTAFOGO Apto. 3 - 295-3059 500
COPACABANA Rto - - 256-1157 IOOO RECREIO DOS BANDEIRRio -• -9174-5868 1.500 BOTAFOGO Apto. 3 - 286-7038 850
COPACABANA Rio - - 549-4408 US$2.000 RIO DAS OSTRASOutras L - - 764-1746 30 BOTAFOGO Apto. 3 - 533-5159 900
COPACABANA Rio - -9723-2082 2~0Q0 RIO DAS OSTRASOutras L - -24-7646522 400 BOTAFOGO Con). - - 240-8878 230

LOCALIZAQAO TIPO QTS. REF. TEL PBEQQ

BOTAFOGO Conj. - 523-3344 280
BOTAFOGO Conj. - 294-4315 300
BOTAFOGO Conj. - 235-3451 320
BOTAFOGO Conj. - 262-6767 350
BOTAFOGO Conj. - 533-7292 420
BOTAFOGO Qto/Vg - 295-8157 150
BOTAFOGO ' Qto/Vg -21-5373504 200
CACHAMBI Apto. - 438-1268 220
CACHAMBI Apto. -9945-5102 350
CASCADURA Conj. - 262-6767 180
CATETE Apto. - 252-0006 350
CATETE Apto. - 523-3344 380.
CATETE Apto. - 240-8878 500
CATETE  Conj. - 240-2023 250
CENTRO Apto. - 240-2023 220
CENTRO Apto. - 620-1953 250
CENTRO Apto. - 240-2023 300
CENTRO Apto. - 295-2245 350
CENTRO Apto. - 240-0824 600'
CENTRO Conj. - 262-6767 200
CENTRO Conj. - 275-3157 200;
CENTRO Conj. - 569-2883 200
CENTRO Conj. - 252-0006 220]
CENTRO  Conj. - 262-3657 250
CENTRO Conj. - 509-0834 300 .
COPACABANA Apto. - 523-1499 1.500
COPACABANA Apto! - 262-6767 28Q;
COPACABANA Apta - 262-6767 350-'
COPACABANA Apta - 285-5641 400 ,
COPACABANA Apta - 523-1499 400;
COPACABANA Apta • 533-1544 490'.
COPACABANA Apto: - 239-9575 500 ^
COPACABANA Apta ¦ 242-2518 550'
COPACABANA Apto. - 240-4427 550
COPACABANA Apto. - 250-6975 650
COPACABANA Apto. - 522-0193 1.200
COPACABANA Apto. - 523-2279 US$1.800
COPACABANA Apto. - 9913-2512 5.000'
COPACABANA Apto. 2 - 240-0824 70p '
COPACABANA Apto. 2 - 522-0193 750 .
COPACABANA Apto. 2 - 322-2337 750,',
COPACABANA Apto. 2 - 509-7992 750-
COPACABANA Apto. 2 - 521-0397 750,'
COPACABANA Apta 2 - 522-0193 900 '
COPACABANA Apto. 3 - 541-9712 1-500.
COPACABANA Apto. 3 - 710-0619 600
COPACABANA Apto. 3 - 220-7579 670 ;
COPACABANA Apto. 3 - 220-2816 750
COPACABANA Apto. 3 - 522-0193 750 -
COPACABANA Apto. 3 - 533-5123 800j
COPACABANA Apto. 3 - 552-3003 B5o'*
COPACABANA' Apto. 4+ - 523-1244 3.800-
COPACABANA Casa 3 - 523-1499 2.500
COPACABANA Cobt. - - 295-2245 800

V 1
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LOCALIZAÇÃO TIPO QTS.BEF. TEL PREÇO
CORftCABANA Conj. - ¦ 240-8876 250
COPACABANA Conj. - - 522-0047 250

;CORACABANA Conj. - • 262-6767 300
COPACABANA Conj. - - 240-2023 300"COPACABANA Con). - - 742-1941 340
COPACABANA Conj. • • 257-0911 350
COPACABANA Conj. - - 263-3697 350
COPACABANA Conj. - 001 540-8786 350
COPACABANA Con]. - - 256-8721 350
.COPACABANA Conj. - - 547-2058 450
COPACABANA Qto/Vg - 255-6272 170
COPACABANA Qto/Vg - 287-3879 170

^COPACABANA Qto/Vg - 236-5653 170
COPACABANA Qto/Vg - 813-6230 200
.COPACABANA Rio 522-2708 1.800
:.COSME VELHO Apto. - 533-7292 870
ENCANTADO Casa - 262-6767 250
ENCANTADO Cobt. - 253-9935 260
ENGENHO DE DENTROApto. 2 - 9941-7176 400
ENGENHO NOVO Apta 240-0824 300
ENGENHO NOVO Casa - 240-0824 400

- 569-2883 400

ILHA DO GOVERNADORApto. 2 240-0824 380
ILHA DO GOVERNADORApto. 3 236-7297 550
ILHA DO GOVERNADORCasa 1 -9211-5220 250
IMNEMA Apto. 1 247-3106 500
IPANEMA Apta 295-0549 600
IFKNEMA Apta - 523-4886 650
IPANEMA Apto. 247-3362 650
IPANEMA Apto. 509-7992 2.000
IPANEMA Apto. 221-6453 3.200
IPANEMA Apto. - 523-3344 8000
IPANEMA Apto. - 509-7992 1.100
IPANEMA Apto. - 549-7755 1.500
IPANEMA Apto. 523-1499 1.600
IMNEMA Apto. 239-4499 1.800
IPANEMA Apto. - 523-1499 3.000
IMNEMA Apto. - 322-3553 3.300
IPANEMA Cobt. - 247-9686 4.500
IRANEMA Cobt. 286-4035 4.500
IRANEMA Conj. 710-0619 650

LOCALIZAÇÃO TIPO QTS. BEF. TEL. PHEÇO

JACAREPAGUÁ Apto. - 527-0288
JACAREPAGUA Apto. • 522-5792
JARDIM BOTÂNICO Apto. 512-6220
JARDIM BOTÂNICO Apto. 523-1499
JARDIM BOTÂNICO Apto. - 539-4533
JARDIM BOTÂNICO Apto. 437-7152
JARDIM BOTÂNICO Apto. - 549-7755
JARDIM BOTÂNICO Cobt. -9676-1040
LAGOA Apto. - 325-5046
LAGOA Apto. - 325-5046
LAGOA Apto. - 256-7223
LAGOA Apto. - 523-1499
LAGOA Qto/Vg 246-1012
LARANJEIRAS Apto. 240-0824
LARANJEIRAS Apto. -9611-9626
LARANJEIRAS Apto. 533-7292
LARANJEIRAS Apto. -24-2213436
LARANJEIRAS Apto. - 533-9898
LARANJEIRAS Apto. - 239-9575
LARANJEIRAS Casa 4+ - 558-0269
LARANJEIRAS Casa 541-5171
LARANJEIRAS Conj. 522-0047

RIO COMPRIDO Apto. - 232-7360
RIO COMPRIDO Casa 4+ - 240-2023
RIO COMPRIDO Cobt. - 253-9935
ROCHA Apto. 220-0092
ROCHA Apto. - 239-9575
ROCHA MIRANDA Casa - 509-7992
SAMPAIO Casa - 509-7992
SANTATEREZA Apto. - 242-9346
SANTA TEREZA Apto. 232-7209
SANTATEREZA Apto. - 508-8766
SANTATEREZA Apto. - 262-6767
SANTA TEREZA Apto. - 262-6767
SAÚDE Casa 256-9427
SAO CONRADO Apto. - 494-4213
SAO CONRADO Apto. - 512-6220
SÃO CONRADO Apto. 2 205 540-8786
SAO CONRADO Apto. - 322-2832
SAO CONRADO Apto 4+ 549-7755
SAO CONRADO Apto. 4+ - 540-6111

300
350

1.100
1.600
1.700

850
900

2.300
2.000
4.500

700
2.500

400
400
550
565

1.000
1.700

800
2.000
2.600

200
ESTACIO Apto. - 223-0439 400 LARANJEIRAS Conj. - - 548-8497 300
ESTACIO Casa - 533-8024 450 LEBLON Apto. 1 - 509-7992 370
ESTACIO Conj. • 233-8280 250 LEBLON Apto. 2 - 523-1499 1000
FLAMENGO Apto. - 523-4886 1 400 LEBLON Apto. 2 - 239~-9575 1200
fLAMENGO Apto. - 262-6767 350 LEBLON Apto. 2 • 259-5411 750
FIAMENGO Apto. • 533-9441 400 LEBLON Apto. 2 - 239-3000 800
FLAMENGO Apto. - 240-2023 400 LEBLON Apto. 3 - 239-9575 1.500
FIAMENGO Apto. - 552-6883 400 LEBLON Apto. 3 - 239-4499 1.800
.FLAMENGO Apto. - 286-4035 500 LEBLON Apto. 3 - 239-9575 V800
FLAMENGO Apto. - 522-0193 500 LEBLON Apto. 3 - 322-2832 1.600
FLAMENGO Apto. - 558-8190 500 LEBLON Apto. 3 - 523-1499 Z500
FLAMENGO Apto. - 294-5137 600 LEBLON Apto. 3 • 322-2832 2J00
FLAMENGO Apto. - 552-3003 750 LEBLON Apto. 3 • 322-3553 6.000
FLAMENGO Apto. - 240-2023 850 LEBLON Apto. 3 -9954-9155 700
FLAMENGO Apia - 539-5830 1.100 LEBLON Apto. 3 - 221-7232 700
FLAMENGO Apto. - 513-2256 2.300 LEBLON Apto. 4+ -9986-2996 2-900
FLAMENGO Apto. - 240-2023 650 LEME Apto. 1 - 568-0194 470
FLAMENGO Apto. - 523-1499 800 LEME Apto. 3 - 275-3269 900
FLAMENGO Apto. - 523-3344 950 LEME Gobi. - - 513-2256 2.800
FLAMENGO Conj. - 509-0946 "250 LINS Apto. 2 - 509-7992 250
FLAMENGO Conj. - 533-9441 300 MARACANA Apto. 2 - 240-2023 400
FLAMENGO Qto/Vg - 205-2527 ~150 MARIA DA GRAgA Apto. 2 - 262-3657 400
FREGUESIA Apto. - 203-2102 380 MEIER Apto. 1 -9945-5102 300
FREGUESIA Apto. - 203-2102 400 MEIER Apto. 2 • 262-6767 400
FREGUESIA Apto. - 494-3739 350 MEIER Apto. 2 - 9941-7176 450
FREGUESIA Apto. - 462-5150 420 MEIER Apto. 2 - 522-0193 450
GL6RIA Apta - 257-1599 450 OLARIA Cobt. - - 560-5498 450
GL6RIA Apta - 522-0193 500 PENHA Apto. 2 - 493-2017 390
mriRiA Apta 203 540-8786 500 PIEDADE Casa 2 - 240-0824 450
&.6RIA Apto! - 240-2023 800 PILARES Casa 2 - 533-7292 350
GLbRIA Apia A 521-3132 990 RAMOS Apto. 2 - 240-0824 300
GLORIA Conj! - 240-2023 200 REALENGO • Apto. 2 - 331-9805 320
GL6RIA Conj! - 523-3344 280 REALENGO Casa 1 - 331-9805 250
GRAJAU Apio! - 262-6767 300 RECREIO Apto. 2 -9602-7865 1150
GRAJAU Apia - 262-6767 250 RECREIO Apto. 2 - 620-1953 400
GRAJAU Apia - 262-6767 280 RECREIO Apto. 3 - 322-3553 2.000
GRAJAU Apto. - 240-0824 380 RECREIO Apto. 3 - 239-9575 850
GRAJAU Apto. - 262-8003 400 RECREIO Casa 3 - 325-0694 1-100
GRAJAU Apto. - 260-2813 500 RECREIO Casa 4+ - 437-7152 3.200
GRAJAU Apio! - 240-0824 600 RECREIO Cobt. - 325-0694 1.200
GAVEA Apio! - 523-1499 950 RECREIO Cobt. - - 239-9575 1-500
GAVEA Apto! - 247-9686 1.200 RECREIO Cobt. - • 495-1349 1-900
GAVEA Apio! - 239-9575 1.400 RIACHUELO Apto. 2 - 261-8804 380
GAVEA Apto. - 509-7992 800 RIACHUELO Casa 4+ - -509-7992 350
HUMAITA Apto. - 239-4499 900 RIO COMPRIDO Apto. 1 - 240-0824 250
HUMAITA Apto. - 434-3004 850 RIO COMPRIDO Apto. 1 - 273-7870 350
HUMAITA Apia - 852-3483 850 

" 
RIO COMPRIDO Apto. - 253-9935 400

HUMAITA Apia - 523-3344 900 RIO COMPRIDO Apto. 3 - 263-3697 450
950

1.800
280
300
280
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500
600
350
550

1.000
700
850

5.000
5.000

LOCALIZAQAO TIPO QTS. REF. TEL. PREQO

SAO CRISTOVAO Conj. - - 240-0067 200
SAO CRISTOVAO Conj. - - 240-0067 200
SAO FRANCISCO XAVIEApto. 2 - 262-6767 380
TANQUE Apto. 2 - 518-4058 450
TAQUARA Apto. 2 - 518-4058 350
TIJUCA Apto. 1 - 262-0538 300
TIJUCA Apto. 1 - 262-6767 350
TIJUCA Apto. 1 - 572-3756 380
TIJUCA Apto. 1 - 262-6767 400
TIJUCA Apto. 1 - 509-4949 490
TIJUCA Apto. 1 - 220-0092 500
TIJUCA Apto. 2 - 262-6767 350
TIJUCA Apto. 2 - 509-7992 380
TIJUCA Apto. 2 - 220-7647 400
TIJUCA Apto. 2 - 569-2883 400
TIJUCA Apto. 2 -9941-7176 450
TIJUCA Apto. 2 -9179-0606 500
TIJUCA Apto. 2 - 509-4949 500
TIJUCA Apto. 2 - 239-9575 600
TIJUCA Apto. 3 - 533-8024 1.100
TIJUCA Apto. 3 - 523-3344 500
TIJUCA Apto. 3 - 523-3344 500
TIJUCA Apto. 3 - 710-0619 550
TIJUCA Apto. 3 - 263-3697 580
TIJUCA Apto. 3 - 522-0193 600
TIJUCA Apto. 3 -9941-7176 650
TIJUCA Apto. 3 - 220-0092 700
TIJUCA Apto. 3 - 274-4447 800
TIJUCA Apto. 3 - 239-7647 900
TIJUCA Conj. - - 262-6767 280
TIJUCA Conj. - - 253-9935 280
TIJUCA Qto/Vg - - 288-5540 250
URCA Apto. 2 - 523-1499 2.000
URCA Apto. 3 -24-2213436 2.200
URCA Casa 4+ - 247-9686 3.300
URCA Conj. - - 262-6767 400
URCA Qto/Vg - - 295-1008 450
VARGEM GRANDE Casa 2 • 493-3998 600
VILA DA PENHA Casa 1 • 262-6767 250
VILA DA PENHA Casa 1 - 589-6251 280
VILA DA PENHA Casa 2 - 589-6251 450
VILA ISABEL Apto. 1 - 239-9575 350
VILA ISABEL Apto. 2 - 331-9805 350
VILA ISABEL Apto. 2 - 262-6767 400
VILA ISABEL Apto. 2 - 235-6023 400
VILA ISABEL Apto. 2 - 240-8878 500
VILA ISABEL Apto. 3 - 240-8878 500
VILAVALQUEIRE Apto. 3 - 509-7992 500

ICARAl Apto. 1 • 262-8003 500

ARRAIAL DO CABO Casa 2 - 286-4784 100
BUZIOS Casa 2 -9634-8988 1.200
BUZIOS Casa 2 -9642-1305 1.500
BUZIOS Casa 3 - 287-7408 1.500
BUZIOS Casa 3 -24-99181448 2.000
BUZIOS Casa 4+ -24-99181448 US$10.000
BUZIOS Casa 4+ -24-99181448 3.500
BUZIOS Casa 4+ -24-99181448 3.500
BUZIOS Conj. - -24-5283388 250
CABO FRIO Apto. 4+ - 490-0960 180
CABO FRIO Casa 3 - 287-7408 1.000
CABO FRIO Casa 3 - 239-4597 650
SAQUAREMA Casa 1 -21-4476702 35
SAQUAREMA Casa 2 - 580-0558 700

ANGRA DOS REIS Apto. 1 - 322-4802 2.200
PAflATI Conj. - -24-3711501 2.000

ARARAS Casa 2 
' -024-2372885 1.800

MIGUEL PEREIRA Apto. 2 -21-5517586 400
MIGUEL PEREIRA Conj. - -21-5517586 200
TERESGPOLIS Apto. 2 - 513-0555 380
TERESGPOLIS Casa 4+ - 267-0542 3.000
VALE BOA ESPERANQA Casa 3 -024-2372885 5.400

BARRA DA TIJUCA Loja - - 239-4499 1.500
BARRA DA TIJUCA Loja - • 494-5080 2.500
BARRA DA TIJUCA Loja - -9989-0193 550
BARRADATIJUCAPr.Com. - - 494-5080 5.500
BARRA DA TIJUCA Sala - - 274-9382 1-500
BARRA DA TIJUCA Sala - - 494-5080 250
BARRA DA TIJUCA Sala - - 710-0619 600
BARRA DA TIJUCA Sala - - 494-5080 900
BARRA DA TIJUCA Sala - - 287-9661 900
BOTAFOGO Sala - - 558-4173 650

LOCALIZAQAO TIPO QTS. REF. TEL. PBEQO
BUZIOS Loja - -24-6236330 700
CASTELO Sala - -9949-9435 1.600
CATETE Sala - -9941-7176 300
CENTRO Garag. - - 262-0538 130
CENTRO Garag. - - 522-0193  170
CENTRO Loja - - 240-0824 1.000
CENTRO Loja - - 253-9935 1.000
CENTRO Loja - - 509-4949 1.000
CENTRO Loja - - 509-7992 150
CENTRO Loja - - 233-8280 2.000
CENTRO Loja - - 240-0823 300
CENTRO Loja - - 523-5869 55.000
CENTRO Pr. Com. - - 539-5830 1.850
CENTRO Sala - - 255-3604 ¦ 1.000
CENTRO Sala - - 240-0824 1.000
CENTRO Sala - - 522-7662 1.000
CENTRO Sala - - 540-6111 1:200
CENTRO Sala - - 540-6111 1.400
CENTRO Sala - - 239-7647 1.800
CENTRO Sala - - 287-4955 1:900
CENTRO Sala - - 852-1477 160
CENTRO Sala - - 224-3595 170
CENTRO Sala - - 551-1269 190
CENTRO Sala - - 551-1518 190
CENTRO Sala - - 253-9935 200
CENTRO Sala - -9945-5102 200
CENTRO Sala - - 518-6040 200
CENTRO Sala - - 509-4949 250
CENTRO " ' Sala - - 240-0067 250
CENTRO Sala - - 220-2816 280
CENTRO Sala - - 522-9970 300
CENTRO Sala - - 509-7992 350
CENTRO Sala - - 509-4949 350
CENTRO Sala - - 262-6767 350
CENTRO Sala - - 509-4949 4.000
CENTRO Sala - - 551-1518 400
CENTRO Sala - - 509-7992 450
CENTRO Sala - - 240-0824 750
CENTRO Sala - - 594-0692 750
CINELANDIA Sala - - 262-6767 550
COPACABANA Sala - - 537-8360 1.100
COPACABANA Sala - - 523-3344 1.700
COPACABANA Sala - - 509-7992 150.000
COPACABANA Sala - - 262-6767 250
COPACABANA Sala - - 286-4035 350
COPACABANA Sala - - 541-9712 350
COPACABANA Sala - - 522-0193 350
COPACABANA Sala - - 267-6158 350
COPACABANA Sala - -9941-7176 350
COPACABANA Sala - - 522-0193 400
COPACABANA Sala - - 235-6233 500
COPACABANA Sala - - 521-2718 650
COPACABANA Sala - - 521-2718 850
ESTACIO Sala - - 569-0333 500
FLAMENGO Sala - - 253-9935 600
GLORIA Sala - - 240-2023 400
GLORIA Sala - - 240-2023 400
HUMAITA Sala - -9959-3038 300
HUMAITA Sala - -9959-3038 300
ICARAl" Loja - - 714-3803 13.000
ICARAl Sala • - 221-4428 270
IPANEMA Loja - - 239-9575 2.500
IPANEMA Sala - - 239-7647 530
J. BOTANICO Pr. Com. - - 239-9575 6.000
JARDIM BOTANICO Sala - - 509-7992 1.400
LARGO DO MACHADOSala - - 240-0824 300
LEBLON Sala - - 533-7292 1.050
LEBLON Sala - - 240-8878 1.100
LEBLON Sala - - 325-0694 1.100
MADUREIRA Sala - - 221-6453 500
MEIER Sala - -9941-7176 200
MlilER Sala - -9941-7176 200
MEIER Sala - - 262-3657 250
MEIER Sala - - 533-7292 300
NITEROI Sala - - 532-5606 200
OLARIA Galpao - - 232-9190 500
REALENGO Loja - - 240-0824 100
RIACHUELO Galpao - -9941-7176 1.700
SAO CRISTOVAO Loja - • 262-6767 450
SAO CRISTOVAO Loja - • 240-0824 600
SAO CRISTOVAO Loja - - 240-0067 900
SAO CRISTGvAO Pr. Com. - - 509-0946 1.000
SAO CRISTOVAO Sala - - 240-0824 600
TIJUCA Loja - -9941-7176 550
TIJUCA Loja - - 232-7360 780
TIJUCA Sala - - 570-5515 150
TIJUCA Sala - - 570-5515 J3
TIJUCA Sala - - 570-5515 _8
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BOTAFOGO • Praia Apto con|u-
gado treme p/praia. mobiliado.com telefone Prtwimo ao Botafo-
go Prata Shopping Tef 597-2207562-04»
CLASSIOUALIFICADOS•516-5000 - Essa Irha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratooas as edições até asI9ti

COPACABANA —
Temporada. Posto 6.
Reveillon pacote me-
nor preço. Conjugadêo
quadra praia, vista
mar. Televisto, mobi-
liado. ventiladores.
Prédio familiar. Tel.:
648-8239/9164-8042
BARRA — Alcir Mota aluga Se*-namòetiba Village Oceanic' alto4 qtos suite arma 3 gar. Total In-fra-««trutura Tel.: 540^678Cf4510
BARRA • Apto. 3 qtoa (Isulte). sul-to empregada. 2vagas. condoml-mo fechado de luxo Minimo 10
dia». Dezembro. Janeiro e Feve-
retro Tr. Trt 439-2046
BARRA DA TUUCA - Apart Hotel,Sernambetiba. qto/sala. coz/banh. garagem, ptoc/sauna. lindavista mar Pacote 26/12 à 02/01 RS1500-fleveilfon diár/combinarTel. 99434678 / 43*0533
BARRA DA TIJUCA • Praia, casa170m*. decorada, salto L. decfc.vtstto. piscininha. suite, cfosetfwdro. ar. Mesanino. escritório.Seguro/tranquik) Temporada cur-ta/longa Tel. 493-5005 *63*4855
BARRA DA TIJUCA - Próximo a
praia. sal. varanda, mobiliado te-lefone. garagem, sauna piscina,quadras esporte, serviços, in-fraestrutura completa. Tel.. 491-0430 / 389-5556 / 9257-3133
BARRA DA TIJUCA - Casa 2 qtos.sala. banheiro, cozinha ampla,área serviço, quintal, decfc p/bar-cos. fundos lagoa, frente Praiados Amores. 2 vgs RS 2 500 Tel..252-5117 Cr eci 15222
BARRA DA TUUCA - Temos vá-nos aptos praia da Barra • tempo-rada Varanda, sala. quarto, vistamar Visite-nos' Confira' AKXECorretora Tel 325-1221 CJ 4150'
LOC.T

BARRA DA TIJUCA — ExcelenteResidência para executivos gran-des empresas Salto 3 ambientes,eecritório, 4 quartos (suites), co-
pa-cozinha. piscina, sauna. hidro-massagem, bar. Jardins. AKXECorretora Tel.: 325-1221 CJ 4150 /NN CM
BARRA DA TIJUCA — Barra Pala-ce. Sernambetiba. TemporadaAndar alto Vista mar Varanda,
sala. quarto, banheiro social, cozlnha. Montado Telefone. 1 vaga.Visite Alue Corretora Tel.: 325-1221 CJ 4150/BP-L1
BARRA DA TIJUCA —
Salào. 2 suites. 2 vagas
garagem, ar-condicio-
nado. 1 por Andar. Va-
randSo frente paraMarli! Tv A cores, tele-
fone. Av. Sernambeti-
ba. Informações Tal.:
9124-1622 Dra. Maria
Adelaide.

BARRA DA TIJUCA — Liberty Pia-ce Residence Temporada Exce-lente varanda, sala. quarto, ba-nheiro social, cozinha, área.dependência revertida Todomontado Visite'!! AKXE CorretoraTel 325-1221 CJ 4150/LP-I1T |
t

BARRA DA TUUCA — Apart hotel,
praia da Barra, c/vista p/o mar.
aluga-se p/Natal'Reveillon. mobi-
liado ar condicionado, tv cor. tele-fone. garagem, lazer total Tel.
493-3998 I 494-4460 I 493-0901C 4114
BARRA DA TUUCA - Reveillon!Sernambetiba. frontal, vista eme-matográfica mobiliado. varandâo
(13 m*). salão. 1 quarto 10 dias RS3500 Direto proprietário. Tel.
(OXX)21-2014301 / 9962-1679
BARRA DA TUUCA — Apart-hotel
Sernambetiba Frente Praia 2
quartos, sala. cozinha, banheiro,ar Mobiiiado com telefone Total
mfra-estrura lazçr/serviços Alu-
go Passagem Milônio/Dez-99 Fe-
vereiro e Março Carnaval TratarTel 594-6877 / 9676-9441 Dr Luiz
BARRA DA TUUCA - Apart-hotelBarrabella Av SernambetibaLinda vista mar saia/quarto, mo-biliado. ar condicionado piscina,sauna. vaga garagem Tr Tel567-6046 / 9971-8852
BARRA DA TIJUCA — Barra Bel-ia Sala. quarto totalmente mobi-hado Tv á cabo vista mar'!! Pisei-na. garagem sauna Tratardiretamente proprietário Tel511-4688

BARRA DA TIJUCA - CondomínioSanta Mônica. Temporada ou 30meses Excelente apartamento. 2vgs. 3 qtos (suíte), play. piscinatârmica. qda tênis, futebol, squashcom telefone Tel.: 616-1302 /610-
5978
BARRA DA TUUCA - Jardim NovaBarra Reveillon 2000!!! Casa, 4
qtos.. suite, piscina, ctíurrasquet-ra. condomínio lechado! Tratarc/celina. Tel.: 54^4408 / 9916-9239
BARRA - Itanhangá. 5 minutos
praia Alugo por temporada. Cha-16 d sala. 2 qtos. suite e cfoset, 2banheiros, cozinha, varanda, c/
garagem p/ carro e total seguran-
ça Local super tranqüilo Muitoverde. Tel.: 494-4213 / 239-5095
BARRA — Reveillon na praia. 2
qtos de luxo (5pessoas). 2 pisei-nas. 2saunas. hidro. quadras, es-tacionamento Condominio fecha-do. queima de fogos exclusiva,segurança total Diária RS 290,00Tel 491-5386 / 9691-8621 - Gisela.
BARRA - Temporada. Ano Novo. 2
qtos. capacidade p/8 pessoas,sauna. churrasqueira, piscina RS250.00 diária Tratar Tel.: 9276-9335
BOTAFOGO - Natal e Reveillon 10noites, apart-hotel. 3 qtos. 6 pes-soas. 2 minutos do Meridien e doRio Sul RS 6 000 Tel: 247-5074 /9974-5676
BOTAFOGO — Praia 80m'. alto.vista Cristo. 2 salas. 2 quartos,pode transformar 1 qto. copa-coz..dependências, vazio RS 85000.00Tel 275-4995 / 541-6057 C 11976
BOTAFOGO - Praia Vista deslum-brante. 10° andar próximo metrô,curta/media locação, sala. qtomobiliado. equipado, excelente
P'êdio Proprietária Lívia Tel .
558-4293 Noite
BOTAFOGO — Quarto, sala. ba-nheiro cozinha Temporada curtaou longa Minimo 10/15 dias Dia-ria à combinar Mobiliado Tel.
(0xx21) 477-0940 / 9692-0071 Ref39
BOTAFOGO — Temporada con|u-
gadâo divtdido em quarto banhei-ro. sala cozinha cabe fogão, gela-deira. mobiliado. locai nobreTratar diretamente Tel 548-0566/ 236-5503 / 9914-7266

COPACABANA — Re-
veillon. Posto 2. "Me-
nor preço pacote dié-
rias/ mensal". Quarto
sala, dependências, ar,
ventiladores, televi-
sáo, equipado, ótimo
ambiente. Tel.: 548-
8239/9164-8042
CABO FRIO — R. Omar FontouraBraga. 2.3,4 qts.. copa-coz . sala.3 banhs., garagem RS 1.000.00.10dias Mariluce. Tel 547-9665 /9965-5601 Creci 7449
COPACABABANA - Reveillon. fê-rias Alugo quarto d refeiçõescompletas em apto de luxo. Pi
pessoa de fino trato. Acomoda 4
pessoas, d direito a ceia de AnoNovo. RS 450.00 diária. Tel: 247-0906/96566489
COPACABANA - Próximo praiall!c/garagem, ar-condicionado. 05
pessoas Dia RS 35.00 - Pacote 10Reveillon RS 1.800 Outro 2 Quar-toa. Tel: 235-2173 / 256-6891
COPACABANA — Apartamentotemporada 1. 2, 3 quartos, mobi-liado. TV cor. ar condicionado, te-lefone. garagem, dias/meses Co-
pa/lpanema Tel. 236-7881 Creci J20023
COPACABANA - Santa Clara. 98Conjugado, totalmente mobiliado.
quadra praia, tv colorida, ventila-dores cama casal Reserva p/Re-veillon RS t 200 Tel.. 275-2069English spofcen
COPACABANA - Aptos temporada3/ 2 e 1 quartos, perto da praiaTel 235-0159/ 256-5344
COPACABANA Temporada, apto01. 02 e 03 qtos. e coniugados.bem mobiliado. ar-refrigerado.curta ou longa temporada Pacotefinal de ano e carnaval Tel 558-5416 / 9948-5895 - C 24367
COPACABANA — Reveillon Tem-
porada Os melhores apartamen-tos por preços de Papai Noel Ga-rantia"! 26 Anos de bons serviços
prestados informações Telfax
275-1418 / 295-9066 CJ 2768
COPACABANA - Posto 2 Alugoapto temporada próximo á praiaTotalmente mobiliado ServiçosPrédio familiar Tel 9665-2856/9644-5768 Direto proprietário

COPACABANA - Posto
2. Alugo para Reveillon
ótimo apartamento 3
quartos, totalmente
mobiliado. Excelente
prédio. Tratar direta-
mente com proprietâ-ria. Diária ou Mensal.
T: 9665-2856 / 643-
8460 / 9644-6768
COPACABANA - Alu-
go Temporada quartoe sala para Reveillon.
Totalmente mobiliado.
Próximo à praaia/ com
ou sem ar-condiciona-
do. Prédio familio.
Tratar diretamente
com proprietária. Dié-
ria 160.00 T: 9665-2856
/ 543-8460 / 9644-5768
Aceitamos reservas.
COPACABANA — Excelentes ap-
tcã. mobiliados de 1.2.3,4 quar-tos e cobertura Atlântica. Limpos
e arejados A partir de RS 2 000
Tratar Sr Almir Tel: 267-8042 /
9629-5172
COPACABANA - Apartamento
conjugado, grande, diária RS
50 00 Mês a combinar Pacote 10
dias pi Reveillon RS 1.400 Direto
proprietário Francisco Tel 295-
0705 / 523-4739 
COPACABANA - Re-
veillon. Militar aluga
conjugados mobilia-
dos Shopping Center/
Andar alto/ Linda vis-
ta/ ar/ tv/ acomoda 4
pessoas/ minimo 10
dias/ Diãria casal R$
120.00. Tel.: 595-6513
COPACABANA — Alugo apto con-
jugado c/sl. quarto, totalmente
mobiliado Faça sua reserva p/oreveillon Tel 548-0505 i 9609-
0539
COPACABANA — Posto 6 Aluga-
se apartamentos temporada. Tra-
tat tel 522-S947 /9165-1209 Sr*
Zilda
CLASSIOUALIFICADOS-516-5000 ¦ Essa tintia vende tu-do Anuncie po' telefone de
segunda a sexta-feira paratodas as edições até asI9h

COPACABANA — Alugamos osmelhores apartamentos Mobília-dos. equipados, conjugados 1/2/3/4 quartos Dias/Meses ótimas lo-calizaçôes. pelos melhores pre-ços Copacabana Holliday RuaBarata Ribeiro, 90/A Tel.: 542-1525 / 542-1597 CJ1747
COPACABANA — Reveillon quar-to grande. montado/TV. lado hotelmeridien (p/2 moças) RS 500,00cada ambiente familiar / casa du-
plex Cabo Frio montada. Privile-
giado Tel.. 295-3640 / 275-3428.
COPACABANA — Reveillon.Apartamentos mobiliados de 1/2
quartos e conjugadão Av Atlânti-ca Vista total mar!!! ótimos pre-ços Tel.: 267-1723 Heloisa.
COPACABANA — Av. Copacaba-na Quarto mobiliado p/casal ou 3moças c/cafê da manhã e televi-sáo. Para 10, 15. 20 ou 30 diasTel. 255-4864
COPACABANA - Avenida Atlânti-ca. vistâo para o Mar. 180°. salão70 m' . 3 quartos. 2 banheiros,
próximo Copacabana Palace. Diá-ria - RS 1 200 Tel.: (21) 548-9214 /549-0602
COPACABANA - Domingos Fer-reira Quarto e sala. tudo novo.andar alto. esquina Prata, luxuo-samente mobiliado e decoradoMôs • RS 2.500 ou Diária RS 200.00Tel (21) 548-9214 / 549-0602
COPACABANA — Bairro PeixotoAlugo para reveillon apto 2qts
(iste). 2banhs. sala. varanda. 2vagas garagem Tel 235-2551 Gil-berto
COPACABANA - Alugo p/ tempo-rada. diretamente d proprietárioApartamento quarto, sala. cozi-nha e banheiro 2 quadras PraiaArea de segurança e vaga Tel.
513-0775
COPACABANA - LIDO - Próximo
praia Interamente decorado, sa-lào. 3 quartos, varanda. |ardimar 10 dias incluindo Reveillon RS
3 500 Tr Tel 205-5865 / 295-1515 /
9915-6775/ 9642-6030 Cr 26092
COPACABANA - Coniugado Posto
6. interamente decorado em altis-simo luxo. espaçoso, cozinha pia-neiada RS 1 800 aceito oferta Tr.Tel 205-5865 / 295-1515 l 9915-
6775/9642-6030 Cr 26092

)

COPACABANA - Ano Novo Tem-
porada Excelentes aptos, fina-
mente mobiliados. exclusivamen-te familiar. Av Atlântica e
arredores. Tel.: 294-4066 e Bip
528-0528 Cód 1129820
COPACABANA — RE-
VEILLON. Posto 6.
Quadra praia. 1 Sala, 1
quarto, cozinha, ba-
nheiro, mobiliado,
equipado, ar, tv, video,
utensílios, etc. 20 dias
ou mais. Bom preçolTel.: 529-8700/612-
2167 RIO ESTATE.
COPACABANA — Temporada de-zembro. Prazo/preço combinar.Quitinete quarto, sala. a 50mts domar. Lido/Leme, excelente pré-dio. frente, acomoda 4/5 pessoas,super limpo, mobília modernaTel.: 522-7602
COPACABANA — Alugo apto portemporada, preço promocional
para pacote de fim de ano. Vale a
pena conferir! Tel.. 255-1797 ou9708-2071 Falar com Luciana.
COPACABANA - Ipanema/BotAlo-
go e outros Seja Bem vindo! Tem-
porada vista mar frente e lateral
Equipado, pacote de ReveillonÓtima preço diária/mês. Tel 549-6017 / 9971-5796
COPACABANA — TemporadaQuadra praia Excelentes mobilia-
dos. equipados, bom gosto ôti-mos preços Tenho outros Reser-
vas pl Reveillon proprietário Tel.
(0XX21) 256-4835 / 549-7370 .
COPACABANA — Reveillon próxi-mo praia posto 5 alugo 3 qtos.salão dependências, mobiliado 1
p/andar, silencioso areiadoTempo/combinal Tel 513-1097
COPACABANA — Temporada deoias ou meses apartamentos de 1a 4 dormitórios em toda Copaca-bana 18 anos de tradição Planti-móvel. Tel 295-2245 / 2754547 CJ2217 Rua Barata Ribeiro 32
COPACABANA - Temporada Pos-to 4. conjugado/ quarto e sala.finamente mobihado. diária/ men-sai/ trimestral Preço combinarTel 548-4212 / 548-7756 / 9913-2703 Cr 25991

COPACABANA - Reveillon/Fôrias.ótimo con|ugadâo Prédio Fami-
liar Até 4 pessoas Reveillon 5dias = RS 500.00 / Mensal RS1 500. Tenho outro menor Direto
proprietário Tel.. 433-4262
COPACABANA - Reveillon e Tem-
porada. dias/meses Lindos apar-tamentos finamente mobiliados.todos os tamanhos. Atlântica fren-te Mar/Ipanema - Leblon ótimos
preços. Reservas Tel. 544-6625 /544-6623 / 6633 / 9251-2717 / 9177-0016
COPACABANA — Re-
veillon. Milênio. Leme
(Posto 2), luxo, "paco-
te diárias/mensal, pre-
ços baixíssimos". Sa-
19o, 2qts, garagem, ar.
televisão, mobiliado.
T:548-8239/9164-8042
COPACABANA — Alu-
go quarto e ou apto.
Quadra da praia, todo
mobiliado, somente
para reveillon.Tel.:256-3951 /9656-9035 Sr. Elias
COPACABANA - Reveillon 2000Aptos totalmente mobiliados P/
pessoas de fino trato TemporadaDezembro/Janeiro/Fevereiro/Março Diâria/més Conjugado,sala qto e 2 qtos. T 548-4871 i
255-5398; 9615-9271
COPACABANA - Alugo cobertura,vista panorâmica, inclusive Meri-dian e Cristo Redentor Para overão inclusive Reveillon Preçoimperdlvel!!!' Tel.. 255-1736 SrCláudio
COPACABANA — Leme Têmpora-da Junto a praia Sala. 3 quartoscom armários, totalmente mobi-liado e equipado 2 tvs (cabo/NET). ar-condicionado. máquinalavar bar. frigobar. varanda, co-zinha completa com utensílios,roupa de cama. arrumadeira (op-cionai) 15 dias com ReveillonPrazos negociáveis. Tel • 529-8700/512-2167 RIO ESTATE
COPACABANA - Alu-
go p/ temporada, pró-ximo ao Meridien, 2
qtos mobiliado. Temos
pacote p/ Reveillon ecarnaval Tel.: 535-4026
/ 9968-0775

COPACABANA — Temporsd». «a-leta. sala. quarto, cozinha ba-
nheiro Vista maravilhosa! Més.
Posto 4. RS 2000.00 Slqueiia
Campos esquina Nossa Senhora
Copacabana Tel. 256-1157 I 548-
B734 Proprietário
COPACABANA - A Mira marlllTemos apartamentos finamente
mobiliados. Temporada Dias/Me-ses Todos Tamanhos Leme/Co-
pacabana/lpanema. Ótimos p*e-ços a combinar Tels.: 275-5251 /
9169-1555
COPACABANA — HALO EM-PREENDIMENTO ALUGO Rua Dp-mingos Ferreira e Dia da floctoLSala. 2 qtos. dependências, gara-gem. totalmente equipado Mésdezembro incluindo Reveillon.Tel 256-8721 CJ 3917
COPACABANA
Atlântica. 11° andar.
Perto Chopin, varanda
enorme sem vidros,
apartamento vazio pa-ra resta Reveillon ra-
mllia grande ou em-
presa. Tel.: 236-7311
COPACABANA ;Atlântica. Edifício
Chopin. Alugo loja va-
zia para televisfto/re-
vista, montar estúdio
fotos/entrevistas com
socialites Reveillon.
Também apartamento
grande. Tel.: 235-7311
COPACABANA - ABADIA aluga
apartamentos temporada con|u-
gados. 1 qto/ 2 qtos/ 3 qtos. mobi-
liados Diária/mensal ReservasReveillon Informações Av Copa-
eaDana 599 1 805 Tel 21-547-1406'/ 21-235-5812 / 21-9637-4037
COPACABANA — Apartamentos
coniugados. 1. 2 e 3 quartos, bemmobiliados Temporada curta oulonga Aceito reserva final de anoi;
Ligue e confira' Tel. 549-1392 /'
549-1271 
COPACABANA - Poslo5 (Rua Boti'var). frente, quarto/sala reforma-do. mobília nova. com arrumadei-ra RS 85000 (taxas incluídas»Tel 295-1381 /541-2395 Período
curto/lonqo
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COPACABANA — Posto 4. Am-
pias suites. RS 470.00 mínimo 2dias, luxo. ar. frigobar, piscina,local tranqüilo, segurança Reveil-lon/temporada Tel.. 23W5946 /9965-9270
COPACABANA - REVEILLON2000!! Imperdivelü! Posto 6. Próxi-" mo Praia. Sala. 2 dormitórios,dep empregada, vaga garagem.Preço ocasiào. Tenho outros Ref.
LF 0055 Tel 522-2089 Ret. 2009
COPACABANA - Temporada Re-veillon milênio. Direto proprietà-. rio. 1sala. 1 quarto, completamerv. te mobiliado. perto da praia. Natalate Carnaval. Pacote/diária Tel.:56645606
COPACABANA - Reveillon. uma
quadra da praia, excelente 3 qtos.1 suite. Próximo ao CopacabanaPalace. Tratar proprietário Tel.:235-457
COPACABANA — Temporadaapartamentos 1/2 qtos., mobilia-dos. ventilador teto. fácil estacio-namento. Diárias a partir R$ 40,00
até 26 Dez. Reservas Reveillon,Janeiro e Fevereiro Direto pro-prietário. T: 21-267-3292 / 21-9626-6945
COPACABANA — Apart-Hotel. 1*locação, luxo, 1 e 2suites. cama-
reira. roupa cama, banho, ar. net.
restaurante, segurança, hidro.
Natal. Reveillon e más. Tel.. 422-
0871 / 9136-0206
COPACABANA -
Temporada. Conjuga-
dSo, dividido, quadra
praia, mobiliado. op-
çío garagem, ventila-
dores teto, televisSo.
Reserve reveillon, me-
nor preço. Tel.: 548-
8239 / 9164-8042 En-
gliah spoken
COPACABANA - Avenida Atlânti-ca. trente. andar alto. vista pano-rãmica. 3qtos. Mobiliadissimo.Temporada curta/longa/Reveillon'2000 ótima oportunidade. Tel.
9601-6019 /275-3321
COPACABANA - TemporadaAtlântica. Alugo quarto e sala.bem montado, mínimo 5 dias Re-servas ano 2000. Diária R$ 300,00Tel: 5424646 Bruna.
COPACABANA — Reveillon Fè-
rias. Excelente conjugado mobl-liado, próximo praia, com ar con-dicionado e tv cores, diária até
27/12 RS 35,00 Reserva para re-
veillon. Proprietária Tel.: 551-3629
COPACABANA — Natal Reveillonexcelente 3 quartos varanda, mo-biliado próximo praia 6 pessoasRS 4.000.00 pacote Dr* Geila Tel.:256-3533 I 547-6660 / 547-9669 /236-4849. Creci 7449.
COPACABANA — Conjugadâo di-vidido quarto sala, uma gracinhaparece casa de boneca. Tudo no-vinho, confortável românticoaconchegante. Natal/Reveillondiária. Tel.: 9672-8141.
COPACABANA — Temporada Mi-
guel Lemos. 24, varandas, salas, 3
qtos. banh* dep. comp. garagem.Temos oulros Tel.: 255-9798, 255-2473. Soimar Abadi 039.
COPACABANA — TemporadaPaula Freitas, lindo conjugadocom banh. quitinete trente. temosoutros Tel.: 257-0484. 255-2473.Soimar Abadi 039.
COPACABANA - Alugo ótimosapartamentos temporada, 1. 2 ou3 qtos. perto da praia. ReservasDireto d proprietário. Tr. Tel.:235-0674 / 235-2333 / 9166-4999
COPACABANA — Natal/ReveillonDomingos Ferreira sala/quartovaranda cozinha mobiliado paco-te/diária RS 350.00. Temos outrosDr* Geila. Tel.: 256-3533 / 547-6660Creci 7449.
COPACABANA — Natal/ReveillonBolivar (cJ Copacabana). Vistamar excelente 2 qtos suite fina-mente mobiliado 6/8 pessoas diá-ria RS 500,00 Dr* Geila. Tel.: 256-3933 / 547-6660 / 547-9665 I 236-4849 Creci 7449.
COPACABANA — Natal e Reveil-lon Domingos Ferreira excelenteconiugado finamente mobiliado (4pessoas) pacote 10/15/30 diáriaRS 200,00 Dr* Geila. Tel.: 256-3533 / 547-9665 / 547-6660 / 236-4849 Creci 7449.
COPACABANA — Sá Ferreira ex-celente conjugadâo com móveis.Dtencilios, sintecado. Diária RS100.00. Dr* Geila. res 236-4849.Tel.: 256-3533 / 547-9665 / 9965-5601 Creci 7449.
COPACABANA - IPA-
NEMA - Apartamen-
tos, todos os tama-
nhos. P / pessoasexigentes. Diária. Mês.
Finamente mobiliados.
Garagem, telefones
opcionais, luxuosa co-
bertura, piscina. Con-
fira I R$ 1.000 à RS
10.000 Tel.: 548-0646
24h.
COPACABANA - Re-
veillon Atlântica, me-
lhor trecho da fetas,
acomodação várias
pessoas, totalmente
mobiliado, roupas ca-
ma/ banho. Temos ou-
tros, preço combinar.
Tel.: 21-547-9436 /-9666-9714 Creci 8016
COPACABANA — Alu-
go apto. 2 qtos., total-
mente mobiliado, ar
condicionado, direto
com proprietário, Tel.:
548-3540 7548-4242
COPACABANA - Av. Atlântica. Re-veillon. Apart Hotel. Luxo. sala e
quarto, suite, varandáo, garagem,telefone, equipadissimo. com di-reito terraço, vista 360*. Tel.: 236-6473 / 256-0235
COPACABANA - Temos aparta-mentos para aluguel temporadade 1 e 2 quartos (mobiliados). Pre-
ço á combinar Maxplan Creci•4765 Tel: 257-0911 /549-0487 max-
planjopenlink.com.br
COPACABANA - Posto 2 lido.Ao lado do Hotel Meridian. Alugoapartamentos para têmpora. Pe-riodo 26/12 à 04/01 Reserva ime-diata. Tel.: 542-1327 / 542-3278
COPACABANA — Ultima chance!3 qtos. ar condicionado, mobilia-do. garagem Silencioso. Reveil-lon. Toneieiros esquina SantaClara. Imperdivel. RS 3.000.00 (6dias) Tel: 256-1203 Aline.
COPACABANA — Atlântica. Vistatotal. Irente. apto. 1 por andar, 3
qtos., salào. finamente mobiliado.local privilegiado. Condições ar-rasadora Tel»: 537-6402 /9635-5702 C. 17310
COPACABANA — Alcir Mota alu-
ga andar alto sala 2 qtos•banh social) coz. dep s/garagemRS 1.800,00 Tel.: 540-8678 Cj.4510.
COPACABANA — Temporada
quadra praia conjugadâo umquarto dois quartos três quartoscoberturas mobiliada ar Diaria RS80 000. tratar Tel. 546-0566, 236-55039914-7266.
COPACABANA — Rèveillon exce-lente quarto arejado espaçoso im-
pecável quadrissima praia 2/4pessoas ventilador TV geladeiraótimo ambiente familiar Sr* MariaTel 548-4545
COPACABANA — Alugo apto coo-jugado e sala quarto, totalmentemobiliado. Faça sua reserva p/oreveillon. Tel. 5484505/ 9609-0539
COPACABANA — Alugo reveillontemporada ató 10 dias "Alvorada
Atlântica" luxuoso (p/pessoasexigentes) 2 qtos fundos Cristo RS4 000 00 F Otaviano RS 2 800.00Tel 9976-0809/ 540-9263/ 256-3138
COPACABANA - Av Atlântica,frente mar, apto 2 qtos c/deps.mobiliado diária RS 300 00 ou RS5000 mensais Proprietária Tel9913-2512
COPACABANA — Santa ClaraReveillon/fénas Direto proprietà-rio. frente, conjugado dividido sa-Ia e quarto, ar condicionado mo-biliado Dias/més T (0XX21)549-6728 / 287-5882 / 522-4418

COPACABANA • Av. Atlântica, vis-ta 180*. Deslumbrante. Salão 70m*. 3 quartos. Posto 4. Melhor
preço da orla. RS 1.200 diária. Mi-nimo 5 dias Tel.: 549-0602 / 543-6242 / 236-4689 / 9632-3396
COPACABANA — Alugo têmpora-da 10 dias. sala. quarto, cozinha,banheiro separado. Bem mobilia-do super limpo. RS 1.500,00 direto
proprietário Tel.: 54S-6748.
COPACABANA • Alugo Paula Frei-tas Vista Mar. 2 quartos, salão,varanda, finamente mobiliado. de-corado. Passe festas com luxo econforto. Tel.: 54W)602 / 54^6242/ 9632-3396
COPACABANA — Apto. Posto 4excelente 3 qtos. saláo dependôrvcias mobiliado garagem alto si-lencioso perto praia férias reveil-lon pequenas temporadas tratar
proprietário. Tel.: 294-4922.
COPACABANA — 9704-5215 tem-
porada. Alugo lindos apartamen*tos mobiliados-luxo. ar perto da
praia. 1/2 quartos. Reveillon. Diá-ria apartir RS 150.00. Tel.: 547-7031 / 257-3528.
COPACABANA - Ciganinha aluga
ótimos apartamentos frente Mar.
quadra Praia, confortavelmentemobiliados. novíssimos. Pacotesde 5/10/15 dias Todos os tama-nhos/co bertura Tel.: 543-6242 /549-0602 Z9632-3396
COPACABANA - Reiveillon. Tenho
conjugado, sala quarto, Av. Copa-cabana. Raimundo Correia e juntoMetrô. Preço barato em Real. Tel.:236-7297 /236-5414 /9977-0919
COPACABANA — Apart-Hotel.Rua Barata Ribeiro, junto metrô,mobiliado. decorado, sala. varan-
da. qto.. banheiro, cozinha/bar,area. garagem. Tel.: 9983-1536 // 523-0102 CJ3393
COPACABANA - Reveillon 2000.Lateral praia Alugo temporada ou23/12 a 02/01. Direto d a proprie-tária. Tel. 542-3808 Dona Helena.
COPACABANA - Tem-
porada. Impecável sa-
Ia, 2qtos. mobiliado,
próximo Av. Atlântica,
silencioso, TV, ar, com
utensílios. Tel.: 275-
1284/509-0158
COPACABANA - Conjugado mobi-
liado, temporada Reveillon ou
diária. Andar alto. frente, quadrapraia. Estudo propostas! Tratar
Carmem Tel.: 544-0567 C 25824
COPACABANA - Reveillon umasemana. RS 6000 apto pequeno,cobertura. 3 quadras da praia,vista mar e Cristo. Tel.: 236-2861
COPACABANA - Reveillon. Diasou pacote. Mobiliado. de frente,ótimo prédio, próximo a praia.Diária RS 80,00 Direto proprietà-rio. Tel.: 593-1507 /9127-0987
COPACABANA - Atlântica. Ultimachance. Fronta Mar e Fogos!!! 3Dormitórios, suite. Mobiliado,equipado, telefone, ar. garagem,cama/banho/louças finíssimos.Outro Quadrissima a partir de RS4.000 Tel.: 239-3914 / 245-2056 /
537-2031
COPACABANA - LEME - Têmpora-da. Quadra praia. Reveillon. cur-sos, férias. Conjugadâo, silencio-so. equipado, prédio familiar Tel.:554-6895 /9637-6Ô90 Direto pro-prietário e-mailadbakin.mandic.com.br Englishspoken
COPACABANA - Imperdivel quar-to e sala. próximo Hotel Palace.Pintura e banheiro novos. Bemmobiliado. Ató 6 pessoas. Pacote
promocional 30dias RS 2.000 Tel.:257-1916/9649-4912
COPACABANA — REVEILLON.Temporada, més/dias. Santa Cia-ra. 2 quartos, sala. cozinha, ba-nheiro. dependências, 7°andar,indevassável. RS 3.500 (20 dias).Direto proprietário Tel.: 493-6950
COPACABANA - Apartamentoc/suite, sala, cozinha, área. ba-nheiro serviço. Totalmente refor-mado c/mobilia e utensílios no-vos. Tratar c/proprietário. Tel.:551-1334 I 551-3819 Z552-9968 /9916-0475
COPACABANA - Quitinete e qto.,sala. ambos mobiliadas, qudrapraia. Aires Saldanha. Mínimo 10dias ou mensal. Preço â combi-nar. Tel.: 521-4703
COPACABANA — Quadra praia.Sala. quarto, totalmente equipadoe decorado, ventilador teto. arcondicionado. Direto proprietárioRS 1.700 Tel: 512-2726 /9164-7813
COPACABANA - Barra ABAACTemporada: Apartamentos mobi-liados, vários tipos, diária RS50,00 /Pacoles especiais Reveil-lon. Reservas: Xavier Silveira. 40/313. Tel.: 267-5842 1287-6295 /tele-fax 521-5768 E-maihganemw anta-res.com brhttp://www.antares.com.br/ - ga-nem
COPACABANA -
Oportunidade final pa-ra os retardatârios!
Garanta seu lugar no
melhor Rèveillon do
mundo! Aparthotel e
Apartamentos de: Co-
bertura/ 3/ 2/ 1 quartoe conjugados. Na
Atlântica, Av. N. Sra
de Copacabana e ou-
tras ruasApartamentos
bom gosto e seguran-
ça. Ótimos preços. Tel.
527-1824 / 9949-2467.
Creci 25019.
COPACABANA - Apart
hotel de luxo, suite,
todo mobiliado, cama
king Size. Duas qua-dras da praia. US»
1.500 -10 dias / Natal e
Reveillon. Tel.: 557-
2457 /542-2329
COPACABANA - Aparthotel de luxo, aparta-
mento todo mobiliado,
quarto e sala e varan-da. Duas quadras da
praia. US» 2.500 • 10
dias / Natal e Reveil-lon. Tel.: 557-2457 /542-2329
COPACABANA — Aluga-se 1
quarto, todo mobiliado. Tratar tel.:522-8947 /9165-4209 Sra. Zilda
COPACABANA - Temporada Ré-veillon, Janeiro, Fevereiro e Car-naval. Apartamentos de vários ta-manhos. Excelentes preços DiasJmeses. Confira! Tel.: 541-4506Creci 20225
COPACABANA — Temporadaconjugado, quadra da praia, total-mente reformado, frente, alto.acomodação 3 pessoas, ar condi-donado, RS 1.600 més ou diasTel: 542-8862 Creci 17964
COPACABANA — Re-veillon Posto 5. 2°
quadra praia. (28 De-zembro/ 06 Janeiro).Pcte. RS 3.500 Alugomeu confortável apar-tamento. 2stes„ sala.dependência, finamen-te mobiliado, exclusi-vãmente 4 pessoas,mordomia hotel 5 es-trelas. Tel.: 523-9061Jandira.
COPACABANA — Alu-
go apartamentos:
Princesa Isabel ao lado
Meridien, quarto/sala
grande até 6 pessoas e
Francisco Otaviano
posto 6 próximo Rio
Palace, 3qtos até 9
pessoas. Tel.: 813-2729
/ 287-9195 / 9655-6370
COPACABANA - Temporada Re-veillon Apto mobiliado. 2 salas. 3
quartos, dependências, garagem.Edifício familiar Faça sua reservaTel 257-0133
COPACABANA — Apartamento 2
quartos, dependência, terraço vis-ta panorâmica Arpuador. c/2 va-
gas garagem. Natal/Ano Novo/Carnaval Tel 9632-5462 / 9722-1329
COPACABANA —
Atlântica, Posto 4, Na-
tal. Reveillon 2000
inesquecível! compor-
ta 50 pessoas ou mais.
700 m', 3 suites mas-
ter. 3 salões, terração,
3 vagas. R$ 60.000 es-
tudamos proposta Tel.:
275-6529 /542-2061 /9997-5219 C 22135

COPACABANA - Reveillon. 2quartos, sala. cozinha, banheiro,dependências, próximo metrô. 2
quadras praia Diária RS 100.00 •
mínimo 10 dias. Tel.: 259-9484 /9996-0740 / 9988-3098
COPACABANA — Reveillon! 1 a10 dias. Alugo apartamento c/1. 2e 3 quartos. Tel.. 549-3147 /54Ô-6990 sra Regina
COPACABANA — Atlântica e Ou-tros. Conjugado 1.2.3 Quartos.Bem mobiliado. Quadra praia. Ar.tv. Diária a partir RS 120.00 TratarAv. Copacabana. 542/908. Tel.: 24-99144617 / 235-0848
COPACABANA - Temporada Re-veillon Milênio. Ipanema. Leblon.toda Zona Sul. 1.2.3 qtos. Qua-drissima da praia. Diárias apartirde RS 100,00 Tel.: 5484497 11532-0677/ 532-1263/ 8346478 C.4323
COPACABANA — Cinco de Julho,tranqüilidade, 2 qtos bem mobilia-dos, sala 2 ambientes, cozinhacompleta. TV. cama casal/2 soltei-ro. vaga garagem. Tel.: 547-9119CJ3014.
COPACABANA — Atlântica e Ou-tros. Conjugado 1.2,3 Quartos.Bem mobiliado. Quadra praia. Ar.tv. Diária a partir RS 120.00 TratarAv. Copacabana. 542/908. Tel.:256-8791 / 256-3916 / 548-2317 Alu-
gamos o seu.
COPACABANA — Reveillon Av.Atlântica, vista panorâmica, va-randâo. salão. 3 qtos, ar condicio-nado, telefone, copa-coz, deps,curta ou longa temporada Tenhooutros Tel.: 546-6497 //532-0677/532-1263/ 834-6478 C.4323
COPACABANA — Re-
veillon 2000 . Posto 6.Bulhões de Carvalho
com Rainha Elizabeth.
140 m' . 2 salões, 3
qtos, 2 banhs. sociais,
deps., gar, comporta 6
pessoes. Diária R)500,00 Tel.: 275-6529 /542-2061 / 9997-5219 C22135
COPACABANA — Temporada Re-veillon, sala. quarto, banheiro, co-zinha, perto Atlântica, vista para omar, mobiliado. andar alto. Tel.:256-9412.
COPACABANA — Na-
tal/Reveillon 2000.Praça Lido, espetecu-
lar, mobiliado c/ re-
quinte, sala, quartosuite, copa-cozinha,
banheiro, comporta 8
pessoas. A partir 10
dias US 3.500 Tel.: 275-
6529 /542-2061 / 9997-
5219 C 22135
COPACABANA —
Atlântica, Reveillon,
200 m1. requintado,
confortavelmente mo-
biliado, comporta 10
pessoas. Tenho outros.
Temporeda curta ou
longa. A partir de US#
2.500 Tel.: 275-6529 /542-2061 / 9997-6219 C
22135
COPACABANA — Temporada. A-luga-se apfs, 1 qto sala conjuga-dos 2 qtos mais dependênciasTel.: 255-1295 / 9156-8667.
COPACABANA — Atlântica apto.luxo suite, dois quartos frente martemporada, dias, meses, tenhomenor salào Reveillon lado praia.Tel." 547-8160 / 9185-5875.
COPACABANA — Ipa-
nema - temporada P.4,
quadra praia, 1,2 e 3
qts., bem mobiliado, ar
cond.. ventiladores te-
to, diária, mensal.
Acomoda 6 pess. Tel.:
255-6645 Aceito reser-
va.
COPACABANA — Apartamentomobiliado. 2 dormitórios p/6 pee-soas. Próximo a praia. Tel.:
(0xx21) 548-1520 (RJ).
COPACABANA - Temporada ouReveillon. Rua República do Peru.Quadra da praia, mobiliado. Sala,2 qtos, banheiro, cozinha, depen-dências. garagem, elevador pri-vativo e interfone. Tel.: 256-7590 /9625-9200 / 544-0329
COPACABANA — Reveillon, con-
jugado dividido, mobiliado (Tv.ventilador teto, fogão, geladei-ra...) Rua tranqüila, próximo Meri-dien. Máximo 3 pessoas, 4 dias RS2.000.00 Tel.: 9723-2082.
COPACABANA - Posto 2. Progra-me seu Reveillon 2000. Prado Jó-nior, 3*quadra, ótimo apto. prédioresidencial, sala. 2qtos, banheirosocial, deps.completas. todo mo-biliado. vaga. Tel.: 521-6042 /267-6386 /9607-3923 Cr.20085
COPACABANA — Temporadaconjugadâo 2/3 pessoas equipadoventilador teto geladeira televisãoar-cond. silencioso Av. Copacaba-na esq. Santa Clara próximo praiadireto proprietário diária/mensal239-2525.
COPACABANA - Reveillon. Des-lumbrante vista mar. Alugo posto5 excelente conjugado, reforma-do. mobiliado, tv cores. Diária /mensal. Temos outros. Direto pro-prietário Tel.: 548-3524
COPACABANA - Aconcheganteconjugado, linda vista mar. 9a an-dar, claro, limpo, arejado. Tenhooutro. Pacote 15/20 dias Reveil-lon: desde RS 1.100. Proprietà-ria. Tel.: 521-3931
COPACABANA - Posto 5. Xavierda Silveira. Bem mobiliado, fren-te, alto. espaçoso, acomoda faml-lia confortavelmente. Reveil-lon,Férias, Carnaval. Tel.:256-2336 / 9117-2914
COPACABANA — Re-
veillon, excelente
epartamento frente,
mobiliado. sala, 2 qtos,localização privilegia-da, vista indevassada.
Tenho apartamento 3
qtos Tel.: 256-5770 /9274-3157 / 460-1010
Cód,5140743
COPACABANA - Posto 2. Alugo 30dias corridos, incluído Reveillon.conjugado pequeno, d geladeira,TV. armários, sofá-cama casal.Preço a combinarReserva Tel.:548-7113/ 9914-6315. Creci 25897
COPACABANA - Reveillon. Av.Atlântica. Apto. sala, 2qtos, de-
pendências, todo mobiliado, vista
p/ o Cristo. Tratar Tel.: 224-1741Z9965-2494 Creci 392
COPACABANA — Reveillon. Ex-celente apto. 2 qtos., todo mobilia-do. 2 quadras da praia, ar condi-,cionado, telefone, garagem, Tel.:616-1302 /610-5978
COPACABANA - Mo-
biliado. 3 qtos, 2 ba-
nheiros, frente, vista
mar, excelentel Ótimo
preçol Aceito reserva
Reveillonl Diária /mês.R» 3.500 Tel.: 848-7930
COPACABANA - Temporada Oti-mos aptos mobiliados. preços va-riados. perto praia. Combinar a
partir dia 20 Tel.:533-2193 /220-4188 Eugênio/Gilson
COPACABANA — Re-
veillon. Proprietário
de 27/12/99 a 09/01/00
apto frente, sala, 3qtos
(suite), varanda, da-
pendências, ar, fina-
mente mobiliado, rou-
pas/utensilios. Preço
combinar. T: (0XX21)287-5882 / 522-4418
COPACABANA - Finamente mobi-liado, tv cor, ar. quadra praia,sossegado, dias ou meses. Aceitoreservas Tenho outros Tel.: 547-2256 /255-2121 /9694-3048
COPACABANA - Posto
6. Alugo temporada,
conjugado alto luxo, ar
gelendo, amplo e bem
decorado. Reveillon 4
pessoas c/conforto.
Tel.: 239-2226 / 9952-4546
COPACABANA - Reveillon 2000.Alugo 1 apto quarto/sala, com de-
pendências, mobiliado Preço ácombinar Tel: 255-0275 / 9974-5966
COPACABANA - Salào. 02 qtos..garagem. 2* quadra praia, mobi-liado, dezembro até 27/ janeiroapós dia 05. roupa de cama/ba-nho Tel.: 547-1590
COPACABANA - Reveillon RuaConstant Ramos. Sala qto. 4 pes-soas. luxo. roupa de cama/banho.2* quadra praia. 4 por andar Pro-prietário Tel. 547-1590

COPACABANA - Aluga-se exce-lente apto 801 frente. Av Copaca-bana 208. salão, varandas. 2qtos,cozinha, banheiro, dependências.Anual/temporada. Tratar proprie-tário Tel.. 541-3860
COPACABANA — Fernando Men-des, quadra praia. Frente. 2p/arvdar, 2banhs, 2/3qts, totalmentemobiliado, equipado, dependên-da. 6/8 pessoas, dez./jan. TratarTel.: 548-2620 /9914-1115 /9601-9975
COPACABANA — Ano
NovolTemporada a-
part-hotel.sala. quartoseparados, total mobi-
liado, varanda, ar, vaga
garagem U* 300 e de-
pósito Tel.: 532-2501
Horário Comercial.
Disponível 22/12
COPACABANA - Próximo Meri-dien praia. Sala, quarto, frente,cozinha, armário, banheiro, mobi-liado. Casal ou 4 pessoas. Diaria10 dias. Tel.: 547-8808 / 9722-5660Cr 24779
COPACABANA - Alugo temporada
perto Copacabana Palace. Sala, 2
qtos, 2 banheiros, totalmente mo-biliado. televisão, geladeira, fren-te. andar alto. Tel.: 541-3122 / 295-4913 Creci 1917
COPACABANA - Atlântica. TodaZona Sul. Apart Hotel. 1/2/3/4
quartos. Diária/Mensal, renová-veis. s/fiador, chaves na hora. Pa-cote p/ Reveillon a partir de US100.00. Tel.: 620-7979 / 9214-1013 /Fax 620-7280
COPACABANA — Temporada ml-nima 10 dias, praia frente/ fundos,3qts, mobiliado, a partirRS 600.00diária. Tel.: 541-9712 / 235-2485 /9624-1469 Cr.4922
COPACABANA - Udo. Quadra da
praia, silencioso, sala. 2 qtos.,mobiliado. ar condicionado, tv,etc. Cabendo 7 pessoas. 54^6886Fany
COPACABANA - Temporada apar-tamentos excelentes mobiliadosReveillon a partir de RS 150,00diária. Posto 2,4 e 6. T.: 549^866Fany
COPACABANA - Reveillon. óti-mos 1/2/3quartos, duplex, c/s ga-ragem, Av Atlantica, outros proxi-midades, preço combinar Tel.:
(0xx21) 235-2798 CJ1263
COPACABANA — Reveillon, du-
plex, 200mJ. rua Tonelero acomo-da 8/12pessoas, preço combinar 1vaga, tenho outros menores. Tel.:
(0xx21) 235-2798 CJ1263
COPACABANA - Alugo amplo sa-Ia/ 02 qtos., período 10 dias. natal/Ano Novo, Rua Bolivar. acomoda-
ção p/ 07 pessoas, RS 3.000 Tel.:0xx21-642-3399
COPACABANA - Reveillon 2000!!!Tenho vários apartamentos (con-jugados, 2/3/4 qtos.) A partir USS2.000 Tratar c/celina.' Tel.: 549-4408 / 9916-9239
COPACABANA — Cobertura du-
plex, IBOm1, vista p/mar, churras-
queira, 2 e 3 quartos, 3 vagas,mobiliado. Aluguel a combinar
p/dezembro incluindo ReveillonTel.: 852-1477/ 547-5663 D.Marle-ne/Dr.Alberto
COPACABANA - Alugo têmpora-da. Posto 6. Apartamento conju-
gado, dividido quarto e sala, mo-biliado, frente parque, próximopraia. Tratar Tel.: 247-7909
COPACABANA - Alugo Sá Ferrei-ra. 228 / 631 por temporada De-zembro/Janeiro RS 50,00 /dia. Va-zio Tel.: 52M604 / 253-4688 /
COPACABANA — Re-
veillon Atlântical Alu-
go apartamento quar-to/sala, vista mar, até
10 de janeiro, máximo
4 pessoas, muito bem
montado p/uso. Infor-
maçfias 24-222-2380 /24-243-2002 /21-9979-8939
COPACABANA — RS 200,00 alu-
ga-se vagas para rapazes ou pes-soas que desejam passar tempo-rada Fim de Ano. Barata Ribeiro682/102. Tel.: 9138-5206 Pablo.
COPACABANA - Santa Clara. 3'
quadra praia, conjugado, prédiofamiliar, ar, TV, geladeira, etc.Dezembro/ mensal/ diária. Tel.:259-5623
COPACABANA - Alugo conjugadosI mobília, para Reveillon! RuaBarata Ribeiro. Tr 240-7504 /220-6491
COPACABANA - Alugo semanaReveillon apartamento quarto/sa-Ia totalmente mobiliado, distante 1
quadra da praia, Posto 6, ótimo
preço. Tel:: 521-1417 /9231-5545.
COPACABANA — Re-
veillon Rio tenho vá-
rios apartamentos 2/3
qtos mobiliados,
Atlântica e proximida-des. Preço Real! Todos
ótimo nivel, Tel.: 21-
512-3450 / 21-9177-
9479 Cr.17869
FLAMENGO - Alugo
apto por temporada 16
dias R» 3.000 Disponi-
vel 3 meses. Mobilia-
do, 3 qtos. 3 varandas,
2 salas, etc. Tel.: 554-
5484
FLAMENGO - Alugo apto SenadorVergueiro, conjugado grande, pa-ra temporada, mobiliado e roupasde cama. Tel.: 551-6878 / 557-5290
FLAMENGO - DIÁRIAS em contar-táveis apartamentos mobiliadostipo apart-hotel 03 Estrelas comserviços, garagem. Excelente
ponto, junto metrô Flamengo. Te-lefone: 557-7255
FLAMENGO - Junto metrô. Tipoapart-hotel, mobiliados com ser-viços, televisão, ar. geladeira, te-iefónia digital, toda condução, ex-celente ponto, ótimos preços. Tel.:225-0769 /2S5-3663 Creci 12886
FLAMENGO - Oswaldo Cruz. 149/25* andar. A + deslumbrante vis-ta!! A + completa área lazer. 3suites, mobiliado, vaga Tel.513-2256 / 513-2259 / 521-0014 Creci17957
FLAMENGO — Temporada Natal/Reveillon longa ou curta, excelen-te sala quarto separados, ar con-dicionado, TV cor, ventilador te-to. próximo Metrô. Tratar Proprie-tário Tel.: 551-7878 / 9625-5786
COPACABANA -
Temporada. ReveillonMilênio. 3qts. salão.Posto 4. "preços In-comparáveis". Depen-dências. Ar, televisão,ventiladores, mobilia-
do, equipado, opcçâo
garagem. Tel.648-8239
79164-8042
COPACABANA — Re-veillon. Posto 3. Con-
jugadâo dividido.Menor preço diárias/mensal". Quadra praia,ventiladores, televi-sáo. equipado, circuitointerno tv. Tel .548-8239/9164-8042
GLÓRIA — Temporada, quarto esala. mobiliado d linha telefoni-ca. Sol manhã, arejado, a 10 m doMetrô. Tratar Daniel Rabello ouSimone Tel.: 50*0834/ 9172-5566.
HUMAITA - Alugo Semana Natal/Ano Novo. Juntinbo mata. Agradá-vel vista verde. Sala. quarto, cozi-nha, banheiro. Preço a combinar.Tel.: 9642-8489 / 9112-8291 / 501-2066 Creci 7278
IPANEMA - 189 da Joaquim Na-buco. Imperdivel conjugado, divi-dido, acomoda 4 pessoas, mobi-liado, reformado. Pacote 10 diasNatal/reveillon RS 1.800 Proprietà-rio Tel. 521-3780
IPANEMA — Alcir Mota aluga vis-ta mar! Sala. 3 qtos. 2 banhs.,coz., dep. gar RJ 6 000,00 Tel.:5404678 C) 4510
IPANEMA - Alta tem-
porada. apto tipo casa.mobiliado, sala, qto,hall. banheiro luxo,ampla cozinha, área,recém reformado. Mi-nimo 15 dias/até 6 mâ-ses Tel.: 522-9525 /521-6107
IPANEMA - Alugo próximo Praiasala. quarto, d dependência re-versivel. 2 banheiros, cozinha,área. Todo equipado. Natal. AnoNovo. Temporada. Tr Tel.. 498-0026/ 9132-2457/ 9124-5139 creci24538

IPANEMA - Alugo ótimo aparta-mento sala. quarto, com armários,ventilador teto. quadra da praia.R. Visconde de Pirajâ. 22/504chaves portaria. Tratar 509-8330
IPANEMA — Alugo apto. mobilia-do. 2 qtos., garagem. Mês de de-zembro e a combinar. Tel.. 852-1477/ 547-5663 D.Marlene/Dr.AI-berto
IPANEMA - Apart Hotel, alto luxo,próximo Praia. Alugo Ano Novo.quinzenal, semanal. Varandas,salão. 2 quartos, suite, banheiro,cozinha americana, mobiliado.Total área lazer. Tr. Tel.: 498-0026/ 9132-2457/ 9124-5139 creci24538
IPANEMA ? Copacabana. Ótimoapto, 2 quadras praia, super silen-cioso. 3 qtos, varanda, garagem,ar. Período 10 dias a combinar. RS4.500 Tel.: 513-3704 /9694-3261
IPANEMA - Copacabana/Leblon/Lagoa. Apartamentos, coberturas,casas. Apart Hotéis, vista deslum-brante de 1 a 6 quartos, salões,varandôes, piscinas, saunas. ga-rs. Meses/anos. RS 2 000 Int. Tel.:236-6473 / 256-0235
IPANEMA/COPACABANA — Tem-porada reserva p/ reveillon salaquarto finamente mobiliados arcondic. tv cores. Última oportuni-dade reveillon 2000 (excelentespreços). Tratar Cláudio Tel.: 548-5512 CJ 1510.
IPANEMA — Excelente, saleta eqto Bulhões de Carvalho, refor-mado. mobiliado. próximo praia, 4aptos/andar. Natal/reveilonn 10dias RS 1.700 Proprietário Tel.:521-3780 
IPANEMA — Excelente quarto esala, todo equipado, todo mobilia-do, ótimo prédio. 2* quadra da
praia. USS 70.00 (diária). Tel.: 259-2529 / 9174-1484.
IPANEMA — Fundos, tranqüilo.Alugo apartamento 2 quartos.90m'. reformado e mobiliado. RuaPrudente de Moraes. Reservas
para Reveillon. Tenho outros. Tra-tar Tel.: 521-5787 Creci 16411
IPANEMA/LEBLON — Copacaba-na. alugamos, confortáveis apar-tamentos mobiliados, equipados,
garagem, telefone, arrumadeira,diária/mensal/reveilon. Atende-mos multinacionais/executivos,rionewyearíu hotmail.com - Tel.:549-8778 / 9918-0727.
IPANEMA — Lindo eótimo 2 qtos, varanda,frente, dependências,
mobiliado, pintura no-
va. De 18/2 a 8/3 diária
R$ 120,00.; Carnaval
diária R» 200.00 mini-mo 10 dias. Proprietà-
rio. Tel.: 558-3628
IPANEMA — Nascimento Silva,sala, dois dormitórios, banheiro,cozinha, dependências, garagem,mobiliado, bom gosto. Jacta aluga
perfodo 20/12 à 05/01 Tel.: 512-5141 CJ3597.
IPANEMA • Nascimento Silva. Sa-Ia, 3 qtos., suite, banheiro,, copa-cozinha, vaga. Até 5/1. RS 100,00Mínimo RS 1.500 Após RS 80.00Mínimo RS 1.600 Tel.: 2944315BN1136 C. 2613
IPANEMA • Oportunidade, pertoCopacabana. Apartamento silen-cioso de bom gosto. Novíssimo,impecável, completamente mobi-liado, com varanda, sala, 3 quar-tos, 2 vagas. Diária RS 350,00 Inf.Tel.: 322-3553
IPANEMA - Pertinho da VieiraSouto. Art Nova aluga: Conjugado
para temporada finamente deco-rado. Tratar com Eva Tel.: 523-4745
IPANEMA - Ponto privilegiado, sa-Ia, 2 quartos, mobiliado, decora-do, ar, ventilador, televisão, mi-croondas, telefone. Aceito reservaReveillon. Tratar Tel.: 247-2400 /9126-9956 / 0XX-21-642-1822
IPANEMA — Próximo praias, óti-mo, saleta, quarto. Bulhões deCarvalho, mensal/diaria, mobília-do, completo. Aluguel + taxasincluídas. Depósito. ProprietárioTel.: 521-3780
IPANEMA — Quadrissima. RuaNobre. Todo novo. Quarto e sala.Mobiliado e equipado. Ar. gara-gem. Outro Leblon RS 2.500 Tel.:239-3914 / 245-2056 / 537-2031
IPANEMA — Reveillon/Natal. En-tre praias Ipanema e Copacaba-na. ótimo conjugado com divisó-rias, geladeira, ar, tv. 10 dias RS1.500 Alugo também Janeiro. Tel.:523-6947
IPANEMA — Reveillon, excelenteapartamento, 3 quartos, (ar), 2banhs, cozinha ampla, garagem,mobiliado, equipado, 2 quadrapraia! Tel.: 21-5498778 / 9918-0727.
IPANEMA - R. Gentil. Vista mar/lagoa "Reveillón 2000", residen-ciai cJ serviços, cobertura duplex,03 qtos. (suites), finamente mobi-liada, terraço, piscina, vaga, 07dias RS 10.000 Tel.. 523-1499 Ex-clusivo
IPANEMA - Temporada Nascimen-to Silva com Farme. Quarto sala,dependências, área externa, comtelefone/ geladeira/ máquina delavar/ fogão/ utensílios. 9913-2567
IPANEMA - Temporada ou Reveil-lon. Sala, quarto, mobiliado, tv acores, banheiro, cozinha d fogãobocas, interfone. vigia noturno.Tel.: 235-6863 / 256-7590
IPANEMA — Temporada alugo
quarto, sala mobiliado R. SaintRoman. 480 esquina Antonio Par-reiras. Tratar Tel.: 287-1802.
IPANEMA - Temporada, sala
quarto separado, 3 aptos p/ andar,mobiliado, direto proprietário RS50.00 diaI RS 1.500 mês. Tel.: 247-3106
IPANEMA — Ultima Chance! Pró-ximo Copacabana. Reveillon fo-
gos, frente, 3 qtos., salões, arcondicionado, totalmente mobilia-
do. Diárias/Mensal. Tels: 537-6402/9635-5702 Cf.17310
IPANEMA—Visconde de Pirajâ, 2
quartos, mobiliado. ar, tv a cor.Para 4 pessoas. Período 26/12 à06/01. RS 2.500 Tratar Tel.: 522-6584 / 521-0118
IPANEMA - Visconde
de Pirajá. Alugo tem-
porada, quarto e sala
mobiliado, andar alto,
silencioso, vista mar.
Tratar Tel.: 512-7446
Mauro
LEBLON - 3*Quadra Praia!!! Mo-biliado. Ar-condicionado. telefone,2salas, 3qts, ampla copa-cozinha,
garagem, play, piscina,etc. Anual/temporada. Tel.: (21) 99746220 I21-2746885/21-642-5142
LEBLON - Apart Hotel Claritge lu-xo, sala qto. varanda, garagem,restaurante, sauna, piscina, hidro-massagem, serviços. A partir 05/01/00 dias/meses. ProprietárioTel.: 547-1590
LEBLON — Aristides Espinhola,claro silencioso sala quarto sepa-rados banheiro cozinha área todomobiliado. JACTA aluga período20/12 a 05/01 Tel.: 512-5141CJ3597
LEBLON - Delfim Moreira Oportu-nidade.. Apartamento sala. 3
quartos com vista para o Mar. to-do mobiliado. telefone. 2 vagas
garagem, Diária US 200.00 Maio-res informações Tel.: 322-3553
LEBLON - Delfim Moreira Oportu-nidade.. Apartamento sala. 3
quartos com vista para o Mar. to-do mobiliado. telefone. 2 vagas
garagem. RS 6.000 Maiores ir>-formações Tel.: 322-3553
LEBLON — Fiat. Quarto (suite),sala. varanda, copa-cozinha. Vistadeslumbrante!!! Mobiliado, tv àcabo. garagem. Todos serviços.Tel.: 32S6716 / 99849245 / 439-3864
LEBLON — Gen. Venãncio Floressala três dormitórios banheiro la-vabo ar condicionado garagemmobiliado JACTA aluga período20/12 a 05/01 Tel.: 512-5141CJ3597
LEBLON — Melhor ponto, próxi-mo Praia. 2 quartos, finamentemobiliado. Ar. televisão, terraçod plantas Reveillon e mensalTel: 9633-2995 / 9627-2150
LEBLON - Reveillon Suite superluxo. debruçado mar vistâo pano-râmico Ipanema/Leblon/Copaca-bana Andar alto Hotel luxuossis-simo de 27/12 à 02/01. ExcelentePreço!!! Tel.: 523-4886 / 9996-3864Creci 4868MAemail:taf.u'/«trip com br
CLASSIQUALIFICADOS -
51&-5000 • Essa hnha vçnòe tudoAnunoe de ? a 6» Iara ató as 19h.

LEBLON — Temporada ótimo
ponto saleta quarto cozinha ba-nheiro mobiliado com garagemmáximo 03 meses RS 1600.00
p/mês Tel : 511-4253 9966-2157Creci 16601.
LEBLON - Temporada. Janeiro/fe-vereiro/carnaval. Apto tipo casa.mobiliado. 2qtos. sala. cozinha,banheiro, dependências. RS 2.200(incluindo taxas). Tel.: 238-9520Gilda
LEBLON — Vista livre, finamentedecorado mobiliado. sala trêsdormitórios, dois banheiros, copacozinha, garagem. RS 3000.00.mais taxas. Tel.: 512-5141. JactaCJ 3597.
LEME — Alcir Mota aluga junto aomar! Conjugadâo todo mobiliado:super oferta. Tel.: 540-8678C).4510.
LEME — Apartamento temporada.2qtos, todo mobiliado, ar. ven-tilador teto. TV cores, muito lim-poü! 100m praia próx. Meridien.C/garagem. Alugo Reveillon/ fé-rias. Tel.: 275-4881
LEME • Malavolti & Araújo. Gusta-vo Sampaio excelente prédio fa-miliar, portaria 24h, conjugadâototalmente reformado e mobilia-do. Excelente preço. Tel.: 5234886I 9996-3864 Creci 4868MAe-maihtafmtrip.com.br
LEME — Reveillon.
Conjugadâo dividido."Pacote diárias/ men-
sal. menor preço".Melhor localização,
quadra praia, ventila-
dores, televisão. Prê-
dio familiar/ seguro.
Tel.: 548-8239 /9164-8042
LEME - Reveillon. Excelente con-
jugado. arejado, seml-mobiliado,
próximo Hotel Meridian, mínimo12 dias/ diária RS 120.00 Tel.: 537-8700 / 9681-7271 Beth
LEME — Reveillon apartamento.Quarto, sala, mobiliado. tv à co-res, com telefone, na quadra da
praia Tel.: 437-6902 / 9977-6648
COPACABANA - Terraço frentemar. também sala, qto., finamentedecorados, dezembro, janeiro, fe-vereiro. A partir RS 1.500 Direto
proprietária. Tel.: 295-5411
RECREIO DOS BANDEIRANTES -
Alugo temporada apartamentofrente. Mobiliado. 2 Quartos, va-randão. Perto da Praia!!! RS 1.50030 Dias ou RS 1.000 15 Dias. Tel.:91745888 ou 371-9321 (2* à 6*após às 19:00h)

Outra* Localidades
ANGRA DOS REIS -
Condomínio Porto
Frade. Casa mobiliada/
equipada, suites c/ar
condicionado, cás pri-vativo, lazer, piscina.Reveillon/temporada.
Tel.: 239-4051 Horário
comercial.
ANGRA DOS REIS - CondomínioPorto Ribeira. Temporada/Reveil-lon. Fiat frente mar. d serviços,apoio naútico, lancha opcional. RS250,00 diária. Tel.: 021-5111663 /2744447/99945226
ANGRA DOS REIS — Praia daBiscaia Pousada Sossego do ma-
jor beira mar, ar, tv, pescaria,barco passeio. Tel: (24) 361-2529
ANGRA DOS REIS - ILHA. Mansãomobiliada d salões, sala jogos,Mezzanino, 8 suites, deck c/chur-rasqueira, caseiros. Escuna dmarinheiro. Período 20/12 a 05/01.RS 50.000 Maxi-lmóvel Tel.: 512-6220 / 9987-9193 CJ 4160 (M-10)
ANGRA DOS REIS - A.BISBOCCIaluga Mansão Altíssimo Astral,
ponta do Calafate, acesso mariti-mo, aéreo e terrestre. Relaxantevarandão pI o mar, amplo living, 3ambientes, 5 qtos (3suites), todasd armário e sacada. Mobiliada,
piscina, sauna e jardins. Tel.: 325-0694 / 9121-0217 CJ 3679
ANGRA DOS REIS - Angra Inn.Apto duplex. 4o andar, vista mar. 3ar cond., 3 TV. vídeo, 2 geladeira,hezzer, micro, etc. Confortável
para 3 casais. Ligar a partir 3°feira. Tel.: 325-7494 / 295-9797 /9961-3927 / 9996-3077 Roberto/So-nia
ANGRA DOS REIS - Bracul. Apar-tamento duplex, mobiliado, venti-lador teto, frente mar. 2 qtos. (sul-te), banheiro, vagas, condomíniofechado. Reveillon /temporada.Tel.: 599-7399 / 9972-0982
ANGRA DOS REIS — Alugo casade 3 qtos (2 suites), mobiliadocom ar. televisão, etc. Em condo*mlnio com apenas 10 casas aoLado do Hotel Aquarius de frente
pI piscina e mar, vaga seca pIbarco até 28 pés. Temporada ouReveillon. 10 dias. Tel.: (0XX21)580-4388
ANGRA — Temporada /Reveillon,Casa nova 4 quartos, 2 salas, loft,varanda, etc., em frente Ilha deCaras. 20 dias. Direto Proprietà-rio. RS 4.900 www.euevo-ce.com.br/angra Tel.: 493-6950
ARARUAMA - Alugo casa 3 quar-tos, piscina, churrasqueira, 50mda praia. Janeiro/Fevereiro/Mar-
ço sem Reveillon. RS 1.500 men-sais. Marlene Tel.: 539-1048
ARARUAMA - Centro, alugc
p/temporada, duas lindas casas.3qtos, juntas, separadas. Mobilia-das, ventilador teto, parabólica,garagens, alugo barato Tel.: 596-5351
ARRAIAL DO CABO - Pontal doAtalaia. Casa 3qtos, mobiliada. 2vagas, condomínio c/piscina, lin-da vista. Fim de semana/ Tempo-rada. Tel.:575-8974 /249972-0816
BAHIA - Arraial D'Ajuda Reveilloncarnaval. Alugo casas confortâ-veis perto praia. Pacote 7 dias oureserva pousada. Beth. Tel.: 21-5405585
BÚZIOS - 2000. Condomínio reser-vado, 3quartos (Isulte), mobilia-da, parabólica, cisterna grande2vagas, 200m Rua das Pedras/Ro-doviâria. Período Natal/ReveillorRS 1.500 (negociáveis) Tel.: 9661-2024
BÚZIOS - Aluga-se ca-
sa para Sdias Natal 10
dias Reveillon. 4sultes.
salão, piscina, sauna.
Tratar Tel.: 24-623-
2494/21-259-1680/21-
255-9536 /21-9968-0268/21-9128-3588
BÚZIOS • Aluga-se p/temporadaapartamento charmoso silencioso2 qtos. na Rua das Pedras. Tel.:I0XX21I239-3841
BÚZIOS - Casa Geribâ. Reveillon,verão, carnaval, 4 qtos, 3 suites,vista mar/lagoa, toda equipada,
jardins, pertinho praia. Silvia Tel.:024623-1313
BÚZIOS - Casa de Sitio. LocalTranqüilo!!! Muito verde. 10m
praia. Acomoda 8 pessoas. RS950,00 / RS 1.500 mensal/festas.Tel.: 268-5658
BÚZIOS - Ceses de 1 à
8 quartos, beira mar ou
próximo, com piscina,sauna, churrasqueira.
Lilian. Tel.: 24-623-
2460
BÚZIOS - Ferradura.
Casa duplex, condomi-
nio fechado. 2 qtos., 2
banhs. Reveillon/Ja-
neiro ; Fevereiro/Car-
naval. Ótimo preçolConsulte. Tel.: 549-
7677/9983-0094/9657-
8565
BÚZIOS • Geribâ. A150 mts praia,linda casa c/05 qtos. (03 suites, dar), equipada e decorada, em ter-reno gramado e jardinado. d qua-dra. churrasqueira, bilhar, casei-ros. (16 pessoas) Tel.: (0xx21)569-2082 / 9989-2252.
BÚZIOS — Geribâ. Oti-
ma casa. 3 suites, pis-cina, quadra de voiley.
varandas, churrasquei-
ra. ducha, garagem 8
carros,parabólica. Re-
veillon R$ 3.000. Jan-
Quinzena R* 2.000 Tra-
tar Tels.: 447-8838 /
(0xx24)623-6419
BÚZIOS — Geribâ Temporada.Casa 6 quartos (suites). 2 salas,copa-cozinha. banheiro social,área verde, sauna. pisicna. salão
jogos, quadra esporte. TratarCláudio. Tel. 325-1221
BUZIOS/GERIBA — Reveillon2000 ou Janeiro. Casa 2 qtos. mo-biliada. a 50 m da praia. LuizCarlos Tel . (21) 9111-9202

i

BÚZIOS - Geribá. Alu-
go ótima casa, área
nobre. Sala, 2qtos. co-
zinha, 2pavimentos. tv,
capacidade 6 pessoas,3vagas. Reveillon R$
2.000 Tel.: 549-2675 /267-4145 /267-4660
BÚZIOS - Geriba. Aluga casa /Natal / Reveillon. Todo conforto,completa para 7 pessoas. Gela-deira / microondas / ventilador deteto todos os comõdos / água ce-dae. RS 2.000 (10 dias) Tel. 24248-2779
BÚZIOS — Geribâ e Manguinhoscasas 2 e 6 qtos junto a praia.Direto proprietário. Aluguel e ven-da. Tel.: (0XX21) 247-0949 I 522-8271 / (0XX24) 623-1113
BÚZIOS — Manguinhos. excelen-te casa 2 quartos. 2banheiros, va-randa churrasqueira, condomíniofechado, parabólica, lazer, telefo-ne. Reveillon/FériasTel.: 256-3324/9976-0297
BÚZIOS — Marina. 50 metros daPraia Rasa. Sala. 3qts. casa ca-seiro. terreno murado. Natal/ Re-veillon. RS 100.00 diária Tel.: 539-1520 Marco Aurélio
BÚZIOS • M Helena Tedesco 5stes. beira/próximo, luxo, Ferra-dura. Reveillon 2000. RS 1.000Tel.: (24) 6231415 /(24) 623-1467/(24) 9211-7711 CJ13171.
BÚZIOS - Praia Rasa. Reveillon /casa 2 pavimentos, 4 quartos. 3sala. churrasqueira, caseiro, per-to praia. Tel.: 5114451 / 2747690 /9629-6734
BÚZIOS — Promoção. Excelente
pousada, residências. 2qts, 10dias total RS 350,00 /Suítes c/cafémanhã 10 dias total RS 250.00 Tel:246236498
BÚZIOS - Promoçãoo Reveillon.Casas condomínio fechado. Quar-to. sala. cozinha. 7 dias ató 4 pes-soas RS 750,00 / suite RS 450,00Verônica Tel.: 9743-2858
BÚZIOS — Reveillon e Fevereiro,casa duplex próximo centro, 3
quartos, 2 suites, salão, varan-dóes, churrasqueira, equipada,tratar proprietário Tel.: 710-5003 /246232888
BÚZIOS — Reveillon. Linda casa,todo conforto. 03 qtos., churras-
queira, cisterna, em condomínio,d sauna. piscina, quadras e segu-rança. 10 dias RS 1.700 Tel.: 238-6132
BÚZIOS - Reveillon. Casas espa-
çosas e mobiliadas, suites. 2 ou 3
qtos, próximo Praia de Geribá.Diárias ou temporada. Tel: 024623-2872 Rosana
BÚZIOS - Reveillon. Praia daFerradurinha, excelente casa, 3salas, 3 suites, 2 quartos, piscina,churrasqueira, sauna. período 27/12 a 04/01 RS 4.800 Tel.: 259-6155
BÚZIOS — Temporada. Casa emfrente a Praia de Tucuns. ParaFins de Semana, Natal. Reveillone Janeiro. Rita Tel.: 21-3394364/9918-7196 / 9215-3590.
BÚZIOS - Temporada beira de
praia, próximo 3 a 6 quartos, luxo.USS 700,00 M Helena TedescoTel.: (24) 6231415 /(24) 623-1467/
(24) 9211-7711 CJ13171.
BÚZIOS - Temporada. Casa,3qtos. frente mar, praia Geribá.Sauna, piscina. 1 semana no Re-veillon RS 3.000 e diárias RS200.00 durante o verão. Tel.: 21-2472434
CABO FRIO — Aluga-se aparta-mento de frente praia das Dunascom garagem, sauna, ótimo preço. Informação Tel.: (0XX24)643-5950/ 9114-0069
CABO FRIO - Alugo casa duplex.mobiliada c/água, até 12 pessoas.Reveillon RS 1.000 Janeiro/feve-reiro RS 1.500. carnaval RS 1.500Paula Tel.: 24 6464749 de 11 às15hs/(24) 6443615
CABO FRIO - (Barra de São João).Casa, 2 quartos, vagas p / Dezem-bro, Janeiro, Fevereiro e Carna-vai. Praia Santo Antônio. Tel.:9211-1447 / 767-1141
CABO FRIO - Dunas. Local privile-giado. Casa, 3 quartos, 3 banhei-ros, comporta 8 pessoas, beiraMar, todo cercada e murada,
grande área de lazer. Tr. Ve-ra (21) 549-7156 / 547-0815 noite
CABO FRIO — Excelente residên-da condomínio fechado, com se-
gurança, piscina, praia particular,3 suítes. 2 quartos. Tel.: 5296867 /9999-6079
CABO FRIO - Linda casa, condo-mlnio, frente Praia das Dunas. C/1 qto, sala, mobiliada, nova. gara-gem, água a vontade. Diária RS35,00 Informações. Tel.: 246441621 / 21-9706-2306
CABO FRIO - Peró. Reveillon. Ca-sa dos sonhos. Quadra de praia,3qtos, churrasqueira, frente rua,d vigilância do condomínio. Idealfamília até 9 pessoas. Tel.: 9938-2256 / 390-2269
CABO FRIO - Praia do Peró. Re-veillon, carnaval, férias. Apto.com ar, TV, piscina, sauna, salãode jogos e ginástica. Diárias a
partir R$ 70.00 Tel.: 246474631/249971-2276 e-mail:cborgesm mar.com.br
CABO FRIO - Praia do Forte. Pró-ximo ao Hotel Malibú. 2 Quartos,
garagem, ventilador de teto. 1*Quinzena e 2* Quizena de janeio.Reveillon Ocupado. Tel.: (24) 643-3174
CABO FRIO - Praia do Forte. Pró-ximo ao Hotel Malibú. Quarto esala separados 1* Quinzena de
janeio e fevereiro. Reveillon Ocu-
pado. Tel.: (24) 643-3174
CABO FRIO - Praia Foguete. Casamobiliada, 2 quartos, suite. TV,ventilador teto, varandão, chur-rasqueira. quintal. Fevereiro Diá-ria RS 60,00 Tel.: (24) 6441650
CABO FRIO — Reveillon, tempo-rada carnaval, ótima cobertura,totalmente montada p/ seu confor-to no Braga Tratar Tel.: 24-647-2768 / 249221-2493 Tenho outros
CABO FRIO - Temporada o anointeiro, Verão 2000. Praia do For-te. Casa e apto simples ou deluxo. Contato cl o proprietário Jo-só. Tel: 024647-1375
ESPIRITO SANTO - Guarapari.Cobertura. Praia dos Namorados,frente mar. 3 qtos., terraço, suite,mobiliado. Alugo Ia quinzena deFevereiro (1 a 16) Excelente pre-ço Tel.: 21-568-3857
CLASSIQUALIFICADOS -
51&6000 - Essa Unha vende tuda
Anuncie de 2* a ff feia alé as 19h.

FRIBURGO - Alugo temporadachalé 3 quartos. 2 salas. 2 banhei-ros, salão jogos, churrasqueira,lareira, mobiliado com telefone.Janeiro RS 1.000 até 6 pessoasTel.: 439-8429
FRIBURGO - Casa confortável nasmontanhas, 4qtos (1 suite), larei-ras. grandes varandas, piscinanatural, vista deslumbrante. Tr.Tel.: 439-2046 .GAROPABA — Praia da Ferru-
gem Santa Catarina. Alugo casaReveillon, Janeiro e Fevereiro pI6/7 pessoas, 50m do mar. ótimalocalização. Tratar Tel: 048-2449434
IGUABA GRANDE — Temporada.Casa duplex. 3qts, a 100 metrosda praia. 2* quinzena dezembro,
RS 400,00 /Janeiro RS 800.00 Tel.:
240-6582 /9183-6090 Cr14783
ITABORAI • Sitio temporada. SE-
CASA aluga Casa. salão 3 am-
bientes. 4 suites, piscina, restau-
rante d 100 lugares, campo defutebol, voley, sauna. salão jogos,churrasqueiras, diária RS 1.000.Tel.: 490-09601 835-5574 Creci25699.

ITAIPAVA - Aluga=se 1' locação,encondomínio fechado, têmpora-da. casa mobiliada, 4 quartos,suíte, lavabo + 1 banheiro, living,sala jantar, copa-cozinha. varan-das. d telefone. Tel.. 21-2676158 /242225001
ITAIPAVA — Casa reveillon. 4dias RS 500.00, janeiro 2000/feve-reiro 2000 espaçosa, equipada,terreno plano. 3 qtos(ste). quintal,gramado, piscina Tel.' Oxx 24 222-4808/(21)535-5251 9233-9132
ITATIAIA — Sitio casa 4qts. para-bólica. cachoeiras, próximo Par-
que Nacional Tel .512-4504
JUNQUEIRA • Manguaratiba Casa
perto da praia. 3qtos. sauna. chur-rasqueira. toda mobiliada. alugotemporada para máximo 6pessas.RS 1.500 p/mês. Tel.: 538-2281 /9647-8047
NITERÓI - Alugo apartamento
p/temporada Reveillon ou férias.
Com café da manhã e opção decondução c/operador de turismo
p/passeio Tratar Tel..*21-621-4834/ 21-9135-8111 Aparecida /Walter

PEDRO DO RIO - Próximo Itaipa-va. Rua s/ salda, alugo casa mo-biliada p/ Dezembro. Cl telefone,8pto anexo, piscina. Tratar Tel.:572-5923 / 0XX24223-1085
PETRÔPOLIS - Esse paraíso podeser seu!! Sitio d piscinas, sauna.salão de jogos; etc. Dias/Tempo-rada/Festas. RS 2.500 mês + ta-xas. Tel.. (24) 228-1160 Dona Hele-
PETRÔPOLIS - Fazenda Inglesa.Reveillon Tranqüilidade. Casaconfortável, totalmente equipada.5 qtos. 2 suites, 2 banheiros, sa-Ias, piscina, churraqueira, 2 deps,
garagens, jardins. RS 2.500 men-sais. Tel.: 547-2058
RIO DAS OSTRAS - Alugo casa.sala, quarto. 800m praia/centro. 4
pessoas. Diárias RS 30,00. Anonovo RS 400,00. Tel.: 247646522
RIO DAS OSTRAS — Costazul a200mts Praia Remanso, suite tem-
porada c/tv, frigobar. ventiladorteto, acomoda 3pessoas até 29/12diária RS 30.00 Reveillon a combi-nar Tel.. (24) 7641746 Almir
RIO DAS OSTRAS - Condomíniofechado. Alugo casa, 2 qtos. c/sul-te, sauna, piscina, praia, restau-rante, antena parabólica. Tratar
proprietário Tel.: 635-3214
SALVADOR - AlugoReveillon. Praia daBarra. Próximo ao For-
te. Piscina, sauna. To-
talmente mobiliedo.
Serviços Incluídos.
US» 110.00 diária. T:
9665-2856 / 543-8460 /9644-5768 Temos ou-tros.
SAO LOURENÇO — Centro. RS15.00 p/ pessoa. Refeição matinal,simpática pousada nova, acon-chegantes suites d telefone, TV.Estacionamento privativo. HotelCasablanca. Tel.: (0XX21) 567-7550 / (0XX35) 3324848.
SAO LOURENÇO - MG. Aluga-seapto quarto e sala. temporada,mobiliado, tv, acomoda 5 pes-soas, a partir de RS 25,00 diária.No Centro, perto do Parque. Edifl-do São Lourenço. Tratar Tel.:0XX21 267-3136
SAO PEDRO D'ALDEIA - Dezem-bro/Janeiro/Fevereiro. Excelentecasa. 3 quartos (stes), com 220 m*vagas garagem. Vista p/ São Pe-dro. Tr. d Euler Tel.: 547-2908 I9681-6252 / 350-0754
SAQUAREMA — Alugo em Con-domínio Fechado casas mobilia-das, 1/2/3 quartos, com piscina à50 m da Praia de Itaúna. Av. VilaMar, 41-ltaúna. Reservas Tel.:295-2275 ou Saquarema (0xx24)651-2021
TERESÔPOLIS - Temporada alugoexcelente casa salão, sala jantar,5 qtos. salão jogos, churrasquei-ra, piscinsa, 2 saunas, campo võ-lei. lareira, telefone Tel.: 247-2400/ 9126-9956 / 0XX-21-642-1822
UBATUBA - SP Aluga-se, casa
grande p/temporada. Tel.: (02112)9141-0380
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Bairro de Fátima
Caju
Centro 

'

Gamboa
Santo Cristo
Saúde

APARTAMENTOS

Conjugados
BAIRRO DE FÁTIMA - Coniugado
pintado c/arms. duplex, cozinha,banheiro. Apto511 (tôrreo). Pr.Pres. Aguirre Cerda 47. Porta-ria/ segurança Tel.: 220-0092 RS280.00
CENTRO •— Alugo apartamentoconjugado.Rua Marques de Pom-bal, 171/402. Marca visitas T.533-1455 /533-1632 C.9448
CENTRO — Alugo kitínet RuaMarquês de Pombal, 171/1011.Chaves na portaria senhor Anto-nio. Tratar Tel.: 221-2075 C.14248.
CENTRO — Alugo, 2 apartamen-tos tipo conjugado no mesmo pró-dio, Rua Carlos Sampaio, RS200,00 cada um, Tel.: 569-2883 àtarde.
CENTRO — À Zirtaeb R. MarquesPombal, 171 ap. 810 conjugadobanh e coz. RS 200,00 + enes.chvs. port. Tr. R. Alfandega, 108Tel.: 509-7992 Creci J 101 Abadi 2.
CENTRO — EMACI aluga exce-lente apt 702, fundos Rua Relação.39. conjugado, todo reformado, pi-so cerâmica, RS 200.00 + taxas,chaves porteiro. Tratar Tel.: 262-6767.
CENTRO - Marquês de Pombal,172 / 5o andar. Saleta. salão, cozi-nha, banheiro, piso taco. pinturanova. vista Sambódromo. RS250,00 condomínio RS 70.00 Tel.:262-3657 / 220-5410 /262-9920
CENTRO - Ótimo con-
jugadol Saleta, qto.,banheiro, cozinha, to-do reformado! RuaMarquâs de Pombal,
172/204. Chaves porta-ria. Tel.: 262-9453 /262-2230 2'feira
CENTRO - Rua Carlos Carvalho34/419. Frente, conjugado c/cozi-nha e banheiro. RS 220,00 + ta-xas. Fiador! Chaves portaria. Tel.:252-0006 Creci 6.115
Centro - Rua do Rezende, conju-
gadão, cozinha cabe geladeira,fogão. RS 300,00 + taxas. TratarDaniel Rabello ou Simone Tel.:509-0834/ 9172-5566.
CENTRO • Rua do Riachuelo 333 /322. Aluga-se conjugado em per-feito estado. RS 200,00 Chaves
portaria. Tratar Tel. 275-3157

1 Quarto
BAIRRO DE FÁTIMA - André Ca-valcanti, 139/203. Prédio luxuosoc/ínterfone, totalmente decorado,armários, sala, quarto, deps.compls., garagem. RS 490.00 Con-domínio RS 130,00. Fiador/ de-
pósito. Tel.: 5094949
BAIRRO DE FÁTIMA — Impeidl-vel. Quarto e sala, cozinha e va-randa, banheiro amplo. Rua CostaBastos, 8/905 esquina com Ria-chuelo. Alto, indevassável. Tel.:253-5918 (horário comercial).
CENTRO - Adm. Masset, Av. BeiraMar 454/22, sala, qtu., armário,aceita fiança Porto Seguro, RS220.00 Chavs porteiro Tel.: 240-2023
CENTRO — Adm. Masset RuaRiachuelo. 126/201. Sala. quarto,banheiro, cozinha, área, armário.RS 300.00 Chaves porteiro Tel.:240-2023 CJ330
CENTRO - Aluga-se ótimo aparta-mento! Qto., sala separados, ba-nheiro cozinha. Rua Ubaldino doAmaral. 40/B01. 43 m*. Chaves
porteiro. Tel.: 533-0066 I 5247081C. 13686
CENTRO - Alugo apto 1202 RuaAlcântara Machado 36. Tratar Av.Rio Branco 151/301. Tel.: 221-2075C.14248
CENTRO — Alugo apt* d ou «em
garagem, quarto, sala. sala de re-feição Reformado. Rua Riachue-Io. 257/1117 ch. na portaria/ Tel.:236-0167/ 549-8354. Rosa
CENTRO - FGA Aluga: Aparta-mento. qto. (suite), sala, cozinha,banheiro, área. pintado. Rua doResende. RS 250.00 Tel.: 620-1953C10756
CENTRO — Pça Mauá. al. 3sls
qtos coz banh RS 600.00 Beco daEscadinhas. 7 Tr. Tel.: 240-0824.
CENTRO—Sala e quarto mobília-do e decorado. Rua Gomes Freire.RS 350.00 mais encargos, vistasexclusiva com Plantimóvel. Tel.:295-2245 / 2760547 Creci Jurídico.2217.

2 Quarto*
CENTRO — Aluga-se apto 2 qtos.sala coz banh área dep emp
garagem play s festa Rua do Re-sende 95/1303 Chaves port. Ro-naldo.
CENTRO - Reformado, com hidro-massagem, copa-cozinha. lavabo.2 qtos. 2 salas, armário. Av Caió-
geras, n'6/706 / esquina Av BeiraMar Chaves d porteiro RS 450.00Tel 533-1194

CENTRO — Ygrey segurança emadministração de imóveis Rua doCarmo. 9 gr 501 Tel.: 533-4757/533-5562/ 533-7292 Fax: 5247927Ygreyg openlink.com.br
SANTA TEREZA - Queiroz Concei-
ção aluga 2 aptos. 2 quartos/sala.área. 70m'. s/condominio. bomestado. Trav.Muratori,11. Tr. 232-9190 / queiroz(u,domain.com.brAB383

CASAS

2 Quartos
SAÚDE - Aluga-se casa de 3 quar-tos RS 350.00 outra de 2 quartos,RS 290.00 e 2 aptos quarto e salaRS 180,00 e RS 160,00 Sem condo-mlnio. Tel.: 256-9427 /2554770

Catumbi
Cidade Nova
Estácio
Rio Comprido

APARTAMENTOS

Conjugados
ESTACIO - Alugo con-
jugado, Rua Hadock
Lobo 11/804. fundos,
alto, R$ 250,00 Chaves
portaria Tel.: 233-8280

1 Quarto
RIO COMPRIDO — Aluga-se ouvende um apto quarto e sala. Tel.:962-89861. Sr. Ary.
RIO COMPRIDO - Rua
Cândido de Oliveira, 93
cl 01 apto 101. quarto,sala, saleta, cozinha,
ãrea c/ tanque, vaga p/carro. Reformado/ sin-
tecado. RS 350.00 Tel.:
273-7870
RIO COMPRIDO — Al. apt sla qtocoz banh R: Itapiru, 1088/101 chvapto 102 proc. Sra. Neusa RS250,00 Tr. Tel.: 240-0824.

2 Quartos
ESTACIO — Apart 401 Rua SantosRodrigues, 96 salão varanda fren-te 2 qtos. cozinha banheiro área
garagem RS 400,00 + taxas fiador2* a 6* Tel.: 223-0439.
RIO COMPRIDO - Masset. RuaBispo. 142 Ap 503, varanda, sala.02 qtos., 02 banheiros, garagem,piscina, sauna, RS 600,00 Chvsdom local Tratar Tel.: 240-2023 CJ330
RIO COMPRIDO - Liderança Imo-biliária aluga apto 501, 2 quartos.Praça Condessa Paulo de Fron-tim, 39. Aluguel RS 400.00 . Verlocal. Tratar R. Buenos Aires 41/3a andar. Tel.: 253-9935 / 253-3749.

3 Quartos
RIO COMPRIDO — RS 950,00 Ap-to, 3qtos, suíte, terraço, andar al-to, s / barulho. Garagem, s I condo-mlnio.Rua Antonio Pedro Galiazi.Tel.: 232-7360 / 507-2261
RIO COMPRIDO - Sala, 3 qtos. de-
pendência. Rua Tenente VieiraSampaio, 120 /402. RS 450,00 +taxas.Ver e tratar Tel.: 263-3697/5094175 Creci 6822.

Coberturas
RIO COMPRIDO - Liderança Imo-biliária aluga cobertura 04. 1
quarto. RS 280,00. Ver local TratarR. Buenos Aires, 41/3° andar. Tel.:253-9935 1 253-3749.

CASAS

2 Quartos
ESTÀCIO — Alugo casa Rua Vis-condesa de Pirassinunga, 87 com2qts, dependência, chaves casa 5.Tratar Av. Rio Branco, 151/301Tel.: 221-2075 C.14248

3 Quartos
ESTACIO — GAB. Excelente 3
qtos , sala, cozinha, área. RuaAníbal de Nèvolo, 185 casa 3. RS450,00 Sem condomínio. Infoma-
çóes Tel.: 533-8024 CJ4841.

4 ou mais Quartos
RIO COMPRIDO - Masset. Rua Ba-rão de Itapagipe 76, casa comer-ciai/ residencial. 06 qtos.. 03 sa-Ias, cozinha, deps, quintal, RS1.800 Chaves local Tel.: 240-2023CJ 330

Benfíca
Mangueira
São Cristóvão

APARTAMENTOS
Quartos • Vagas

SÃO CRISTOVÁO — Alugo quar-tos. Rua Bela 809, Rua ChavesFaria 230 e Rua Maia Lacerda 278.Tratar Tel.: 2342009
Conjugados

CAMPO SAO CRISTÓVÃO - SSoCristóvão 182, conjugados RS200.00, quarto/sala 250.00, ótimacobertura 400.00. Chaves portaria.Tratar dias úteis. Tel.: 240-0067 /240-0217 C-16833.
SÃO CRISTÓVÃO — Rua BeneditoOtoni 77, conjugados RS 200.00,
quarto/sala 250.00, dois quartos350.00. Dias úteis Tel.: 24<MX)67 /240-0217 C-16833.

1 Quarto
BENFICA — Al. apt sla qto cozbanh. Rua Costa Lobo. 404/201 fdsRS 300,00 Ver 5« f. 14 as 18 hs. tr.Tel.: 240-0824.

2 Quartos
SAO CRISTÓVÃO - Alugo Rua SSoCristóvão 516/309. 2qts, depen-dências. Marcar visitas e tratarAv. Rio Branco 151/301 Tel.: 221-•2075 C.14248

w
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Glória
Santa Teresa
APARTAMENTOS

Quarto» • Vagas
DIVIDE-SE — Apt* Catele pertoMetrô c/direitos. Sexo masc. s/vi-cios d comprovante de renda, tra-balhe dia todo. Ambiente familiarTel.. 646-5320 / 285-3431.

Conjugado»
CATETE - Adm Masset Rua PedroAmérico, 166/105/BI. B. Conjuga-do. banheiro, kit. RS 250.00 Cha-ves porteiro Tel: 240-2023 CJ330
GLÓRIA - Adm. Masset Av. Au-
gusto Severo, 232. Conjugados,sala e quarto. RS 200.00 Cha-ves porteiro Tratar Tel.: 240-2023CJ330
GLORIA - Conjugado,
cozinha, banheiro, pin-tado. bom estadol Rua
do Rússel. 496/812.
Chaves portaria. Tel.:262-9453 / 262-2230
2afeira
GLÓRIA - Hermenegildo de Bar-ros. 8/109 esquina Cândido Men-des Syma aluga excelente conju-
gado RS 280.U0 Chaves porteiroTr 2*f. Tel. 523-3344 Abadi 9554

1 Quarto
CATETE • Correia Dutra. 39 Andaralto Syma Aluga excelente esta-do. sinteco novo. sala. quarto se-
parado, cozinha, banheiro socialMarcar visitas RS 380.00 Tr. 21.Tel 523-3344 Abadi 294

I

CATETE - Rua Corrêa Dutra 1^8/104. Quarto e sala separados.?o-zinha e banheiro. RS 350,00^+taxas. Fiador Chaves portafia.Tel.: 252-0006 Creci 6.115 O
GLORIA — EMACI ALUGA Próxi-mo metro Benjamin Constant,'-80/703. sala. quarto, área. todo piq)a-do, aceita-se seguro fiança, qha-ves porteiro . Tratar Tel.: 262-6767
GLORIA — IMOVEST ALUGA -5*-
celente sala, quarto, armários, co-zinha, banheiro, área. dep..Q)S500,00 Rua Bejamin Constant, Ml205.-Tratar Tel.: 522-0193. Q
GLÓRIA - Rua santo Amaro. WJ607. Sala. quarto, cozinha. l»a-nheiro, área, dependênciasOleempregada, vaga na garagemjRS450,00 Tel.: 257-1599 ou 9916-93Ò5
SANTA TEREZA O-Apartamento mensal
s/fiador. R$ 449.30
c/café. piscina, esf*-
cionamento, jardins,ótimo ambiente Hotel
Bela Vista. Rua Pm-
coal Carlos Magno-5
Sta Tereza Tel.: 243-
9346

2 Quartos <3
CATETE - Apartamento mobiliadk),c/telefone, 2 qtos., sala, cozinSa,banheiro, jardim inverno. \$Í500,00 Artur Bernardes, 49. Mar-car visitas Tel.: 240-8878 /262-S47/5448812

ÍÃGLÓRIA - Adm Masset Rua Cdido Mendes, 236/807. Sal£l2
quartos, armários, dependência,
garagem, telefone. RS 800.00 diá-ves sábado local Tel.: 240-ZB23CJ330
GLÓRIA - Apartamento de/Í2
quartos, suite, 02 saias, banhettosocial, cozinha, área de serviço,dependências. Aluguel RS 50QS0+ taxas. Imobiliária Suíça TM.:540-8786 / 2394646 CJ1362 f*.203.
GLÓRIA - Rua do Russel. frenti/1.
por andar. sala. 2 quartos (or]aj-nal 3). dependências completas,
garagem. RS 990,00 Marcar yHf-tas Tel.: 521-3132 / 521-3143 Cwci25962 Rei. A ff
SANTA TERESA - Rua Santa C|»-tina 144/208, 68m'. pintura nÃia,02 qtos., sala, cozinha, deps cgn)-
pletas. Chvs local.- Infs Tel.: 2W-9437 Jl
SANTA TEREZA - Sala. 2 qug-tos, dependências completas^420.00 sI condomínio (possj]ftynegociação) Garagem a parterfl.Prefeito João Felipe, 560 Z. Var10:00/15:00h. Telefonar . antftlTel.: 232-7209/9231-3606'

3 Quartos —
SANTA TEREZA—EMACI ALUÊARua Alte. Alexandrino. 2600403, sala. 3 quartos, armários,de-
pendências, área. RS 600,00xas, chaves porteiro. Tratar "tel:
262-6767.
SANTA TEREZA - EMACI ALUE*Rua Almte Alexandrino. 1458 wtS-102, sinteco, novo reformaw,sala, 3 quartos, dependêncfttt,área, RS 500.00 + taxas, portãoNêlito. Tratar Tel.: 262-6767. £.

Flamengo
Laranjeiras

s&

m
«t

APARTAMENTO^
Quartos • Vagas ^FLAMENGO - Alugo 2 confortávflíçvagas para moça universitária^*!trabalhe fora. Residência familS*Todos os direitos. RS 150,00 cao)Tratar Tel.: 205-2527 li

Conjugados '<5
FLAMENGO - ADBAZE aluga ctS»
jugado amplo ótima localizaçãoRua Senador Vergueiro, 203/2WPara ver tratar. Tel.: 533-7222
FLAMENGO - Alugo conjugado ftfc250,00 Rua Almirante Tamanda/W41/904. Tratar Tel.: 509-0946
FLAMENGO — Alugo Rua 2 daDezembro. 73/608. Conjugado J#*formado. Por RS 300,00 Tratar AvrErasmo Braga. 227 Cob. 01 / ü*andar. Tel.: 533-9441 CREC111043"
FLAMENGO - RuaConjugado grande,-de frenle, fjfr.formado, pia granito, pintado, otkteco, interfone. Tel.: 256-7590JÍ'9625-6200/ 5440329
LARANJEIRAS - Conjugadâo, ex-celente localização, reformadlsftt'mo, andar alto, frente Hebraiçarvista verde/ Cristo, salào festasFacademia ginástica. RS 300,Tel.: 548-8497 /532-0677 /532-1263^8346478 C.4323
LARANJEIRAS — Indik aluga barratissimo, super conjugadâo c/ba1*nheiro, cozinha, ótimo estado, fH.200,00 Rua das Laranjeiras.-chq^ves/ Informações Tel,: 522-0047^CJ2214. 1—

a«
1 Quarto

FLAMENGO - Adm Masset. Rua.Marques de Abrantes 26/905, vt.randa. sala. quarto, cozinha, "WPnheiro, RS 400,00 Chaves sábado -
local. Tal : 240-2023 CJ 330 VÜ
FLAMENGO — Alugo Rua SitvelrauMartins, 157/309. Sala e quarta...separados. Por RS 400,00 Exc^Jflente estado. Tratar Av. Erasmo-Braga. 227 Cob. 01 / W andtPJTel.: 533-9441 CREC111043
FLAMENGO - Av. Oswaldo Cruz.Aluga-se apto. sala, quarto, ba-nheiro. cozinha, área de servjçtbanheiro de empregada. Em í"mo estado. Tel.: 558-6727 / 9151-^3274
FLAMENGO - IMOVEST ALUG§|excelente sala, quarto, armário^cozinha, banheiro, dép., área.RS 500.00 Rua Sáo Salvador, 1Ap. 706. - Tralar Tel.: 522-0193. ;,v";
FLAMENGO - Marques de Abrari-í|tes, andar alto, junto metrô. Arej§*i$do. tranqüilo, ótimo estado. Salà;tA
quarto c/armário embutido, cozi-nha, banheiro, tanque. RS 400.00+ RS 100.00 taxas. Tel.. 552-6"""96244711
FLAMENGO - Praia. Malavolti IAraújo. Residencial cl serviçoív panorâmica, duplex, hall. Iambo. salão, varandaço. quarto, sub,tâo + quarto reversível, plajC^ground, piscina, sauna. s.ginástí*;!.ca. coffe-shop lavanderia. 1 vagfcVRS 1.400 (AV-1137) Tel.: 52W886Í :.9612-2581 I 9996-3864 Crej|L4868MAemail: tafífljtrip.còm.br ™
FLAMENGO - Rua MarquêsAbrantes. 142/1101 Bl-A. Quartowsala. cozinha, banheiro e banhiLgro de empregada. Tratar Tel.. 2*106204 mm
FLAMENGO — Standart alugjSala/quarto, armários, depenccias. Amplo, claro, arejado. ^feicioso. Nada fazer! PossibIlidaJ
garagem. Excelente prédilRS500.00 Tel.:2864035 /9972-9ÍBNI144
FLAMENTO — EMACI ALUGA fiiBuarque Macedo. 8/801, sal.
quarto, cozinha. RS 350.00 + ta-xas, ver sábado 10 às 15. aceita-se seguro fiança. Tratar Tel.: 262-6767.
LARANJEIRAS • Rua das LaraM
jeiras. 43/702 BI.A Próximo metjDLargo Machado, ótimo qto. f WÊreversível, sala. ampla cozinha,
garagem. 60 m*. frente, armários.Tel.: 533-0066 / 5247081 C. 1368»
LARANJEIRAS — al aplo. slá.
qto. coz. banh. área RS 400,00 Ri#Sáo Salvador. 30/708 Ver 3*f. 8;JÍS
ás 12h. tr. Tel.. 240-0824. )>]

2 Quartos
COSME VELHO - luxuoso «iílTJ*
deslumbrante armários. 2 qts su^^
te. vaga. play Cosme Velho 41flH
1006 95m' RS 870.00 Tratar 53^^
7292 ' 533-1757 Ygrey CJ 3603 _
FLAMENGO - Adm Massel Rua
Paissandu. 3631801 Varanda. sfSJJIa. 2 qtos. armários, telefone, gragem RS 850.00 Chaves domirv~**
go local Tel 240-2023 CJ330
FLAMENGO — Excelente apart*.yç
mento sala. quarto, área. cozinha. |banheiro R. Osvaldo Cruz. 90 a
to 101/502 RS 300.00 40m2. Tel */533-7292 / 533-4757 Ygrey-CJ ,V,3803 ç**
CLASSIQUALIFICADOS516-5000 • Essa hnha vende tudo.Am rvy> rie a R* ^ a» ^ 1 oh
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FLAMENGO • Imperdlvel R SâoSalvadorl 95m*. vista Cristo/Pãode Acúcar. sala. 2 quartos, armá-rios. dependência, sol manhã, arv'dar alto RS 500,00 ? taxas. Tel.:
558-8190 1 826-0131/ 9914-0719 Cf•26010
FLAMENGO — Junto metíS trente
sala amplos 2qtos cozinha de-"fcend sem vaga RS 600.00 avalia-
mos seu Imóvel Ev. Imóveis CR
30745 Tel.: 294-5137 9623-7340
FLAMENGO — Oportunidade.Alugo. 3 qtos., transformado 2
qtos. armários, suite, lavabo. coz.

irfeps amplas, garagem. Apenas
,ft$ 750.00. Tel.: 552-3003 / 9112-

6912 Creci 6906.
FLAMENGO — Rua Paulo VI 500/
.1502 amplo sala 2 qtos (suite) co-
tinha banheiro área dependência
garagem armários vista Baia
Guanabara Bervel Tel.: 9941-7176532-5606 532-5566.

BOTAFOGO — EMACI ALUGALinda vista, enseada Botafogo.Rua Marques Olinda. 10 apt 1106.
conjugadâo. cozinha área. RS
350.00 + taxas, chaves porteiro.Tratar Tel: 262-6767.
BOTAFOGO - Excelente conjuga-
dâoü! Frente sala. salete separa-
da, pintura, sinteco e fogão no-
vos!!! RS 320.00 Fiador. Praia
Botafogo. 316/414 Chaves Marcar
Diariamente. Tel.: 235-3451 / 9969-
5963
BOTAFOGO - Praia 316/12" arv
dar Conjugadâo c/kitnete, claro,
arejado RS 300.00 Tel.: 294-4315BN1136C 2613

HUMAITA - Aluga-se apt- 2 qtos.cl suite, varanda, banheiro, sala edependências, garagem. R MarioPederneiras. 35/203 T. 527-9277

FLAMENGO — Senador Vergueirotala dois ambientes 2qtos 2 ba-
nhetros ótima cozinha dependên-
cias garage aluguel RS 700.00 Tr.
9175-2552 5490437 CJ 2202.
LARANJEIRAS — Ótimo estado
•ala. 2qts cozinha, área, banheiro• dependências R Conde de Bae-
pendi 124/706 73m» RS 565.00 Tel
533-7292 / 533-4757 Ygrey CJ3803.
Laranjeiras - Queiroz concei-
çáo aluga apto 2 quartos (1 suite).tí armários, vaga. ar cond., fogão,
geladeira, ótimo estado. R. Soa-ces Cabral 46. Tr. 232-91901 quei-rozia domain com br AB 383
LARANJEIRAS — Alugo sala. 2
quartos, cozinha, banheiro, de-
pendências empregada. Rua Prof
Estelita Lins. 148/206. - Chaves
administradora. T.533-1455 /533-
1632 C 9448
LARANJEIRAS — Apartamento 2
qtos. sala. armários embutidos,deps completas, prédio com área
de lazer, piscina. RS 550.00 Tratar
Santana Tel: 9611-9626 / 612-1677
Dias úteis
LARANJEIRAS - DepartamentoJurídico de Empresa Multinacio-nal necessita de imóveis vazios,
mobiliados ou nâo. nivel diretoria.
Aceitamos outros bairros zona
sul. Dra. Rosangela Tel.: 523-1499

3 Quarto*
FLAMENGO - Adm. Masset, Rua
Conde de Baependi 23/401. sala.
03 qtos.. banheiro, dependência,
móveis, telefone, RS 650.00 Cha-ves domingo local. Tel.: 240-2023
CJ 330
FLAMENGO - Departamento Jurí-dico de Empresa Multinacionalnecessita de imóveis vazios, mo-
biliados ou nâo, nivel diretoria
Aceitamos outros bairros zonasul. Dra. Rosangela Tel.: 523-1499
FLAMENGO — Marquês de
Abrantes. próximo metrô, salão
em 3 ambientes. 3 qtos. com ar-
mârios (ste.) garagem. RS 1.100
Tel.: 539-5830 / 9965-5238
FLAMENGO — Muttinacional ne-
cessita apartamento 2, 3. 4 qtos,
para funcionários e diretores paralocação ou venda. Tel.; 239-9575.
Sr. Cordeiro.
FLAMENGO - Oswaldo Cruz. 149/
25° andar. A -? deslumbrante viS'
taü A + completa área lazer. 3
suites, mobiiiado. vaga. RS 2.300
Tel.:513-2256 / 513-2259 / 521-0014Creci 17957
FLAMENGO - Praia. Vistão 300^,2 salões, jardim inverno, cozinhamontada, lavabo, sala tv, 3 quar-tos armários. 1 suite, closet, 1 va-
ga. proprietário. Tel.: 247-1544
FLAMENGO - R. Gentil, quadra
praia/aterro, reformado, salas,
quartos (suite) armários, banheirocl hidro massagem, reformados,
cozinha, armários, dependências,sem vaga. RS 800,00 + taxas Tel.
523-1499 exdusivo

BOTAFOGO - Sáo Clemente. 105apto 109. Póximo Metrô. Syma
aluga ampto conjugado, pintado,sinteco novo. RS 280,00 Chaves
porteiro Tr. 2*f. Tel.: 523-3344Abadi 294.
URCA - EMACI ALUGA Mal.Cantuária. 42 apt 203, frente pró-ximo cabine PM. conjugado kit,
todo reformado. RS 400.00 + ta-xas. chaves p/lavor 202. TratarTel.: 262-6767

1 Quarto
BOTAFOGO -19 de Fevereiro, 75/806. Sala quarto armários, depen-dências completas, garagem con-
domínio. RS 450,00 Tratar Av. 13
de Maio, 47/1606. Tel.: 240-6942/220-2816
BOTAFOGO — Alugo Sala. OT.Coz. Banh. Dep. Emp. Garagem.Rua Voluntários Pátria 37/302.chaves local tel.: 533-1455 533-1632 CR 9448
BOTAFOGO - Aluga-se apto 609 R.
Lauro Miller n* 36. sala. quartoc/armários, suite, cozinha c/arms.Semi-mobiliado Tel.: 220-0092 RS
600,00
BOTAFOGO — Excelente aparta-mento sala. quarto, cozinha, ba-nheiro. R.da Passagem. 78 apto413 RS 440.00 29m. Tratar Tel.:
533-7292 533-4757 Ygrey Cj.3803
BOTAFOGO - Praia. Vista deslum-
brante, 10" andar, próximo metrô,
curta/mèdia locação, sala. qto.mobiiiado, equipado, excelente
prédio Proprietária Livia Tel..558-4293 Noite 
BOTAFOGO - RJ 440.00 Álvaro
Ramos 451. ótimo sala. quarto,banheiro, cozinha, área, varanda,
banheiro serviço, apto reformado/ pintado Tel: 551-2035 / 552-8355/ 239-8431
BOTAFOGO — Rua Voluntáriosda Pátria 371 / 506 Sala e quartod vaga. RS 450,00 Ver aos domin-
gos de 9 às 17h. Tratar c/ LuciTel: 262-8003
BOTAFOGO — Rua General Poli-
doro n" 20 / 305. Sala e quarto. RS
400,00 Chaves portaria. Tratar c/
Luci Tel : 262-8003
BOTAFOGO - Rua Bambina. Alugo
ou vendo excelente apto. térreo,de frente, sala grande, quarto am-
pio cl armário, espaçosa área cl
tanque, cozinha e banheiro grarv-de RS 495,00 condomínio RS
130.00 Tel.: 494-4213 / 239-5095
BOTAFOGO - Sala e quarto. Rua
Conde de Irajá 520 / 204 fundos.
Chaves cl porteiro RS 440.00 Tra-
tare/Luci Tel .262-8003
BOTAFOGO — Voluntários. Sa-lão, qto. acarpetados. armários,banheiro, cozinha, area. 2 por an-
dar. 60 m'. frente. RS 450,00
taxas Fiador Tel.: 527-7255
HUMAITA — Alugo com varanda,sala. dois quartos (suite) armá-rios, garagem, sauna. piscina, te-lefone segurança, tranqüilidadeRS 900.00 Casa Nossa. Tel: 540-7542 Cr. 2835.
HUMAITA — Residencial com
serviços mobiiiado telefone va-randa sala quarto cozinha banhei-ro dependências playground pis-cina garagem RS 900.00 + taxasfiador Tel.: 2394499 CJ 1252.

2 Quartos
BOTAFOGO - 2 qlos., sala, cozi-nha, banheiro, área, mobiiiado.Praia de Botafogo, 360. RS 500.00Marcar visitas. Tel.: 240-8878 /
262-5407 / 544-8812

FLAMENGO - R. Paissandú. 180,
próximo Metrô, Marques deAbrantes, alugo sala, 3 quartos (1suite), deps, garagem. RS 950.00Marcar Visitas 2* f. Tel.: 523-3344.Abadi 294
FLAMENTO — EMACI ALUGA Vis-ta para Baia Guanabara. PraiaFlamengo, 98/803. sala. 3 quartosarmários, dependências, gara-gem. chaves porteiro. Tratar Tel.:262-6767.

BOTAFOGO - Adm Masset RuaSão Clemente. 271/304 Varanda,sala, 2 quartos, cozinha planeja'da, banheiro, circuito TV, depon-dências. garagem. RS 800,00 Cha-ves porteiro Tel.: 240-2023 CJ330
BOTAFOGO - ADBA2E aluga As-sis Bueno 09'205/302 ótimos ap-tos. sala dois quartos, cozinha,dependências completas. Chaves
portaria tratar. Tel: 533-7222

LARANJEIRAS - Alugo apto180m', prédio novo, 3 quartos,suites, banheiro, lavabo. saláo.varanda, copa-cozinha. depen-dências. 2 garagens, play. RS1 000. Tel.. 24-2213436 CJ 2588
LARANJEIRAS — Brito CordeiroRua Gago Coutinho andar alto sa-la 3qtos armários banheiro socialárea dependências completas ga-ragem RS 800,00. Tel.: 239-9575
(JB0012).
LARANJEIRAS - Parque Guinle.R.Paulo César Andrade, frentePalácio, excelente, salão. 3 qtos.suite, closet. armários, ampla co-unha, dependências completas,
garagem. RS 1.700 Tel.: 533-9898 /9654-2342

Coberturas
LARANJEIRAS - R das Laranjei-ras. 192 cob.1207 Bl 1. 3qtos, va-randa. cozinha, banheiros, terra-
ço. c/play, sauna. piscina, vagaTratar Tel.: 240*204

CASAS

3 Quartos
LARANJEIRAS — Bela rua. casamoderna duplex, salão, sala inti-ma. jardim gramado, piscina. 3/4
quartos, cozinha planejada, gara-gem grande. Tel.: 547-9119 CJ1043.

4 ou mais Quartos
LARANJEIRAS • Parque Guinle.Salões, varandas, 4qtos. piscina,área lazer, garagem. 350m'. se-
gurança. RS 2 000 . Rua AlfredoModrake. 233. Tel.: 55M269 / 252-6282 / 9966-2348
LARANJEIRAS — Excelente casa
perto do Fluminense. Salas. 6qts,sotão. varandas, pequeno jardimRS2.600 Combinar visitas Tel.:541-5171
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa linha vende tudoAnunae de 21 a B* teira até as 19h.

Botafogo
Humaitá
Urca

APARTAMENTOS

Quartos » Vagas
BOTAFOGO — Alugo vaga RS150.00. Próximo metrô Botalogo. ámoça sem vícios que trabalhe fo-ra/estude Vista lateral mar. Tel.:2958157 Noite
BOTAFOGO — Alugo qto. moçaou rapaz sem vicio, que estude outrabalhe fora. pequeno RS 150.00.
grande RS 200.00 + taxas Tel.:21-537-3504

BOTAFOGO - ADBAZE aluga ótimo sala. dois quartos com armá-rios. dependências, garagem, pis-cina. Pinheiro Guimarães 115/904
Bl 02. Para ver tratar. Tel: 533-7222
BOTAFOGO - Aluga-se aparta-mento salão c/varanda, 2 qtos. c/suite, varanda, banheiro, depen-dências. 2 vagas garagem. Ruadas Palmeiras 79/ 401 Tel.: 527-9277
BOTAFOGO - Álvaro
Ramos. Todo mobília-
do. 2 qtos. (suite), sa-
Ia, cozinha, wc social,
dependência, seguran-
ça, sauna, vaga gara-
gem. RS 800,00 Tel.:
508-9973 /224-3395 h.
c. Neto

HUMAITA — Alugo apartamento102 Largo dos Leões. 63.2 qtos.. 1
suite, dependências, garagem,ver local com porteiro. RS 850,00.Tratar Tel: 852-3483 Z852-3472/9113-4391 J.Almeida.
HUMAITA — n*60. Salão, amplo 2
quarios. cozinha banheiro, depen-dência. claro e arejado. s/gara-
gem. pronto morar. RS 850,00 +taxas Tel 434-3004 / 434-0294 /9972-8666 / 9985-1337 Cr 4837 JG
HUMAITA - Residen-
ciai Lagoa, R. Humaitâ.
282 Syma aluga. sala. 2
quartos (suite), armá-
rios, deps, 1 vaga, ser-
viços hotelaria, pisei-na, sauna, ginástica e
etc. RS 900.00 Tr. 2» f
Tel.: 523-3344. Abadi
294
URCA - R. Gentil, casa super sim-
pática. salão, tábuas corridas,
mobiliada. 2 quartos (suite) armá-
rios. banheiros, cozinha equipa-
da. tudo novo, estacionamento RS
2 000 Tel : 523-1499

3 Quartos
BOTAFOGO -19 de Fevereiro, ôti-
mo saláo, 3 qtos., banheiro, exce-
lente estado, dependências, gara-
gem. 110 m'. RS 900.00 + taxas.
Marcar visitas. Tel.: 533-5159 C.17053.

COPACABANA — EMACI ALUGA |Rua Barata Ribeiro. 418 apt 316.
conjugado kit. aceita-se segurofiança, RS 300.00 + taxas, chaves
porteiro Tratar Tel. 262-6767
COPACABANA • Av. Copacabana610/12* andar. Frente. RS 250.00Marcar visitas Tel.: 2408878 /262-
5407 /544-8812
COPACABANA — Indik aluga per-tinho praia, conjugado c/banheiro,cozinha. RS 250,00. Rua Sá Ferrei-
ra. 215 Chaves/Informações Tel.
522-0047. CJ 2214
COPACABANA - Adm. Masset Av.
Copacabana. 387/1208. Conjuga-
do. banheiro, cozinha. RS 300,00
Chaves sábado local Tel.: 240-
2023CJ330 
COPACABANA • Siqueira Cam-
pos. esquina Atlântica, reformado,
claro, arejado. edificio familiar,
condomínio barato, RS340.00 só
fiador. Tel.:742-1941 (Tetesòpo-lis). Tenho outros
COPACABANA - Figueiredo Ma-
galhães. 9S0 /800 . Conjugadâo.Chaves porteiro. RS 350,00 Tel.:
263-3697 <509-4175 Creci 6B22.
COPACABANA — HALO EM-
PREENCHMENTO ALUGO. Av. N.
S. Copacabana. 796 / apartamento
312. Lindo conjugadâo. banheiro,
cozinha. RS 350.00 + laias. Vist-
tas Tel.: 256-8721 CJ 3917 (Rei.AAL 101).

1 Quarto

BOTAFOGO - Morada do Sol. 3
qtos., sala. 2 banheiros, cozinha,copa. dependência, garagemGal. Góes Monteiro, 8/502 BI. F.
RS 1.000 Chaves portaria Tel.:
240-8878 /262-5407 /544-8812
BOTAFOGO — Multinacional ne-
cessita de apartamento 2. 3, 4
qtos para funcionários, diretores
para locação e venda. Tel.: 239-
9575 Sr. Cordeiro.
BOTAFOGO - Rua Fa-
rani, 23/503. Qto e sa-
Ia. dependências com
telefone, reformado,
com vista. R$ 500,00
Ligue Tel. 295-3059 /
275-7523 Cr 17.790
BOTAFOGO • Rua Vicente de Sou-za. Próximo metrô e Shopping.Excelente apto. 03 qtos., suite,
deps completas, varanda, gara-
gem. Tel : 509-2104 / 9142-2567
BOTAFOGO — Sala. 3
qtos. lOOm1. claro,
arejado. banheiro, co-
zinha amplos, área ser-
viço grande aberta,
deps compls, prédio 3
andares, apartamento
(1/por/andar) total-
mente reformados, es-
tado de novo. rua no-
bre. sem saida Hua
Goethe. sem garagemR$ 850,00 + RS 80.00
condomínio. Tratar
Flávia Tel.: 286-7038
BOTAFOGO - sala. 03 quartos, co-
zinha. banheiro,dependências,
garagem Imobiliaria Suiça tel.:540-8786/239-4646 CJ 1362 Ref:303.
URCA • Alugo só pessoa jurídica,apartamento 190 m', vista Bala
cinematográfica. 3 quarios, suite,
saláo, copa-cozinha, dependên-cia, armários, garagem. RS 2.200 .
Tel.: 24-2213436 CJ 2588

4 ou mal* Quarto*
COPACABANA • DepartamentoJurídico de Empresa Multinacio-nal necessita de imóveis vazios,mobiliados ou não, nivel diretoria.Aceitamos outros bairros zonasul. Dra Rosangela Tel.: 523-1499
URCA - Vista para o pào de açúcare verde, casa dúplex. 03 s^ias, 06
quartos(02 suites), copa/cozinha
planejada, lavanderia, escritório.580m' área útil, 10 vagas, sala de
ginástica, sala de tv e som. Imobi-liária Sulca Tel: 540-8786 / 239-4646 CJ1362 ref. CA2.

Cobertura*
BOTAFOGO — Alugo sala. 2 quar-tos. demais dependências Rua daPassagem. 781 cobertura 02. Tra-
tar T.533-1455 /533-1632 C.9448
HUMAITA — Newlar A42 cobertu-rinha duplex, vista lagoa terraço
piscina, sala 3 qts. (suite) 2 bnhs.
dependências excelentes armá-rios 2 vagas Tel.: 239-76471 9913-6505 CJ 1327.

CASAS

4 ou mal» Quarto»
URCA - Excelente casa duplex. to-
talmente reformada, sala jantar 3
quartos, suite, armários, deck /
piscina. Tranqüila / segurança RS
3 300 Temos outras. Internado-
nal (Engltsh Spoken). Tel.: 247-
9686 / 522-1818 / 267-3722Ci 4598

BOTAFOGO - Aluga-se apto. 1009R Senador Vergueiro, 250-A. sa-Ia. 2 quartos, cozinha, banheiro.Tel 220-0092
BOTAFOGO - Ampla vista Baia /
Corcovado / Verde. 2 quartos clarmários, dependècia e garagem.Com pintura e sinteco novo. RS700,00 Rua Lauro Miller. Informa-
çóes Tel.: 576-6661
BOTAFOGO - Apartamento 2
qtos., sala, cozinha, banheiro,área, dependência, varanda, ga-ragem. Muniz Barreto. 333. RS600,00 Visitas. Tel.: 240-8878 / 262-5407 / 544-8812
BOTAFOGO - Barào Lucena, 124 .
Condomínio fechado, segurança,
próximo ao metrô. 2 quartos, sui-tes. salão. bar. varandas, armá-rios todas dependências, quartoempregada, cozinha, sauna. pis-cinas. salão festas. play. quadra,sala ginastica. garagem RS
800,00 Tel.: 255-1401 comercial /
549-6715
BOTAFOGO — Brito Cordeiro jun-to ao metiô fundos andar alto sala
2ambs. 2qtos armários banheirosocial dependências garagem RS
750,00. Tel.: 239-9575 (JB0036)
BOTAFOGO — Edificio Promena-de São Clemente alugamos amploapartamento frente, alto. 2 quar-tos c/vaga. área lazer, sauna. pis-cina RS 780,00 Tratar MargaretTel.: 221-6031
BOTAFOGO — Executivo procuramoradia simples pratica e des-complicada na Zona Sul (sem ga-ragem) podendo também dividirapartamento ou casa Tel. 9152-0034.
BOTAFOGO - Excelente aparta-mento, varanda, sala. 2 qtos.. sui-
te. cozinha c/armários, dependên-
cias. telefone. garagem,infraestrutura completa RS 900,00+ taxas Tel.: 544-0567 / 524-6248Comercial C 25824

URCA — Quarto. 10
ma, c/armário embuti-
do, telefone, e todos
os direitos RS 450,00
Possibilidade NET e In-
ternet. Tel: 295-1008

Conjugados
BOTAFOGO - Apartamento con|i>-
gado Praia de botafogo. 316/818RS 230.X Marcar visitas Tel: 240-8878 /262-5407 /544-8812
BOTAFOGO — Conjugado próxi-mo ao metro quarto, banheiro, co-zinha. R Sào Clemente 127 bl Bapt 209 27m' RS 420.00 carência.Tel 533-7292 / 533-4757 Igrey CJ3803

BOTAFOGO - Melhor localização,
silencioso., próximo ao me tró? 1
suite * 1qto ? 1 banheiro, sala
com varandinha. dependênciascompletas, cozinha, garagem,play. RS 745,00 contato ou Tempo-
rada Tel.: 253-01661 9128-3608 /
5J9-8369
BOTAFOGO — Para alugar imó-
veis faça o seguro que substitui ofiador Garantido pela seguradoracom 53 anos tradição Tel. 524-6528 / 524-4042
BOTAFOGO - Queiroz Conceiçãoaluga excelente apto.. 2 quartos(isuite). varanda, dep emprega-da. vaga. R General Severia-no.172. Tr. 232-9190 / queiroziu '/
domain com br AB 383
BOTAFOGO - Rua BartotomeuPortela. 50/304 Varanda, sala.2quartos. dependências, play. va-
ga Tratar Tel 2406204
BOTAFOGO -Varanda. Sala. quar-to. quarto reversível, banheiro so-ciai. cozinha, banheiro de e^pre-gada. vaga. piscina sauna play.saláo de festa Imobiliaria Suiçatel 540- 8786/239-4646 C| 1362 ref.208
BOTAFOGO — Ygrey segurançaem administração de imóveisRua do Carmo. 9 gr 501 Tel: 533-7292/ 5334757 Fax 524-7917 Y-crey j openlmk com br
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APARTAMENTOS

COPACABANA - Hotel Residên-
cia, quarto e sala, mobiliados, tv
cor, ar condicionado, telefone, ga-ragem. Preços especiais Reveil-
lon.Tel. 507-5184
COPACABANA - Sala/qto separa-
dos c/armário embutido, banh.
completo, cozinha, todo pintado.R Prado Jr. RS 490.00 Tratar Tel.:
533-1544 / 232-5226 Cr 18528
COPACABANA — EMACI ALUGA
Rua Sá Ferreira, 228 apt 837,
sala, quarto, cozinha, banheiro,
todo reformado,ver sábado 10 as
15 RS 280,00 + taxas. Tratar Tel.:
262-6767.
COPACABANA — EMACI ALUGA
Rua Barata Ribeiro, 502 apt 215,
saleta, quarto, cozinha, aceita-se
seguro fiança. RS 350,00 + taxas,
chaves porteiro. Tratar Tel.: 262-
6767.
COPACABANA — Alugo aparta-
mento quarto e sala. todo refor-
mado. Rua Souza Lima. 363/1.003.
Chaves administradora. T.533-
1455/533-1632 C.9448
COPACABANA — Alugo aparta-
mento sala quarto, dependência,
área. telefone, armário, garagem,aparelhos de ar. rua FigueiredoMagalhães 975/901 ver 10 às 13h
Tel.: 263-9681 Cr.21523
COPACABANA - Lindo aparta-
mento. Sala, quarto, mobiiiado.
pronto mudar antes Reveillon. RS
400,00 Contrato anual. Fiador ou
seguro fiança. Tel.: 285-5641 /
205-3339 / 9714-6455.
COPACABANA — Alugo quartosala vista mar Constante Ramos
armários embutidos telefone acet-
to depósito 3 meses RS 650.00 en-
cluidas taxas. Tel.: 250-6975 Creci4529.
COPACABANA — Brito Cordeiro.Ministro Viveiros de Castro, andar
alto, reformado, sala, quarto se-
parados, armários, cozinha, cabe
geladeira, fogão, RS 500,00 Tel.:239-9575 (JB0013).
COPACABANA - Prado Júnior.298/12° andar. sala. qto. separa-dos. ármários, taco, mobiiiado,reformado, 4 p/andar, frente, vistamar. Tel.: 262-3657 / 220-5410 /
262-9920
COPACABANA - R. Gentil. Raul
Pompêia. Residencial AtlânticoPalace. sala. quarto, mobiiiado,
varanda, cozinha americana, ba-nheiro. vaga, RS 1.500 txs inclusasTel.: 523-1499 Exclusivo
COPACABANA - R. Gentil. Lido
quadra da Atlântica, mobiiiado,sala, 03 qtos., armários (suite),banheiro, cozinha equipada,deps, vaga. Tel.: 523-1499 Aceita-se Temporada
COPACABANA - R. Gentil. Posto06. alto, reformado, sala, quartoseparados, armário, cozinha (ca-be geladeira e fogão), armário,banheiro. RS 400,00 + taxas. Tel.:523-1499 Exclusivo
COPACABANA - Av. N. Sr* Copa-cabana. 441/707. 2salas, Iquarto.cozinha e banheiro. Tratar Tel.:240-620
COPACABANA — próximo metrôRua Assis Brasil, 194/201. ótimosala quarto, + 1 reversível, cozi-nha e banheiro RS 550.00 Tel.:
242-2518 / 232-6300 / 9622-3565Cr. 22925
COPACABANA — Rua
Siqueira Campos 143/
452 BI.F. sala, quarto,cozinha, banheiro, du-
plex. acarpetado, RS
550.00 tratar Tel.: 240-
4427 / 9135-9682 / 242-
3266 Fiador
LEME - Excelente sala/quarto,amplo, claro, cozinha, banheiro,armário embutido. RS 470,00 c/fia-dor R. Gustavo Sampaio, 738/606.Chave local. Tel.: 568-0194.

COPACABANA — Av. Atlântica 8*andar Vista Cinematográfica1!! 2
quartos, salão, sala jantar, depen-dências. mobiiiado Anual. Prefe-rência Multinacional. USS 1800Tel.: 523-2279

3 Quartos
COPACABANA - Rua 5 de Julho,226. Apartamentos, sala. 3 qtos..dependências, s/garagem. RS800.00 f taxas Chaves porteiro.Tratar Tel • 533-5123
COPACABANA - Óti-
mo apartamento! Sa-
18o, 3 qtos.. cozinha,banheiro, lavabo, de-
pend&ncias. Rua Barão
de Ipanema, 139/702.
Chaves c/porteiro.
Tel.: 262-9453 / 262-
2230 2-feira
COPACABANA — Multinacionalnecessita apto. 2. 3 e 4 qtos parafuncionários, diretores, para loca-
çáo ou venda. Tel.: 239-95751 Sr.Cordeiro.
COPACABANA — Ygrey seguran-
ça em administração de imóveis.Rua do Carmos. 9 Gr. 501. Tel.:533-4557/ 533-5562/ 533-7292, Fax:524-7917 ygreyp j openlln com br
COPACABANA — Alugo ótimo sa-Ia, 3 quartos, garagem. RS 600.00taxas Rua Joseph Bloch, 491803.1 Mês de carência. Tel.: 710-0619 / 537-8722 / 9984-3200
COPACABANA • Rua PompeuLoureiro. 20/701. Sala, 3 qtos. clarmários, dependências compie-tas RS 750.00 Tel.: 220-2816 /240-6942 Tratar Av. 13 de Maio 47/1606
COPACABANA — Próximo BarãoIpanema, alugo 3 qtos c/armários,sala 2 ambientes, banheiros, cozi-nha. deps, vazio, aluguel apenasRS 850,00. Tel.: 552-3003 / 9112-8912 C.8906.
COPACABANA - Temporada Re-veillon curta. Apto de 1/ 21 3/ 4i. com telefone, ar. vaga. total-mente mobiiiado Tel.: 523-1244 /9948-7455 Cr 19.968
COPACABANA - Alugo apto 702.Av. Copacabana 1.099. Salão. 3
qtos, armários, demais dependên-cias. Chaves apto 802. RS 670,00taxas. Tratar Dra. Ivone Tel.:220-7579
COPACABANA - IMOVEST ALUGAexcelente sala, 3 quartos, armá-rios. cozinha, banheiro, dep.,rea. Al. RS 750,00 Rua Miguel le-mos, 123/704 - Tratar Tel.:522-0193.
COPACABANA — Rua Anita Gari-balde. Frente, ótimo estado. Sala,3qts, 2banhs, garagem, depen-dência, play. R$1.500 Tel.:541-9712 /235-2485 /9624-1469 Cr.4922.Necessito outros
COPACABANA • Do-
mingos Ferreira, Syma
aluga c/ 102 ma, pró-ximo Santa Clara. Sa-
lão. sala jantar, jardiminverno, 3 quartos cl
armários (1 suite),
deps, garagem. Tr. 2'
f. Tel.: 523-3344 Abadi.
9554
LEME • Av. Atlântica. Salão, 3
qtos. suite, totalmente mobiiiado.Temporada para Reveillon, ar, te-lefone. 1 vaga. Tel.: 523-1244 /
9948-7455 Cr 19.968
LEME — Frente, alto. sol manhã,salão, 3 quartos, armário embuti-do, dependências completas, RS
900,00 + taxas Exijo fiador. Direto
proprietário Tratar Tel.: 275-3269 /
9678-2076

4 ou mal» Quarto»
COPACABANA - Reveillon 160m'.Quadra praia, 1p/andar, 2 salas,varanda. 4 qtos, armários embuti-dos, 2 banheiros, cozinha, depen-dências empregada, área serviço.Tel.: 256-7590 /9625-6200/544-0329
COPACABANA - Quadra da praia,p/ andar, 2 salas, varanda már-more, 4 qtos. armários embutidos,banheiros em mármore, cozi-nha. dependências empregada,área serviço. Tel.: 256-7590 / 9625-6200 / 544-0329
COPACABANA NEWLAR A41 —
Rua Leopoldo Miguez (200m2) sa-lão lavabo, 4 qts. (suite) 2 bnhs.cozinha, dependências, vagabons, armários RS 1.500
COPACABANA - Av. Atlântica.Vistão 3 salões, 4 qtos. suite, Pos-to 2. banheiro social, telefone,copa-cozinha. dependência,
ga. RS 3 800 Tel.: 523-1244 / 9948-7455 Cr 19.968

IPANEMA - Aluga-se apartamen-to. sala, quarto, cozinha, varanda,todo novo RS 600.00 próximo praiaHenrique Dumont Tel.: 295-0549 I9654-5224
IPANEMA — EMACI ALUGA RuaAntônio Parreiras, 51 apt 803,frente, sala. quarto, armário, va-randa. cozinha, chaves porteiro.Tratar Tel : 262-6767.
IPANEMA — Excelente apt°. JúlioCastilho. 55. novíssimo, reforma-do. outro Vise. Pirajá. 463. todosfrente, claros, vista. sala. coz..
quartão. armários, RS 650,00 +
txs , Tel.. 247-3362.
IPANEMA — Malavolti & Araújo.Reveillon 2000 . Varandinha, 50m
praia. sala. quarto separado, ba-nheiro. cozinha, ótimo ponto, tudo
pertinho. RS 650.00 (AV-1140) Tel.:
523-4886 I 9612-2581 / 9996-3864Creci 4868MAemail: tafiu %
tripcom.br

LEBLON — Excelente apartamen-to mobiiiado telefone varanda
3qtos armários 2bnhs copa/coz.dependências playground gara-
gem ótimo prédio RS 1.800,00
Mansion House Tel.: 239-4499 CJ
1252.

IPANEMA - Rua Jangandeiro. 40/ 801. Sala / quarto com armário.Chaves Genilson. 2* à sabado ex-
ceto de 12:00h ás 15 OOh. Tel.: 252-6148 / 252-6147 1 252-6146 Adriana
IPANEMA - Sala quarto separado.3 aptos pl andar, mobiiiado ounâo. direto proprietário RS 500,00condomínio RS 90,00 Tel.: 247-3106
LEBLON — A Zirtaeb R Dr. Mar-
ques Canário. 24/509 sla qto banhcoz e área. RS 370,00 + enes.Chvs port. Tr R.Alfândega, 108Tel.: 509-7992 Creci J 101 Abadi 2.

2 Quarto*
GRAJAU - Sala. 2 qtos e depen-dências. RS 400,00 Rua Nossa Se-nhora de Lourdes 186 / 102 fun-dos. Chaves portaria. Tratar clLuci Tel : 262-8003
IPANEMA — Apart-
hotel. 2 suites, aluguel
ou temporada, vaga
telefone, mobiliada,
Tel.: 549-8410 /991-2869
IPANEMA — A Zirtaeb R. Redervtor 152/ 401 var amplo salão 2 qtos(suite) 2 banhs. coz. área deps.emp. 140m2 garag. 1* locação RS2.000,00 + enes. tr. R. Alfandega,108 Tel.: 509-7992 Creci J101 Aba-di 2.
IPANEMA — Chindler Administra-dora aluga Prudente de Moraes750/1301. 1 por andar, vista mar,Cristo Redentor, salão. 2 qtos., 1
suite, armários, dependências deempregada. 2 vagas. RS 3.200Te!: 221-6453
IPANEMA - Departamento Juridi-co de Empresa Multinacional ne-cessita de imóveis vazios, mobi-liados ou não. Nivel de diretoria.Aceitamos outros bairros zona
sul. Dra. Rosangela Tel.: 523-1499
IPANEMA — Gomes
Carneiro. Syma Aluga
totalmente reformado,
frente, sala, 2 quartos
(pequenos), armários,
deps, sinteco novo,
perto praia, RS 800.000
Tr. 2a f Tel.: 523-3344.
Abadi 294
IPANEMA — Para alugar imóveisfaça o seguro que substitui o fia-dor. Garantido pela seguradoracom 53 anos tradição. Tel.: 524-6528 / 524-4042
LEBLON — Alugo sala. 2qts, de-
pendências, reformado, Rua Ge-neral San Martin. R$800,00 condo-mlnio RS130.00 Tel.:239-3000
LEBLON - Apartamento de 2 quar-tos, sala. cozinha, banheiro, ar-mários 6 portas, sinteco e pintura.Rua Aristides Spinola. 88 /ap. 701.Chavesporteiro. RS 750.00 . Tel.259-5411
LEBLON — Brito Cordeiro. Timó-teo da Costa. 1100 total infra-es-truturada pronto morar varandâoi 2 quartos armários suite de-
pendências 2 vgs RS 1.200.00 Tel.239-9575 (JB0014)
LEBLON - R. Gentil, Capitão CésarAndrade, alto, vista maravilhosa,sala. 2 quartos, armários, banhei'ro. cozinha, dispensa, vaga. RS1.000 + taxas Tel.: 523-1499 Ex-clusivo
LEBLON • Top Apart-hotel. vistamar. 2 suites, mobiiiado luxo. co-zinha americana c/microondas,etc. 1 vaga. contrato ou têmpora'da. Tel.: 523-7809 creci 11.663.

3 Quarto»

Coberturas

BARRA DA TIJUCA — Condomi'nio Parque das Rosas, varanda,sala. 2qts, banheiro, garagem, de-
pendência, infra-estrutura, semi-mobiiiado. RS 950,00 Tel.: 541-97121235-2485 /9624-1469 Cr.4922

Quarto» e Vagas
COPACABANA — Avenida Atlân-
tica. quarto arejado. tranqüilo, pa-ra 3 moças/ rapazes, que traba-lhem ou estudem. Todos direitos.Aceito temporada reveillon.Tel. 2564406
COPACABANA — Em r lugar. A-luga-se as melhores vagas paramoças. Mensal ou temporada comrelerência. Endereço Toneleirosn° 210 Casa 17. Tel: 549-7051.
COPACABANA - Alugo ótimo
quarto mobiiiado. para casal ou 2
pessoas p/festas de final de ano.Mínimo 5 dias. RS 200,00 diária.Tel.: 813-6230. Carlos
COPACABANA — Aluga-se 1 qtopara pessoas de responsabilida-de. Casa de familia. Que trabalhefora Tel: 255-1295 / 9156-8667.
COPACABANA — Alugo quartogrande todo mobiiiado para Re-veillon. Avenida Atlântica. Tel.:
549-9232.
COPACABANA — Temporada alu-
go quarto esquina da Atlântica 2moças idôneas preferência nâofume mês de janeiro. Tel.; 549-1671.
COPACABANA — Aluga-se 3 va-
gas, moças ou senhoras que que-rem passar o Ano Novo ou paraficar morando em casa de familia.RS 60.00 Efetivo RS 170.00 Tel.:236-5653/548-3162 Dorinha
COPACABANA — A Zirtaeb R.Santa Clara. 195/602 salào sla.
jant. 2 qtos. arms. embs. depscomps. garag. RS 1.000 + enes.Tr. R. Alfândega, 108 Tel. 509-7992Creci J 101 Abadi 2.
COPACABANA — A Zirtaeb R.Santa Clara. 219/ 201 sla 2 qtosbanh coz. área deps emp gar. RS750.00 + enes chvs. port Tr. R.Alfandega. 108 Tel.: 509-7992 Cre-ci J 101 Abadi 2.
COPACABANA - Senhora só.Aceita moça de fora. tambémc/crianças, pouca gente, ou quar-to fixo para 2 ou 3 moças. RS170,00 Telefone. TV cor. quadraPraia. Posto 3 Tel: 255-6272
COPACABANA — Posto 6. Aluga-se vaga p/rapaz, c/referênciasTodos direitos RS 170.00 Tratarc/sr Bastos 287-3879 (16 às 20h)

2 Quartos
COPACABANA — Para alugarimóveis faça o seguro que substi-tui o fiador Garantido pela segu-radora com 53 anos tradição. Tel.:524-6528 / 524-4012
COPACABANA — Posto 6, quadrapraia, Lodo reformado, sala, 2
qtos., dependências completas,
prédio familiar, garagem íem frente. Fiador proprietário.Apenas RS 750.00 In! Tel.: 322-2337 / 9963-2328.
COPACABANA — Alugo na RuaBarata Ribeiro apartamento 2
qtos, sala. dependências e gara-gem. Al. RS 750.00 Visitas Tel.:521-0397. Sr. Gomes.
COPACABANA - Av. Atlântica,frente mar. apto 2 qtos c/deps..mobiiiado diária RS 300,00 ou RS
5.000 mensais. Proprietária Tel.:9913-2512
COPACABANA — Alugo aparta-mento sala 2quarto, cozinha, de-
pendência, armário, 2 aparelhosde ar, telefone Rua Domingos Fer-reira 180/501 ver 10 às 14h Tel.:263-9681 Cr.21523
COPACABANA — Al apto. sla. 2
qts (1 qto arm) coz (c/arm) banhárea deps te. RS 700,00 R.Tonele-ro. 315/405 Ver 21. 8.30 às 12h. tr.Tel.: 240-0824.
COPACABANA - ADBAZE alugaJosefh Bloch 49 Bloco 02/310 duassalas, dois quartos, armários de-
pendências completas, área. ga-ragem. Chaves portaria TratarTel.: 533-7222
COPACABANA - R. Gentil. Arpoô-dor, residencial La Reserve "Re-
veillón", vista mar. varandas. 02
qtos. (suites), mobiiiado. cozinha,vagas. 10 dias Tel.: 523-1499 Ex-clusivo
COPACABANA - IMOVEST ALU-
GA - Excelente salSo. 2 quarios.cozinha, armários, área. depen-
dências, frente, telefone. Al. RS
1.200 Rua Miguel Lemos. 24/1201.- Tratar Tel: 522-0193.
COPACABANA - IMOVEST ALUGA
excelente sala. 2 quartos, armá-
rios. cozinha, banheiro, dep.. à-
rea. Al. R$ 750.00 Rua Bolivar.
84/102 - Tratar Tel.: 522-0193.
COPACABANA - IMOVEST ALUGAexcelente sala. 2 quartos, armà-rios. cozinha, dep. área. banhei-ro. Rua Leopoldo Miguez. 157 - 5*andar Al. RS 900,00 - Tratar Tel.:522-0193.
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa Imha vende tudoAnuroe cfc 2" a & tara até as 19h.

COPACABANA — Cobertura - ter-raço sala saleta 2 quartos banhei-ro social dependências completaárea RS 800,00 visitas PlantimóvelTel: 295-2245 I 275-0547 CJ 2217avaliamos seu imóvel.
COPACABANA - Co-
bertura luxo Domingos
Ferreira, mobiiiado,
temporada longa, vista
mar, excelente 2 qtos..terraço, churrasquei-
ra, vaga telefone. Dire-
to 549-4925
COPACABANA — Atlântica Re-veillon Milenar. Cobertura plana,frente praia, salão. 3 quartos, co-
zinha. varandâo indevassável.Festa. 60 pessoas. RS 10 000 Tel.:9188-8767 / 267-0542.
LEME - Atlântica n° 700. Vista pa-norâmica. cobertura linear. 230m' Varandâo (30 m'). 4 dormitó-rios (ste), lavabo. 2 deps. vaga RS2.800 Tel.: 513-2256 / 2259 I 9949-9435 / 521-0014 Creci 17957

LEBLON - Prof. Antonio Maria Tei-xeira. Alugo amplo apto 3qts, sa-dependências, s/garagem, rua
tranqüila, arborizada. 2 quadraspraia. RS 700.00 Chaves. TratarRiokasa Tel.: 221-7232
LEBLON - R. Gentil. General Ur-
quiza, 3* quadra, alto. mobiiiado.varanda, sala. 3 quartos (suite)armários, banheiros, cozinhaaquipada. dependências, va>RS 2.500 + taxas Tel.: 523-1499
Exclusivo

LAGOA • Apartamento luxuoso,salão. 04 quartos (suite), copa/co-zinha. armários. 02 dependências,02 vagas, estacionamento visitan-te Imobiliária Suiça Tel.: 540-8786/ 239-4646CJ1362 ref. 409.
LAGOA • Excelente apartamento,vistão, varanda, salão, sala de
jantar. 04 quartos, suite, ar-condi-cionado, lavabo, copa/cozinha,área de serviço, 02 dependências,02 vagas, play, salão de festas.
Imobiliária Suica Tel.: 540-8786 /
2394646 CJ 1362 ref. 411.

LEBLON - Timóteo da Costa. (Im-
pecável), ISOm1 . varandâo. sala,3 qtos (suite), copa-cozinha. infra-estrutura, 2 vagas. Prédio luxo. RS1.800 cl telefone! Rodrigues Tel.:322-2832 1 9986-1800 Creci 16.323

LAGOA • R. Gentil, altíssimo pa-dráo, luxo, 400m', varandâo, vis-táo, salào, lavabo. tábuas corri-das, 4 suites, armários,copa-cozinha, dependências, dis-
pensa, vagas. Tel.: 523-1499 ex-
clusivo

Coberturas

LEBLON - Visconde Albuquerque,frente. Próximo praia! Salào,BOm1. Excepcionais dormitórios,banheiros, copa-cozinha. gara-gem privativa. RS 2 800 cl telelo-Rodrigues Tel.: 322-2832 /9986-1800 Creci 16.323

JARDIM BOTÂNICO - Coberturaduplex (vista p/ o Pão de Açuçar),
grande terraço, piscina. 3qtos cl
armários (2suítes). sala, salão,copa-cozinha. dependências com-
pletas, 2vagas, telefone, tv cabo,RS 2.300 Tel.: 9676-1040 / 539-0377

4 ou mais Quarto*
IPANEMA - Aníbal de
Mendonça. Syma alu-
ga 2a quadra, c/ 190
m1, salão, sala jantar, 4
quartos (1 suite), de-
pendências. 2 vagas.
Tr. 2 f» Tel.: 523-3344.
Abadi 294

LAGOA - Cobertura duplex. Edifl-cio Rhapsody. apto nobre (3 suites
) sauna, piscina, churrasqueira,bar. Ideal p/ executivos. Embaixa-da ou Consulado (700m*) Tel.:
573-1526 / 260-4941 / 868-2506 (Li-
gar a partir de 2* no Horário Co-mercai).

LEBLON — Excelente apartamen-to! 200m'. 4 quartos, salão, de-
pendências completas. 2 vagas.Temporada ou não. Aluguel RS2 900 (mês) ou contrato anual, ne-
gocíável. Tel,: 9986-2996 / 527-3538.
LEBLON — Varandâo, vista mar.
quadra lindo moderno mob/vazsalão sl/jantar si/Intima 4 quartos(2 suites) armários copa coz. pia-nejada dependências 3 vgs. Tel.547-9119 CJ 4310.

Barra da Tijuca
Gramar!
Joá
Recreio
São Conrado

APARTAMENTOS

Cobertura* 1 Quarto
IPANEMA -- Cobertura duplex,Nascimento Silva. 1o piso. salãocozinha dependências, 2 qtos(suit) 2" piso, sala, quarto suit.Terraço vista lagoa Tel. 547-9119CJ 1043.

BARRA - Alugo apart-hotel Miran-te Cruzeiro do Sul. sala 2amblen-tes, quarto, banheiro, cozinha, ga-ragem, totalmente decorado.Infra-estrutura completa. RS700.00 Tel.: 242-2979 /252-93S3
IPANEMA - Localização privile-giadaüü Terraço cl vista total mar/ lagoa. Sala. varanda. 3 quartos,suite, armários, churrasqueira. 2vagas. RS 4.500 Internacional (En-glish Spoken) Tel.: 247-96861522-1818

3 Quartos 3 Quarto*
BARRA - Anual/temporada, 3 |quartos. Alfa Barra. Queen Mary,Pedro Bolato, Jardim Oceânico.Vila Firenze. Recreio perto Shop- I
ping. Alugamos/ Avaliamos. LO-PRESTI PABX 433-3000 Creci.j. I3415.
BARRA DA TIJUCA— Para alugarimóveis faça o seguro que substi-tui o fiador. Garantido pela segu-radora com 53 anos tradição. Tel.:524-6528 / 5244042
BARRA DA TIJUCA - Barra Gol-den. Infra-estrutura. Varanda, sa-Ia. 3 quartos, suite, banheiro so-ciai. cozinha equipada, dep., 2vagas. RS 1.100 Maxi-lmóvel Tel.:512-6220 (M-1)
BARRA DA TIJUCA - R. Gentil.Novo Leblon apartamento duplex.vista mar/lagoa, varanda, rico emarmários, salão, sala jantar, 3
quartos (suite), closet. copa cozi-nha, churrasqueira, dependên-cias, 3 vagas. RS 6.000 + taxasTel.: 523-1499 Exclusiva.
BARRA DA TIJUCA
Jardim Oceânico. R.
Prof. Coutinho Froes.
Syma aluga. salSo. va-
randa ampla. 3 quartos
(1 suite), dependên-
cias. 2 vagas. Tratar
2»f. Tel.: 523-3344.
Abadi 294 
BARRA — JUST FOR YOU Atlânti-co Sul, excelente apto. 3 qtos, sul-te, telefone, dependências, varan-dão. piscina, 2 vagas, andar alto,todo reformado RS 3.500 Tel.: 325-5046 / 325-3779. Cr23l48.

IPANEMA — Standart aluga co-bertura! 3qts (armários). Salão tá-buas corridas, armários. Varanda,vista lagoa. Dependências com-
pletas. Somente R$4.500 Tel.:286-4035 Z9972-9523 BNI144

/
Gávea
Jardim Botânico
Lagoa
Vidigal

APARTAMENTOS

Quartos e Vagas
LAGOA — Localização privilegia-da! Divido Apartamento semi-mo-biliado, 2 qtos., banheiro e telefo-ne privativo. Pessoa que trabalhefora com referências. Idônea <
fino trato. RS 400.00 + taxas. Tel.:
246-1012

1 Quarto

IPANEMA — Apartamento de fun-dos. na Rua Visconde de Pirajá,
quartos. 1 suite, 1 vaga. s/vista
panorâmica. RS 1.500 s/taxas Tel.549-7755 Cr. 18539
IPANEMA — A Zirtaeb Av. RainhaElizabeth 637/103 sla 3qtos clarms deps comps RS 1.100,00 +enes chvs port. Tr. R: Alfândega.108 Tel.: 509-7992 Creci J 101 Aba-dij2.
IPANEMA - Empresa Francesa ne-cessita p/ Diretores / executivos.Apartamentos, pontos nobres,mobiliados / vazios. Locação ime-diata, total garantia, sigilo absolu-to. Internacional. Tratar Luisa.Tel.: 247-9686 / 522-1818 / 9642-9181.
IPANEMA — Multinacional neces-sita apartamento 2.3 e 4 quartospara funcionários, diretores, paralocação ou venda. Tel.: 239-9575,Sr. Cordeiro.

CASAS

3 Quartos

IPANEMA - Nel aluga
Rua Caning, 26/ 704.
Lindo apto cl salão, 3
quartos, 1 suite, área
serviço, dependências
completas. armário,
garagem. Tratar tel.:
263-4473

COPACABANA - R. Gentil, juntoAtlântica-Siqueira Campos, vista
mar. 2 salas. 3 quartos (2 cl va-randas). armários, banheiros, co-
zinha. dependências, vaga. RS
2 500 + taxas Tel.: 523-1499

Rio de Janeiro
COPACABANA — Reveillon. con-
jugado, 2 ambientes, mobiiiado.som. praia. 4/5 pessoas. RS
1800,00 por 10 dias. Tel.: 522-2708
(Ricardo)

IPANEMA - Oportunidade. Aparta-
mento silencioso de bom gosto.Novíssimo, impecável, completa-
mente mobiiiado. com varanda,
sala. 3 quartos. 2 vagas. RS 3.300Para Maiores informações Tel.:
322-3553

T
Ipanema
Leblon

APARTAMENTOS

Conjugado»
IPANEMA — Cojugado mobiiiado.frente. Temporada RS 1.000 ouanual RS 600,00. Tratar 9913-5901
IPANEMA — Quadra Praia. Exce-lente conjugado. Rua Aníbal deMendonça. 16/314. RS 650,00 +taxas. Chaves portaria. Tel.: 710-0619 / 537-8722 / 9984-3200
LEBLON — Alugo kitinele RuaHumberto de Campos. 827/124Marcar visitas e tratar Av. RioBranco. 151/301 Tel.: 221-2075C.14248

1 Quarto
IPANEMA - Alta temporada, aptotipo casa, mobiiiado. sala. qto,hall. banheiro luxo. ampla cozi-nha. área. recém reformado. Mi-nimo 15 dias/até 6 mêses Tel.:522-9525 / 521-6107

IPANEMA - PROPRIETÁRIOS A
Rio Relocation procura p/locaçãoZ.Sul'Barra, imóveis 3 ou + qtos
p/empresas multinacionais ca-
dastradas. Tel.: 549-7755 Cr.18539
IPANEMA - R. Gentil. Barào Ja-
guaribe. varanda, salão, tábuascorrida, 3 quartos (suite) armá-rios. banheiros, cozinha, armá-rios, dependências, vaga. RS3000 + taxas Tel.: 523-1499 ex-clusivo
IPANEMA - R. Gentil. NascimentoSilva (inicio), mobiiiado. varanda,sala. 3 quartos (suite), armários,banheiros, cozinha, dependên-cias, vaga, RS 1.600 + taxas Tel.:523-1499 Exclusiva.
IPANEMA—Rua Redentor. Salto,varandâo, 3 qtos. 1 social. 1 suite,
copa-cozinha. área seviço. 1 de-
pendência completa, todo com ar-
mârios, 1 vaga. Tel.: 531-3217

GÁVEA - R. Gentil. Marquês SâoVicente, sala, quartos separados,vista verde, tranqüilo, armário,varanda, cozinha, armários,dependências, vaga. RS 950,00 +
taxas Tel.: 523-1499
LAGOA — JUST FOR YOU Apto
temporada Reveillon. 1 ste, 1 q-to,sala, coz planejada, vista ma-
ravilhosa RS 2.000 (10 dias) Tel.:
325-5046 / 325-3779. Cr23148.

2 Quartos
GÁVEA — A Zirtaeb Praça SantosDumont 138/703A sla 2qtos armss
embs banh coz deps comps garagRS 800,00 f enes Tr. R: Alfãnde-
ga, 108 Tel.: 509-7992 Creci J 101
Abadi 2.
GÁVEA — Brito Cordeiro. Rua
Manoel Ferreira, lindo aparta-mento aconchegante, varanda,sala 2amb, 2 qtos. armários, suite,
cozinha planejada, garagem, in-
fraestrutura. RS 1.400,00 Tel.: 239-
9575 (JB0015).

BARRA - Anual/temporada, salaI
quarto, Alfa Barra, Alfa Park, AlfaSirius. Savoir Vivre, Mirante, con-domínios, segurança, lazer, pisei-vazios/ mobiliados. Avalia-mos. LOPRESTI PABX 433-3000Creci j. 3415.
BARRA DA TIJUCA — Liberty Pia-
ce Residence. Excelente varan-
dão. sala, quarto (armários), ba-
nheiro social, cozinha (armários),dependência. Total infra-estrutu-ra. Visite!!! Akxe Corretora. Tel.:
325-1221 CJ4150/LP-L1
BARRA DA TIJUCA - Parque das
Rosas - Av. Marechal HenriqueLott. 50/1414, cozinha, deps, gara-
gem, tel, RS 600.00 Chvs dom lo-
cal - Adm. Masset. Tel.: 240-2023CJ 330
BARRA - Parque das Rosas. Alu-
go mobiiiado. Tel.: 548-1517
BARRA — Sernambe-
tiba 6.000 Apart-hotel
Goldem Cost. mobilia-
do, c/serviços, telefo-
ne, garagem, piscina,sauna, andar alto, vista
mar/lagoa. Serafim
Tel.: 208-7153
SÁO CONRADO - Apto, qto e sala,banheiro e kitinete, local paradi-siaco, 5 minutos da praia.40.000m' área verde, piscina,água nascente, lago. quadra vo-ley/tènis. Sauna seca/vapor, sede
jogos, c / sinuca, restaurante,Vagacarro. Segurança 24hs. ApenasRS 550,00 Tel.: 494-4213 / 239-5095
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 • Essa linha vende tudo.
Anuncie de 21 a & feira até as 19h.

BARRA — Multinacional necessi-ta apartamento 2, 3 e 4 quartos,para funcionários, diretores, paralocação ou venda. Tel.: 239-9575Sr. Cordeiro.
BARRA — Queen Elizabeth, inlra-
estrutura excepcional, inclusoclube. 3qtos, salào, varandâo, de-
pendências. 2garagens, tudo c/ar-mários RS 1.700 Visitas Tel.: 284-9667 1 9982-0137 Cr4064
JARDIM BOTÂNICO - R. Gal. Gar-zon. Sala, 3 quartos, suite, Inheiro social, cozinha, dependên-cia, vaga, prédio c/infra-estrutura.RS 1.100 + taxas. Maxi-lmóvelTel: 512-6220 (M-1)
RECREIO — Brito Cordeiro. Re-creio Rua Benvindo de Novais va-randa sala 3 quartos armáriossuite banheiro social área 2 vgsRS 850.00 Tel.: 239-9575 (JB009)
RECREIO - Oportunidade. Aparta-mento 3 quartos, novíssimo, comvarandâo. silencioso, perto co-mércio. 2 vagas, telefone, com ousem móveis. RS 2.000 Para Maio-res informações Tel.: 322-3553
RECREIO - Sala, varanda, terraço,
piscina. 3 qtos. suite, original 4,cozinha cl armários, banheiro so-ciai. 2 vagas Próximo Glaucio Gil.RS 1.400 Tel.: 523-1244 / 9948-7455Cr 19968
SÁO CONRADO - "Próximo co-mércio" Andar alto, 140m'. Varan-dão, sala. 3 qtos. suite, armários,
garagem, infra-estrutura, piscina.RS 850.00 Rodrigues Tel.: 322-2832 / 9986-1800 Cr. 16.323

4 ou mal» Quartos
BARRA — 1* loc. al. exc. apslão. 4 qts (1 ste) lav var banhcop/coz deps compl 2 gar juntoCanal. Vasta área recreaçãoc/pise sauna Club privat. Av.CanalMarapendi, 1000/101-BI.1 marcarvis. tr. Tel: 240-0824.

BARRA • Espaço 2. Alugo casa, 3
qtos, sala Intima, sala de jantar,living, varanda, garagem, pisçjpa,jardins. Direto proprietário/ R$2.500 Newton, tel.: 325-5222 / 325-2649 Creci 17.548
RECREIO - A.BISBOCCI-alugicondomínio fechado, segurança24hs, triplex. 3 suites, cl telefone,terraço, piscina, sauna. garagem,salão de jogos e musculação. RS1.100 Tel.: 325-0694 / 91214217CJ3679 ' - •
RECREIO - Ótima casa duplex,3qtos /2su1tes, armários, depen*dências. casa caseiro. Villar Imó-veis Tel.: 4904050/ 490-0222 /9213-1552

4 ou mal» Quarto»
BARRA DA TIJUCA •
Alugo casa mobiliada •vazia. 04 qtos. (sendo02 suites), alto luxo, '
cond. fechado c/ pisei-na, sauna, lazer.. etc.
Tel.: 549-8410/ 9911-
2869/24-622-1059 ,
BARRA DA TIJUCA - B. Gentil.Novo Leblon, excelente càsa tri-
plex. 1000m2 área contruldá,'sa-lão, varandâo, jardins, vista rtiar,> quartos (suite/closet). armários,copa cozinha, dependências, va-7 carros. RS 15.000 +• taxasTel.: 523-1499 Exclusiva. .
RECREIO - Excelente oportunida-de Quadra Praia!!! Realler Imô^veis aluga: Casa com 5 quar-tos. copa-cozinha, piscina, quartohóspedes. RS 3,200 Tratar Tel.:437-7152 / 437-0223 CJ 4482

TERRENOS
BARRA DA TIJUCA — VargemGrande, 16,000m', atualmente sl-
tio na Estrada do Sacarràio, vlsi-tas a combinar com Plantimóvel,Tel.: 295-2245 1 275-0547 local pri-vilegiado, CJ 2217. . .

Blo da Janeiro ¦'
RECREIO - Reveillon Temporadacurta/longa, feriados, congressosRio Centro, casa condomínio mo-
biliada, 3 qtos., piscina, garagem,próxima praia, parque aquáticos,shopping. Tel.: 553-7853 / 9974-5485

l.' A

7
Alto da Boa Vista
Andaraí
Grajaú
Maracanã
Praça da Bandeira
Tijuca r
Vila Isabel
APARTAMENTOS

Quartos e Vaga»
TIJUCA - Alugo quarto e kitinetesRua do Bispo 228, Rua Ribeiro'Guimarães 126, Rua Barão de Ita-
pagipe 216. Tratar Tel.: 234-2009 /'265-3630
TIJUCA - Aluga-se qto na Rua Jo-sé Hlgino. Banheiro privativo, to-dos os direitos, sem taxa. RS250,00 com 1 mes depósito e'refe-BARRA • A.BISBOCCI aluga, sen-sacional, Nova Ipanema, excolen- A réncias. Tel.: 288-5540
TIJUCA - Próximo Metrô. Local

2 Quartos
BARRA — A Zirtaeb novo LeblonR. Guimaraes Rosa, 1431 1504 vis-ta mar var 2 qtos. (suite) arms.deps. comps. piscina garag. RS1.000,00 + enes. Tr. Filial BarraTei.: 439-8170 Creci J 101 Abadi 2.

te área social, 263m'. mobiiiado,clube privê. armários, telefono. 4
quartos suite. RS 3.000 Tel.: 325-0694 / 9121-0217
BARRA — Apt® alugo, Av. Canalde Marapendi, alto luxo. 4 quar-tos, varandâo. dop. empregada. 2vagas, deposito cl proprietário,Antonio. Tel.: 568-7544 / 567-6565.
BARRA — A Zirtaeb Nova Ipane-
ma R. Ipanema, 229/1804 var. sla4 qtos (1 suite) arms. embs, lava-bo 2 bahs. copa coz. deps. comps.

gargs RS 1.850 + encs. Tr. Filial
Barra Tel. 239-8170 Creci J 101Abadi2.

BARRA — Brito Cordeiro. Parquedas Rosas mobiliado/vazio andaralto vista mar varandâo sala 2suites cozinha americana gara-gem infra-estrutura. Tel.: 239-9575RS 1.200,00. (JB0017)
BARRA — Brito Cordeiro. PontôesEdificio Pedra Bonita vistão marsacada sala 2 quartos armáriosbanheiro área garagem infra-es-truturado total RS 450,00 Tel.: 239-9575 (JB0041) 

GÁVEA - Departamento Jurídicode Empresa Multinacional neces-
sita de imóveis vazios, mobilia-dos ou não, nivel diretoria. Acei-
tamos outros bairros zona sul.Dra. Rosangela Tel.: 523-1499
GAVEA - Lindo apartamento! R.
Manuel Ferreira. Varanda, vista |lateral Lagoa, sala. 2 quartos, sui-te. armários, tábuas corridas, ga- I
ragem. play. piscinas, sauna. RS
1.200 Internacional Tel.: 247-9686/ |522-1818 CJ 4598

BARRA - Condomínio
Aloha. Rua Henrique
Cordeiro,160. Varan-
da, sala, 2qtos. suite,
dependência, telefone,
mobiiiado, ônibus, pis-cina, sauna. S/tempo-
rada. RS 1.100 Tel.:
453-3414
BARRA DA TIJUCA - Magníficoapartamento! 1008. Rua JornalistaHenrique Cordeiro. 350. Sala. 2
qtos. (suite), varandâo. cozinha
planejada, vaga. Tratar Tel.: 220-9794 / 9963-4879 D. Neuza

LAGOA — Apartamento sala, 2
qtos. dependências, mobiiiado,estacionamento. Av. Epitácio Pes-soa 2566 RS 700,00 Tratar Tel.:256-7223 /9644-1762 /240-4700
LAGOA - JUST FOR YOU Aptoexcelente. 2 qtos, 2 stes. sala combar, varanda com vista para Cris-to/Lagoa/Pedra da Gávea, depen-dência, area. todo mobiiiado, pis-cina. sauna RS 4.500 + taxas Tel.:325-5046 / 325-3779. Cr23148.

BARRA DA TIJUCA - Coronel Pau-Ia Mata Rezende, semi-mobiliadocom serviços, sala. 02 quartos,suite, banheiro, copa/cozinha, te-lefone. 02 vagas, excelente esta-do. Imobiliária Suiça Tel.: 540-8786 I 239-4646 CJ1362 ref. 202
BARRA DA TIJUCA — Barrasul.Edificio Sernambetiba. Excelentesala "L", 2 quartos, banheiro so-ciai. cozinha, área serviço. Visitehoje! Confira! Akxe Corretora.Tel.: 325-1221 CJ 4150/SERN-L2

3 Quarto*
GÁVEA - Marquês Sâo Vicente.351. 3qtos., 2 salas, escritório. 2banheiros, suite, lavabo, depen-dências, ar condicionado, armà-rios, 2 vagas. Prédio c/piscina,
play. Informações Tel.: 262-9437

BARRA DA TIJUCA — "Liberty
Place Residence". Excelente Vis-ta Mar!!! Varandâo, salão, 2 quar-tos. armários (suite), banheiro so-ciai, cozinha. dependênciarevertida, Confira!!! Akxe Correto-ra. Tel.: 325-1221 CJ4150/LP-L2

JARDIM BOTÂNICO - Aluga-seapartamento de fundos vazio,c/vista panorâmica. 3 quartos. 2banheiros. 1 vaga garagem, naRua Jardim Botânico, RS 900,00 +
taxas. Tel.: 549-7755 Cr.18539

BARRA DA TIJUCA - Jardim oceà-nico, apto tipo casa, 3 quadras da
praia, 3 andares, 2 quartos, terra-
ço c/churraqueira e garagem p/2carros. Aluguel RS 1.200 Ligar ànoite p/ Heloísa Tei.: 495-7297

IPANEMA - Vieira Souto, salão38m'. 03 quartos, armário. 02 ba-
nheiros sociais, lavabo. cozinha,banheiro de empregada, bar. ga-ragem. 110m' área útil. garagem.Imobiliária Suiça Tel.: 540-8786 /
239-4646 CJ1362 ref. 307.
IPANEMA — Vieira Souto fundos
grande oportunidade leOm1 living
3qtos armários 2 bnhs copa/coz
dependências garagem RS
1.800.00 + taxas (fiador) MansionHouse Tel.: 239-4499 CJ 1252.
LEBLON - Andar térreo. 2* quadrada praia, apto pequeno, estacio-namento fácil. 3 qtos (1 suite). RS700.00 Condomínio RS 100.00 Tr.
Tel.: 9954-9155

Conjugados
COPACABANA — Alugo coquga-dão Saia. quarto, cozinha, ba-nheiro. frente, andar alto prédioexcelente Avenida Prado JúniorRS 450.00 peço fiador Proprietâ-rio. Tel 547-2058
COPACABANA - Conjugadâo. vis-ta parcial mar. dividido em quarto,sala. cozinha, banheiro, armáriosAluguel RS 350 00 + taxas Imob»-liana Suiça Tel 540-8786 / 239-4646 CJ1362 ref 001
COPACABANA - Barata RibeiroConiugadâo dividido, reformado,
proximo Siqueira Campos RS
350.00 Creci 4765 (M6) MaxplanTel 257-0911/5494487
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa Hnha vende tudo
Anunoe de ? a 6* fera ate as 19h

ALCIR MOTA
KVIPRI.F.MX.ML.VroS LMl JBILIAKH >S LTD.VCJ-4516

540-8678

RESERVE JÁ O SEU REVEILLON!
ALUGAMOS APTOS EIVl TODA
ORLA! GARANTA JÁ A SUA
OPORTUNIDADE DE PARTICI
PAR DESTE GRANDE EVENTO.

LEBLON — Brito Cordeiro. Alto
Leblon único 140m' tábuas corri-das varandâo sala 2 amb. 3 quar-tos (suite) closet copa/coz 2vgsinfra-estruturada. RS 1 800.00 Tel.:
239-9575 (GL0028) JB0028)
LEBLON — Brito Cordeiro RuaSan Martim ótima localização 1/
andar sala 2amb. tábuas corridas3qtos armários suite dependên-cias garagem RS 1.500,00. Tel.:239-9575 (JB0034)
LEBLON - Delfim Moreira Oportu-nidade Apartamento sala. 3
quartos com vista para o Mar. to-do mobiiiado, telefone. 2 vagas
garagem. RS 6 000 Maiores in-formações Tel.: 322-3553
LEBLON - Departamento Jurídicode Empresa Multinacional neces-sita de imóveis vazios, mobília-dos ou não. Nivel de diretoriaAceitamos outros bairros zonasul. Dra Rosanqela Tel.: 523-1499

JARDIM BOTÂNICO - 3 quartos +
dependência, com armários, pisotaco cl sinteco. cozinha cl armá-rio, RS 850.00 R Pacheco Leão,320 / 1007 Realler Imóveis Tel.:437-7152 / 437-0223 CJ 4482
JARDIM BOTÂNICO — Rua Getú-lio das Neves. 160m', 3 quartos, 2banheiros, sala 2 ambientes, ar-mários. cozinha planejada, de-
pendências, vaga RS 1.700. Tel.:539-4533
JARDIM BOTÂNICO — NewlarA11 Custódio Serrào. edificio cen-tro terreno, boa sla. 3 qts. (surte) 2bnhs. dependências, vaga. Armá-rios Tel.: 239-7647 9613-6505 CJ1327.

BARRA DA TIJUCA - Pontôes daBarra. Ed. Pedra de Rosilha. sala.2 qtos, cozinha, banheiro, estacio-namento, salão festas, piscina.Tel.: 220-0092 RS 500,00
BARRA DA TIJUCA - Barra Sul. 2
quartos, sala em L, lavabo, suite,
cozinha e área, garagem condo-
minio. RS 500,00 Realler aluga
Tr. Tel.: 437-7152 I 437-0223 CJ4482
BARRA - Sernambetiba. Frente
mar, mobiiiado, armários, andar
alto. Excelente preço! Villar Imô-
veis Tel.: 490-0050/ 490-0222 /
9213-1552
RECREIO - Av. das Américas.1*locação. excelente 2qtos. andar
alto, vista mar. Villar Imóveis Tel.:490-0050/ 490-0222 /9213-1552

JARDIM BOTÂNICO - R. Gentil,excelente imóvel, rua tranqüila,tábuas corrida, salão. 03 quartos(suite) excelentes armários, ba-nheiros decorados, copa-cozinha,armários, dependências, vaga. RS1600 + taxas Tel : 523-1499

RECREIO - Emil Aluga. 1* locação,
apartamento 110. cond, Villa do
Mar. Bloco 3/B, 02 qtos., suite,
sala. varanda, deps. telefone, ga-ragem. Visitas Tels. 224-6455 Aba-
di 2001 CJ 1561

JARDIM BOTÂNICO — lu*o. tren-te. rua tranqüila, 2 por andar, sa-lão, 3 qtos. (1 suite), armários,
garagem. Tel.: 509-2104 /283-1843
Abadi374
LAGOA — Multinacional necessi-
ta de apartamentos 2. 3 e 4 quar- |tos para funcionários e diretores,
para locaçào ou venda. Tel.: 239- !
9575 Sr. Cordeiro.
LAGOA — Para alugar imóveis
faça o seguro que substitui o fia-
dor. Garantido pela seguradora
com 53 anos tradição. Tel.: 524-
6528 / 524-4042
LAGOA - R. Gentil. Vitória Régia.
vista ampla. 300m'. varanda, sa-lào. sala jantar, lavabo. 3 suites,
armários, cozinha, dispensa, de-
pendências. 3 vagas. RS 2 500 +
taxas Tel.: 523-1499 exclusivo

4 ou mal» Quarto»
JAROIM BOTÂNICO - Deparla-mento Jurídico Empresa Multina-
cional necessita de imóveis va-
zios. mobiliados ou náo. nivel
diretoria. Aceitamos outros bair-
ros Z. Sul. Dr* Rosangela 523-1499

>

RECREIO — Excelente varanda,
sala. 2 quartos, banheiro social,
cozinha, área serviço. 01 vaga,telefone. Montado. Visite hoje!
Confira! Akxe Corretora. Tel.: 325-1221 CJ 4150/RB-L2
RECREIO - FGA Aluga: Apartamento. 2 qtos.. sala. cozinha, ba-nheiro. área. estacionamento.Rua Prof Fausto Moreira RS400.00 Tel: 620-1953 C 10756
RECREIO - Sernambetiba. La-Bri-se luxuoso 2 qtos. (suite), banheiro social, frontal p/o mar. varan-dão. ampla cozinha (armários). 2vgs.. telefone, total infra-estrutu-ra. segurança 24h. Aluguel: RS1150+ taxas. Chaves Tel: 9602'7865 /439-2823 /4454848 Creci17850
SAO CONRADO - Sala. 2 quar-tos. varanda, armários, banheiro,cozinha, dependências, ótimo es-tado Com vaga. RS 1 000 Maxi-I-móvel Tel.: 512-8220 (M-1)
SAO CONRADO - Varanda. 02
quartos, suite, banheiro, cozinha,dependências completas, área deserviço, play. garagem, varandanos quartos Aluguel RS 700.00 +
taxas Imobiliária Suiça Tel 540-8766 / 239-4646 CJ1362 ref. 205

BARRA — Brito Cordeiro melhorlocalização Jardim Oceânico200m' sacada salão sala jantar4qtos armários suite lavabo copa/cozinha dependências 2vgs RS1.500,00. Tel.: 239-9575 (JB0011).
BARRA DA TIJUCA - Av. Sernam-betiba, 3360 I Bl 2 / 17° andar. 1o
locação, salão, varandas, 4 qtos.
(2 suites), piso granito, dependên-cias, 2 vagas. Vista mar. Tel.: 2"
3657 1 220-5410 /262-9920
BARRA DA TIJUCA - Deparlamen-
to Jurídico de Empresa Multina-
cional necessita de imóveis va-
zios, mobiliados ou não, nivel
diretoria. Aceitamos outros bair-ros Z Sul. Dra. Rosangela Tel.:
523-1499
BARRA • Sernambetiba. frontal
mar, Arpoador da Barra, alio luxo,
4 quartos, (2 suites), varandas
granito, armários. Alugamos/Avaliamos. LOPRESTI PABX 433-
3000 Creci j. 3415.
SÂO CONRADO — Aluga-se ótimoapartamento vazio, em frente aomar. vista panorâmica, varandâo.4 quartos, 2 suites, banheiro so-
ciai. 3 vagas garagem, piscina,
quadra esportiva, RS 5.000 + ta-xas Tel.: 549-7755 Cr.18539
SAO CONRADO - PRAIA - Vista
alto segurança play salão piscinavaranda salão jantar quatro pon-tos (duas suites) três vagas. RS
5.000,00 Tel.: 540-6111 J.1201.

Coberturas
BARRA • A.BISBOCCI aluga, ex-
celentes coberturas, Barra, Re-
creio, lineares ou duplex, 4 quar-tos ou 3. suites, piscina, a partirRS 1.200 Tel.: 325^)694 / 9213-6694CJ3679
BARRA — Alugo co-
bertura, linear, luxo,
600m*. quadra praia,vista mar. 2 suites, 2
quartos, armários, 4
vagas, telefone, varan-
dão, terraço, piscina.Tel.: 549-8410 /991-2869
RECREIO - A.BISBOCCI alugaapartamento tipo cobertura, terra-
ço com ducha e bancada, salào. 3
suites, lavabo. box blindex. copa-cozinha, telefone. 2 vagas. RS
1.200 Tel.: 325-0694 / 9121-0217CJ 3679
JUST FOR YOU - Ca-
sas, aptos e cobertu-
ras, atendimento per-sonalizado para
executivos de Multi-
nacionais, 10 anos alu-
gando para as malho-
res e maiores
empresas do Pais. Ex-
terior Visite: http:///
www.justfor-
you.com.br Tel.: 325-
3779 / 325-5048.
Cr23148.

tranqüilo, perto de tudo. seguran-
ça 24h. divido amplo apto, total-mente mobiiiado, cl moças traba-lhem fora. Tel.: 568-2910/

| 9239-2762,24h
Conjugado» ,

TIJUCA — EMACI ALUGA Rua
Hadock Lobo, 200 cob. 03. Conju-
gado, cozinha e banheiro.280,00 + taxas. Chaves porteiro.Tratar Tel.: 262-6767. 
TIJUCA - Liderança Imobiliáriaaluga apartamento conjugado509. Rua Hadock Lobo, 200. Alu- •
guel RS 280.00 . Ver local. Tratar".
Buenos Aires, 41/3° andar. Tal.:
253-9935 / 253-3749.

1 Quarto
GRAJAU — EMACI ALUGA Rua
Barão do Bom Retiro, 1455 apt
401, sala. 1 quarto, dependências,
área, chaves porteiro. RS 300,00+ taxas. Tratar Te!.: 262-6767.
TIJUCA - Alugo apto., sala, quarto,cozinha, banheiro, pequena áreaiserviço. RS 300,00 + taxas. Tratar¦Tel.: 262-0538/262-3586
TIJUCA - Aluga-se excelente ap-to.308 R. Silva Teles 10, sala,
quarto c/arms. banheiro, cozinhac/arm. banh. empr. vaga gara-gem. Marcar Tel.: 220-0092 RS500.00
TIJUCA - Barão Pirassinunga 26/119. Excelente prédio, silencioso,

quarto, cozinha, banheirodecorados, dependências reversl-veis, garagem. RS 490,00 condo-,minio RS 80.00. Tel.: 509-4949. Fi^dor / depósito.
TIJUCA - Edilicio excelente. Apto:' qto., sala, dependências comple>tas, garagem demarcada interna^
próximo metrô. Barão Mesquita165/504. Chaves Porteiro. APSA^Tel.: 297-6633 -
TIJUCA - EMACI aluga R. do Ma-
toso 125/apt°221, todo reformado,'a. 1 quarto, cozinha, área. RS'350.00 + taxas . Chaves porteiro,tratar Tel.: 262-6767.  '
TIJUCA — EMACI ALUGA Rua'
Carlos Vasconcelos, 60 apt 203/sala, 1 quarto, dependências re-^'versiveis, área, RS 400,00 + ta- -
xas. chaves porteiro. Tratar Telir262-6767 .
TIJUCA - Excelente sala. quarto,-banheiro e cozinha, com gara-*gem. Todo pintado e sintecado.Rua Carlos Vasconcelos, 148.
Junto metrô. Marcar visitas dia*riamente. Tel.: 238-8712 /9612-
7398 '¦
TIJUCA - Mabel Aluga quitinete,Rua Camaragibe n° 09, excelenteapto., armários embutidos, cozi»nha cl fogão. Visitas Tel.: 581-633®/261-4373 ¦ .TIJUCA - Masset. Rua Uruguai. *
194-A/805, sala. quarto, banheird,"
cozinha. RS 380,00 Chaves domirt^i local. Visita 2*f à 6f T. 572-3756 '
Tratar Tel.: 240-2023 «toe
VILA ISABEL - EMACI ALUGA-.
Rua Visconde Santa Isabel. 271/,403. sala. quarto, dependências,
reversível, área. sinteco. chave»Jir
Sr. Luiz Papelaria. Tratar Tel.: '
262-6767.
VILA ISABEL — Brito Cordelroí)Vila Isabel Rua Senador Nabuco -
varanda sala quarto separadosarmários banheiro sociai cozinha
garagem RS 350.00 Tel.: 239-9575.
(JB0038)

RECREIO - Alugo co-
bertura 350 m* Av. das
Américas. Tratar peloTel.: 437-2978
RECREIO — Brito Cordeiro. Re-
creio cobertura pronta morar 1*
locação próximo comércio terraço
salào 3 quartos armários suite
piscina 3vgs R$ 1.500.00 Tel.: 239-
9575 (JB0056)
RECREIO — Cobertura, salão 3 I
ambientes. 4 qtos (suite), depen-
dências. 3 vagas, armários, tele-
fone. piscina, sauna. terraço, lin- |da vista. RS 1 900 + taxas Tel.:
495-1349 /9981-6844

CASAS

2 Quartos
BARRA - JUST FOR YOU Green-wood/ casa toda tábua corrida. 2
qtos. 2 stes. 2 salas, sala intima,escritório, lavabo. coz. planejada.2 deps. área de serviço, lavande-ria. vista montanha RS 8 000taxas Tel 325-5046 / 325-3779Cr23148
VARGEM GRANDE - Estr dosBandeirantes 27/485. casa sala 2
quartos, cozinha banheiro, quin-tal área serviço, RS 600 00 + ta-xas Tel.: 493-3998 /4944460/493-0901 C 4114
CLASSIQUALIFICADOS -
516 5000 • Essa linha vende tudo
Anunoe de 2* a & fera ate as 19h

a Quartos
ALTO DA BOA VISTA - Syma alu-
ga Pça Martins Leão 21/216. VistaBarra. sala. 2 qtos, deps/ gara-gem. Condomínio fechado. Tra*tar 2*f. Tel.: 523-3344. Abadi 294
GRAJAU — A'- apto sla 2 qts cotbanh deps compls. RS 380.00, ?.txs. Rua Eng Richard. 37/404. Ver2*f. 14 ás 18h Tel: 240-0824.
GRAJAU — Alugo excelentesapartamentos, salão. 2 qtos. de*
pendências completas. Ver hoje édia seguinte. Chaves Sr. RoqueTel: 21-96566376 /M9-5209 RuaCampinas 167.
GRAJAU - Alugo excelente apar-
tamento, 2 quartos (suite/ blin-
dex). cozinha cl armários novol
banheiro/ blindex. varandâo. play,salão festas, garagem. RS 500.00
Rua Barão de Mesquita. 959/ 202.Tel . 260-2813 a noite
GRAJAU — Araripe Júnior 15.301/302, alugo apartamento 2
qtos. sala. cozinha, banheiro, de-
pendências completas s/condomi-mo. chaves no local domingo das^9 às 13h Tel.: 220-3608 (2't)
GRAJAU - EMACI ALUGA RuaAraújo Leitão. 607/805 bl-3. sala.2 ambientes. 2 quartos, área. a-ceita-se seguro fiança. RS 280,00taxas Tratar Tel 262-6767.
GRAJAU — EMACI ALUGA RuaAraújo Leitão. 205. garagem, 2quartos área. a partir de RS 250.00taxas, ver sábado 10 ás 15Tratar Tel 262-6?67
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. MARACANA - Mm. Masset. RuaTurte Clube. 12/312. sala, 02 qtos..banheiro, cozinha, dependência.RS 400,00 Chaves porteiro. TratarTel.: 240-2023 CJ 330
MARACANÃ - EMACI ALUGA Av.Pauto Souza. 122 apt 401. sala.2
quartos,varanda,dependências,garagem. Ver domingo 10 às 15 .tratar 262-6787
TI JUCÁ • 2 quartos, sala. cozinha,. banheiro, dependências comple-ias e garagem. RS 400.00 Rua doBispo. 295/ 503 Tel: 220-7647Chaves portaria- TIJUCA — Afonso Pena. 91/301Com 2 qts, dependências. Marcarvisitas Tei: 220-3608 (2* feiras)
das9ás 112h.
TIJUCA — Alugo ótimo aparta-mento 2 quartos, sala, demais de-
pendências. Rua Carlos de Vas-~conoelo6, 33/214. Marca visitasT 533-1455 /533-1632 C.9448
TIJUCA — Alugo apartamento sa-ia. dois quartos, armários, lustres,ar condicionado, garagem, pisei-na. metrô e muito mais Tel.: 264-0488.
TUUCA — APSA - Excelente ap.R Jurupari 19/803. sala. 2 qtos.deps, compls. chvs e tr Tel.. 284-8394 CJ 253.
TIJUCA — A Zirtaeb R. AlmteJoão Cândido Brasil. 69/202 am-
pia sla 2 qtos. banh. coz áreadeps emp. garag. RS 430 + eneschvs port. Tr. R. Alfândega. 108Tel. 509-7992 Oeci J 101 Abadi 2
TUUCA — A Zfrtaeb Usina R.PI-nhetro Cunha, 85/106 sla 2 qtosarms embs coz área deps comp.RS 380.00 ? enes. Chvs port. TrR.Alfándega. 108 Tel.: 509-7992Creci J 101 Abadi 2.
TUUCA — Brito Cordeiro Condede Bonfim melhor ponto fundosandar alto 90m' sala 2 quartosarmário banheiro social área RS600.00 Tel.. 239-9575 (JB0031).

>.JIJUCA - Conde Bonfim. 155 apto402. Vista livre, varanda, 2 dormi-tortos, dependências completas.Chaves portaria. RS 500,00 Con-
domínio RS 120.00. Fiador/ depó-
sito. Tel,: 5094949.
TIJUCA — EMACI ALUGA Metro
Afonso Pena. Rua DR. Satamini,210/403 bl-B cJ telefone, sala. 2
quartos, armários, dependências,chaves Acelino. Tratar Tel.: 262-
6767.
TIJUCA — EMACI ALUGA Ruados Araujos. 116 apt 403, sala. 2
quartos, área, RS 350,00 + ta-
xas. chaves açougue com sr. Luiz-Tratar Tel.: 262-6767. 
TIJUCA - Luis Gama. Sala, varan-da. 2 qtos suite, armários, ba-nneiro social, dependência com-
pleta. 1 vaga, pintura nova. Tel.:523-1244 1 9948-7455 O 19.968
TIJUCA — Mariz e Barros, prôxi-mo Extra, sala, 2 quartos, armá-rios, pintado, sintecado, claro,arejado, dependência emprega-da. garagem RS 500,00 + taxasTel.- 9179-0606 / 9676-2821 Carlos.
TUUCA — RS 400,00 alugo, RuaMarechal Trompovisk. apar-taemnto. sala. 2 qtos., dependèn-cias. Outro conjugado, centro.Rua Carlos Sampaio. RS 200.00Tel.. 569-2883 a tarde.
TUUCA - Rua Aguiar. 66/101. Sala,2 quartos. 2 banheiros, dependèn-cias completas, garagem. Tratardias úteis Tel.: 220^829 / 524-7287
TUUCA — Rua Professor Gabizo81/205 sala 2 qtos cozinha banhei-ro área dependência próximo me-trô RS 450.00 tratar Bervel Tel,9941-7176 532-5606 532-5586.
VILA ISABEL — A Zirtaeb R. Sou-za Franco, 233/306 sla 2 qtos banhcoz área deps emp. garag. RS 430? enes chvs port. Tr. R. Alfânde-
ga. 108. Tel. 509-7992 Creci J 101Abadi 2,

TUUCA - Newlar A-4 Afonso Pe-na. próximo Metrô, varanda, sala.três bons quartos, banheiro, cozi-nha. deps, vaga RS 900.00. Tel.:239-7647 8613-6505 CJ 1327.
TUUCA - Pontes Correia. 123 apto201 frente e 304 fundos Syma alu-
ga, sala. 3 quartos, deps. Prédiocentro terreno Chaves porteiro.RS 500,00 Tr. 21 Tel.: 523-3344Abadi 294. 

ENGENHO DENTRO — Rua dasOficinas 193/203 sala 2 qtos cozi-nha banheiro área dependênciatodo reformado novinho RS 400,00tratar Tel.: 9941-7176 532-5606532-5586.

TIJUCA - Queiroz Conceição alu-
ga apto. 3 quartos (Isuite). c/ar-mários. ampla cozinha, salão, de-
pendências, ITOm1, c/vaga.R Moura Brito,30. Tr. 232-9190 /
queirozta domaln.com.br AB 383
TUUCA - R. Gentil. Barão Mesqui-ta, junto Uruguai, alto. vista am-
pia, varandáo. sala. 3 quartos(suite), banheiros, cozinha, de-
pendências. 2 vagas, piscinas.play. Tel.: 523-1499 Exctusivo.
TIJUCA — Ygrey segurança em
administração de imóveis. Rua doCarmo. 9 Gr. 501. Tel.: 533-4757/533-5562/ 533-7292 Fax. 524-7917Ygreyuopenlink.com.bc
VILA ISABEL - Apartamento RuaViana Drumorrt. 139/201. Frente. 3
qtos.. salão, cozinha. 2 banheiros,dependência, vaga. piscina. RS
500,00 Marcar visita Tel.. 240-8878 / 262-5407 / 544-8812

4 ou mala Quarto*
TUUCA - Amplo apto todo refor-mado. Afonso Pena, 48/201. 4qts.2salas, copa-coz., dependências.Chaves apto 101. Tratar Rio Brarv
co, 151/301 Tel .221-2075 C 14248

VILA ISABEL - EMACI ALUGARua Silva Pinto, 115 apt 601. sa-Ia. 2 quartos (suite), armários, va-randa. dependências, área, gara-gem, RS 400,00 + taxas. TratarTel. 262-6767 
VILA ISABEL - 2 qtos., sala, cozi-nha. banheiro, suite. área. depen-dència. garagem. 2p'andar. RS500.00 Visconde Santa Isabel.164/602 Chaves portaria Tel.240-8878 / 262-5407
VILA fSABEL - Alugo Souza Fran-co. 233/401 Apto 2gts, sala. cozi-nha grande, banheiro, vaga gara-gem. claro, arejado. RS 480,00Chaves porteiro. Tel. 220-0688Armênio
VILA ISABEL — Or SalvadorAbreu aluga apartamento 2 qtos.dependências, garagem Rua Vis-conde Santa Isabel 131/302 Chavec/porteiro Oswaldo RS 350.00 ?
condomínio Tel.: 331-9805
VtLA ISABEL — Alugo Silva Pinto77/404 c/ elevador sala. 2qtos c/armários. RS 400,00 Ver 2* a6"-feira. atè 16hs. Chaves porteiroTel 235-6023

tQuarto»
GRAJAÚ — Al exc sla. 3 qts. var.coz. banh. dep emp. área. 2 gar.play com brinq RS 600,00 RuaBr.Mesquita 959 apt* 901. Chv
port. Tr Tel.. 24<M»24.
GRAJAU - Alugo apto amplo. 03
qtos.. prédio antigo, cond barato,01 vaga garagem Tel.: 576-0514Pauto César
TIJUCA — Alugo Rua Sáo Fran-cisco Xavier, 681/301 bl A Com3qts. dependências. Marcar visitaTratar Tel: 221-2075 C 14248
TUUCA — Alugo apartamento
próximo Saens Pena Rua SantaSofia 261/302. Frente, salào, 3
qtos., dependências empregada,
garagem. RS 800.00 + taxas. Tel:274-4447 /S22-4774
TUUCA — Ampto apartamentosala 3qtos (suite) cozinha banhei-ro área dependência garagemRua Amaral 102/404 RS 650,00 tra-tar Bervel Tel,: 9941-7176 532-5606532-5586
TIJUCA - Apartamento 102 RuaDona Detfina 29. sala. 3 qtos. co-zinha. banheiro, dependências,área. varanda ao ar livre. RS580.00 ? taxas Tel.: 263-3697 /509-4175 Creci 6822.
TUUCA — Brito Cordeiro Rua De-sembargador Izidro. 32, sala 3
quartos sem armários banheirosocial dependências completas
garagem opcional. Tratar Tel.:239-9575 (JB0001) 
TIJUCA — Excelente varandáo.
salào 3 ambientes. 3 quartos (sui-te), banheiro social, cozinha,
área. dependência completa, tele-fone. 2 vagas Lazer/segurança.AKxe Cofretora. Tei.: 325-1221 CJ4150/RT-L3
TUUCA — Empresa
grande porte initalada
junto i Regido, neces-
sita imóveis para dire-
tores / funcionários.
Locação imediata, ga-rantido departamento
jurídico. Sr. Cordeiro.Tel.: 239-9575.

CASAS

1 Quarto
ALTO DA BOA VISTA — Alugo ca-sa 3 da Rua Boa Vista. 97 - lundos.com qto e depedência. Ver no lo-cal. Tratar Tel.: 221-2075 C.14248.
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APARTAMENTOS

2 Quartos
OLARIA — Alugo sala. 2 qtos..cozinha, banheiro, garagem. Av.
Prol. Plínio Bastos. 640/602. Visi-
tas sábados 10:00 á 12:00 hs. -
Chaves administradora. T.533-
1455 /533-1632 C.9448

TUUCA — Excelente 3 quartos,dependências Desembargadorisidro. 32/304 Próximo metrôChaves porteiro RS 550 00 •+ ta-xas Tel 7100619 / 537-8722 /9984-3200

2 Quartos

LINS — A Zirtaeb R.Lins de Vas-concetos. 298/409 sala 2 qtos banh
coz área deps empr. RS 250.00 +
enes. Chvs port. Tr R.Alfándega,108 Tei.: 509-7992 Creci J 101 Aba-di2.
MÉIER - Coraçáo. Alugo excelenteapartamento Rua Oias da Cruz.203/311. Com 2 qtos. sala. cozi-nha. área serviço, vaga marcada.Chaves local.
MEIER — EMACI ALUGA Rua Fá-
bio da Luz. 499/806. sala. 2 quar-tos. dependências, garagem, a-
certa-se seguro fiança, chaves
porteiro. Tratar Tel.: 262-6767.
MEIER — EMACI ALUGA Rua
Souza Aguiar. 22 apt 506. sala. 2
quartos, área, RS 400.00 + taxas,aceita-se seguro fiança, chaves
porteiro. Tratar Tel: 262-6767.
MEIER — Excelente 2 Qtos c/ ar-mários. deps empregada, todo re-
formado, opçáo garagem Rua
Dias da Cruz 165/508 Chvs cl por-teiro. Tel: 591-6998 -
MÉIER • IMOVEST ALUGA exce-
lente sala. 2 quartos, cozinha, ba-nheiro. área. Al. RS 450.00 Rua 24
de Maio. 1.117/104 - Tratar Tal.
522-0193
MEIER - Mabel Aluga aptos/ ca-
sas/ salas/ administra condomi-
nios. corpo jurídico próprio. Visto-
rias e avaliações grátis.Consulte-nos. Tel.: 582-6330 /261-4373

PENHA CIRCULAR - EMACI
ALUGA Rua Mafra, 155 apt 303,
sala, 2 quartos, clouset, depen-
dências completas, aceita-se se-
guro fiança, chaves por favor apt°
202,Tel.: 262-6767
PENHA - Sala. 2 quartos, depen-
dências empregada, perfeito esta-
do. ótima localização. RS 390.00
R. Comandante Vergueiro da
Cria, 574/ 201. Paulo. Tel: 493-
2017 /9983-5409
RAMOS — Al. apt sla 2q« (1 ste)coz banh área gar RS 300.00 R:
Euclides Farias. 175/402 tr. Tel.:
240-0824.

Coberturas
OLARIA - Alugo apartamento de
cobertura, 2 qtos., salào, Melhor
local. Com ou sem telefone RS
450,00Tratar 2'f c/Felipe Tel.: 560-
5498

1 Quarto
BONSUCESSO — Al casa sla qtocoz banh área RS 250.00 Ver 4* f.
8 30 ás 12). Rua Tangará. 527 -
Fds. Tr. Tel.: 240-0824
RAMOS — Alugo Rua SargentoFerreira. 159 casa 1 fundos Quar-
to. sala. dependência, varanda,
churrasqueira. Ver local Tratar
Tel : 221-2075 C.14248 
VILA DA PENHA - EMACi ALUGATravessa Melquiades. 22 - fundos,
sala. quarto, cozinha, banheiro,
chaves Sr. Marcario, frente RS
250,00 ? taxas. Tratar Tel.. 262-
6767.

OALPAO"
PARADA DE LUCAS — Alugo gal-
páo 4200^. escritório, telefone,
cozinha, vestiário. Rua Iraçu. 660.
frente Avenida Brasil. Horário co-
mercial Tel.: 564-6317 /28<M 188
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APARTAMENTOS

k >/-. W''

1 Quarto

MEIER - Masset. Rua Mapurari.86/102. II. sala. 02 qtos.. armários,deps. telefone, garagem. RS400,00 Marcar visita. Tel.: 899-4966 Tratar 240-2023 CJ 330
MÉIER — Vilela Tavares 80/102ver hoje excelente sala 2qtos (sul-te) cozinha banheiro área depen-dêrtcia empregada garagem RS450,00 tratar Bervel Tel.: 9941-7176 532-5606532-5586.

TIJUCA - Excelente estado, próxi-mo Afonso Perta. Rua GonçalvesCrespo. 16/ 503 Syma Aluga sala.3 quartos, deps, garagem RS500.00 chaves porteiro Tr 2* ITel 523-3344 Abadi 294
TIJUCA — GAB Excelente 3 qtos(sutte) com armários, escritório,saláo, varandáo. dependência-completa, cozinha planejada. 3vagas Rua Barão de Mesquita• RS 1.100 + taxas InfomacóesTef 533-8024 CJ4841
TIJUCA - IMOVEST ALUGA sala. 3quartos, cozinha, banheiro, dep .area Al RS 600.00 Rua Dulce191/203-TratarTel 522-0193
TUUCA - Muda Aluga-se todopmtado aptol02 R Tobias Mosco-so 2S7. sala. 3qtos (2oarms).cozinha carms banheiro, área.deps compl Estac Tel 2204092RS 700 00

v-

MÉIER — Ygrey Segurança emAdministração de Imóveis. Rua do
Carmo. 9 gr. 501 Tel. 533-4877/533-5562/ 533-4757 Fax. 524-7917
ygreya-openllnk.com.br
RIACHUELO - Estaçáo. Alugo óti-mo apartamento, térreo, sala. 2
qtos.. dependência empregada,sem condomínio. Rua Barbosa daSilva. RS 380,00 Tel.: 261-8804 Te-nhocasa.
RIACHUELO • Estação. Alugo lirvdo apartamento, varandáo, salão3 ambientes, tábua corrida. 2
quartos, suite. dep. empregada,
garagem, play. R. Marechal Biten-court. Tel.: 261-8804. Fiador.
ROCHA - Apto 101. S/ condomi-nio. reformado. R. Canindé n° 67,sala. 2 qtos. cozinha, banheiro,área. Chaves D. Nancy Tel.: 220-0092 RS 300.00

2 Quartos

SAMPAIO — Apto 701 Rua Mare-chal Bitencourt. 184. C/2qts. de-
pendência, chaves porteiro. Mar-car visitas/tratar Av. Rio Branco,151/301 Tel.: 221-2075 C.14248
SAO FRANCISCO XAVIER - EMA-Cl aluga Av. Mal. Rondon 300/111bl-2. sala 2 quartos (suite), varan-da. garagem, área. RS 380,00 +
taxas. Chaves administração do
prédio, tratar Tel.: 262-6767 .

3 Quartos
ENG. NOVO — Al. apt sla 3qts cozbanh área RS 300,00. Rua Frei Fa-biano, 106/112 chv. com porteiro.Tr. Tel. 240-0824.
MÉIER — Ygrey Segurança emAdministração de Imóveis. Rua doCarmo. 9 gr. 501 Tel. 533-4757/533-5562/ 533-7292 Fax 524-7917
ygreym openlinK.com.br
ROCHA — Brito Cordeiro. Rochaótimo apartamento sala 3 quartosarmários banheiro social área ba-nheiro empregada parqueamentoRS 280,00Tel.: 239-9575. (JB0029)

Coberturas
ENCATADO - Liderança Imobiliá-ria aluga apto 204, Rua Dois deFevereiro. 214. RS 260.00 . 2 quar-tos Ver local Tratar R. BuenosAires, 41/3° andar. Tel.. 253-9935 /
253-3749

CASAS
1 Quarto

ENCANTADO — Alugo casas com
quarto e dependências na RuaCruz e Souza 508. Chaves na casa2- fundos Tratar Tel.: 221-2075Creci 14248.
ENCANTADO - mabel aluga casavila, Rua José Domingues, casaindependente, c/ área, quintal. 01i Chaves no n* 50. Visitas Tel.261-4373 /581-6330

2 Quartos
ENCANTADO - Emaci aluga. RuaPaituna 89, sala. 2 quartos, área
precisando reparos RS 250,00 +
taxas, chaves pI favor casa 92Tel.: 262-6767
ENGENHO NOVO — Alugo RS400.00 casa vila. vaga auto. sala,dependências, quintal, B:áo Bom Retiro. 184 - Tel: 569-2883 à tarde.
ENG. NOVO — Al. casa de vila sla2 qts coz. banh. área coberta. RuaBr. Bom Retiro. 1334 C.1 RS 400,00ver sáb/dom. Tel.: 240-0824.
MÉIER - Alugo casa 4 Rua Cora-
çáo de Maria 373. com 2 quartosdeps. Chaves casa 1 Tel.. 221-2075 C. 14248.
PIEDADE — Al. casa sla. 2 qts.coz. banh. área RS 450,00 Av.Su-burbana. 8551 fds, C.2 Tel.: 240-0824.
PILARES — Excelente estado. Sa-Ia. 2 quartos, cozinha, banheiro,área. R.Gaspar. 120 casa 1.60m'RS 350.00 Tel. 533-7292 / 533-4757 Ygrey-CJ 3803

3 Quartos
MARIA DA GRAÇA - Domingos deBarros 287 B/2 apto 101 próximometrô. Ampla sala. 2qtos. cozinhac/armários, área, garagem RS400.X condomínio RS 126,00 Tel.:262-3657/220-6410/262-9920

Abolição
Água Santa
Cachambi
Encantado
Eng. de Dentro
Engenho Novo
Jacaré
Uns xMm
UAlar
Piedade
Pilares
Rlachuelo Mi
Rocha
Sampaio ,'lfllKi
SâòFco. Xavier
Todos osSantos

ENGENHO DE DENTRO - Alugocasa Catulo Cearense. 155 casa22.3 quartos, varanda, copa gran-de. cozinha. 2 banheiros, área.estacionamneto Chaves casa 15.
MÉIER - Alugo casa com 3 qts,dependência e quintal, na rua Co-ração de Maria 369. Tratar Tel.221-2075 C.14248.
SAMPAIO - A Zirtaeb R. 24 deMaio 07 casa 3 sla. 3 qtos. banh.coz área RS 350,00 + enes. chvs.casa 12 Tr. R. Alfandega, 108 Tel.509-7992 Creci J101 Abadi 2.

4 ou mais Quartos
RIACHUELO — A Zirtaeb R; Bar-bosa Silva 45/101 Tipo casa sla2qtos 2 áreas churrasq. RS 350.00+ enes ver domingo tr R: Alfán-dega. 108 Tel.: 509-7992 Creci101 Abadi 2.

A cobertura
que você
procura

está aqui.
Caderno Achei Imóveis.Toda sábado e domingo.Ligue 516-5000 e anuncio.

www.jb.com.br

3 Quartos
VILA PENHA — Av Vicente Car-valho. 1431/101 e 104 ótima opor-tunidade - prédio novo excelenteapartamentos sala 3qtos (suite)coz banh área dependência var.
garagem ver local Tel.: 9941-7176532-5606 532-5586.

CASAS

1 Quarto
VILA DA PENHA • Casa fundos,
quarto, sala. copa-cozinha. ba-nheiro e área RS 260.00 fiadorTel. 589-6251 Dr Acelom

2 Quartos
VILA DA PENHA - Casa frente. 2
quartos, sala copa-cozinha. ba-nheiro. área e terraço cl garagem.RS 450,00 fiador Tel.: 589-6251 DrArcelon

pppr-
Bento Ribeiro
Campinho
Caseadura
Cavalcanti
Engenho Leal
Honórto Gurgel
Madurelra
Marechal Hermes
Osvaldo Cruz
Quintino
RochaMIranda
Turiaçu
Vaz Lobo

APARTAMENTOS

Coniugados
CASCADURA - EMACI AV. Ernanicardoso 279 apt* 304 conjugado,cozinha, banheiro. RS 180.00 +
taxas Chaves p/ favor apt° 204Dona Zélia. Tratar 262-6767

2 Quartos
CASCADURA — EMACI ALUGARua Valério, 118 apt 1003, com
garagem, sala, 2 quartos, depen-dências completas, playground,chaves porteiro. Tratar Tel.: 262-6767.

3 Quartos
CASCADURA — A Zirtaeb R. doAmparo 735/ 302 sla. 3 qtos. banh.coz. área RS 300 + enes. Tr. R.
AltSndega. 108 Tal. 609-7992 CreciJ 101 Abadi 2.
CASCADURA - Mabel Aluga me-
lhor 03 qtos., Av. Ernani Cardoso217/ BL 01. deps completas, gara-gem. visitas Tel.: 581-6330 /261-4373

CASAS

2 Quartos
CAVALCANTE — Alugo casa com2qts e dependências na Rua SilvaVale. 457 casa 3 fundos. Ver no
local. Tratar Tel.:221-2075C.14248.
QUINTINO - Rua Bernardo Guima-ràes. Alugo casa 2 qtos. em vilafechada, interione. estaclonamen-to para carro. Infs. e visitas 295-3706 /239-6724
ROCHA MIRANDA — A ZirtaebR Pedro Rebelo. 180 fundos casac/sla 2 qtos banh coz área. RS370,00 + enes. Tr R.Alfándega,108 Tel.: 509-7992 Creci J 101 Aba-di 2.

Ilha do Governador

w
Bangu
Campo do* AfoasosW v: j ¦' ¦
Deodoro
Jardim Sulacap

Padre Miguel |
Realengo
[Senador Camará
Vila Militar
APARTAMENTOS

2 Quartos
REALENGO — Dr.Salvador Abreualuga Rua Sáo Marcos 84. Aparta-mento 101/102. 2 qtos. sala. cozi-nha, banheiro, estacionamento RS320.00 + taxas s/condomlnio Tel.:
331-9805

CASAS

1 Quarto
BANGU — Dr.Salvador Abreu alu-
ga Rua Maravilha 321. Casa c/
quarto, sala, cozinha, banheiro,ótima localização em frente Vi-cent Moret RS 220,00 Tel.: 331-9805 Chave local
REALENGO — Dr.Salvador Abreualuga Rua Piraquara 134. Casa defundos, sala, quarto, cozinha, ba-nheiro RS 250.00 Tel.: 331-9805

2 Quartos
BANGU — Dr Salvador Abreualuga Estrada Água Branca 5578,2 qtos. sala, cozinha, banheiro,
garagem RS 300.00 Tel.: 331-9805

¦ • •. -•

NITERÓI

APARTAMENTOS

1 Quarto
ICARAl - Sala. quarto, dependèn-cias e garagem Rua Lopes Tro-vâo 294 bl. 2 / 2003. Chaves porta-ria. RS 500.00 Tratar d Luci Tel..262-8003

4 ou mais Quartoa
ICARAl — Apto. 1 por andar, sa-•Mo. vista mar. 1a quadra da praia,2 vagas, 4 qtos.(1 suite), banhei-ro social, lavabo e dependênciascompletas, ambientes c/armários,H.Com. Tel.: 717-8756

-j» »ifc .
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APARTAMENTOS

2 Quartos
FREGUESIA — Ótimo ponto aptosala. 2qts, cozinha, banheiro, de-
pendências completas, esqua-drias alumínio/ grades, garagem.RS 420.00 Tel..462-5150 /9692-5053
ILHA — (Cacuia) - Al apt sla 2 qts(1 ste) banh cop/coz área RS380,00 s/cond. Estrada Galeão490/202 -Fds Chv c/Sr. Januário.Tr. Tel.: 240-0824.

3 Quartoa
ILHA DO GOVERNADOR - Portu-
guesa. Av. Carlos Meziano 482 bl.6 / 208. Condomínio dos Aeroviá-rios. Sala 3 qtos. dependênciascompletas, reversível, com suite,armários, sinteco, luxo. 2° piso.frente. RS 550,00 com vaga. Tel.:236-7297 /236-5414 /9977-0919

CASAS

1 Quarto
ILHA DO GOVERNADOR — Pe-
quena casa. Quarto, sala, cozi-nha, banheiro. RS 250,00 RuaAmaparus, 376. Praia da Rosa!!!Ver peta manhã com Sr. Coelho.Tel: 9211-5220

r
Jacarepaguá
APARTAMENTOS

1 Quarto
FREGUESIA - Rua Tirol. 141/303.RS 400,00 + taxas. Chaves tocai.Trata/ Dr. Roberto Dias Tel.: 203-2102
FREGUESIA - Rua Tirol. 141/904.RS 380,00 -t taxas Chaves local.Tratar Dr. Roberto Dias Tel.: 203-2102
JACAREPAGUÁ - Aluga-se ap-to.1103 R.Visc. Asseca, 143 BL-1A. quarto, sala. cozinha, banheiro,dep. V.gar. play. piscina, s.festa.Tel. 220-0092

2 Quartoa

APARTAMENTOS
.JOKNAL DO BRASIL

CACHAMBI - Apartamento sala equarto na Rua Cachambi RS350,00 Tratar 2* feira tel.: 9945-5102/220-4136
CACHAMBI - ApenasR$ 220,00 aluga-se oapartamento S-101,Rua Alvares Azevedo,283 sala, quarto, ba-nheiro, cozinha, cha-ves no apt. 101 Tel.:438-1268
MÉIER • Apartamento sala e quar-to. RS 300.00 Rua Aristides CaireTratar Tel 9945-5102 / 22ÍM136

Colégio
7

Vicente de Carvalho
Vila Cosmos
Vila da Penha
Vista Alegre

APARTAMENTOS

2 Quartoa
CACHAMBI - 581-6330 Mabel Alu-
ga apto, Rua Sáo Joaquim 83. Bio-co II. 02 qtos 02 vagas, parqueaquatico. visitas Tel 261-4373
ENGENHO DE DENTRO - Alugosaia 2qts coz banh . dep. empRua Venâncio Ribeiro 1131/201chaves tel 533-1455 533-1632 CR9448

IARAJA • Mabel Aluga excelenteapto térreo. 02 qtos Av Monse-nhor Félix 1077. Bl 18, ocupacáoimediata Visitas Tel 581-6330 /261-4373
VILA DA PENHA - Alugo aparta-mento 2 quartos, dependências v
garagem Travessa da Amizade64 / W 02 - ap 302 Ver domingode 10 00 as 1100 Tel 513-2466

FREGUESIA - Edgard Werneck.ótimo 2 qtos.,sala. cozinha, área.telefone, garagem, churrasqueira.Prédio único RS 350,00 + Taxas.Tratar 2feira Tel.: 494-3739
JACAREPAGUÃ - Alugo Rua FreiLuiz Alevato, 453, bl 2 apt° 501,com 2 qtos. dependência. TratarTel : 221-2075 C.14248.
JACAREPAGUÁ — Alugo aparta-mento de 2 quartos RS 350,00 Tel.:522-5792 Campinho.
JACAREPAGUA - Pechincha Sa-Ia. 2qts + 1 reversível, área. ba-nheiro empregada. R$ 300,00 R.Geremário Dantas 885/209 Bl/A.Chave portaria. Tel.: 527-0288 Ho-rário Comercial
SANTA TEREZA - Largo Françaexcelente apto.201. semi-mobilia-do c/tel. R Pref Joôo Felipe 537Sala. 2qtos (1c/arm ). copa-coz,banh Tel 5086766 / 2204092 RS550.00
TANQUE - Alugo ótimo aparta-mento de 2 quartos, sala. quartode despensa. copa-cozinha com
armários embutidos, área. ba-nheiro. RS 450,00 + taxas. TratarTel 518-4058 / 518-4057 - Dr* Po-
liana
TAQUARA - Alugo ótimo aparta-mento de 2 quartos, sala. cozinha,banheiro e area. RS 350.00 irv
cluindo a linha telefônica. Tratar
Tel 518-4058 1 518-4057 . Df Po-
liana

3 Quartoa
VALQUEIRE — A Zirtaeb R: Luiz
Beltrão 159/402 sia 3qtos banh co-
pa/coz área deps emp garag RS
500 00 enes Tr R Alfândega,108 Tel 509-7992 Creci J 101 Aba-
di 2

I

REGIÃO
DOS LAGOS

APARTAMENTOS

Conjugados
BÚZIOS - Conjugado tipo Fiat, vis-ta mar/ Geribá/ Ferradurinha.equipado, RS 250,00 mensais ouRS 50,00 diária. Tel.: 24-528-3388/21-462-5150

1 Quarto
BÚZIOS — Aparthotel. Para 4/6
pessoas, perto Rua Pedra/praia.Piscina, sauna. geladeira, ar. todoequipado. Tel 21-537-3876 I 21-523-6649www.Buziosbeach.com.br.
BÚZIOS — Geribá. Reveillon! Alu-
ga-se suites c/frigobar. fogão, te-levisâo. ventilador teto. piscina.Tratar Alzira Tel.: 24-6232152 /
9972-4937

4 ou mais Quartos
CABO FRIO - Temporada. Secasaaluga, apto Praia do forte. Sala. 2
quartos. (1 suite), varandas, cozi-nha americana, todo mobiliado.
garagem, diária RS 180,00Tel.:490-0960/ 835-5574 Creci 25699.

CASAS

1 Quarto
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - Revell-lon. Suite simples, independente,ambiente limpo/acolhedor. chur-rasqueira, ventilador, muito ver-de, estacionamento, próx. Geribá/Ferradurinha/Tartaruga/Centro,água. Tel.: 24-623-1480

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - Reveil-lon grupo de 10 pessoas. Galpãofechado, entre Geribá/Ferraduri-nha/Tartaruga/Centro. Conduçãofácil. água. luz. banheiros. RS
88.00 por cabeça. Tei.: 24-623- |1480
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - Sala. 3 ]quartos, cozinha, banheiro, va-randa. mobiliado. ventilador. Ichurrasqueira, local murado, prí- I
vacidade. Próximo Geribá/Tarta-ruga/Centro, comércio, aguaTemporada/anual. Tel.: 0XX-24- |623-1480
ARRAIAL DO CABO — jÓtima casa duplex,
próxima Praia Grande,
3 suites, 2 salas, mobi-
liada, garagem. Alugo |Temporada, Reveillon.
Carnaval. Proprietário I
21-286-6619 /21-9602-2659
ARRAIAL OO CABO -
Cabo Frio. Alugo ap-
tos. 03 e 04 qtos.. e I
também casas 03 e 04 |
qtos., mobiliadas c/
piscina a total lazer.
Tel.: 649-8410 /9911-
2869 /24-622-1OS9
BÚZIOS — 10m do mar Geribá.
ótimo ponto. Maravilhosa casa. 3
quartos, cozinha completa equi-
pada. banheiros, varandas. Agua
a vontade. Segurança. RS 2.000
Tel.: 0XX24-99181448
BÚZIOS — Geriba 2 quadras |praia. Excelente ponto, 2 pavi-mentos, varanda, sala, cozinha. I
2qtos. 2banhelros. ventilador teto.
mobiliada RS 1.500 Tel.: 287-7408 |/247-1264
BÚZIOS - Gériba. Alu-
ga-se casa 3qtos..
churrasqueira. Tama-
nho família. Têmpora- I
da (Reveillon ou Janei-
ro ou Fevereiro ou |Carnaval). Tel.: 544-
3814 /285-3297 /9949-
6162 noite
CABO FRIO — Mansão, salão,3qts (6uite). 2banhs. sociais, jar- I
dins. garagens, casa caseiros, te- '
lefone, mobiliada, churrasqueira.RS 650.00 Tel.: 2394597 / 239-4897/539-8988 /511-5577 /24-645-3202
CABO FRIO -- Palmeiras. Exce-lente p/criançada, amplo jardim,campinho futebol/voley, varanda,
sala, jirau, 3qtos, 4banheiros,churrasqueira, ventilador teto RS
1.000 Tel.: 287-7408 /247-1264
CABO FRIO — Reveillon. Alugobarato, últimas casas/ apartamen-tos 2 ou 3qts, melhor ponto da
praia, de cara para o mar. Tel.:
24-643-1131
RIO DAS OSTRAS — Aluga-se ca-
sa p/temporada verão. 2 pavtos. 3
qtos. Dezembro/Janeiro/Feverei-Março (semana carnaval)Tel.: 21-711-2233
CLASSIQUALIFICADOS ¦
516-5000 • Essa linha vende tudo.Anuncie ds 2* a 6P feira até as 19h.

4 ou mala Quartoa
MARICÁ - Casa triplex belramar,
piscina, 5qtos, mobiliada, 2.000m>,arborizado, campo poli-esportivo,sala/jogos. Janeiro RS 2.500 feve-reiro RS 3.000 Carnaval RS 3.500
Pacote c/carnaval RS 6.500 Tel.:
552-7429 / 9911-6947 / (02121) 648-1132
BARRA MARICÁ - Casa triplexBeiramar, piscina, 6qtos, salões,varandas. Dezembro/janeiro/fe-vereiro, carnaval. Ou pacote con-
vidativo Tel.; 552-7429 / 9911-6947/ (02121)648-1132
BÚZIOS — Alugo Casa Praia Ge-ribá para Reveillon, 4 quartos, 3banheiros, (1 suite com ar). Salas,cozinha completa, casa caseiro,
jardins, água à vontade. RS 3.500Tel.: 0XX24-99181448
BÚZIOS — Alugo Casa Praia Ge-ribá para Reveillon. 4 quartos. 3banheiros. (1 suite com ar). Salas,cozinha completa, casa caseiro,
jardins, água á vontade. RS 3.500Tel.: 0XX24-99181448
BÚZIOS—Casas 3 qtos a 6 qtos, I
junto ou frente mar, Geribá, Man-
guinhos, Ferradura, Canto, Rasa.Reveillon. Verão. Carnaval. Tel-fax.: (0XX24) 623-6330 Max. Creci I7015.
BÚZIOS - GERIBA - Aluga-se 4 I
qtos.. 3 suite, mobiliada. antena
parabólica, churrasqueira. 2 gara-gens. jardins de 800 m', próxima a
praia. RS 250,00 diária. T: 287-1290/ 9161-6066
BÚZIOS — Geribá.
Alugo casa 3 ou 4qtos,
mobiliada. Reveillon
ou Férias Tel.: 21-
9608-5433
BÚZIOS - Geribá. A 150 mts praia,linda casa c/05 qtos. (03 suites, cIar), equipada e decorada, em ter- |reno gramado e jardinado, cl qua-dra, churrasqueira, bilhar, casei-ros. (16 pessoas). Tel.: (0xx21)569-2082 / 9989-2252.
BÚZIOS — Praia Rasa. Casa4qtos (2 suites), toda equipada,condomínio fechado, piscina, qua-dra tonis, campo futebol, sauna.etc...Reveillon. Fevereiro. Carna-vai Tel.: 275-5287 / 9177-0382
BÚZIOS — Praia Geribá. beira jmar. mansão alto luxo. 4 suites,ar, salões, piscina, jardins, deco- jrada. mobiliada. casa caseiro. Re- jveillon (10 dias) USS 10.000 Tel.:0XX24-99181448
BÚZIOS — Reveillon do século.Excelentes casas equipadlssimas,2 a 7 suites. Praia/ próximo. Geri-ba, Ferradura, Manguinhos. Can-to. Últimas casas. Reserve já asua. Milton Costa corretor imóveisTel.: 24-623-1872 / 24-623-6402Cr. 18686

CENTRO — Largo São Franciscoda Prainha, aluga-se lojão com80m'. tratar visitas com Plantimò-vel, Tel.: 296-2245 / 275-0547 CJ2217 Ideal para diversas finalida-des comerciais.
CENTRO - Liderança Imobiliáriaaluga ótima loja. Rua André Ca-valcante, 133-A. 260m>, com gara-gem. RS 1-000 Ver tocai Tratar R.Buenos Aires, 41/3* andar. Tei.:253-9935 / 253-3749.

CENTRO - Aluga-se à
Rua Teófilo Otoni. 123
meio andar, 1 andar
corrido a sobreloja.
com vaga de garagem.Tratar Tel.: 233-1187

REGIÃO
SERRANA

APARTAMENTOS

Conjugado»
MIGUEL PEREIRA — Alugo quitt-nete no 3* melhor clima do Murvdo. RS 200.00 Inf.: 21-551-7586

2 Quartoa
MIGUEL PEREIRA — 3- melhorclima do Mundo. Apto. mobiliado.sitio particular, piscina, ducha,cachoeira, muito verde, tranqui-lidade. RS 400,00 Inf.: 21-551-7586
TERESOPOLIS — Várzea PreleltoSebastião Teixeira 280/101-A. ex-celente. frente, sala, 2 qtos, ba-nho, cozinha, garagem, ótimo es-tado. RS 380.00. Fiador. Chaves
porteiro Tel.: 513-0555.

9 Quartos
TERESOPOLIS - Alugo apto. 402.Sala. 2 qtos.. 1 menor. 2 banhei-ros. cozinha. Rua Chaves Faria,221 (Frente rodoviária) Ver localcom encarregado Tel.: 742-3350

CENTRO - Loja perto TRF / RtoBranco. Frente de Rua. excelente
ponto, sem condomínio. 157 m', 2banheiros, copa e sub-solo. Tel.:
533-2193 / 2204188 Eugénio/Gil-son diariamente
CENTRO - Loja. galptono Cantro/Lapa, Rua
TeoTônio Regadas,
300m* c/ girau. R»
2.000 Tal.: 233-8280
CENTRO—Mprechal Floriano es-
quina Miguel Couto loja lindas
instalações atual eletrônicos/tele-fonla servindo qualquer ramo. lu-
vas RS 55000,00 aluguel RS900,00. Tel.: 523-5869 08394.
CENTRO - Mém de Sá lojão 135 m1desocupado, excelente estado,serve qualquer atividade. RS 1.000s/condomlnto. Tei.: 509-4949. Fia-
dor/depósito. Temos diversas lo-
calizações/mediadas.
CENTRO — Pça.Mauá, al.sobrado2 sis. banh. Beco da Escadinha, 07RS 300.00 Tei.: 24(M)823.
CENTRO - Pça.Mauá. ai. lj.55m*Rua Sáo Francisco da Prainha. 17RS 1.000,00 Tel.: 2404624.

CASAS

2 Quartoa
ARARAS - Judice Araújo, ValeBoa Esperança, sala estar, suite,
armários, 2 quartos, banheiro,
condomínio altíssimo nível comcachoeira, mobiliada, telefone. RS1.800 mês Tel.: 024-237-2885 / 24-222-3718 CJ. 2154

3 Quartoa
VALE BOA ESPERANÇA- JudiceAraújo. Vale Boa Esperança. Va-randâo. deck. sala estar lareira,sala jantar, sala com bar. lavabo,sala TV, 3 quartos, quarto de ves-tir. 3 banheiros, salão de jogos,piscina de água natural, cachoei-ra, jardim muito bonito, terreno6.B00m'. RS 5.400 Môs Tel.: 024-237-2885 / 24-222-3718 CJ. 2154

4 ou mala Quartoa
ARARAS • Judice Araújo. Sala es-tar. lareira, jantar, varanda, lava-bo, sala TV, jogos, 4 suites, armá-rios, cozinha, piscina cJ 02banheiros, bar, quadra de tênisoficial, condomínio fechado, terre-no 7.000M1. local privilegiado, óti-mo nível. RS 750.000 Tel.: 024-237-2885 CJ. 2154
FRIBURGO-R. Gentil. Mury.altis- I
simo bom gosto na serra, casaestilo coloniais holandôs, mobília-da. decorada, jardins, piscina, Imuito verde, salão, living, 5 quar-tos (suite), churrasqueira, casei- Iros. vagas. Tei.: 523-1499 Aceita- |se temporada.
PETRÔPOLIS — Araras. Casa, va-
randa. sala. 3 quartos + anexo
quarto de hóspedes, jardim, pisei-na adulto e criança Tratar Tel.:225-1260-(0xx24) 225-1283
TERESOPOLIS - Alugo casa. mo-biliada. salão, 5 suites, lareira, jo-gos, piscina, churrasqueira, ca-seiros, Rua Hildegardo deNoronha 1185, Alto. RS 3.000 Tel.:
(21) 267-0542/9974-8957

SÍTIOS
TERESOPOLIS - Temporada. Oti-mo sitio, 39.000m', 2salas, 8qtos,4banheiros, grande piscina, voley.futebol, churrasqueira e caseiro.Infs Tel.: 521-2670 / 255-7521 (após11 horas)

?I I

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS ¦ Reveil-lon. Pequena casa. completa, am-biente limpo/acolhedor. churras-
queira. ventilador. próx.Geribá/Ferradurinha/Tartaruga/Centro, comércio, água e estacio-mento Muito verde. Tel.: 24-623-1480
BÚZIOS — Temporada. Casa emfrente a Praia de Tucuns. ParaFins de Semana. Natal. Reveillone Janeiro. Rita Tel." 21-3394364/ 9918-7196 / 9215-3590.

SU 7
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COMERCIAL

SAO PEDRO D'ALDEIA — PraiaPitoria. 80m Praia. Alugo casasnovas, contratos anuais. Rua Ca-
pitâo Apolinario 146 Melhor Rua.Chaves 113 DâBeth Tel.: 24-621-3775

COSTA
VERDE

UMAS

SAQUAREMA — Pousada BarraNova Frente mar. suite. TV cor.frigobar. diária casal RS35.00 Ave-nida Salgado Filho. 5890 Tel.:21-
4476702 /24-651-9009

2 Quartoa
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - Suite 1
e 2 qtos, completa, conforto, ar
condicionado, ventilador, tv, esta-cionamento, ambiente familiar,
seguro, tranqüilidade, próximo áGeriba/Ferradurinha e comércio.Tel: 0XX-24-623-2034
ARRAIAL DO CABO —
Prainha alugo tempo-
rada. casa 2 quartos,sala. 2 banheiros, fran-
te mar, Reveillon. Ja-
neiro. Fevereiro. Car-
naval Diária RS 100,00
Tel.: 286-4784 / 9704-
1912
BÚZIOS — 20% des-
conto. Perto Geribá.
Condomínio, quadra
praia, água. 2qtos. Re-
veillon R$ 1.200 / 10
dias R$ 600,00. Atè 10
pessoas. Tel.: 9634-
8988 / 235-6260
BÚZIOS - Geribá Reveillon Casa |2 qts. equipada, acomodação 6 i
pessoas, condomínio fechado. Só
família. 1 semana RS 1 500 Tel.:
(21)5121842 / 9642-1305
CABO FRIO - Alugo casa duplex I
Praia do Forte, próximo Hotel Ma-
libu. mobiliada. 2 qtos sala. de-
pendências completas vaga. Re- |veillon e Janeiro Tel.:
0XX24-645-3819 Manlene / 0XX21- |710-7186 Elias
SAQUAREMA — Casa DuplexCondominio fechado. 2 quartos. 2 Ibanhs., sala. cozinha e área Tra- |tar Tel 9676-2821 Carlos
SAQUAREMA • Itauna Casa sala.2 quartos, varandáo. churrasquei- Ira. terreno 450 m'. toda mobiliadaRS 700,00 mensal Jan/Fev/Mar-
ço Virgínia Tel 580-0558/ 496-3134 r 210/9718-2856

APARTAMENTOS

Conjugados
PARATI - Reveillon Excelente con-
jugado. mobiliado. próximo praia.Pacote 5 dias RS 2.000 Reservastambém para férias Tel.: 24-371-1501 /24-371-2488

1 Quarto
ANGRA DOS REIS - Angra In.
Apartamento sala, qto., mobilado,tv. ar. Lazer, vista mar. 4 pessoas.Reveillon RS 2.200 Diária RS 90.00
Tel. 3224802 / 9988-4496

2 Quartoa
MURIQUI - Alugo apto 2 quartos,sala. cozinha, banheiro cJ gara-
gem Próximo a praia. Tratar Da-
niel Rabello ou Simone Tel.: 509-
0634/9172-5566

4 ou mais Quartos
ILHA GRANDE - Reveilonn 2000 I
Ainda temos suites para pacotesde final de ano. Reserve logo Tel.
569-8298 E-maik sonaturezauu-sa.net

YGREY
Segurança cm

Administração
Imobiliária.

Salas e
Lojas

Rua do Carmo. 09/501 |Fone: 533-665')
www.ygrey.coni.hr

COPACABANA — Loja
aluga-se a loja "B .Rua Prof. GastSo Ba-
hiana, 58. 30 metros
quadradoa. Chaves na
loja "A". Tel.: 438-
1268

OUTROS
ESTADOS

APARTAMENTOS
1 Quarto

SAO LOURENÇO — MG Têmpora-da, frente, sala. quarto, mobiliado.eletrodométicos. acomoda 4pes-soas Pacote econômico (festas,reveillon. férias, carnaval). Reser-vas antecipadas. Tel.: (0xx21)396-7667 /(0xx35)332-2348
CASAS™
3 Quartoa

MINAS - Casa no Rio Claro á 12kmdo parque ncacional do Caparao.Reveillon l carnaval (temporada).Montanhas e cachoeiras exube-rantes. Tel.: 24647-2768 / 24-9221-2493

Essa linha vende tudo

Classificados,
Achei Imóveis,
Achei Veículos.

Empregos,
Casa.

Informática,
Carro e Moto.
www.jb.com.br

ESTACIO — Alugo loja com200ml. Rua Viscondessa de Piras-sinunga, 97. Chaves casa 5 da vilaao lado, Tratar Tel.: 221-2075C.14248.

JORNAL DO BRASIL

ESTACIO - Queiroz Conceiçãoaluga loja 130 m*, boa tocalizaçáobom p/ oficina,depósito. R. Salva-dor de Sá 197 Tr. 232-9190 / quei-roz(u domaln.com.br AB 383
ICARAl - Loja, 76m', aluguel RI630,00passo RS 13.000 contrato 5anos. ótimo ponto cl clinicas, co-légios. Tr. Tel.: 714-3803 / 610-0793
IPANEMA - Alugo loja 105. da ruaVisconde de Pirajá 487. tratar Av.Rio Branco 151/301 Tel.: 221-2075CR 14248
IPANEMA — Brito
Cordeiro Rua Teixeira
de Melo loja frente rua
30m' + 20m' girauContrato S anos alu-
guel RS 2.500.00 Tratar
Tel.: 239-9575
(JB0037)
PRAÇA DA BANDEIRA — Indikvende/aluga excelente ponto co-mercial. ampla loja cl banheiro,Rua Teixeira Soares. 139/C. Cha-vesJ tratar Tel. 522-0047. CJ2214.
REALENGO — Al. l|a, banh. pri-vativo, Rua Recife, 128 Lj "D"
chv. no bar, RS 100,00. Tr. Tel:240-0824.
RECREIO - Alugo ou
passo Loja na Av. das
Américas, 14591 / loja
A. Tratar pelo Tel.
437-2978
SAO CRISTÓVÃO—Rua BeneditoOtoni 77 Loja "A" (Zona Peças
Automóveis), RS 900.00. Tratardias úteis. Tel.: 2404067 / 240-0217 C-16833.
SAO CRISTOVAO — EMACI ALU-GA Rua Sáo Cristováo, 291 loja'D', com 26m2, jirau banheiro, RSR$ 450 + taxas, chaves bar aolado. Tratar Tel.: 262-6767.
SAO CRISTÓVÃO — Al. L|s. 03 e05. da Rua 2 na Rua Cap. Félix,
110. Chv. cl Sr. Tuninho, Gal. 6 Ijs.
13 e 15, RS 600.00. Tr. Tel.: 240-0824.
TERESÔPOLIS - Alto. ComaryShopping Center. aluga, vende outroca por apartamento ou casa,loja 317. de frente, com 60m', pra-
ça de Alimentaçfto. Tel.: 557-1366/ 256-9427 1 255-4770
TIJUCA — Condomínio Vttrini daTijuca, Rua Conde de Bonfim. 346/Sobreloja 208 com banheiro - co-
raçflo Tijuca RS 550.00 tratar Ber-
vel Tel. 9941-7176 532-5606 532-5586.
TIJUCA - Queiroz Conceiçáo alu-
ga Tijuca Off Shopping, lojas c/ji-rau.diversas metragens, aluguelcombinar. Rua Barfio de Mesqui-ta, 280 Tratar Tel.: 232-91901 quei-roz(a'domain.com.br AB383
TIJUCA - RS 780,00 Ampla loja deiria. segurança, vaga gara-
gem, 45mI, jirau, pintada, pisomármore. Conde de Bonfim 615.
Tel.: 232-7360 / 507-2261
VILA ISABEL - Loja 50 m' rua
principal em frente ao MercadoExtra. Serve para depósito, fir-
mas, etc. Alugamos somente emhorário comercial. 571-5274
CLASSIQUALIFICADOS516-5000 - Essa linha vende tudo.
Anuncie de 2* a 6^ feira até as 19h.

SALAS
BARRA — Centro Médico Ricmetconsultório 35m', telefone vaga
pronto para ocupar. Tel.: 287-9661RS 900,00 mensais.

CENTRO — Alugo sala, SenadorDantas 117 sla.719, com ventila-dor teto, iluminaçáo central RS300,00 Informações Tel.: 522-9970.
CENTRO - Aluguel ou venda, sa-Ias comerciais em excelentes
pontos, de 30 á 80 m2. com cozi-nhas e banheiros. Excelentes Pre-
ços. Imobiliária Suíça Tel.: 540-8786/2394646 CJ1362.
CENTRO — Alugo conjunto de sa-Ia. Rua Dom Gerardo. 63 sI 706,com duas linhas tel. fax + mo-veis. RS 750.00 Tel.: 5944692 /289-2829.
CENTRO — Alugo Av. MarechalCâmara. 160 sis 205 e 206, comar condicionado. Tratar Rio Bran-CO, 151-301 Tel.: 221-2075 C.14248.
CENTRO — Alugo sala comercial30m', semi-mobiliada, com divisó-rias. Av. Presidente Vargas, 59011409 Tel.: 263-9681 Cf .21523
CENTRO - Aluga-se p/ advogado.Conjunto Av. Almirante Barroso, 2salas, autônomas no corpo de es-critério de advocacia, preço ácombinar. Tel.: 262-3798 TratarSônia
CENTRO • Aluga-se salas em edi-ffcto exclusivamente comercial.Rua Joaquim Silva, 11 . Chaves
portaria Tel.. 9978-2134 / 252-76691242-5637 Jayme Duarte Cia Lida.Cj.668
CENTRO — Alugo sala comercial107m\ copa, 3 banheiros. RuaSáo José. 20. Tel.: 252-3756 ou540-6678
CENTRO - Alugo sala, no EdifícioMarques Herval, Av Rio Branco185. RS 34.000 Tratar hor. comer-ciai Tel.: 240-5314
CENTRO - Alugo sala, Av. GomesFreire 647 sala 502 e 602. Salac/25m' copa/banheiro RS 160,00Ver Av Gomes Freire 647 Tel.:852-1477/1478 D.Marlene / Dr.AI-berto.
CENTRO - Alugo 528m,1 Presiden-te Vargas, 463. Exijo fiador, náodou carência. RS 1.900 + taxas.Creci7442-RJ 2feira atè 4feirahorário bancário. Tel.: 287-4955
CENTRO - Av. 13 de Maio. 47/2004ótima sala frente, cozinha e ba-nheiro. RS 190,00 Chave portaria.Tel.: 551-1269
CENTRO — Av. Beira Mar 406.cobertura comercial 70m* vista
panorâmica Aterro, Santos Du-mont, Baia Guanabara, podendocolocar letreiro luminoso, ideal
para firma publicidade festejos vi-rada milênio. Al. RS 1.200,00 Tel.:540-6111 C.1137.
CENTRO — Avenida Beira-Mar,esquina Calógeras 120ml vistedeslumbrante Aterro lindo aparta-mento prédio mixto living dois
quartos (suite) dois banheiros co-zinha dependências. Al. RS1.400,00 ideal para moradia escri-tório consultório. Tel.: 540-6111 C.1137.
CENTRO — A Zirtaeb R. CondeLages 44 sala 513 ampla recepçãobanh, telef e garag RS 450,00 +
enes. Tr. R. Alfândega 108. Tel.:509-7992 Creci J101 Abadi 2.
CENTRO — A Zirtaeb R. Altinde-
ga 108 sala 303 com divisórias45m* banh junto metrô RS 350,00+ enes chvs portTr. R. Alfândega108. Tel.: 509-7992 Creci J 101Abadi 2.
CENTRO DE NEGÓCIOS — Gran-des/Médias/Variadas: Empresas/Comerciais/ Financei ras/profis-slonais liberais (nacionais e mui-tinacionais)R. Senador Dantas, 75frente, grs. 201/2/3: Amplo hall
privativo/Seis grandes salas/ trêsbanheiros oompletos/divisórias.Area 140m2, disponíveis/ loca-
çóes separadas. Telefones vgs.
gar. N® 14/65. Chaves Portaria.Tel. 511-3075/294-2673.
CENTRO - EMACI aluga comercialR. Uruguaiana 10 sala 803, sala28ml, banheiro. RS 350.00 + taxas.Ver segunda a sexta 9 ás 11Tratar Tel.: 262-6767.
CENTOO - Evaristo da Veiga con-
junto de 4 salas 120m> andar alto.6 banheiros, 1 copa. Vista Páo deAçúcar/Catedral, 2 vagas Tel.:523-1244 / 9948-7455 Cr 19.968
CENTRO EXCEPCIONAL — Profis-sionais liberais/financeiro e ban-cário/ comercial. R. Anfilófio deCarvalho, 29 grs. ais. 1.209/10.Três grandes salas/ dois banhei-ros completos/ duas kitchs, área80m2, pintados/decoradoos/ acar-
petadosI persianas. Chaves por-taria. Tel. 511-3075/294-2673.
CENTRO —¦ Excelênte grupo desalas, seis salas de frente clbhs. cl vaga, Rua da Assembléia,58/5°, 175m* - RS 1.400,00 Tel,533-7292 / 533-4757 Ygrey - CJ3803.
CENTRO — Excepcinal Al.conj.sis. de frente com vista p/o Aterro,com 90m'. Dispondo de ar cond. "
vg. gar. Av.Rio Branco. 311 sts.605à 607 esq.Pres.Wilson RS 1.000,00+ txs.Tr. Tel.: 240-0824.
CENTRO—Excelente sala, centrofinanceiro, alta, carpete, divisó-rias, cozinha. 36 m'. profissionaislibeirais e seguros. Frente aos co-merciários. Av.Rio Branco 133/1601. RS 400,00 + Taxas. Tel,551-1518 / 240-1323

CENTRO - Rto Branco. Frente Afcmirante Barroso, cobertura,124m\ totalmente reformada, divi-dida em 4 salas. 3 banheiros e 2recepções Entrega imediata.Tel:22S-2123 /262-1162 Direto pro-
prietârio
CENTRO - Rua Assembléia. 92/13*
andar. 120m' corridos. Saião, 2
banheiros, cozinha. Prédio c/ele*
vadores novos. Tratar 2*/6*f. Tel.:
220-9794 / 9963-4879 D. Neuza
CENTRO • Rua Senador Dantas.
23/304. Sala com banheiro, total-
mente reformada, pinturas nova.
Chaves porteiro. RS 280,00 Tel.:
220-281G /240-6942 Av. 13 de Maio47/1606
CENTRO - Sala, com 30m*. Av. 13de Maio. RS 200,00 . Tratar Teli:9945-5102 / 220-4136
CENTRO — Sala comercial. RS170,00 com fiador de frente, pinta-da, acarpetada cl banheiro, Av.Gomes Freired, 176/502. Vèr pof-teiro, Tel.: 224-3595 (comercial),Tel.: 284-3851 (residencial).
CENTRO-Vag* para advogado o»contador com toda infra-estrutura,montada. RS 200,00 Tratar CaioTel.: 518-6040 /5186017 /9662-3191
CENTRO — Ygrey segurança emadministração de imóveis. Rua doCarmo. 9 gr. 501 Tel.: 5334757/533-5562/ 533-7292 Fax: 524-7917Ygreyiaopenlink.com.br i
CINELANDIA — EMACI ALUGAMetro Rua Alcindo Guanabara. 15
gr 701. 90m2, 5 salas, banheiro^RS 550.00 + taxas, chaves porteiro. Tratar Tel.: 262-6767. i
COPACABANA — Av.Copacabana
perto Miguel Lemos. Safa duplac/80m*. divisórias, piso cerâmica; '
sala recepção, banheiro, cozinha:
prédio comercial, bem cuidado,'seguro, 6 satas p/andar RS 1.10QProprietário Tel.: 537-8360
COPACABANA — Alugo sala c*38m' acarpetada. p. nova acarpe-tada, ar cond. música ambientecirc. tv. Al. RS 650.00 + taxas. A v;Copacabana, 1018/1208 Tr. Dr<Mârlo Tel.: 521-2718. Melhor prè-,dio bairro.
COPACABANA — Alugo sala cl40m1 garagem. P. Nova, acarpeta-»da, ar. cond., música, circ. tv, aliR5 M0,00 + taxas. Av. Copacaba-na 1010/1201. Tr. Dr. Mario Tel.:,521-2718 ambiente selecionado,melhor prédio. •
COPACABANA — A Zirtaeb exo.-.andar corrido 170m' Av. N.S. Co-Í
pacabana próx. Fig. Magalhães;RS 150.000,00. Tr. R. Alfândega.108. Tel.: 509-7992 Creci J,101iAbadi 2.  »
COPACABANA — Ygrey seguran-'
ça em administração de imóveis/-Rua do Carmo, 9 gr. 501. Tel.:533-4557/ 533-7292 Fax 524-7917'
ygreyiaopenlln.com.br
COPACABANA - EMACI aluga co-<mercial, Av. Copacabana em fren->te a C4A diversas salas com"'SSm1. cl banheiro, prédio de ga->barito a partir RS 250,00 + taxas.'Tratar Tel.: 262-6767. )
COPACABANA - Avenida Copa-*cabana, 836/205.3 Amplas, salas.)copa, banheiro, reformados, todo*
pintado. Rt 500.00 + encargos'Tratar TeL: 235-6233 *
COPACABANA — Av. Copacaba--na, 647. Alugo ótima sala ampla, <
40m', cl divisórias, edilicio de>-classe, ante-sala e banheiro. 1o *
més aluguel grátis. RS 350,00 mês-:Tel.: 267-6156 <
COPACABANA — Ampla sala co-'mercial, com banheiro, divisórias.Avenida Copacabana 195/804m*iRS 350,00 tratar Bervel, 9941-71761/ 532-5586 / 532-5606
COPACABANA — Rua Barata Ri-1beiro 344/207 (Sobreloja/Frente). •
Sala, banheiro. 30 m1 aproxima- >
damente, Chaves na portaria com ^
Sr. José. Tel.: 252-0006 Cred 6.115'
COPACABANA — Standart alugaPosto6. Sala comercial 2ambien-«tes, armário embutido, 40mJ. Na- V
da fazer. Clara, arejada, andar al-"to. RS350.00 Tel.:286-4035 í
Z9972-9523 BNI144 i
COPACABANA — IMOVEST ALU- »•
GA • Excelente sala comercial';com 45m', frente, saleta, sala, ba- •>
nheiro. RS 350,00 Av. N. S. de Co- ?
pacabana, 1.059/1.103. • Tratar s
Tel: 522-0193. *COPACABANA — IMOVEST ALU-GA - Excelente sala comercial •
com 30m', com banheiro. Al. RS i400,00 Rua Barata Ribeiro, 383/404. - Tratar Tel.: 522-0193.  >
COPACABANA — Avenida Copa- /cabana. 897/902 chaves porteiro. 2
Sala comercial 35m', banheiro, te- ^
lefone. Serve: escritório, cônsul- ••
tório, etc. RS 350.00 Tel.: 541-9712 ^
/ 235-2485 / 9624-1469 Cr.4922

BARRA DA TIJUCA - Barra Bus-sines. Excelente sala. garagem,segurança. Av. das Amércias,2901 sala 107. Com divisória einstalações. RS 600,00 + taxas.Tel/ 710-0619 / 537-8722 / 9984-3200
BARRA DA TIJUCA —
Alugo cobertura co-
mercial S60ma cober-
tos (piso único). Av.
das Américas. Condo-
minio barato (Rt 4,66/
m"). Aluguel Rt 14,00/
m'. Tratar 494-457S
(horèrio comercial)
BARRA DA TIJUCA - CondadoCascais - alugo conj. asm1: 4 sa-Ias, 2 banh., 1 vaga, ar cond.,
pint., carpete - RS 1.500,00 - Dr.Carlos Tel.: 274-9382 / 9972-8758 -
OAB 61.546.
BARRA - Downtown HFB Alugasala comercial cI 50 m*. amplacopa, vaga, garagem RS 900,00Dispomos também várias opções,lojas, coberturas, consulte-nosTel.. 494-5080 Creci 20972
BARRA - Downtown PI Médicos,Dentistas, Psicólogos, alugamoshorário consultório muttidiicipli-nar, completa infra-estrutura, ser-viços, tranporte clientes (opcio-nal) Desde RS 250,00 mensais.HFB Tel.: 494-5060 Creci 20972

BARRA — Al. Ij com 24m' CentroComercial 'Ocean Drive' Av.LúcioCosta. 8000 lj.104 Alfa Barra Tel.:
240-0824.
BARRA — Downtown quiosquesuper oportunidade podendo fa-zer girau frente total AvenidaAméricas garagem RS 1.500,00sem luvas Mansion House Tel.:2394499 CJ-1252.
BARRA - Downtown HFB Alugaloja c/ 50 m». permitindo amplia-
çáo. jirau. local nobre, junto Cine-mark. RS 2.500,OODispomos tam-bém ótimas salas/ coberturas.Tel. 494-5080 Creci 20972
BARRA — Loja alugo cl 95m*. 3
pavimentos. 2 vagas, localizaçãoexcelente. Tratar d proprietário,Antonio. Tel." 568-7544 / 567-6565.
BARRA — Midtown Nova Ipane-ma. Av. Américas. 5001 loja exce-lente, ponto ótimo, preço ver lo-cal. com Marcelo 9615-5192 I9941-7176 / 325-5871 / 532-5606 ,
BARRA - Shopping Bayside. Ij 209I bl 3 Loja montada, completacom jiral. telefone, ar. etc. ótimalocalização RS 550.00 mês. Tel..9989-0193
BÚZIOS - Loja Melhor localiza-
çáo. Centro comercial Mangui-nhos. 40m'. sub-solo. calçadâo.estacionamento. Aproveite verão2000 RS 700,00 mensais. Telfax.OXX 24-623-6330 Max. Creci 7015
CENTRO — A Zirtaeb to|a 7 RuaRezende 119 loja de galeria com18m» RS 150.00 ? enes Tr R Al-fândega 108 Tel. 509-7992 Creci J101 Abadi 2

BARRA— Midtown Nova IpanemaAv Américas, 5001 salas com ga-rage - telefone excelente, pontoótimo preço ver local c/marcelo9615-5192 / 9941-7176 / 325-5871 /532-5606
BARRA - Salas comerc. condi-
çóes inéditas, você é quem deter-mina o aluguel que pode pagar,melhor local Av das Américas,c/direito letreiro na faxada do pré-dio Tel.: 493-4901/493-3998/494-4460
BOTAFOGO - Alugo excelentesconjuntos de salas comerciais,óti-mos para consultório, escritórioou representação. General Poli*doro, 183 chaves porteiro. Tel.:99754129/552-2162
BOTAFOGO - Sala em Centro Cul-tural com 45 m*, ideal para Cor-sos, Studio, Salão Danças, recep-
çáo decorada, sem condominio,
junto Fumas e Cobal. RS 650.00Tel.: 5584173 / 9138-9079
CASTELO-Rodrigo Silva 8/201.1*Locação, luxo, construção RealEngenharia. 90 m' Terraço, copa-,banheiro, circuito interno TV. RS1600 Tel.: 9949-9435 / 513-2256 /2259/521-0014 Creci 17957
CATETE — Condominio CateteCenter • Rua Almirante Tamanda-ré 66/514 frente excelente sala co-mercial com divisórias banheiroRS 300.00 tratar Tel. 9941-7176532-5606 532-5586.
CENTRO — Al. 2 sis.. banh.. in-dep vg gar. RS 750.00 R Alm Bar-roso. 22/305 Ver 4'f 14 ás 18h.Tel: 2400824.
CENTRO — Alta. clara. 27 m'. car-pete. cortina, luminárias, banhei-ro privativo. Nanei locação PraçaTiradentes 9/710. RS 190.00 + ta-xas Tel 551-1518 / 240-1323

CENTRO — Excelente grupo. Comrecepção. 2 salas decoradas, ocu-
paçáo imediata, Al. RS 1.000 in-cluindo condominio. Dr. Carlos Al-berto Tel.: 522-7662 / 99654013Cr.15096

COPACABANA - 165 M' Posto 6. '
Francisco Sá, 23, esquina Av. Co- '
pacabana, prédio comercial, cI J
segurança eletrônica. Syma aluga -
grupo 907. Chaves sala 902 RS1.700 Tr. 2f. Tel.: 5234344. Abadi294.
ESTACIO—Sala c/ vaja gar. Pró- '
ximo metrô/teleporto. R. Hadock J
Lobo 72/802. Palmares Adminis- <
traçáo Imóveis. Saens Pena. 451 •»
226 (D. Regina). Tel.: 56»4333. Rt *
500.00 + taxas.  ¦
FLAMENGO - Liderança Imobiliá- 7
ria aluga ótima sala 507, com ga- '
ragem, 40m*. Praia do Flamengo, '
66/bloco B. RS 600.00. Chaves na '¦
sala 1.602. Tratar Buenos Aires, *
41/3° andar. Tel.: 253-9935 / 253- .
3749. P

CENTRO - Liderança Imobiliáriaaluga ótima sala, 407. Com 36m*.Rua Alcântara machado, 36. RS200,00. Tratar Buenos Aires, 41/3°andar. Tel.: 2534935 / 2534749.
CENTRO - Mercado Flores. Gon-
çalves Dias, 89/502. Sala total-mente reformada, piso/ banheironovos. Silenciosa. Prédio segu-rança. RS 350,00 Condomínio RS80,00. Fiador/ depósito. Tel.: 509-

GlÚRIA - Adm. Maaset Rua Con-
de Lages. 44. Aluga-se excelen-
tes salas. Sôm1, RS 400,00 banhei- -
ro e garagem. Tratar Tel.:
240-2023  ¦
GLORIA - Adm. Masset Rua Con- rt
de Lages, 44. Aluga-se excelen- 1
tes salas, Sôrn*. RS 400,00 banhei- k«ro e garagem. Tratar Tel.:
240-2023
GLÚRIA — Alugo salas. 508/509»510 com 140m1. em 3 vagas de •
garagem. Rua Conde Lajes. 44
ver com porteiro. Tratar Campos J
tel.:518-5664

CENTRO - Metrô Carioca. Exce-
lente sala comercial 30 m*. silen-ciosa, recepção, banheiro, prédioexcelente apresentação. RS
250,00 temos diversas localiza-
ções/medidas. Tel.: 5094949. Fia-
dor/depósito.
CENTRO - Metrô Clnelândia. An-
dar privativo, vista deslumbrante.Aterro, 360 m', prédio luxuoso,
segurança, recepção, banheiros,divisórias. RS 4.000 Tel.: 5094949.Temoe diversas localizações /
medidas,CENTHO — Newlar Al 1. Rua daAjuda, sala (180m'). edifício luxo,dois banheiros, grandes, gare-gem, ar condicionado central. RS1.800,00 Tel.: 239-7647 CJ 1327.
CENTRO—Praça Tiradentes, RuaImperatriz Leopoldina n* 8 sala410, conjunto três salas, dois ba-nheiros, reformado. RS 250,00.Chaves portaria. Tratar Tel.: 240-0067 / 240-0217 C-16833.
CENTRO PRIVILEGIADO — Ban-cário/FInanceiro/Profissionais LI-beiras/ Comercial • R. SenadorDantas. 75 - Gr. 305 - Frente, duas
grandes salas/banheiro completo40m2 pintados/decorados/ acar-
petados/ persianas - Chaves Por-taria Tels: 511-3075/ 294-2673.
CENTRO — Promocional comer-ciai/ financeiro e bancário/ profis-sionais liberais. Av. Treze deMaio, 13 gras sis 1714/1715. Fren-te, quatro grandes salas/ banhei-ro, área 80m2, pintados/decora-dosI acarpe tados/ persianas.Chaves portaria Tel. 294-26731274-2617/ 511-3075
CENTRO - Queiroz Conceição alu-
ga apto. 50m2. finalidade residen-ciai/comercial, bom estado, próxi-mo Metrô. R.Francisco Serrador.90 Tr. 232-9190 / queiroziado-main.com.br AB383
CENTRO - Queiroz Conceição alu-
ga 2 salas 35 m1 cJ divisórias, bomestado, bem localizada. Av. Pres.Vargas 583. Tr. 232-9190 / quei-roz-íi domain.com.br AB 383
CENTRO - Queiroz Conceição alu-
ga andares corridos. 330 m. RioBranco esquina Buenos Aires. 4banheiros, copa/cozinha, divisó-rias.Tr 232-9190 / queirozwdo-main.com.br AB 383
CENTRO - Queiroz Conceição alu-
ga sala c/recepção, prateleiras.5801*. bom estado. Ed. Av. Central,Av Rio Branco. 156. Tr. 232-9190 /
queirozu domain.com.br AB 383
CENTRO — Rio Branco 151. Gru-
po 303.120 m1.2 banheiros, copa.instalação para rede. Chaves Por-
teiro Ramos. RS 1000 Tel.: 255-
3604 Denny. t

HUMAITA • Rua Voluntários da «Pátria, 450 sala 307. 30m', refor-
mado. prédio misto Fiador,não ^cobramos taxa contrato. Chaves >i
portaria RS 300.00 Tel.: 9959-3038 ,Alexandre
HUMAITA - Rua Voluntários daPátria. 450 sala 211. SOm1, refor-
mado. prédio misto. Fiador.nãocobramos taxa contrato. Chaves
portaria RS 300.00 Tel.. 99594038Alexandre
ICARAl - ML Imóveis
aluga ótima sala. fren-alugi
te. 216m*. pintada, cha- Mve porteiro. Rt 270.00+ taxas. R. Cel. Morei-
ra Cizar. 383. Tel.:
221-4428 / 9963-9761.
CJ1246.
ILHA DO GOVERNADOR — Estra-da do Cacuia, 277. aluga-se salasou kitinetes por contrato, visitaicom Joacy no local. Tratar Plantt-móvel, Tel.: 295-2245 / 275-0547 CJ2217.
IPANEMA — Alugo sala, c/60m'.3bh. sociais, garagem, ar cond.,circ. tv, pint. nova, atapetada luml-nárias. Rua Visconde Pirajá 59511102 chvs portaria RS 2.300.00 +
taxas tr. Dr. Mario Tel.: 521-2718mudar-se.
IPANEMA—APSA • Excelente sa-Ia R. Visconde de Pirajá 111/817,hall. sla. coz. banh. chvs e tr Tel.:5234756 CJ 253.
IPANEMA —Newlar A135 sala co-mercial vista Praça Gal.Osório re-cepçáo boa sala lavabo e banhei- :irro completo edifício luxo RS v»530,00 Tel.: 239-7647 Cf.1327. ^
IPANEMA - R. Gentil. Edifício Pa-lácio Astoria. 50m2,2 salas conju-
gadas. piso granito. recepção, di- i«cvisórias, banheiros, copa Nada s vfazer, vaga. Tel.: 523-1499 Exciu- >3siva.  JS

um
*0
31

IPANEMA - R. Gentil. Quartier.conjunto 5 salas mobiliadas. fun-cionando com clinica médica, vis-ta praça/lagoa. 3 vagas. 150m2,excelente estado. Tel.: 523-1499Exclusiva.
JARDIM BOTÂNICO - A ZirtteòR Jd. Botânico 674 sala 322 novac/garg banh e copa RS 1.400.00 ?
enes Tr R. Alfândega 106 Tel.:
509-7992 Creci J 101 Abadi 2.

09

LARGO DO MACHADO
313 Com 34m'. Edifício SSo Luiz.
Tratar Tel.: 532-7352 Falar com
Neia ou Dr. Joaquim Cabral.
LARGO DO MACHADO — Al. sala
33m". RS 300.00 Ver 3' I. 8:30 ia
1200115 Largo do Machado. 29 sI1213. Tr. Tel. 240-0824.

WSala í 03
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IMÓVEIS
ALUGUEL

r
LEBLON - A BISBOCC1 aluga Bo-siness Conter. ótima sala. 38m*. d
garagem, ar central, prédio mo-demo. telefone, esquina d Ataulfode Paiva RS 1 100 Tel: 325-0694 /
9121-0217 CJ3679
LEBLON - Alugo sala. 2 ambiervtes. 45 m'. frente, garagem, m-fraestrutura p/consultório. escritô-rio informática ou arquitetura. R$1 100 Av Ataulfo de Paiva. 1079.
Chaves c/porteiro Sérgio Tel.:
240-8878 / 262-5407 / 544-8812
LEBLON — Conjunto de salas co-merciais Excelente localizaçãoRua Ataulfo de Paiva. 658/20175m» RS 1 050.00 Tel 533-7292 /533-4757 Ygrey CJ 3803
MADUREIRA — Conjunto 60 m'.
garagem. 3 salas. 2 banheiros,
garagem Aluguel RS 500.00Chindler Administradora. Tel..221-6453 dias úteis
MÉIER — Rua Arquias Cordeiro.316/304 sala comercial com ba-nheiro em ótima condições de usoRS 200.00 tratar Bervel 9941-7176532-5606 532-5586
MÉIER - Rua Arquias Cordeiro.324/708 Excelente sala comercial,c/dtvisòfias, banheiro, ótima loca-lizaçáo. 30 m* RS 250.00 + taxas.Tel 262-3657 / 220-5410 /262-9920
MÉIER — Rua Lucidio Lago. 91/610 sala comercial, com banheiro32m* excelente localidade. RS200.00 Tratar Bervel Tel.: 9941-7176 / 532-5606 / 532-5586
MÉIER — Sala comercial. Exce-
lente localização. Lucidio Lago.
126/403 RS 300.00 • 20m' Olimo
estado Tel 533-7292 / 5334757Ygrey CJ 3803 
MÉIER — Ygrey Segurança em
Administração de Imóveis Rua do
Carmo. 9 Gr 501 Tel 533-4757/
533-5562/ 533-7292 Fa* 524-7917
ygreyv opelink.com br
NITERÓI — Ed Palácio dos Jorna-listas • Rua Maestro Felício Tole-
do. 551/311 ótima sala comercialcom banheiro frente Ministério doTrabalho RS 200.00 tratar Tel 532-5606 532-5586 9941-7176
RECREIO - Andar cor-
rido, 600 ma alugo Av.
das Américas. Tratar
pelo Tel.: 437-2978
RECREIO - Recreio Süopping |A».das Américas) Várias coberturas.
Excelentes preços. Villar Imóveis
Tel 49040501 4900222 /9213-
1552
SAO CRISTOVÂO - Queiroz Corv
ceiçáo aluga andar, I50m'. c/co-
pa. 2 banheiros, bom estado,
s'condomimo R Antunes Ma-
ciel.81 Tr 232-91901 queirozn %
domain com br AB 383
SÁO CRISTÓVÃO — Al sla.banh . privat. 32m,1 Rua Cap Fé-
lix. 110/s. 440, chv. cl Sr Tuninho.
Gal 6 Ijs 13 e 15, RS 600.00 TrTel. 240-0824
TIJUCA — Alugo sala 605, Rua
Conde de Bonfim. 422 Marcar vi-
sitas. Tratar Av Rio Branco. 151/
301 Tel 221-2075 C 14248.
TIJUCA • Não alugue nem tenhadespesas desnecessárias Ofere-
cemos salas luxuosamente mon-
tadas, cVsecretaria partir R$150 00 . todas despesas incluídas
Saens Pena Tel 570-5515
TIJUCA • R Gentil. |urrto praçaSaens-Penã. R DezembargadorIzidoro. prédio novo, fronte, vistamontanha verde, sala comercial.1* locação, piso cerâmica, ba-nheiro social c/ducha. vaga gara-gem. Tel 523-1499 Exclusiva
TIJUCA - Saens Pena salas pron-tas, luxuosamente mobiliadas. p/uso imediato Apenas RS 8.00/ho-ra Todos alvarás Medicina. Intor-
mática. Engenharia.Representação Tel 570-5515
TIJUCA - Seu consultório/escritó-rio já está pronto na Saens Pertainédito Uso imediato, luxo, RS
8 00/hora Todas despesas inclui-das Tel: 570-5515
TIJUCA — Ygrey segurança em
administração de imóveis Rua doCarmo, 9 gr 501 Tel 533-4877/553-5562/ 533-4757 Fax 524-7917Ygreyj openlink com br

GARAGEM
CENTRO - Alugo vaga de gara-gem na Rua Senador Dantas. 71RS 130.00 f taxas Tratar Tel262-0538 /262-3586
CENTRO — Alugo vaga de gare-gem Av Aim Barroso Aluguel ?condomínio Tel 240-7504
CENTRO — IMOVEST ALUGA va-
ga de garagem no Edifício Mene-zes Cortes, aluguel RS 130.00 +•condomínio RS 170,00 Rua São Jo-se 35 - Tratar Tel 522-0193

PRÉDIOS
COMERCIAIS

BARRA • Downtown HFB alugaWorkhouse (Loia + sala + co-bertura) c' 220 m*. prédio esquina,rua principal RS 5 500.00 contrato4 anos estudamos carência.Tel494-5080 Creci 20972
BONSUCESSO - Alugo casa
prtins comerciais. 3 quartos. 2 sa-ias, Av Itaoca 578 facilidade tcionamento tratar Tel 551-3824D Lúcia
BOTAFOGO — Alugo excepcionalcasa para clinica e outro comér-cio. aceito carência. Rua PaulaBarreto. 73. Chaves administrado-ra T. 533-1455/533-1632 C 9448

BONSUCESSO - Alugo 900^ a100m Av Brasil. Jirau d 4 salasescritório e banheiro Dependèrvdas empregados, força Rua Gui-lherme Frota. 235. Tel.: 239-7966
CENTRO • Garagem automática.Rua senador Dantas. 75. EdifícioChrrstian Bamard. Em frente ao
prédio do Banco do Brasil. T«L256-7590/544-0329
OLARIA - Queiroz Conceição alu-
ga sobrado c/galpôo. 250 m1. bom
p/ depósito, RS 500,00. R. Leopoi-dina Rego 378. Tr. 232-9t90 / queè-rozáidomaln.convbr AB 383
PAVUNA - Alugo galpfto 350 m\força ligada, alta tensão, coberto-ra metálica, linha telefônica. Tra-lar proprietário Tel: 6354214
PRAÇA DA BANDEIRA— Galpfto 250 m1, to-talmente reformado,
piso elevado, bom paraqualquer negócio. Ve-nha ver. Rua Ceara
140. Tel.: 9623-8264 /637-1744 / 636-2800 c/
proprietário.
RIACHUELO — Excelente galpftocoberto 735m* escritório, cozinhabanheiro, pé direito + /- SOm* jt-rau p/diversos estabelecimentoRS 1 700.00 Rua Flack 157 tratar9941-7176 / 532-5606 / 532-5586

BOTAFOGO • Aluga-se sobrado p/fins comerciais. c/200m'. Rua Vo-luntários da Pátria S/luvas es/condominio Tratar Tel : 283-1843 /509-2104 /232-3972 CJ 2403AB 374
BOTAFOGO — Casa comercial -
14 salas próximo Metrô shoppingBotafogo, 3 vagas ótimo estadoRua Bambina. 158 tratar Te 9941-7176. 532-5606 532-5586
CENTRO — Excelente prédio co-mercial. com loja e galpêo 600m*.reformado, garagem, entrada decarga RS 1 850 Tel.. 539-5830 /9965-5238

COMUNICADOS205 - Achados o Perdidos
210 - Avisos. Declarações
215 - Editais. Balanços220 - Leilões225 - Agradecimento».OraçõesPESSOAIS235 - Classicartnbo240 - SociaisNEGÓCIOS250 - Estabel Comercia»Industriais255 - RepresentaçõesSociedades260 - EmpréstimosFinanças265 - Títulos270 - Ouro. Jóias e afins
275 - Telefones (Linhas)280 - Telefonia. Equip. eServiços285 - Negócios Diversos290 - Criação Animal
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS305 - Escritório310 - Comércio315 - Indústria320 - Informática325 - Pecuária. Agricultura
330 - ServiçosSERVIÇOS PROFISSIONAIS355 - Profissionais Liberais
360 - Medicina e Fisioterapia
365 - Colégios e Cursos
370 - Aulas Particulares
375 - Escritórios.Consultórios380 - Ocultismo385 - Outros Serviços390 - Termas e Serv.De Massagem

ESTACIO - Alugo para fins comer-ciais Rua Frei Caneca 416 A so-
brado Chaves na loja . Tratar Av.Rio Branco 151/301 Tel.: 221-2075C 14248
ESTACIO - Alugo sobrado parafins comerciais com 200mJ RuaViscondessa de Pirassinunga 97.Chaves casa 5 da Vila ao ladoTel 221-2075 C 14248
HIGIENÔPOLIS • Rua Cambucá.146 Prédio industrial/ comercial.3 pisos. 400m' (Ex-indústria decongelados) Marcar visitas Tel.
252-0006 Creci 6 115
J BOTÂNICO — Brito CordeiroExcelente casa comercial duplex250m* 10 salas recepção banhei-ros garagem para 6 carros RS6 000.00 Tel: 239-9575 (JBQ019)
M* DA GRAÇA — Al imóvel co-mercial, 100m'. Rua Miguel Ange-Io 134. A Chv. d Sra Edna. Tr.Tel 240-0824
ROCHA — Fins comerciais. 2 sa-lòes. 2 saias, cozinha, banheiro,quintal, garagem, terraço, 2 qtosempregada, banheiro Tel 2218971 de 2* a 6* de 900 ás 18hssábado 8 00 ás 12 OOhs/ 25U1939(após 20 00hs)
SÃO CRISTOVÂO - Rua Tuiti 95Construção para comercio RS1 000 Gaipào para caminhão,saiões banheiros e refeitóriosTratar Tel 50^0946
TIJUCA - R Gentil, Barão de Ha-pagipe. prédio comercial 5 pavi-mento andar garagem, previsãop/ar central. 2 elevadores Atlascomando eletrônico, área total3 630m2. Tel 523-1499 Exclusivo

GALPAO
BONSUCESSO - Galpáo com20Gm'. entrada paia caminhão50 metros da Av Brasil Rua Fia-via Farnezi Tet 590-7141 ou 260-9fc98
BONSUCESSO - Aluga-se gaipáo600mJ com ponte rolante a 50 me-trosdaAv Brasil RuaJerusaiemTel 590-7141' 260-9896

OPORTUNIDADES
& NEGÓCIOS

F

COMUNICADOS

GUSTAVO MATOS PI LIAR — Co-munica furlo documentos: Identvdade SSP-DF 1877680. CPF844633411-91. tal&o de cheques.Banco Real. 8721508-7 folhas 262à 280. náo se responsabilizando
por danos à terceiros.

PESSOAIS

CLASSICARINHO 235

TIRE UM SARRO - Com aqueleamigo engraçadinho ou emocioneaquela pessoa delicada Ofereçaum telegrama falado ou cantadoMaria Tereza 31-4837686 e 9109-9330

SOCIAIS 240

HOMEM — Mentalidade atual li-beral estabilizado procura mulhernivel superior miúda 38-42 anossem filhos ou um só Tel. 243-3678
ITALIANO — Solteiro, bonito, pro-cura garota bonita. 18/24a. meigasem filhos para amizade compro-misso Tel 549-5557, Mário, Riode Janeiro.
LOIRA — Meiga feminina :atraente, apresentação, nivel só-cio-cuitural, procura integro, sé-rio. 46/57a. estabilizado, culto,excelente nivel, educado Dispôs-to assumir compromisso. 243-2638 (Oispenso celular)
LOIRO — Olhos azuis 29*. 1.80carinhoso sem vicios. a procurade um amor. Mulher entre 18 a 30anos Maurício. Tel.: 259-8930
MULHER FINO TRATO - 38 anos.52 quilos. 1.60 altura, divorciada,
procura companheiro até 50 anos.com bom nivel intelectualTel 609-3560
SOLTEIRO 34a. - Magro, bonito,apto próprio Ipanema, gostariade encontrar companheira real-mente bonita e magra Para. ha-vendo afinidades, morar comigoTel. 250-9503

NEGOCIOS

ESTABELECIMENTOS 2 50
COM, E INDUSTRIAIS

A BATE DOURO • Com área de3 000 m*. infraestrutura 1o mundo,rio canalizado, depósito de água400 000 Irtros (água tratada). 3 fri-
goríficos. capacidade de abater2 000 frangos hora Preço/condi-
çôes Construtora Real S A. CJ.3891 Com José Hilário Te».: 25&-3559 / 262-1038
AKXE CORRETORA - Vende minimercados, supermercados comexcelente instalações, pontos pri-vilegiados 100mi á eOOm* a partirde RS 200.000 Tratar c/ Cláudio325-1221 CJ4150/PVA
BARRA DA TIJUCA - BlueSKy ven-de prédio alugado Banco 1* linha.Aluguel acima do mercado por 10anos Tel 3258909 / 9975-7897
BARRA DA TIJUCA - Olegário Ma-ciei. passo Restaurante, buffet
quilo. 60/70 mil faturamento men-sal. sem divida Estudo permutapequeno parcelamento Tel.: 325-6909 <9975-7897
BARRA DA TIJUCA - BlueSky ven-de prédio alugado Banco primeiralinha Aluguel acima do mercado
por 10 anos Tel 3256909 / 9975-7897
BAZAR — (Ferragens, utensíliosdiversos) Secasa vende.Campo Grande c/ estoque, con-trato novo. RS 40 000 Aceito par-ceiamento/ carro Tel 490-0960/835-5574 Creci 25699
BOMBONIERE - Passo loiinha. noCentro da Cidade, contrato 3 anos? 5, podendo mudar de ramo.aluguel barato Tel 532-0389 Cre-6 23317
BOTAFOGO — Passo Ponto Res-taurante equipado em funciona-mento Rua transversal Ótimo fa-turamento Pequeno custo RS22 000 Oportunidade motivo via-gem Tel I0«2I] 256-0067 Creci3850
CENTRO — Excelente prédio co-mercial. com loja e galpão 600m'reformado garagem entrada decarga RS 270 000 Tel 539-58309965-5238

l

EGodicor
CARROS PARA TRANSPORTE DE CARGAS LTPA.

Caçambas, poliguindastes

e Carrinhos em Geral

Temos outros produtos e modelos

de carrinhos para todos os fins.

Fabricamos todos os
Modelos e Tamanhos

com o Melhor
Preço e Qualidade

POUGUINDASTES

Sob consulta

fj
m

Sob consulta

GODI 50

Sob consulta I

GOD11141
CAÇAMBA
TANQUE
Sob .

consulta

Sob consulta

GODI
81

Sob consulta

m GODI 31

CAIXA

|:i R$ 390,

\ GODI 75
\ CARRINHO DOBRAVEL I
\ PI CARREGAR NO SEU I

? CARRO EM PEQUENO I
ESPAÇO

R$ 199,

GODI 08
BOT1JÀO
DE GÁS

R$ 189,1

ffoiijj

GODI 34
CARRINHO PI
CONDOMÍNIO

R$

GOD112
BURRINHO
SEM RABO

R$

299,1

VrV
GOD116
LATÃO DE

LIXO

r$ 89,

GODI 03
SUBIR ESCADAS

R$ 199,

1 godi
2 ABAS r" J 23

*5^110*499,

n\

1

GODI 19 5 RODAS 7 \

GODI 04
PARA ENTREGAS

RS

GODI 05
PARA ENTREGAS

R$ 98,

P-l GODI26PARA PLATAFORMA

293,

GODI 41

ENTORNADOR
DE TAMBOR

R$ 134-, |

TELE-VENDAS

Tel.: (0xx21 )

Av. Salvador de

293

293

96 - Centro - R.J

GOTAS DE AMOR — Telemensa-
gens. Envie lindas mensagens pa-ra quem você gosta. Mensagenscom tundo musical transmitidaspor telefone. Peça 2 mensagens e
ganhe 1. Não espere, ligue logo!Tel.667-8377
INSS • Desbloqueio de beneliciose revisão. Perdas FGTS. Cível.Crime. Trabalhista. Tratar Tels.:590-8783 I 9183-3212 Rua Leopoi-dina Rego 18 / sala 401 - Ramos
MONOGRAFIAS FAÇO — Princi-
palmente área módica, gradua-çâo. pósgraduaçào, mesmo curto
prazo, qualquer local Brasil, tam-bém assistência pesquisas Mee-trado. Tel.: 447-3888 /9614-9304

MEDICINA E 360
FISIOTERAPIA

ADRIANA - Eficiência e qualida-de. stres». shiatisu. massagem,relaxante. Ligue e comprove. Do-mlcilio, Tel.: 548-1506

COPACABANA - Posto
03. Vendo espetacular
tal&o cabeleireiro,
contrato OS anos, alu-
guet R» 900,00 muito
bem instalado, local
excelente. Uma jóialOportunidade única.
R9 25.000 Tel.: 9632-
3370 /507-9821 C 7454
COPACABANA - Ven-
do Hotel próprio (Aolado Meridian), 30 ap-
tos. suite, próximo
praia, 10 andares,
oportunidade única.
R» 1.250.000 Tel.: 295-
8394 /507-9821 /9632-3370 C 7454
ENCONTREI CORRETORA — Vervde Copacabana (shopping) exce-lente lanchonete, doces, salga-dos. sucos servindo refeições
quilo, super equipada, finamentedecorada Faturando R$ 6.000 lm-
perdivel apenas RS 16 000 Avalia-
Cão grátis Creci 22594 Tel 578-3572 I 578-2059
ENCONTREI CORRETORA — Ven-de BOTAFOGO Doces, salgados,sucos Super equipada, frente ruamovimenta |unto metrô, contratonovo Faturando RS 7.000 Imperdi-vei apenas RS 16 000 Motivo outraatividade Avaliação grátis Creci22594 Tel: 578-3572 / 578-2059
ENCONTREI CORRETORA — Vervde Grajaú Casa sucos/lancfiePraça Edmundo Rego. Finamentedecorado, super equipada. Con-trato novo Faturando RS 15 000Imperdivel Apenas RS 50000 Ava-hacão grátis Creci 22594 Tel.. 578-3572 / 578-2059
ENCONTREI CORRETORA — Ven-de São Cristóvão. Casa de sucos,lanches (Rei dos Sucos). 60"^.frente rua movimentada, juntograndes empresas, contrato co-mercial. Faturando RS 10.000 Ape-nas R$ 40 000 ótimo casal. Avalia-
çôo grátis Creci 22594 Tel..578-3572 / 578-2059
ENCONTREI CORRETORA — Ven-de Centro Lojinha sucos doces esalgados, refeições ligeiras, gale-ria movimentada, junto metrô, su-
per equipada Faturando RS 5 0002* á Ó* ótimo casal. Apenas RS16000 Avaliação grátis Crea22594 Tel.: 578-3572 / 578-2059
tmA* i Mhl CORRETORA — Vervde Madureira tojmha doces, sal-gad» e suco* Shopping Polo I.•opw equipado Contrato comer-dal Faturando R$ 5 000 Imperdi-vel apenas RJ 11000 Avaliaçãográtn Creci 22594 Tel.: 578-3572 /578-2059
ENCONTREI CORRETORA — Ven-
de Flamengo - Senador Verguei-ro Excelente lanchonete doces,salgados, sucos, super equipada,frente rua movimentada. Contrato
comercial. Faturando RS 300.00
(dia) Apenas RS 24 000 ótimo ca-
sal Avaliação grátis Creci 22594
Tel 578-3572 / 578-2059
ENCONTREI CORRETORA - Ven-de Centro Bar. Lanchonete, do-ces salgados, sucos, servindo re-fetçôes super equipada,finamente decorada, frente rua.contrato comercial Faturando RS15000 2*/6* Apenas RS 40 000Avaliação grátis Creci 223M Tel578-3572 / 578-2059
ENCONTREI CORRETORA - VervdeTijuca Pizzaria Super equipa-da frente rua movimentada, 70m',contrato comercial, clientela sele-cionada. atendimento expressoFaturando R$ 25 000 ImperdivelApenas RS 60 000 Avaliação grátisCreci 22594 Tel. 578-3572 / 578-2059
ENCONTREI CORRETORA — Ven-de Mèter Lanchonete Servindorefeições kilo - Rua movimentado,super equipada 120m* Contratonovo Faturando RS 10 000 Imper-dível Apenas RS 28 000 Avaliação
grátis Creci 2259J Tel 578-3572 /578-2059
(CARAl - Lanchonete. 76m' com-pleta a almoço, hibon cervejaKS 10000 de sinal + RS 7000parcelado ótima localizacào TrTel 714-3803 / 610-0793

LOCAÇÕES — Compra venda lo-
jas estabelecimentos comerciaisem geral Zona Sul Centro todoRio de Janeiro Wagner Figueire-do Tel 52J-5869 corretor espe-ciatizado C-8394
MATERIAL DE CONS-TRUÇAO — Em geral,
passo excelente ponto,pedras decorativas,
show roon, mesas co-
loniais, 1600ma, cami-nhôes, estoque alto.
Tel.: 396-5080 / 366-
8787 Idalina
MÉIER - 501-1290 Mabel passaponto loja roupas crianças, gale-ria estação Mew Bom estoquePossibilidade contrato novo. Combaixa aluguel RS 23000 Tel:9955-5843
MURIQUI • Passo ótimo ponto co-mercial. completo, contrato até fi-nal de 2002 d mesas, frezer. es-toque e outros Aluguel RS 450.00Tratar Daniel ou Simone Tel. 509-0834/ 9172-5566
PADARIA E LANCHONETE - Nocentro de Teresópolis. excelente
ponto comercial Tratar Tel: 742-2511
PASSO PONTO - Junto Pça SaensPena, casa duplex. salão * 3 sa-Ias. banheiro, cozinha ideal piClinica, curso e outros. AluguelRS 1 100 Contrato 5 anos Tel:9964-9864
PATY ALFERES — Pousada Colo-mal. 8 OOOm1 gramados, nascenteTotal infra-estrutura lazer, casasede. 2 salas, 3 quartos (160m). 8suites (projeto ? 16). linha telefô-nica RS 190.000 Tel: (0xx21) 256-0067 Creci 3850
PIZZARIA - Franquia
em loja de Ia linha, na
praça de alimetaçfio do
Carrefour Automóvel
clube. Firma ok. sem
passivo. Tratar c/ fã-
bio. Tel.: 325-0524/
9614-5345
POUSADA — Vendo em Saquare-ma Frente mar. funcionando, prè-d» 10 suites, bar. restaurante, ca-sa. varandào. Salgado Filho, 5890.Aceita-se imóveis. Tel.: (21)447-6702 /(24) 651-9009
QUIOSQUE SAQUAREMA - Ven-do! Praia do Boqueirão, legaliza-do, documentos o* RS 15.000 E»-tudo oferta Tel: 9274-2496Marcelo
RESTAURANTE — Com serviço aIa cart no edifick) Av. Central,nem', com 30 mesas, chopp Bha-ma. happy Hour de 2" a 6* feira dmúsica ao vivo. com alvará parahappy Tel.: 532-5181
RESTAURANTE - Comida mineira,
pioneira da Zona Oeste Vendoav Das Américas 'Guaratiba'.
Funciona de 11.00 às 17 00 horasFéria RS 45.000. RS 130 000 . Tel.:2380647
RESTAURANTE — Natural PraiaBotafogo em 21 lojas decoradobom gosto faturamento RS10 000.00 possibilidade dobrarmovimento aluguel RS 1.200.00.RS 30.000.00. Tel: 267-1452 / 9999-2340C-3933.
SANTA TERESA - Bar MerceariaPasso ponto casa tradicionalQuem *er compra RS 20 000 Moti-vo viagem Aluguel barato Infs
507-4210 / 9677-6480

J35 ES 255

CLUB COUNTRY — RS 5.00 Con-fraternizaçôes. Excursões. Pro-moções. Eventos, etc Comtssio-namos Titulo de sócio
proprietário 600,00 Mensal 30 00Pontal Country Club VargemGrande Tel 428-1633 Depto Co-municação Social
COPACABANA — Te-
nho sala em excelente
prédio. Procuro pessoa
p/abrir qualquer tipo
de atividade como: re-
presentaçào. correta-
gem. boutique, saldo,
etc ..Tratar c/sr.PierreTel.: 548-3540 /548-4242 /547-9501
\

FELIZ ANO NOVO - Trabalhe emcasa. ganhe 30 000 no ano 2000.Ligue já Tel: (21) 449-8477 e-mailtandlife^ nitnet com br

Em-CREDfTEC FINANCEIRA
prestimo atô RS 60 000,00 em atô36X fixas Seu imóvel como ga-rantia. hipoteca Ligue 0800 99 3060!! Instituição autorizada peloBanco Central
DINHEIRO 24HORAS — Com car-tão de Empréstimo Pessoal Credi-tec Saque Certo, vocô saca di-nheiro r>o Banco 24Horasü! Ligue0800 99 30 60!! Peça já o seu!!
DINHEIRO RÁPIDO - A Creditecempresta até RS 2 000.00 em 9xfixas Ligue já 0800 99 30 60' Cré-dito aprovado pelo telefone Insti-tuicão autorizada pelo BancoCentral
EMPRESTIMOS - Capital giro. fac-toring. projetos de BNDES, Em-
presas faturamento mínimo RS20 000 mensais e 1 ano funciona-mento. indispensável Serasa lim-
po Tel : 256-5242/9632-8152
ENTRE • Com pequeno capital deRS 5 000 á RS 10 000 Desenvolvernegócio em fazenda Do garantiareal Prazo 120 dias. Lucro 100%.Tratar Dr° Euclides Cordovil Tel549-55531 54&-4960
TRANSFORME SEUS CHEQUES -
Em dinheiro vivo!!! Antecipe os
pré-datados do seu estabeleci-mento a juros baixíssimos! Ligueagora T. 0800-99-3060 -CREDITEC!

A ABEIC CORRETORA - TítulosSociats. late RJ. Jóckey Club. Cai-
çaras. Gávea Golf. Marina.Country RJ, Temos cadeira mara-canã tribuna Compramos e ven-demos Tel 325-3244
ABA CLUBES » Acòes Empresas,Jóias. Brilhantes, Cautelas. Ouro
e Prata Compro e vendo Country.
Jockey. late RJ, Caiçaras. Marina.
Cadeiras Maracanã Tel.: 0XX21-
547-5238 1 0XX21-236-3867
A JUANITA - Corretora agradece
ao6 clientes a preferência pelosnegócios e deseja Feliz Natal e
um ano 2000 cheio de realizações
Tel: (021)262-0067 Deixe a sua
mensagem!
VENDO — Titulo Touring Club do
Brasil - remido nada a pagar p/2carros RS 1.500.00 Tel: 9177-5167e 294-0882 Nelson.
OURO 270
JÓIAS E AFINS

ATENÇÃO COMPRO - Cautelas
brilhantes, jóias antigas/moder-nas, pedras preciosas, ouro. moe-
da», coleções Cubro qualqueroferta Pago no ato Comprove
Tel 547-5238 / 236-3867 Bolsa de
Diamantes
M. COELHO - Compro: Patekl Ro-lei/ Ouro/ Brilhantes/ Cautelas
CEF Minha loja é térreo, um ne-
gôcio sem risco Milton, vocô po-de confiar! Rua Gonçalves Dias.
89 Lj E - Centro Tel: 252-1732 /
252-9194 (Mercado Diamante)

A AGÊNCIA — Compra vende alu-
ga todos os bairros Tel.: 242-7125.
852-3566
ABA ALEGRIA • Alugo Centro.
Sul Norte. Ramos Méier Ti|uca.
Recreio. I Governador Jacarepa-
guá. Vila da Penha Caxias e Ce-lulares Promoção de verão' Li-
gue 287-7015/522-1923
AGENCIA ALONSOFONE — Com-
pra vende troca linhas telefônicasmelhor preço da praça Centro zo-na Norte e Sul telefones 543-9011I 275-7676
AGENCIA COPALEME - Compravende troca linhas telefônicas Zo-na Norte a Sul tradição no merca-do resolve rápido telefone 543-4565 / 542-6177

AG LÚCIA - Compro 521. 523.547. 247 541. W8. 542. etc Com-
pra. vende, celular Rio TratarTel 247-0161 513-4650 tambémsaD/dom.
AGÊNCIA GELVA — Compro ven-de Leblon Ipanema CopacabanaGávea Jardim Botânico Lagoa Bo-tafogo Flamengo Toda Zona SulBarra Recreio Tel 247-5151 247-5050
AG RIO — Vendo/compro à vista/
parcelado Zona Sul. Centro.Meier. Maracanã, BonsucessoPenha, Bangu Confira nossos
preços Tel 541-8487
ANNATEL — Compra/vendo convencionais e
digitais, todo Centro,
Zona Sul, Z.Norte,
Z.Oeste, a partir de R$
500,00. Aproveite. Ne-
gociamos celular. Tel.:
556-7645 /556-7630
(24h)
COMPRO CELULAR - AmigoATL. pago até 350.00 convencio-nal. Centro. Tijuca. Flamengo. Bo-tafogo. Copacabana. Leblon.500,00 Caxias. N Iguaçu. Baixada.542-3446 / 9112-0723
COMPRO - Conven-
cionais. (Rio-Capital),
qualquer bairro. Pago
até R$ 400,00 (mais na-
dali). Resolvo na hora.
Pago dinheiro. Sem
burocracia. Tel 533-
8171 (comercial)
INTERCOMUNICADOR MOTORO-LA — Último modelo, alcance8km, menor preço do mercado .entrega rápida. Tratar Jorge Au-
qusto Tel.: 234-2000
LINHA 627 - Serve pI Itaipú, Pirati-ninga Camboinhas, etc. RS 600,00Tel 293-0513 / 9707-0867

MEGA jPe
VENDO:

Anaiela (33J4891) Bras de Pma
[391/489 21. Bangu (331(3371, Centro
(644| C Grande 14114151 Cordovil
(485). I Governador (462/466/467).I GuaratDa 1410 21. Jata» |4WI teo
Alio (410.7) Magarça (316 3). Piaa de
Guaratba (41081 SlCna (39M1B)Sepetta(317) Suiacap (3571 VMiWar
1457) VKenedy (405)

Parcelam» (até ««)
A< íioBrcnco 'Sé G'ip; W10 Cen'rc
Tel.: 533-0005 / 532-6514
TELEFONES — 303/396/467/462/463/413/466/560 / 383 Alugo com-
pro vendo parcelo MARClA REISTel 467-4298 . marciareisimo-veis a zipmail.com.br
VENDEDOR E/Ou - InstaladorProcura-se para trabalhar no ra-
mo persi ou contrinas com prtaicatarlo 2 Tel : 234-2000 / 273-2341
VENDE-SE - Linha telefônica. Cer>-
tro RS 600.00/ Zona Sul RS 700.00.
Tratar Marcelo Tel : 533-3201/524-9618/ 524-4217.

I
VENDO

TRAILLER
Médio com freezer
de 2 portas. 1 cha-
pa de hamburguer,

fogão industrial,
pia. prateleiras e

jogos de mesa.
RS 1.150,00.
Tel.s 604-0824

ESSÊNCIAS ¦ Vendo «laçado «-dro lOml tuti-truti. morango, uva50ur. sortidos RS 25 00 Minimo 4
pacotes Cheque pré próprio30dd Reservei Marcus 9676-0507
RENDA EXTRA - Gantie RS 25 000
por ano Atividade independentehttp //go ttvoportumty

CRISTA — Massoterapeuta pro-fissional massagista corporal, fa-ciai. massagem sueca. Relaxante.stress. cansaço, coluna, depila-
çáo, Reg. n° 5714, local seguroCopacabana, domicilio. Tel.: 9134-2315
IDOSOS — 0 Rio's Club Copaca-bana criou com carinho o paraísodos idosos, c/luxuosas suites pa-ra sua temporada. Tel,: (21) 235-4108 / 236-6946
MARLY — Massoterapeuta profis-sional, técnica relaxante suecac/musicoterapia aliviando stress.cansaço físico, dores musculares,lobares qualidade e competência.Tel. 548-5594 (dia/noite).
MASSAGEM — A qua-tro m&os terapia alta-
mente relaxante com
musicoterapia local
tranqüilo e domicilio
Copacabana Posto 3
256-5548 24:00h.
MASSAGEM ORIENTAL — Shiati-su para equilíbrio energético re-flexologia para dores muscularescombatendo extress local e dom'»-
Cilio 24:00h 9188-8120.

ANA CAROLINA —
20". 1,65 alt„ m. 38/40.rosto irretocãvel,olhos vdes nat., cab.lisinhos, seios médios
/gdes, gostosos pegar,sentir, 99cm,marq. de
biquini irresistível,
beijos + perfeito. De-
pois de me conhecer
vocd nâo vai querer me
esquecer.T.:9714-4028
www.hotside.com.br/
anacarolina.htm
ANDRÉ GAÚCHO — Olhos verdescarinhoso 1.77mt 77kg 22* malha-do discreto Atendo homens mu-lheres casais. Privô hotéis re«^dénetas sem decepções. T.:
542-0726
ANETE—Jovem massagista tera-
peuta, diplomada, (especilistamassagem relaxante. corpo/men-te). Técnicas especiais só paravocô. Ambiente tranqüilo, discre-
to. Tel.: 9696-2365.
ÂNGELO — Super gato. realmer»-te belíssimo, moreno claro, corpomalhado, pernas grossas e pelu-das. 25*. 1.74 alt.. 73kg, másculo.Atendo com discrição, executivose casais sem prescrição. Tel.: (RJ)2954548 ou 9163-7812.

MASSOTERAPÊUTA — Rellenolo-
gista, anti-stress. depressão, itvsônia. dores musculares, cansa-
ço. Atendimento local,apart-hotéis. residências. Plantãohoje. Tel.: 295-4835. Fernandowww.sosserve.com.br/rosa-nart.htm

MAQUINAS
EQUIPAMENTOS

ESCRITORIO 305

VENDO MAQUINADe escrever Olivetti Li-
nea 98, manual, teclassuper macias, em óti-
mo estado, R$ 150.000
Tratar com Fátima ou
Juliana. Tel.: 604-6824
/9673-9568
COMERCIO 310

AR CONDICIONADO - 30.000 BtusRS 500.00 freezer horizontal 440 iRS 400.00 + 1 Ireezer horizontal180 I RS 250.00 Tratar d PauloTel 242-5167
VENDO EQUIPAMENTOS - No-vos p/sorvetere Freezeres. pro-dutora, picoletera. etc. T. 899-6393

INDUSTRIA 315

GRÁFICAS — Quilhotinas Guara-ni. todos os modelos, diretamenteda fábrica Diversos tipos de ti-
nanciamonto com custo baixoTel.. (0xx21) 293-7210
PRENÇA EXCÊNTRICA • 80 lone-ladas, reformada. Marca VíctorVendo RS 9000 Tratar Tel 268-3094

ALUGAMOS & COMPRAMOS -
Peças Computadores. Notebooks.Impressoras, Monitores. Fax. Ce-
lulares. Filmadoras. Etc. (Entrego'Recolho). Tratar Tels. 9112-4952
ou 556-3666
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - E ma-
nutençào de micros. Home-pages.digitação, curriculum, etiquetasmala direta, trabalhos escolares,
pesquisas, textos Tel.. 9689-2373/459-7403

SEMENTES DE PAS-
TAGENS - Direto do
produtor: Brachiaria
Decumbens. Brachia-
rão. Humidicula, Tan-
zania, sansâo do cam-
po (cerca viva) e
palmeiras imperiais. T:
608-6498

ASSISTÊNCIA TÉCNICA — Para
fabricantes de produtos eletrôni-cos ou elétricos Se você é tabri-
cante e quer ter uma assistência
técnica que não denigra a ima-
gem do seu produto contacte-nos.temos mais de 20 anos de expe-nência Tel. 254-7126

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

SANDRA — Massoterapôuta pro-fissional. shiatsu. sueca. rama.drenagem linfática. estática. Tel.:
9633-8377 / 267-0393.
SHITSUTERAPÊUTA — Cromopte-rapêuta. massoterapôuta. Anti-s-tress. cansaço, insônia. doresmusculares. Atendimento perso-nalizado. Local, apart hotéis, resi-dèncias. Plantão hoje. Tel.: 295-4835 Tel.: 23^6806 Cel. 9677-3731www.sosservecom.br/rosa-nart.htm

INTERPRETAÇÃO • CinemaJTvCasa Cultura Laura Alvim/FU-NARJ. Inicio: Janeiro. Duração. 2
meses. Alunos serão encaminha-dos p/Agèncias sérias. 267-1647

SUPLETIVO
1o e 2o GRAUSConclua somente matérias nãoeliminadas.Inscrições prova dezembroaté 07/12/99Inscrições ptova janeiro até28/12/99Certificado reconhecido e autorizado S.E.E / RJ Lei n"9394/96.Inf: Rua do Acre. 55/507233-5220/518-4142518-4224

VIOLÃO — Guitarra
curso em 16 aulas, su-
cesso absoluto. De se-
gunda à sábado até 21
horas. Atendo hoje.
Prof° Evilázio Tel.:
692-9589.

AULAS 370
PARTICULARES

APRENDA - Autocad R14 em sua
residência, instrutor (UERJ) Tel
578-5276 Maurício
APRENDA MÚSICA - Aulas práti-cas, bateria, violão, teclado, bai-
ro Professor Villalobos Aulas
ambiente fechado. Igreja e domi-
cilio. Promoção RS 15.00 Informa-
çóes Tel.: 391-3707 Ipad
AULAS DE CAVAQUINHO - Ou
Banjo Samba, pagode, chorinho.
etc. Barra da Tijuca ou BotafogoAlessandro Valente Tel 498-2869
ou 9116-2270
AULAS INGLÊS - Todos os ni-veis. inclusive traduções e con-
versaçào Método personalizadoe garantido RS 1500 p/hora Pro-fessora formada E U A 512-
9922| ap406) /9723-4198

ARMANOAO NEGRÃO — Domina-dor!! Pernambucano!!! Recém-chegado!!!... "Malhadão"...
1.85alt.. 100 kg músculos!! Alta-mente qualificado... sensual... ma-ravilhoso... (Único 26 motivos...!!!)
Indiscutivelmente enlouquece-dor...!!! www.sacanas.com/apolloTel.: (0xx21) 9708-422Z

FABIANA—Gatinha, toda lort
19*. 1* lugar. Gatinha blusa 1
lhada, com lindos seios salierttqj
E um delicioso corpo sensf' "
Tel.: 295-7903
FABIANE — (Morena, olhos!"*des). estilo gostosona! Cokj[
grossas, rosto encantador, selqslindo»! Firmes, corpo desenha*Tel: 511-4836 www.hòtsi-de.com.br/carol.htm (RS 70.00)Leblon.
FABRlCIO — Escultura grega -
1.82 alt.. 82kg. liso. branco, bonitocorpo e rosto realmente indecep-cionâvel. Ligue comprove. PriMôluxo. Tel.: 236-1822 / 9127-0333. m
FERNANDINHA - Insubstituivèl-mente verdadeira, seios emplria-dinhos. voltando p/matar saúda-des. preferencialmente corpiritioenlouquecedor (RS 70.00) Leblon!!Tel.: 511-4836 indecepcionátfél.www.hotsidecom.br/fernandopór-to.htm  - q
FÁTIMA — 232-2748' 557-6963 li-
periente. discreta, fogosa, coiqo
perfeito, lábios sedutor, esbanjai)-do sensualidade, para homepexigentes, privè discreto, hot^iresidências. 24 horas.
GABRIELA — Encantadora,suai! Gatinha bronzeada. 1!Olhos verdes! Rostinho deliaacompanhando seu lindo co<sensual!!! Deliciosa!!! Conheça-me pela Internet. Tel.: 295-7903

AUGUSTO — Macho
dos seus sonhoslll
1.85m, 88kg, 28a, pelu-do, cavanhaque, en-
louquecedor, indiscu-
tiveimente bonito,
realmente potente.PrivA, hotéis, residãn-
cias. 27S-6228.
BALSAQÚIANA — Alto nivel. deli-cadamente massagem e terapiasmodo geral para pessoas fino tra-to ambos os sexos especialmente3* idade 9672-8141

GUITARRA (' VIOLÃO"! • Tenor,
portuguesa, viola, baixo, bando-lin, cavaquinho, banjos, piano, te-
ciado eletrônico, alemão, inglês,
francês, etc A domicílio Geraldo
Luis 568-6841
Música- Professora (Reg Mec ).
piano, teclado, flauta, canto erud/
pop Técnica, teoria, harmonia T
241-3937

COPACABANA — Alugo vaga em
escritório com telefone RS 160,00
Creci 1980 Tel 54W960 I 549-5553

OCULTISMO 380

TAROT - Seriedade e respeito
consulatas e cursos Marcacào
com antecedência. Tel 610-4966 -
Niterói - Walter Preço reduzido
Segunda e Quarta

TERMAS E SERV. 390
DE MASSAGENS

A + ABAFANTE — Bo-
neca Camila, 1° vez no
Jornal... Única c/ "23
motivos"... super po-tente... 1,80 alt... man.
44... estilo mulherâo...
privô luxuoso, Tel.:
23S-19S9... Copacaba-
na.
A BONECA VALESKA— Boneca ativa paramachos passivosl...Lindai... 1.82 alt... ma-
nequim 44... 112cm de
bumbum... Detalhe
exagerado (...22 moti-
vos) Tel.: 235-1147.
ACHILA —• Panterinha dezoito
aninhos. porém estilo mulheráoI8 lugar concurso de beleza deBelo Horizonte. (Privè luxo) Co-
pacabana Tel.. 235-1956 (24 ho-ra 

PROFISSIONAIS 355
LIBERAIS

ADVOCACIA - Separação, divór-ao. pensão alimentícia, compa-nheira. investigação paternidadee inventário. Dr Roberto Tel. 548-7878
APOSENTADORIA - IPERJ e INSS.
Providencie máxima urgência,
abertura do processo, recurso erevisào Tel 548-7077 Dr Teixei-
ra

A ESTONTEANTE —
Boneca Alexa, loira,
cabelos cacheados,
1.60 alt. 19a. branqui-
nha. seios médios,
bumbum empinado a-
tiva/passiva/linda nin-
feta boneca verdadeira
privâ luxo. Copacaba-
na Tel.: 236-1822 /9136-5541.
AGÊNCIA — Strepper
boys, os mais lindos do
planeta, corpos de re-
vista, atores filmes,
porno show em boa-
tes, eventos. Temos
Book, contato: Tel
255-1522. Mario.

BEATRIZ 38A...I! —
Bela balzaquiana. loi-
ra, olhos verdes, estilo
mulheráo. (Especialis-ta/ aparelhos cintu-ra...!!) Libere a almafeminina...!! Ambiente
discreto/ confortável.
Tel.: 541-7319.
BELÍSSIMA BONECA PATRÍCIA —
Capa revista loirinha 19a bumbumlindo seios farlos corpo esculturaldotação privilegiadlssima morosozinha local discreto. 549-5113.
BIA LINDA —• Gatinha morenaclara, coxas grossas (seios per-feitos), rosto encantador. Damas,casais, cavalheiros, realizo fanta-sias Tel. 511-4836 259-1087 (RS70.00) Leblon. http //www sosser-ve com.br/bia.htm
BONECA SABRINA - Belíssimaloira. 1.70 alt.. 19a . pernas tor-neadas, seios fartos, bumbumavantajado. dotação animal. Rea-lizo qualquer fantasia 24Hs Com-
prove. 548-5026.
BONITA — Alto nivel.
faço ótima massagem
mesmo! Relaxante +
completa carinhosa
cab. lisinhos, seios/corpo maravilhosos,
m° 38 local discretoIpanema Tel.: 521-2849www.sacanas.com/
andreza.
BOY S — Rapazes maravilhosos,alto nível para momentos ines-
queciveis Atende casais'outrosSpeak English. Tel 242-3082 - diao noite • Juan
BARBARA QUE GATA! - Todaloirinha. 19", seios que mais pare-cem dois pêssegos1 Corpo sen-suai...! Criativa, deliciosa! Conhe-
ça-me pela Internet. Tel542-6329
BRENDA — 20 anos a
nova sensação da Bar-
ra um espetáculo de
mulher, loira de 1,70m
cabelos lisinhos, rosto
de princesa, seios mé-
dios, cintura fina. com
pernas de parar o trân
sito. Entregue-se ao
prazer com gosto de
quero mais Tel.: 9606-
4111.

/aiNE — Loirinha. olhos verdescabelos lisinhos. seios rosadi-
nhos como pêssego descendenteitalianos sem decepções, real-
mente linda Tel. 259-1087 / 511-4604 (RS 70.00) Leblon www hotsi-
dê com br/rataela htm
INDlARA RAINHA "S M" —
l.80alt. corpo escultural Domi-nando-lhe impièdosamente Que-ro prazer do seu sacrificio"' En-
tregue-se ao meu domínioBanhos aparelhos 9659-1520 -
Cooacabana

CAMILA — 548-5691 CopacabanaVocê nunca viu nada igual! Lindaeducada, carinhosa, completa-mente liberal.. Corpo deslum-brante pele bronzeada com peiti-nhos dourados
CAMILINHA LOIRA
Coelhinha da Playboy.
extremamente bonita,
culta, liberal, carinho
sa. cabelos compridos.
Atend. 24hs. Faço
massagem privê dis-
creto. tenho amiga
Tel.: 9609-3576www.hotside.com.br/
aline.htm
CAROLINA - Tel.
548-0909 Indiscutível
mente linda 18 aninhos
ninfetinha seios provocantes, empinadi
nha, causando torcico
Io. Discreta,massagem deliciosa
caricias envolvente,
(RS 50,00) Tel.: 9237
2872 24hs.
CASAL — Eu e uma modelo famo-sa televisão e capa de revista,atendemos juntos ou separados
para pessoas altamente exigentes9603-2408
CASAL IMPERDlVEL - |No»a-mente Lucas Vanessal bonitos,
jovens, liberais, discretos, reali-
zando fantasias para pessoas exi-
gentes Atendimento VIP Tel9125-2755 Comprove 
CRISLAYNE — Gatinha
capixaba 19a. ninfeti
nha, lindai (seios pontudinhos) curvas ganerosa. Bumbum
invejável!!! (capa re-
vista). Extremamente
apaixonante. R$ 100,00
(3:00) Tel.: 542-2007 /9146-5008 (24hs).
CASSIO GATO — Sedutor e safa-dinho, pernas grossas, corpo sa-rado. beleza italiana incompará-vel Enlouquecedoramente
gostoso satisfaça seus desejos!!!English Spoken' Tel.. 579-2639
DANIELE — Linda. 19*. branquinha olhos verdes, rostinho deli-cado. toda meiguinha. meus seios
ganham destaque, corpo sen-suai!!! Conheça-me pela internet.Tel: 542-6329
DANIELLE MONTEIRO — Top Mo-dei de comercial de TV em no-vembro de 99. 23 anos. 1.65 altcarinhosa, sensual, envolvente,culta, inteligente e discreta Aien-dimento alto nivel somente emhotéis e residências Cachê RS200.00 Tel." 9707-8542.
DISK ALÔ FANTASIA — Galinhamanhosa procura alguém espe-ciai como você para amizade oualgo mais... Liga vai. Tel: 11-3872-1350-RS 1,10 P/M
DRICA —Olhos verdes. 23a seioslindos, cintura fininha maneq 38nota 10! quadril redondinho mas-sagem p/executivo extremo gostoNào deixo nada desejar' TijucaTel 9708-8540 www thna-
EMILIA —- Morena clara, massa-
gista qualificada, massagem rela-xante estimulante prostática.complementares Atendimentoexecutivos alto nível 2*/domingoSomente hotel/domicilio Tel504-3766
EMILLE — Linda morena clara,seios rosadinhos marquinha debiquíni, coxas grossas, corpo ma-lhado. realmente linda, sem de-cepcôes Tel 239-3132 www hot-side com br/emille htm |R$ 70.00)Leblon

GAÚCHA—Estilo m»-delo, loirissima. olhòs
azuis, 20a., seios estilo
USA, cabelos chanel.
Corpo escultural, mu-
lher culta, bonita. R$
150,00 (3h), Tel.: 235-
2844.
GAÚCHA — Linda loira, olljsazuis, cabelos lisinhos. 1A.:.seios empinadinhos. (recêm-che-gada Sul). Sem decepções. Tel:239-3132 / RS 70,00 Realmente IWda Leblon http://www.sossçr-ve.com.br/diana.htm
GERMANO — Os melhores garo;toes dotados de alto nível. 10 an&sde tradição e qualidade, viagens,hotéis, residências. Tel.: 542-4452
GUTO — Belo garotâo másculo,forte, saradáo. realmente muito*bonito, discreto, abdômen deto^*,do. poucos pelos. Conheça-mer-*-nâo haverá decepções Tel.. 235-2261 „y!
IGOR — Recém-chegado stripéí,noite paulista homem máscütà'musculoso dotadissimo pele clara 1
realmente bonito educado s«WTdecepções. Morosô 549-5113.
INGRID — Loirinha. olhos azujsr-18 aninhos. corpinho escultural"Atendo carvatheiros. damas, câ^dsais em todo grande Rio Tel. 54flo8902/ 275-6876/ 9715-6590. -nq
INGRID NEGRA SULISTA!»Olhinhos verdes!!! 18 aninho^»!corpaco saboroso!!! (Malharaiacademia!!!) Belíssimos seios ednbanos!'! Furando blusas!!1 (Bun^bum empinadissimoü! Reboladçuenlouquecedor!) (Totalmente sèmjfrescurasü!) Tel. (0xx21) 542-37tr'
(Copacabana 24hü!)
IOKO — Linda japonesa, toda dè'1^licada. ótima companhia. corpÉP
perfeito, especialista massagentí)orientais. Atend.pessoas bemi
gosto! Tel.: 511-4836 I 259-108F,1www.hotsidec0m.br/marcelli.htfft3
(R$70.00) Leblon. ^
ISADORA — Uma mulher bonitacarinhosa, discreta. (Especialistaem idosos). Atendimento vip. Hpr-téis/Residências (RS 150.00) 9252- '
1983
JAPONESA PORCELANA!!! Estilo'?
gatinha!!! 19 aninhos!!! 1.55 aH.1^..'Olhinhos negros!!! Seios fartos^Bumbum apetitosoü! Excelente-massagista'!! Disposta proporciq^nar-thes momentos inesquecT-'0veis!!! Tel : (0xx21) 542-3712 6
www.hotside com.br/maõyn.htm:^
JAOUELINE - Bonila. alio nlvelj;carinhosa, educada, olhos verdeè.'"_23*. 38, feiticeira, cintura fininhá^*maneq. 38. quadril redondinhô?';massagem p/ executivos, dispôs-*^:ta proporcionar-lhe momentos*'inesquecíveis, satisfação garanti-* ?
da, hotel e residência. Tel: 9708t^8540 www.microllnk.com.br/^lüp-ne/jacqueline '
JAQUELINE FERRARíjj?— Loiraça gaúcha,-áã1.70a.. olhos azuis. 23r/.
a. Corpo delineado,,,,,
elegante, sensual, dis^
creta. Alto nivel. MoV-sdelo náutica. R$ 200,00/"
Tel.: 9612-1965 u':
www.sosser-ve.com.br/jaqueli- n$i t
ne.htm
JÚLIO HASNNER — Garotào 19* d'modelo mais cobiçado do BrasilV -
loiro malhado coxas grossas Li-^sinho carinhoso liberal prive Íuv.'xuoso moro só Tel.: 274-0564"v9674-4813
LARISSA! — Linda loirinha 19' sa- V)peca. envolvente bastante fogosa '.
d seu rostinho delicado em umcorpo maravilhoso!!! Conheça pe-Ia Internet. Tel 295-7903."LAÍS. LARIÇA . LANA ' — (A#&três panterinhas de CopacabaiigH,*arrebentando no pedaço!). lindMMiisedutoras, deslumbrantes. "Te^í
nha em atendimento diferenre*WPTel 548-1269 24hs Ajflkj
LEANDRO — Garanhào máscüf0^'jsaradão. realmente enlouquece-^,dor. 20a. surpreendentemente pri-vilegiado. porte atlético, definido"Realmente bonito, verdadeiro ho-
memü! Privè hotéis, residências
542-4502
LOIRA DO SUL — A melhor com».
panhia em sigilo e discricâo parahomens o casais de alto nível ebom gosto Aceita-se (propostas*.'':para viajar) Tel 9673-5537
LUCIANA — Lourissima. só pahomens que apreciam sexo total^çSou completinha. safadinha total-mente insaciável Conheca-me e./.<,comprove Tel. 256-4445 (24 hofugp

itii*rasi
LUKAS — Belo demais para acre;..fditar loiro olhos verdes. 22W?másculo, super educado Atendi-4mento com segurança discricáoi)ftE
privè luxo Tel 295-4548 / 9696-"60
MARCELA — Loirinha. olhos vdHBíSdes. cabelos lisinhos. seios roídinhos como um pêssego. DesJJcendenle de italiano,decepções. Realmente linda (223132) (RS 70.00) Leblon
MARCELLE! — Gatinha deliciosa,,loirinha. charmosa. 19* puro en;cantamento. belas curvas desli-:KWJ:zando em um maravilhoso corpos.,sensual!'! Conheça-me pela lnter-^3net Tel. 295-7903 rtofil
MARIA ANTÔNIA-Llnda massa—
gista técnica sueca, proporcio-*^9nando bem estar físico, paz meo-*3^tal complementos estimulds? _
prostáticos aparelhos'' SenhdÃWfires Classe A Tel: 548-7851 (RSftfts50.00) 24h
MARIA ESTHER - Experiente te-" V®
rapeuta diplomada, massagem r'super relaxante, corporal e (pros-^çi—tática). Estimula emoções conge-^V8ladas proporcionando sensaçõesagraoabilissimas. Local discretis*^ oial
simo. Tel: 547-8927 íajq
MARIA LUIZA — Jovem massotet^jrapeuta (atendimento também 3":—-idade) relaxamento corpo mente.iAJBmassagem bioenergética. estimú-^'03lante, local discretisslmo Atendi*08-^mento personalizado Tel 9112-1AJ35190 6 ?òb¦ ¦ Aifj- aMARIANA — Bonita nivel. cari-(nnhosa. educada. 25 anos Atendo,,realmente sozinha pnvê a domi-^yjcilio Uso aparelhos Tel 275-------
6588 IMOaml f»;MARIANA— Muito Especial' lin-^^o
dissima como a mulher mais sexye lèTe charmosa do Brasil!' Primeira
classe Altíssimo nivel Cachê RJjíTP)
350.00 (www sogirls.com.br) 9994-'
6338 (Barra>Z Sul) * ^MARIANGELA — Linda morena.»;.^
30* olhos azuis, cabelos negros^K^ffi
corpo sensual, lábios aveiudados.'adorando possuir cannhosameo->«á8Ste c/aparelhos senhores idôneos.Tel 549-0974 |24h) " e(e.Q
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MULATAS/NEGRAS — Passe mo-mentos inesquecíveis c/ as + be-Ias gatas, passeios marítimos, re-cepçôes ou excitantes relax At.casais T«l. 852-6661 Speak En-glish
OTÁVIO — Para quem gosta dehomem! Super atraente. 30a, athvo. charmoso, descontraído, blgo-de. 100% masculino. Realize sussfantasias! Copacabana 247-7412
PALOMA — A gata daBarra. 19a. 98 quadrilseios médios p/ grandaperfeitamente deserihados. Venha se deliciar em curvas perfei-tas toaimente liberal.Acompanhamento emViagens. Prove e epro-veTel: 9706-3951.

^\che//(

&
Panteras

As mais lindasmulheres do eixoRio-S.Paulo.1 7 anos de tradição
em atendimento comcapas de revistas.Coelhinhas e moças

de rara beleza.Temos book.
Speak Engllsh.

Dia • Noite.
-3578

PATRICINHA — Loirinha encanta-dora. 1Ba. seios pontudinhos. ca-belos lisinhos. corpinho escultu-' f*.l, >¦ rosto angelical, todamtgnozinha, realmente linda!(Sem decepções) Tel.: 239-3132www.hotside.com.br/raquel/htm
RAFAEL — Moreno,
bronzeado, rec6m-
chegado. 18a.. sur-
Íireendentemente en-
ouquecedor. universi-

tério,inigualavelmente cari-
nhoso, extremamente
potente, hiper liberal,
privè, hotéis, residèn-
cias 24h. 295-9883.
RAIMUNDINHA -
Ninfetinha 18", real-
mente linda, empina-
dinha, marquinha de
biquíni, maravilhosa.
Massagem oriental +
complementos. Espe-
ciai (R« 50,00). Privê /hotel. Tel.: 255-6500 /9177-5909.
RENATINHA — Linda ninfetinha.morena clara. 18a. cabelos com-
pridos. seios durinhos, rosto/cor-
po perfeito um avião para vocêviajart! Tel.: 239-3132 http//www,sosservecom.br/taina/htm
RICARDO — Homem 30 anos. es-
pecialista em casal, tenho casalalto nível, curso superior, bonito,másculo, saudável, atendendodesejos incontidos 9603-2406
SAURI — Linda nissei, pele bron-zeada, marquinha provocante,seios pontiagudos, corpinho es-petacular. massagem orientalTel. 259-1007 / 511-4604 www.hot-side.com.br/marcele.htm (RS70,00) Leblon.
SÔNIA — Linda mulata. 1,75. 20a,mulherâo. atendendo comcharme, discrição, cavalheiros,damas/casais, Tel.. 541-8902/275-6676/9615-6590 Speak English
TH0NNY — Garotáo - Super sen-suai! corpaço desenhado? Total-mente sem pelos1 Curvas/ medi-das sedutoras demais! Bastantemásculo, marca de sunga, deli-rante' 247-7412.
VIVIANE — Loirinha de parar otrânsito, 1.65 alt.. cabelos compri-dos olhos verdes naturais, seiosrosados, corpinho lindo Tel : 239-3132 www.hotsidecom.br/ra-
quel.htm (RS 70.00) Leblon
WLADEMIR — Garotôo másculo19a 1.70 alt. 74 kg corpo peludodefinido, coxas grossas detalheprevilegiado realmente em Deus
grego Privê Tel 554-9190 Botalo-
go

VEÍCULOS

>

905 - Locadoras eTransportes915 - Acessórios. Peças eAfins920 - Caminhões e ônibus925 - Aeronaves930 - Táxis
935 - Utilitários940 - Motos eEquipamentos945 - Náutica955 • Chevrolet960 - Fiat965 - Ford
970 - Volkswagem975 - Outras Marcas980 - Importados

UTILITÁRIOS

BESTA 95 — Completa 121 ótimoestado financio Tel.: 542-4448 835-6455 RS 21.000.00
BESTA GS 99 — Branca completatacôgrafo novinha Tel.. 542-44498356455 R$33 900,00.
BESTA 99 — OKm diversas c/ousem ar 1211 a/c troca pgto naentrega Ti.: 254-2070.
BLAZER — Diesel 25 OKm DLX.exec. std diversas a/c troca pgna entrega Tel. 254-2070
BLAZER DLX 4.3 97/97 — automá-tica completa único dono R$31 500 00 tel 569-2755
BLAZER DLX 4.3 — 97 azul com-pleta troco financio Tel.. 537-4490IsioRS 28 000.00
BLAZER CH.* 43 V6 97 — Cinzacompleta fábrica RS 27 900.00Tel 571-5390 9979-1141.
BLAZER DLX 4 3 97 — Verdecompleta ún dono nova R$2B900,00-Tel. 527-1133
BLAZER OKM — Modelo 2000 lo-dos o« modelos e cores, prontaentrega, troco/financio e dou tro-co ate 36t Rua Marechal Deodo-ro n* 272 Carol Veículos Tel621-5697
BOM BI — 96 passag. branca tro-coílm. ottmo estado RS 8 500 00Barão Bom Retiro. 2574 GraiauTel 577-6263 troco/fin Maison Vei-culos
ChEROKEE OKM — Blindado, to-das as cores e modelos, tecnolo-gia americana, aceitamos seuveiculo na troca, financiamentoate 36 vezes fuás Auto Ciasse RReal Granoeza 6A Botafogo Tel286-9780 / 527-1848
CHEROKEE LIMETED 95 - Com-pieta 'arioade Apenas RS39 000 00 Financiamento ate 36*'i*as Condições assim sõ na AutoCiasse R Real Grandeza. 6A •Bjlafogo- Tel 286-9623
COURIER 1 4 16V 98 - Ajul • ar-corxi ? toca-fitas ? protetor ca-carro* tmpecavef Nada a fazer'RS 14 500 Troco e Financio Tel579-3000 Enseada Veículos

D—20 88/89 - Vendo95.000km originais,bege, motor Perkns,manual toda docu-mentaçào em dia, RS14.000 Tel.: 495-3821
GRAND CARAVAN OKM - Blinda-do. todas as cores e modelos, tec-nologia americana, aceitamosseu veiculo na troca, financiamen-to ate 36 vezes fixas. Auto ClasseR Real Grandeza 6A BotafogoTel 286-9780 / 527-1848.
JEEPISUZO — Amigo 93. comple-to. RS 13 500.00 troco/financio até36x. Rua Humaitá. 88. Tel.. 537-4499 Isio Automóveis.
JEEP 71 — Todo equipado rodôosom branco procar aceito trocaTel 569-9600.
KOMBI FURGÃO - 94 branca. e«-coier.te est RS 6 790.00 troco/fin.Barão Bom Retiro. 2574 GrajaúTel. 577-4238 Maison Veículos
KOMBI 1990 OKM - Carot RS18 980.00 Nanda Automóveis Tel.:595-5957 5934702 591-0181.
KOMBI STANDARD — Okm passa-geiro (cód 21A1) acredite apenasRS 17 990,00 ou entrada ? 36*454.00 (frete e pintura incluídos)Financiamento até 36x fixas Con-dições assim só na Auto Classe •
Real Grandeza. 6A • Botafogo •
Tel.: 286-9823
KOMBI STANDARD — PassageiroOKm (cód 21A1) acredite apenasRS 17 990,00 ou entrada f 36x RS454.00 (frete e pintura incluídos!)Financiamento até 36x fixas con-diçôes assim só na Auto Classe— Real Grandeza, 6A — BotafogoTel.: 288-9823
KOMBI STD 97 — Branca supernova revizada. ótimo preço RS11 459.00 fin 48x fixas Foto vi-sualcar com br./stâcio Stâcio Au-tomóveis Tel.. 714-4998.
KOMBI STD 97 — Branca, supernova. revizada. ótimo preço. RS11 450.00 fin 48x fixas Foto visual-car.com.br/stacio Stâcio Automó-veis.
PICK-UP STRADA - Modelo 2000Okm. vidro verde. 2 ret só14 290.00 fin 48x fixas Foto vi-sualcar com br/stácio. Stâcio Au-tomóveis Tel. 714-4998. Branco.
PICK-UP - Strada 99 Working 1.5único dono 3 500km na garantiasó RS 12.890.00 fin 48x. fixas Fotovisualcar.com.br/stácio. StâcioAutomóveis,
PICK-UP STRADA — Modelo 2000.Okm. vidro verde. 2 ret. só RS14.290,00 fin. 48x fixas. Foto vi-sualcar.com.br/stácio, Stâcio Au-tomóveis. Tel: 714-4998.
PICK-UP STRADA 99 — Working15 único dono 3.500kms na ga-rantia. Só RS 12.890.00 fin 48x ti-xas. FOTO visualcar com.br/stá-cio Stâcio Automóveis Tel.:714-4998
PICK-UP STRADA - 99/2000 OKmvidro verde, ar condicionado, fi-nancio em 36 vezes com entradade RS 628.00. Rua Marechal Deo-doro. 272 Carol Veículos. Tel..621-5597
PICK-UP STRADA — Trek Okm.mod. 2000 Vivace com vidros ver-des. ret. controle interno, gradevidro traseiro, prep som. aqueci-mento à vista RS 14.700.00 ou en-trada de RS 1 500.00 + 36 x RS614,00 fixas Carol Veículos. Tel.:621-5597.
PICK-UP STRADA WORD — Cab.estendida. Okm. mod 2000 brancocom vidros verde, spoiler no teto.
prep. som. grade janela traseira,cinto com regulagem alt. à vistaRS 15 000.00 com entrada de RS1 600.00 + 36 x RS 647.00 CarolVeículos. Tel.: 621-5597.
PICK-UP STRADA WORK — Okmmod.2000, branca com vidros ver-des para pronta entrega, com en-trada de RS 1.500,00 + 36x RS644.00 fixas. Carol Veículos Tel..621-5597.
RANGER CABINE DUPLA — Okmcom ar condicionado e direção hi-dráulica (cod.H544). Apenas RS31.990,00 ou entrada + 36x RS772.00 fixas (frete e pintura inclui-dos!) Várias cores, financiamentoaté 36x fixas. Condições assim sóna Auto Classe - Real Grandeza6A-Botafogo Tel. 286-9823.
RANGER — C dupla diesel OKmdiversas a/c troca e fin. pg. naentrega Tel. 254-2070.
S-10 LUXO 97 - Verde perolizadacompleta de fábrica, único donotroco/financio. RS 15.980 . Tel.247-4930 / 9945-8334.

S-10 97 — Cab.estendida vinhocompleta ? equipamento RS21.000.00 Tel.: 571-5390 9979-1141.
S-10 —C. dupla diesel OKm diver-sas a/c troca e fin. pg na entregaTel.: 254-2070.
S-10 DLX 96 — Completa SantoAntonio quabra mato estado denova. RS 15490,00 Troco/financioem até 48* fixas Tel.: 899-6779
SPRINTER OKM 99/2000 — Diver-sas 9+1,12+1 e 14+1 a/c troca
pg na entrega A partir de RS40 500.00. Tel.' 254-2070
S-10 4.3 V6 97 — Cabine estendi-da completa ar dir trio rodôo somSanto Antônio estribo lateral prot.caçamba bancos de couro RS21 990.00 financiamento ate 36x ti-xas condições assim só na AutoClasse - Real Grandeza. 6A - Bo-tafogo Tel 286-9823
TOPIC FURGÃO - 96 branca, die-sei. doe. ok! Ótimo estado R417 500.00 troco/financio BarãoBom Retiro. 2574 Grajaú Tel.. 577-4238 Maison Veículos
TOWNER 96— Azul 4 portas com-
pleta nova financio RS 10.500,00Tel 431-4560 Oluap
UNO NIVA 94 — Novo demais todoadesivado rodào RS 7.990.00 fi-nanciamento até 36x fixas condi-
çóes assim só na Auto Classe -
Real Grandeza 6A • Botafogo Tel.:286-9823

SAVEIRO
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MOTOS E
EQUIPAMENTOS

¦940
DAELIM ALTINO 125C OKM - Em-
placada, a carenagem. partidaelétrica Vendo barato Abaixo databela! RS 2 700 Tratar Tel 295-5525 / 523-0680
HONDA 550 FOUR-K 76 - originalboa para colecionador, documen-taçâo em dia RS 3 700 Tel 280-3465
POINTER GLI 96/96 - Preto, ar-condicionado, direção hidráulicatoca-fitas impecável* S/detalnesRS 9 900 Aceito troca e financioTel 579-3000 Enseada Veículos
YAMAHA VIRAGO 1 000 92/92 -Preta . novíssima, sem detalhesRS 11 000 Aceito troca e financioTel 579-3000 Enseada Veículos

NAUTICA

¦945
ALuGO VAGA - Para barco emPíer Porto Marina itacuruça Ins-taiacôes modernas perto do RioCláudio Tel 551-2934

CURSOS NÁUTICOS TIMONEIRO— Manobre |et sky'lanchas comsegurança Habilitação p/ Arrais.Mestre e Capitão Amador Insc.abertas Telfax. 220-6757 - Co-mandante Wellington
VELEIRO CAL40 - Excelente opor-tunidade Motor diesel 4cc. compouco uso. Vários panos. USS 30mil Aceito troca imóvel no RJ.568-1900 /9913-5647
VENDO LANCHA - Cabrasmar,19 pés em ótimo estado, todo emfibra, com motor de centro, rebetaVilva Penha, acompanha carretade encalhe e vagas coberta noclube náutico. RS 5.500.00. Tel.:597-5956 9628-6558

CHEVROLET

ASTRA GL 18 — Okm. modelo2000,2 pts.. ar cond, direção hid..vidro, trava e retrovisor elétrico,alarme, pint metálica, só RS26.590.00 <ín. 48x fixas Foto vi-sualcar com. br/stácio. Stâcio Au-tomòveisd. Tel.. 714-4998
ASTRA OKM 99/00 — Todos osmodelos e cores, pronta entrega,troco/financio até 36x Rua Humai-tá. 88 Tel 537-4499 Isio Automó-veis.
ASTRA SEDAN — Milénium Okmmodelo 2000 1 8 ar cond . direçãohid., vidro, trava e retrovisor ele-tricô, alarme, roda. farol neb. pa-rachoque na cor. só RS 28.990.00fin 48x fixas Stâcio AutomóveisTel. 714-4998. Foto visual-car.com.br/stácio.
CHEVETT DL 92 1.6 - Gasolinacinza metálico só RS 5.490.00 fin36x fixas Foto visualcar.com.br/s-tácío Stâcio Automóveis Tel.. 714-4998
CHEVETT DL 1.6 - 92 gasolinacinza metálico só RS 5.490.00 fin36x fixas. Foto visualcar com.br/stâcio Stâcio Automóveis Tel.:714-4996

AUTOSOOIVIRRONACIONAL E IMPORTADO
De 90 à 2000QUALQUER ESTADOMESMO COM DÍVIDA
597-0077
lihe-
PflOO NO ATOEM DINHEIROVOU AO LOCAL
CUBRO OFERTASEGURANÇA E RAPIDEZOe Sog à Sib. De 8 Hs ás 19 Hs
CHEVETT DL 92 1.6 - Gasolinacinza metálico. Só RS 5.490.00 fin36x fixas FOTO visualcar.com.br/stâcio Stâcio Automóveis Tel :714-4998
CHEVETTE — 93/93 gas, único do-no. 42 000 kms, RS 5.190.00 ent RS550.00 + RS 550.00 30 dias. 36x RS204.03 Tel. 204-0099 / 567-9090
CHEVETTE 80/90 - Compro em
qualquer estado todas as marcas,mesmo batido ou podre, pagomais Tel.: 441-5381 / 9709-5787
CHEVETTE JÚNIOR 93 — Supernovo 42.000 Km só RS 5.390.00 fin.36 x fixas Stâcio Automóveis Tel.714-4996.
CORSA GL 16 — 97. branco, ga-solina, com ar. rodas. limp. e de-semb. traseiro, carro em excelen-te estado de conservação,financio com entrada de RS2 000.00 e saldo em até 36x fixas.Carol Veículos. Tel/ 621-5597 Ma-rechal Deodoro, 272 Niterói.
CORSA OKM — branco RS12 980,00 Nanda Automóveis Tel.:591-0181 595-5957 593-4702.
CORSA OKM — Todos os modelose cores, o melhor preço do mer-cado. pesquise e veja. Com peq.,entrada e saldo em 36 meses fi-xas Rua Marechal Deodoro. 272Carol Veículos. Tel.; 621-5597
CORSA 96 — .Prata wind 1.0 somMPFi rodas RS 9.800.00 Tel.: 261-9912.
CORSA SEDAN GLS 96 - Com-
pleto supernovo só RS 14.790.00.fin. 36x fixas. Stâcio AutomóveisTel.: 714-4998. visualcar com.br/s-tácío.
CORSA SEDAN GLS — 96 com-
pleto super novo só RS 14 790.00fin. 36x fixas Stâcio Automóveis.Tel. 714-4998 Foto visual-carcom.br/stacio
CORSA SEDAN — Okm. com ar-condicionado, apenas RS17 290,00 ou entrada + 36x RS438.00 fixas (frete e pintura inclui-dos!) Várias cores Financiamentoaté 36x fixas. Condições assim sóna Auto Classe Rua Real Grande-za. 6A - Botafogo Tel 286-9623.
CORSA SEDAN — OKm com ar-condicionado apenas RS 17.290,00ou entrada + 36x RS 438,00 fixas(frete e pintura incluídos!) Váriascores. Financiamento até 36x fl-xas condições assim só na AutoClasse - Real Grandeza. 6A - Bo-tafogo Tel.: 286-9823.
CORSA WAGON GLS 98 - Vinhocompleto 4 portas RS 18.500,00Tel 571-53909979-1141.
CORSA WIND OKM — Apenas RS13.990,00 ou entrada + 38x RS363.X (frete e pintura incluídos!)Várias cores. Financiamento até36x fixas. Condições assim só naAuto Classe - Rua Real Grandeza,6A - Botafogo. Tel.: 286-9823.
CORSA WIND - OKm apenas RI13.990.X ou entrada + 36x RS363.X (frente e pintura toctuldoe!)Várias cores. Financiamento até36x fixas condições assim só naAuto Classe - Real Grandeza. 6A •Botafogo. Tel: 2864823
CORSA WIND 9B — 4 portas a acondicionado estado de Okm únicodono RS 13.900,00 troco/financioem até 48 x Tel: 899-6779.
CORSA WIND 97-2 portas, ver-de met.. pouco uso RS 9.200.00.Aceito troca/financio até 36x. RuaHumaitá. BB Tel.: 537-4499 isio Au-tomóveis.
CORSA WIND 96 — Prata metálicotravas elétricas RS 7 980.X Tel.-501-1948 Barão.
CORSA WIND — 2 pts 99. modelo2000, regata com ar cond bancomotorista, reg de altura, pint pe-rolizada para pronta entrega ávista RS 15 650.X ou entrada deRS 2000.00 t 36 i RS 635.Xiguais. Carol Veículos. Tel. 621-5597
CORSA WIND SEDAN - Okm mo-de Io 2000 ar cond. vários opcio-nais, pint metálica carro na lofasó RS 18990.X fin. 48x tixas Fotovisualcar com br/stácio Stâcio Au-tomóveis Tel- 714-4998 prata.CORSA WIND SEDAN — Okm mo-delo 20X, ar cond. vários opcio-nais. pint metálica, carro na loja.só RS 18 390.X fin 48x fixas Fotovisualcar com br/stacio StâcioAutomóveis
CORSA WIND 1.0 — Super novolaranja 96. 4 portas, compieto RS8 5X.XTel.: 431-4560Oluao
CORSA WIND 97 — Verde met. 2portas troco financio Tet. 537-4499 Isio RS 9 200.00
GRAND CARAVAN - OKm blinde-do todas as coree e modelos tec-noiogia americana acertamos seuveículos na troca financiamentoaté 36 vezes fixas Auto Classe R.Real Grandeza 6A Botafogo Tel286-9780-527-1848
IPANEMA — SL-92 ar/dir 18 su-
per conservada gasolina RS8 5X X ou entr + 36x Tel 591-6748
IPANEMA 92 SL 1 8 — Gasolina,único dono. super nova só RS6 890 X fin 36x fixas Foto visual-car com br/stácio Stâcio Automó-veis Tel 7144998
IPANEMA SL 18 - 92 gasolinaúnico dono super nova só RS6 690 X fin 36x fixas Foto visual-car com or/stacto Stâcio Automó-veis Tel 714-4998
KADET SL 90 — Branco carro no-vo RS 5800.00 tel. 571-5390 9979-1141
KADETT GL 18 96 — Azul metali-co gasolina RS 9 650 X Tet 501-1948 Barão
KADETT GL 18 97 — Branco wsom cd RS 12 900 00 Tel 261-9912
KADETT GL 18 95 - Preto ar ?
som ? dh troco financio Tel 537-4499 Isio RS 9 9X X
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Barra, Sulacap, Automóvel Clube,
Manilha, Tijuca e Nova Iguaçu.

•60 MESES
•SEM JUROS
•SEM ADESÃO
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Administrado por:

OdisalconsOrcio
Aproveite esta oportunidade e adquira
seu Volkswagen da forma mais Light
do mercado, ligando para:

. ¦ mensal para a
compra do seu Volkswagen*

Gol Special  R$228,53
Gol 1.0 16V 4R........ R$ 284,17
Golf 2.0 com ar..... R$ 503,49
CONSUITE OUTROS MODELOS

ABOLIÇAO
597-7000

ABOLIÇAO SUL
445-1 500

AUTO IGUAÇU
667-31OO

CASAL
603-4141

DISNAVE
564-2424

DISTAC
551 -8599 DISTAC SUL

259 8692
FIORENZA
471-6868

GUANDU
414-5757

REAL
481-7089

RENOVE
331-3250

SCALA
610-2121

TIANA
568-8000

WILSONKING
557-4912

KADETT GSi-92 — Completo p.digital teto 2.0i som RS 9.5X.X ouent. + 36x Tel.: 591-8748.
KADETT SL — 93/93 álcool arcondicionado, super novo, RS8 800.X ent. RS 9X.X + RS9X.X 30 dias, 36x RS 344,73 Tel.:204-0099 / 567-9090.
KADETT SL 91 — Gasolina ótimoestado troco Tel.: 542-4449 835-6455 RS 6.300,00.
KADETT SPORT 96 — Brancocompleto fábrica RS 12.2X.XTel.. 571-5390 9979-1141.
LOGUS GLS 2.0 94 - Verde pero-lizado com ar dir. v. elet. travaelet. rodas todo original. Fin. comentrada de RS 1.0X.X mais 36xRS 469.X. R. Marechal Deodoro.272 Carol Veículos Tel.: 621-5597.
MONZA GL — 95 4 pts. 2.0. arcond, novíssimo, RS 10.900.00 en-trada RS 2.180.X 36x RS 427.89Tel. 567-9797 / 567-9090
MONZA GLS 2 0 94/94 - Azul ga-solina completo fábrica RS9.2X.X Tel.: 569-2755.
MONZA GLS 95/95 - 4 portas -
Verde + ar-condicionado + dtre-çáo + trio elétrico + toca-fitas +rodas + alarme + neblina. Únicodono! Lindíssimo! RS 12.5X Tel.:579-30X Enseada Veículos
MONZA GLS 95 — Cinza completo4 portas RS 11 6X,X Tel.. 571-53X9979-1141
MONZA SLE 1985 - álcool cor cas-tanho. Doe. OK. RS 2.5X Aceitoofertas Tel.: 278-3295 Fernando.
MONZA SLE 2.0 91 - Vinho, com-
pletissimo. documentação desdeokm RS 8.2X Tel 439-8429
MONZA SLE 2.0 92 — Azul 4 por-tas completa financio RS 6.5X.XTel.: 431-4560 Oluap. 
MONZA 88 SLE - Entrada RS1.400.X 24x fixas • Tel.. 425-7003Garantia Automóveis.
OMEGA AUTOMATIC — 94 3 0completo fábrica lindo RS15.850.X Tel.: 501-1948 Barão.

OMEGA GLS 2.2 96 — Completo230X kms RS 25.850,00 Tel.: 501-1948 Barão.
OMEGA GLS 4.1 95 — Completls-simo estado de Okm doe. ok exce-lente preço apenas RS 16.490.Xtroco/financio em atô 36 x Tel.:899-6779 Auto Criscar Plantão do-mingo
SANTANA GLI 2.0 — 96 4 portascompleto só RS 13.990.X fin 36xfixas Stâcio Automóveis Tel.. 714-4998. Foto vlsualcar.com,br/stácio
SANTANA GLI - 4 pts. 2.0 com-
pleto só RS 13.9X.X. fin. 36x. fi-xas Stâcio Automóveis Tel.: 714-4998 Foto Visualcar.com.br/stá-cio.
SILVERADO 4.1 - 97 vinho metá-lico. completlssimo RS 20.4000.Xtroco/financio até 36x Rua Humai-tá. 88 Te(.: 537-4499 Isio Automó-veis.
SUPREMA GL - 94. gasolina, vi-nho metálico, cI ar. dir. hidraulica,vidro elétrico, trava elétrica, e ro-das carro muito novo. Financiocom RS 2.0X.X de entrada e sal-do em até 36x fixas. Carol Veicu-los, Tel.: 621-5597 Marechal Deo-doro. 272 Niterói.
VECTRA 98 CD 20 - Ar. direção,vidros, trava elétrica, alarme,som. todo de fábrica, ABS. tração.Prata Escuna. RS 27.000 Tel.. 415-0013
VECTRA CD 2.2 99 — Automáticobcos couro cd mala na garantiaRS 37.9X.X-Tel.: 527-1133.
VECTRA CD 94 — Completlssimoestado de Okm. Apenas RS13.9X.X Tro/fin em até 36x. Tel.:899-6779
VECTRA GL 2.0 98 — Cinza com-
pleto fáb novíssimo - Tel.; 527-1133.
VECTRA GLS 96/97 - Verde ú do-no compieto disco 4 rodas RS21 000,X Tel: 2356993 Copamar.
VECTRA GLS — 97. branco, com-
pleto. único dono. super novotr/fin. RS 20.6X,XTel: 569-5659

VECTRA OKM — Blindado, todasas cores e modelos, tecnologiaamericana, aceitamos seu veiculona troca, financiamento até 36 ve-zes fixas. Auto Classe R. RealGrandeza 6A Botafogo Tel.: 286-9780 / 527-1848.
VECTRA OKM — Blindado todasas cores e modelos tecnologiaamericana aceitamos seu veiculona troca financiamento até 36 ve-zes fixas Auto Classe R. RealGrandeza 6A Botafogo Tel.. 286-9780 - 527-1848.
VERONA GLS 98 — Branco ú.do-no disco 4 rodas RS 24.5X.X Tel.:235-6993 Copamar.

¦BfitO
BRAVA SX OKM — Completo parapronta entrega, só RS 28.5X.X ou36 fixas. Rua Marechal Deodoro.n° 272 Carol Veículos Tel.: 621-5597. 
BRAVA SX OKM — Modelo 20X arcond.. direção hid. vidro, travaelétrica, pintura metálica prontaentrega só RS 26.890,X fin. 48xfixas Stâcio Automóveis 714-4998Foto visualcar.com.br Vilce/ stá-cio.
BRAVA SX — Okm modelo 20X.ar cond. direção hid, vidro, travaelétrica, pintura metálica, prontaentrega, só RS 26.8X.X fin 48xfixas. Stâcio Automóveis Tel.. 714-4998. Foto visualcar.com br/sta-cio.
ELBA — 96/96IE 16 gas. ar + dirhid. vidros elet. RS 11.5X.X ent.RS 1 150.X f RS 1 150.X 30 dias36x RS 451,10 Tel.: 204-0099 / 567-9090
ELBA IE 1.6 96 — Azul ú.donosom/rodas, compelta RS 10.2X.XTel.: 235-6993 Copamar.

MAREA WEEKEND SX SEDAN -Okm, modelo 20X 1.8 16V arcond., direção hid, vidro e travaelétrica, roda. farol de neb, pint.metálica, só RS 32.690.00 fin. 4flxfixas. Foto visualcar Stácío Auto-móveis Tel.: 714-4998
MAREA WEEKEND HLX 99 — Cln-za Steel igual ao Okm único donoRS 31.9X.X top de linha troco/fi-nancio. Tel : 8998779.
MAREA WEEKEND SX — SedanOkm modelo 20X 1.8 16v ar cond.direção hid. vidro e trava elétrica,roda. farol de neb pint. metálicasó RS 32.690.X fin. 48x fixas Fotovisualcar Stâcio Automóveis Tel:714-4998.
PALIO CITY 1999/99 - Vinho 4
portas completo fábrica troco/finRS 16 5X.X Chapman - Tel.: 322-0044.
PALIO 1.0 99 — Completo fáb ún.dono novíssimo RS 15.5X.X -
Tel. 527-1133.
PALIO ED 1.0 97 —Cinza c/ arvvsom RS12.900.X Tel. 261-9912.
PALIO ED — 98 4 pts, ar cond,vários opcionais, novo. só RS13 690.X fin. 36x fixas Stâcio Au-tomóveis Tel.: 714-4998 Foto visul-car.com.br/stácio
PALIO ED 98 — 4pts. ar cond Vá-rios opcionais novo só RS13 690.X fin 36x Stâcio Automó-veis Tel.: 714-4998. Foto visual-carcom.br/stácio
PALIO EDX — 97. azul. 4 portas,completo, ar. vidro, trava, rodas esom. RS 11.9X.X Troco/financioaté 36x. Rua Humaitá. 88. Tel.:537-4499 Isio Automóveis.
PALIO EDX 97 — 4 pts . ar cond..vidro e trava elétrea, falt code úni-co dono super novo. só RS12 890.X fin.36x fixas Stâcio Auto-móveis Tel. 714-4998 Foto visual-car.com br/stácio.
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa linha vende tudo.Anunoe de 2a a (? feira até as 19h.
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•Am Cortsóreio •AewtimosCírtiod*CrWi!o.,TrocoMTroe» PafoEX
15.890,
15.250,

aaaa

A vista 1+48X
Uno EX 2/4ptS
Uno EX c/Ar
Palio EX/ELX
Palio WeeKELX/1.0/1.6Palio Week Stille
Slena 1.0 6MSiena ELX / Stille
Marea SX / ELXI HLXMarea Week/SX/ELX/HLX
Strada Work/ CEBrava SX

10.990,
12.0S0,
12.990,
17.990,
24.190,
1S.290,
19.490,
28.200,
29.990,
13.990,
24.990,

299,
342,
396,
498,
687,
434,
594,
801,
892,
386,
710,

Avista 1+48X
Ka Rocan 1.0
Flesta 2/4pts
Escort GL/GLX
Escort SW GL/GLX
Ranger CS/CD/CE
F-250 XL/XLT

12.350,
13.550,
21.390,
22.290,
22.350,
27.990,

357,
389,
608,
633,
639,
795,

A vista 1 +48X
Corsa Wind/Super/16V 12.990, 369,Corea Sedam Wlnd/Super/16V IS.190! 430,Corsa Wagon/Super/16V 16.790, 477,Vedra GL/GLS/CD
Astra GL/GLS
Astra Sedan GL/GLSS-10 CS/CD
Blazer STD/DLX

28.490, >08,
22.690, 643,
24.490, 699,
19.600, 557,
31.090, «3,

A vista 1+48X
Gol Special 12.990, 369,
Gol 16V Ger. 19.990. 454,
Gol 1.6/1.8 18.890, 937,
Parati 16V Ger. 19.990, 968,
Parati 1.6/1.8 22.190, 630,
Polo Classlc cl Ar 22.690, 645,
Santana 1.8/2.0 21.590, 612,
Quantum 1.8/2.0 23.900, 679,
Kombl Pick-Up/STD/Furgão 19.990, mamr.Saveiro 1.6/1.8 19.390, 437,
Golf (mod. novo) 27.490, 781,

Semi-Novos Revisados e Garantidos;
A vista ¦ Moflolo

Tmpra 16V - - Azul ConipL 4pts • Gai 11.500,
T«mpn1CV-97n7-ClnaCaRipi4pli>6w 15.900,
TonpnlCV-96/96 • Azul ArlDHIRoda-Goi 13.800,
Uno1J)-94/M-PntaBásies-6ai 6.300,
Tipo1.6-94/95-CinaCoti»L4pli-Gas 9.500,
PtfoEX-9M9-BiancaAi/VV/Ump.Tiz4p(s-GM 15.900,
Palio ELX/500 - 98/99 - Verde ArlDtUVEfTE/Roda • G»17.900,
Siera 1.6 - 97/96 • Cinza AffDWTEIVE-Gis 15.900,
Escort GUI SW-97/96-Azul MDH/Roda/Sorn-G» 19.300,
Escort&SW-96/97-VenMtoAr/DHflE-G» 17.300,
Fi«tti-97/97-Azul Básico 4pb-Gts 9.700,
KttO-96/96-AzulAriVEffBCh.Fe(r-Gis 9.900,
Ki 1.0 - 98/96-Azul AriVE/TE/Som-G» 12.300,
Ka tJ) - 96/96 - Vanrtetbo BMco - Gat 9.900,
Ranger XL-96/97-PnliArlDH/Soni-Gis 16.800,
Kadett<3L-94/95-PntiBMeo-Gas 8500,
Corsa Wind - 98/99 - Prata W/Rodas/Ú. Dono - Gas 11.300,

WltJX' yA\
R. Barào de Mesquiia, 600

@570-2720/575-6755

CnewaeJR-92/92-PmiBáelco-G*
Cotia Sif«-l7/l7-CliBi 401 RoMIEflE-Gu
VtocbaGLS-tSM-CiiBiCMipLRoda-Gas
KonMSID-17117-Bnnea KRGái-Gn
KomUSID-wn-BrancaBátlca-Gas
GoH GL-97/17-VmtoAr/DH/Rodn-Gas
Golf GL-96/97-Preta Ai/DH/CD/Rodas-Gas
GdGLIJ-97/97-AnlArlDWEnE-Gas
Gol CL 1.6-96/96-Branca Ar/SH-Gas
Gol 14-94/M-Branca Básico-Gas
Gol CL 1.6-97/97-Branca VE/TE-Gas
Parad-94/94-WrdeBésica-Ga»
Parati CL-97/97-Prata Ai/DH-Gas
Polo Classie-97/97-Azul ArIDH/VEfTEIRE-Gas
Polo Oassie • 98/99 ¦ Prata ArlDH/CO/Trio E • Gas
Saveiro 1.6 ¦ 96/99 • Vermriho Básica • Gas
Saveiro 1.6 • 98/98 • Cinza Protetor Caçamba - Gas

4.600,
12JOO,
13.900,
11.800,
15.900,
16.300,
16.900,
12.900,
11.800,
5.900,

11.300,
8.900,

14.800,
17.300,
21.800,
13.800,
11.400,

Pi
RIIFA^RES

Av. buburbona, 6431
'0596-1 761

PALIO EDX 1.0 — 4 pts. vermelho
perolizado 97 gasolina c/ar, dir.hidraulica e vidro elétrico, limp.desemb. tras. com entrada de RS1.000,00 e saldo em atô 36x tixas.Carro em estado de zero. CarolVeículos Tel.: 621-5597 MarechalDeodoro. 272 Niterói.
PALIO EL 1.5 97/97 - 4 portas,branco + ar-condicionado + di-reçào ? vidros/ travas elétricasf cd painel + Único dono. Impe-cavei! RS 13.800 Aceito troca /ti-nancio! Tel.: 579-3000 EnseadaVeículos
PALIO EL -96 15 ar 2pts rodaslinda perolizada RS 12.900,00 ouent. + 36x Tel.: 591-6748.
PALIO EL 1.5 — Completo 4 por-tas azul perfeito estado de Okmúnico dono R$ 14.900,00 tro/fin.em até 46 x. Tel- 89M779.
PALIO ELX - OKm modelo 20004pts ar/dir hid./vidros e travas/to-ca fitas/rodas/ tarol neblina váriascores. Com entrada de RS 2.000,00mais 36x RS 837.00. Rua MarechalDeodoro. n° 272. Carol Veículos.Tel.: 621-5597.
PALIO ELX 16- Okm mod.2000.branco. 4pts., com dir hid., travaelét., toca fitas com o menor pre-ço RS 19.450,00 ou entrada + 36xRS 631.00. Carol Veículos Tel.:621-5597
PALIO ELX 500 — Modelo 2000Okm 4 pts. ar cond. direção hid.vidro e trava elétrica, toca tita,farol e neb. roda só RS 18.790.00fin 48* lixas Foto visual-car.com.br /stácio Stâcio Automó-veis Tel.: 714-4998.
PALIO ELX — 4 pts, Okm supercompleto, de fábrica, varias corescom financiamento em 36 meses eentrada super facilitada. Aceitotroca Rua Marechal Deodoro. 272Carol Veículos Tel.. 621-5597
PALIO EX OKM - Mod.2000. steel.4pts„ vidros verdes, 2 retroviso-res. vidro tras.tôrmico, limp.tra-seiro A vista RS 14,350.00 ou en-trada de RS 1 450.00 +- 36x RS600.00. Carol Veículos Tel.; 621-5597.
PALIO EX — 2pts. Okm modelo2000 limp e desemb., vidro verde,carro na loja só RS 13.390,00 fin.48x fixas Stâcio Automóveis Tel.;714-4998 toto visualcar com br/stâcio branco, preto.
PALIO EX — 2pts. Okm modelo2000. limp e desemb, vidro verde,carro na loja, eô RS 13.390.00 fin48x fixas Stâcio Automóveis Tel.:714-4998, Foto visualcar.com br/s-tacio
PALIO EX — 4pts. Okm modelo2000, ar cond. limp e desemb. pintmetálica, só FIS 16.390,00. carrona loja. lin 48x fixas. Stâcio Auto-móveis Tel.: 714-4998. Foto visual-car.com.br/stacio.
PALIO EX — 4 pts. OKm váriascores a partir de RS 13,900.00 jácom frete incluso. Entrada de RS1.390.00 mais 36x RS 582.00. RuaMarechal Deodoro 272. Carol Vel-culos Tel.. 621-5597
PALIO EX — 4pts, modelo 2000OKm ar cond, vidro e trava. limp.e desemb.. pintura metálica carrona loja só RS 17 290.00 fin. 48xfixas Foto visualcar com.br/stacioStâcio Automóveis Tel. 7144998.
PALIO — OKm. todos os modelose cores, pronta entrega, troco/fi-nancio até 36x. Rua Humaitá, 88.Tel.. 537-4499 Isio Automóveis
PALIO 16 V 96 — Completlssimovermelho perfeito estado de novo,único dono RS 13.900.00 troco/fi-nancio em atè 48 x. Tel. 80t€779.
PALIO 97 - 16v. entrada RS2.100,00. 36x. fixas Tel.. 425-7003.Garantia Automoveis
PALIO WEEK ELX - Okmmod.2000. cinza vmce ar. dir hid..v.elét.. trava elét. fiat cold. barraslaterais, prep som. volante regu-lável. A vista RS 24 950.00 ou en-trada de R$ 2.500.00 + 36x RS1044,00. Carol Veículos Tel.: 621-5507.
PALIO WEEKEND - 96 prata. 4
portas, completa RS 17 900.00 tro-có/financio Barão Bom Retiro.2574 Graiaú Tel: 577-6263 MaisonVeículos
PALIO WEEKEND — Modelo 2000Okm ar cond. direçáo hid.. vidro etrava elétrica, bagageiro. pinturametálica carro na lota só RS21 590 00 In 48* fixas Foto visual-car com br/Stâcio AutomóveisTei 714-4998 Astral
PALIO WEEKEND STILLE - Okmmodelo 2000 ar cond. direçèo hid,vidro e trava, air bag. cd. bagagei-ro. pintura metálica, pronta entre-ga só RS 26890.00 fin. 48x fixasStâcio Automóveis Tel • 714-4998Foto visualcar com br/stácio vê-rias cores
PALIO WEEKEND STILLE - 9616V. completo, único dono. novo.só RS 20 490.00 'in 48x fixas Fotovisualcar com br/stácio Stâcio Au-tomóveis Tel 7144998
PALIO EX 98 4PTS — Ar condvidro e trava eletrica. tia» code
unteo dono super novo. só RS
13 980.00 fin 36x fixas Stâcio Au-
tomóveis Foto visualcar com br/
stâcio
PÁLIO EX — 4pts modelo 2000Okm ar cond limp e desemb
pim metálica, só RS 16390 00carro na k>ia fin 48x fixas StâcioAutomóveis 714-4998 Foto visual-car com br/stácio Cordoba

PALIO WEEKEND - Modelo 2000Okm ar cond direção hid. vidro eirava elétrica, bagageiro. pinturametálica, carro na loja só RS21 590.00 In 48* fixas Foto visual-car com br Stacio AutomóveisTel. 714-4998
PALIO EX — 500 anos. modelo2000. Okm 4pts. ar-cond. direção,hid. vidro e trava elétrica tocalita. larol de neb roda só. RS18.790.00. fin. 48x lixas Foto visu-calcar com br/stácio Stâcio Auto-móveis Tel 714-4998 Branco.or«tn
PALIO EX 4ptt. - Modelo 2000Okm. ar cond. vidro e trava limp /
desemb pintura metál. carro na
loja só RS 17.390.00. fin. 48x lixas.Foto visualcar com.br/staclo Stá-cio Automóveis Tel.. 714-4998.
Steel. 
PALIO WEEKEND STILLE - OKmmodelo 2000 ar cond . direção
hid.. vidro e trava, air bag, CD.
bagageiro, pintura metálica.Pronta entrega só RS 26.890,00 fin.
48x fixai Stâcio Automóveis. Tel.:
714-4998 Foto visualcar com.br/s-
tacio
SIENA ELX 1.6 — Okm modelo2000 4pts. ar cond. direção hid,trava efetrica. pint metálica prontaentrega só RS 22.790.00 fin. 48xfixas foto visualcar.com.br/stácioStâcio automóveis Tel.: 714-4996vince. steel.
SIENA ELX 1.6 OKM — Modelo2000 4pts. ar cond. direção hid.trava elétrica, pint metálica prontaentrega só RS 22.790,00 fin. 48x.fixas Foto visualcar.com br/stácioStâcio Automóveis Tel.: 714-4918.
SIENA 10 — 6 marchas. 99. arcond, vidro e trava elétrica, fiatcode, toca-fita, novo só RS16 990.00 fin. 48x fixas Stâcio Au-tomóveis Tel.- 714-4998 Foto vi-sualcar.com.br/stâcio
SIENA — 6 marchas. 500 anos,Okm, modelo 2000 ar. direção hidr.trava, pint. metálica, carro na loja,só RS 18.990.00 fin. 48x fixas. Stá-cio Automóveis Tel.; 714-4998 Fotovisulcar.com.br/stácio várias co-
SIENA 6 MARCHAS — 500 anosOKm modelo 2000 ar. direção hid.,trava, pint. metálica, carro na lojasó RS 18.990.00 lin. 48x fixas Stá-cio Automóveis. Tel.. 714-1998 Fo-to visualcar.com.br/stacio
SIENA 1.0 6 MARCHAS - 99 arcond, vidro e trava elétrica, fiatcod, toca fita. novo só RS 16.990.00fin 48x fixas Stâcio Automóveis-Tel.: 714-4998 Foto visual-car.com.br/stacio
TEMPRA — 95/96 completlssimode fábrica + bonito do Brasil RS14.800,00 financio 48 meses. Tel..204-0099 / 567-9090
TEMPRA 94 - 2 portas, vinho,completo, ar gelando, direção
pneus novos. Impecável. Dut 99.Particular! RS 9,400 T ; 2344091 /9627-6481 Alexandre
TEMPRA 95 - SW. Completa, carr-ro impecável, para pessoas exi-
gentes. RS 12.900 Troco/financio.Tel. 494-2057
TEMPRA — 95 completa entradaRS 1.900,00 35 x. fixas Tel.: 425-7003 Garantia Automoveis.
TEMPRA OURO 16V 94/94 -
Branca 4 portas completa fábricaRS 11.900,00 Tel.: 569-2755.
TEMPRA 93 — pts preta completaa/c troca fin. RS 8.800,00 Tel.: 254-2070.
TEMPRA SW 95 — Azul ótimo es-tado finando Tel.: 542-4449 835-6455 RS 12.500.00.
TEMPRA SX 16V 1997 — Prata 4
portas completo tr/fin RS 15.800.00Chapman - Tel.: 322-0044.
TEMPRA 1994 16V — Completo +bco ele. RS 11.980.00 Nanda Vel-culos Tel.: 59*4702 591-0181 595-5957.
TEMPRA 16V 96 — 4pts completofáb. som RS 13.990,00 - Tel,. 527-1133.
TIPO 1.6 ie 94/94 - Qdsolina, ar.direção hidráulica, 4 portas, 2°dono. Tudo pago! RS 8.370 Tel.:573-0068 / 9988-6227
TIPO 95 — Completa entrada1600.00 36x fixas 425-7003 Garan-tia Automóveis.
TIPO 1,6 IE — Compl. de fábrica,94 RS 7.800,00 troco/financio até36x. R. Humaitá. 88. Tel.: 537-4499Isio Automóveis.
TIPO 1.6 IE — 94 completo defábrica, 4 portas, prata, RS9.300,00. Troco/financio até 36x.Rua Humaitá. 88. Tel.: 537-4499Isio Automóveis.
TIPO 1.6 IE 94 — Prata completotroco financio Tel.: 537-4499 IsioRS 9.300.00.
TIPO 95 1.6 — 4 pts., completoúnico dono novo só RS 9690.00fin. 36x fixas Stâcio AutomóveisTel.: 714-4998 Foto visual-car.com.br/stácio.
TIPO 1.6 — 95 4 pts. completo,único dono. novo. só RS 9.390,00fin. 36x. fixas Stâcio AutomóveisTel. 714-4998 Foto visual-carcom.br/stácio
TIPO 95 1.6 4 PTS — Completoúnico dono novo so RS 9.390,00fin. 36 x fixas Stâcio AutomóveisTel 714-4998 Foto visual-carcom.br/stacio.
TIPO SLX 2.0 — Vinho completaabs nova Tel.: 542-4449 8354455RS 10 100.00.
UNO 80/90 - Compro em qualquerestado todas as marcas, mesmobatido ou podre, pago mais. Tel.:441-5361 / 9709-5787
UNO ELETRONIC 93/
94 - Ótimo estado,
com ar perfeito, parti-cular vende. R* 6.000
Tratar Tel.: 392-6340 /424-0338 Patrícia.
UNO EP 96 — Azul trava elétr.velètr RS 7.800,00 Tel.: 571-53909979-1141.
UNO EP 96 — Completa ar vidrostrava vinho metálica acredite ape-nas RS 8.900.00 financiamento até36x fixas condições assim só naAuto Classe - Real Grandeza, 6A -
Botofogo Tel.: 286-9823.
UNO EP — 96 completa ar vidrostrava vinho metálica acredite ape-nas RS 8.500,00. Financiamentoaté 36x fixas condições assim sóna Auto Classe • Real Grandeza,6A - Botafogo Tel.; 286-9623.
UNO EP — 96 vermelho, comple-ta, 4 portas, ótimo estado, tr/fin.RS 9.200.00 Friburgo Tel.: 569-
UNO EX OKM — 2 pts.. modelo2000. vidro verde. 2 ret., só RS11.390.00 fin 48x tixas, Stâcio Au-tomóveis. Tel.: 714-490J) Foto vi-sualcar.com.br/stâcio.
UNO EX — 2 pts. Okm. moôeto2000 vidro verde. 2 ret. só RS11.390.00 fin. 48x fixas Stâcio Au-tomóveis Tel.: 714-4998 foto vi-sualcar com.br/stácio branco,
preto
UNO EX — 4 pts • Okm para prontaentrega, com vidros verdes, lim-pador traseiro. Facilito e entradamais 36x 531.00. Rua MarecftalDeodoro. 272 Carol Veiculos. Tel:621-5597
UNO MILLE — 99/00. todos os mo-dek» e cores, pronta entrega, tro-co/finando até 36x. Rua Humaitá,88. Tel.. 537-4499 Isio Automó-veis
UNO MILLE IE - 96 2 pts. supernova só R$ 7.390.00 fin. 36x fixasStâcio Automóveis Tel.: 714-4998visualcar com.br/stácio
UNO MILLE IE - 96 2 pts. supernova. Só RS 7 390.00 fin 36x fixasStávio Automóveis Tel 714-4998FOtO vtsuaicar.com.br/stâcio.
UNO MILLE - 91 llmp/desemb.nova só R$ 5.490,00 fin. 36x. fixas.Stâcio Automóveis Tel. 7144998
UNO SX 97 — 4 portas, único donosuper nova só RS 8 890.00 fin 36«fixas Stâcio Automóveis Tel.. 714-4998 Foto visualcar com or/stâao
UNO SX 97 — Prata ar cond. v e-létr RS 9600.00 Tei. 571-53909979-1141
UNO SX 97 — 4 pts. único donosuper nova só RS 8 890.00 fin. 36xfixas Stâcio Automóveis Tel. 714-4996 Foto visualcar com br/stâcio
VECTRA GLS 1997 — Preto (?)air bag ( + )freio disco tr/fin RS21 50000 Chapman - Tel 322-OOW
CLASSIQUALIFICADOS-516-5000 - Essa linha vende tu-do Anuncie por telefone desegunda a sexta-feira paratodas as edições até asI9h Para as edições dedomingo e segunda-feiraate as 20h de sexta-feira

<

-
COUHIER 1.399/00-Arcond dhgrade protetora vidro tras janelatras deslizante, rack no teto calo-tas. v verdes, todas as cores, omenor preço á vista Financio sal-do em atè 36x fixas.
COURIER SI 16V - 97/98 azulcompletissima (ar dir. hidráulica,vidro elét. retrov. cd) linda, estadode nova Marcelo Tel.. 437-2945
COURIER XL — 99 modelo 2000havai cod. 438. preço á vista. RS18 650.00 financio com pequenaentrada *¦ 36* RS 607.00 tixasCarol Veiculos Tel 621-5597
ESCORT 1.8 GL 16V 97 - Zetec.gasolina. 5 portas, prata metálico,ar condicionado, direção hidrauli-ca. som CD Excelente estado RS15000 Tel.: 447-2043
ESCORT GL 1.8- 16V 98 comple-to impecável RS 17.500.00 Tel.501-1948 Barão.
ESCORT GLX — Florença 99/00com ar. cd. comp. bordon desemblimp. lavador traseiro, d. hid. en-costo cabeça banco traseiro, farolneblina, rodas liga leve. retrovc/controle remoto 2 d/le. trio eletvolante couro com reg. de alturapreço á vista RS 28 200.00 ou entR$ 5.000.00 + 36* RS 1089.00 li-xas Carol Veículos Tel.: 621-5597Marechal Deodoro. 272
ESCORT GLX — Florença. 99100com ar, cd. comp bordon. de-semb. limp. lavador traseiro, dhid.. encosto cabeça, banco ira-seiro, farol neblina, rodas liga le-ve. retrov. cl controle remoto. 2d/le. trio elet.. volanle couro comreg. de altura, preço â vista RS28.200,00 ou ent. RS 5 000.00 + 36x RS 1.089,00 lixas. Carol Velcu-los. 621 / 5597. Marechal Deodoro.272 Niterói
ESCORT — 93 L 1.8. prata. gas.novlnho, doe ok! RS 7.200,00 doeok! Troco/financio Barão Bom Re-tiro, 2574 Grajaú Tel. 577-6263
ESCORT 1999 - SW 1 8 16V Ardireção RS 21.580.00 Nanda Auto-móveis Tel. 593-4702 591-0181595-5957
ESCORT XR-3 — 94 completàoCd3 equal 2.0 i teto solar RS10 500.00 ou ent. + 36x Tel.. 591-6748
FIAT PALIO ELX 98/99 — 4p cinzaRS 14.500,00 - Tel.; 24-3651088
RESTA 1.0 4 PTS 99 - Cinza,ar-cond + direção + toca-fitas defábrica. Única dono! Pouquisimorodado! RS 13 500 Troco e Finan-cio Tel. 579-3000 Enseada Veicu-los
FIESTA 1.096 —Ar cond. d.h. som4 pts RS 10.590,00-Tel : 527-1133
FIESTA — 97 10 entrada RS1.600,00, 36x. Fixas Tel.; 425-7003Garantia Automoveis
FIESTA 1997 — 4 portas, básico.RS 8.980,00 Nanda AutomóveisTel.: 591-0181595-5957 593-4702.
FIESTA 97 — 2 pts. 1.0 ar. direção,toca fita. único dono super novo.só RS 12.690,00 fin. 36x fixas St*a-cio Automóveis Tel.. 714-4998. Fo-to visualcar.com.br/stácio.
FIESTA 97 — 2pts 1.0 ar. direção,toca-fita. único dono super novo.só RS 12.690.00 fin 36x Stâcio Au-tomóveis Tel.: 714-4998. Foto vi-sualcar.com br/stacio 
RESTA 98 — 4 pts entrada1.600.00 36x fixas Tel 425-7003Garantia Automoveis
FIESTA 1.0 99 — Verde ar cond 7mil km RS 12.590 00 - Tel.. 527-1133.
FORDA KA - Okm. modelo 200010 rocan, ar cond. pré som. vidroverde. pint. metálica, para-choquena cor só RS 14.990.00 fin. 48x.fixas. Stâcio Automóveis Tel.: 714-4998 Foto visulcar.com.br/stáciovárias cores
FORD KA — Okm modelo 2000 1.0.Rocan vidro verde. pres. som.banco bi partido, pronta entregasó RS 12.780.00. fin. 48x. fixasStâcio Automóveis. Tel.: 714-4998.Foto visualcar.com.br/stácio.Branco e Preto.
FORD KA — Okm, modeio 2000,1.0. rocan, ar cond, pre som. vidroverde. pint. metálica, para choquena cor só RS 14.990.00 fin. 48xfixas Stâcio Automóveis Tel.: 714-4998 Foto visualcar.com.br/stácio
FORD KA OKM - Modelo 2000 1.0rocan vidro verde, pre som. bancobi partido, pronta entrega só RS12 780.00 fin 48x lixas Stâcio Auto-móveis Tel.. 714-4998 Foto visual-car.com.br/stácio
KA 1.0 98 - Prata, completa de fâ-brica, pouco rodado. Único dono.= Okm. garantia total RS 12.350Troco/financio Tel.: 494-2057
KA 98 — C/ ar entrada RS1.800.00. 36x. lixas Tel.: 425-7003.Garantia Automoveis.
KA 1.0 COLUMBIA — 99/00, imob.eletrônico, janela tras. basculan-te. limp. lavador vidro tras..acend. cigarro e aquecedor, lant.tras. fume para-choque pintadovidros e trava elétrica - preço àvista RS 15.100,00 ou ent. RS1.600.00 + 36x RS 638,00 tixas.Carol Veículos Tel.. 621-5597 Ma-rechal Deodoro, 272 - Nierói.
KADETT SL — 91 gasoina. preto,rodas. som. novíssimo RS 6.400.00troco/tin. Barão Bom Retiro. 2574Grajaú Tel.. 577-4238 Maison Vei-culos
KA 1.0 FLORIDA 99/00 — Ar cond.calota janela Iras. base. acend.agarro lant tras. fumé banco tras.bipartido prep p/som com 2 alt. eantena retorv. regul. elétrico lo/levidros verdes preço à vista RS15.100,00 ou ent. RS 1 500.00 4-36x RS 638.00fixas. Carol VeiculosTel.: 621-5597 Marechal Deodoro.272 Niterói.
KA OKM 99/00 ROÇAM — Com arcondicionado, vidros verdes,
prep. p/6om. Acredite, apenas RS14.190.00 ou entrada + 36x RS367,00 fixas (frete e pintura inclui-dos). Aceito troca. Financio 36x.Auto Classe - Real Grandeza 6A •
Botafogo Tel.. 286-9823
KA OKM 99/00 — Roçam com ar-condicionado vidros verdes prepp/som acredite apenas RS14.190.00 ou entrada + 36x RS367.00 fixas (frete e pintura inclui-dos) Aceito troca financio 36x Au-to Classe — Real Grandeza. 6A —
Botafogo Tel.: 286-9623.
KA 1.0 — 98 mod. 2000, todas ascores e modelos, para pronta en-trega. com o menor preço do mer-cado. troco/financio em 36 mesesiguais. Carol Veiculos Tel.: 621-5697.
KA 1.0 PARIS 99/00 — Ar. cond..imob. eletrônico, janela tras bas-culante, limp lavador vidro tras.,acend. cigarro e aquecedor, lat.tras fume pará-ct>oque pintadovidros f. trava elétrica • preço ávista RS 15500.00 ou ent. R$1.800.00 + 36x RS 643.00 fixas.
KA 10 — Prata cairo 96/00, d.h.imot>. eletrônico, janela tras. bas-culante limp lavador vidro tras.,acend cigarro e aquecedor, lant.tras. elétrica - preço á vista RS15 100.00 ou ent. RS 1600.0036x RS 636,00 fixas. Carol VeiculosTel.: 621-5997 Marechal Deodoro.272-Niterói.
KA 1.0 SAFIRA — 99/00. acend.cigarro, banco tras. bipartido ca-lotas, janelas tras Dasc lant tras.fume, prep. p/som com 2 alto eantena, retrov com controle inter-no. Lo/Le. vidros verdes, preço âvista RS 13.700.00 ou entr. RS1 370.00 *• 36 x RS 579.00 fixas.Carol Veiculos. 621 / 5597 Mar»-cfml Deodoro. 272 Niterói.
MONDEO CLX - 97 cinza metâti-co. compl. fábrica. RS 20.500.00troco/financio até 36x R Humaitá.88 • Tel: 5374499 Isio Automó-veis
MONDEO GLX )6V 96 — Trio ebancos eiétricoi. air bag duyplo.
piloto auto. t. titãs, liga leve.15 000 kms. Rua Humaitá. 88 Tei.:5374499 Isio Automóveis
MONDEO PERUA GLX
95/95 - Ótimo estado,
completissima verme-
lha ferrarl, motor Ztec
136 Hp 2.0 16V R»
15.600 Troco/menor .Tel.: 266-1244 '
MONDEO SW CLX 96 - Verdecompleto fáb novíssimo RS18 790.00-Tet: 527-1133
MONDEO WAGON OLX — Mod 97vinho estado zero RS 2380000Tel 493-1110
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RANGER XL 96/96 - Completa, di-reção hldraulica. ar condicionado,air bag. som (CD), freios ABS, Ur-gente Tel.-9643-6682
VERONA 1995 CU 18 —Comple-to RS 11.560,00 Nanda AutomóveisTel.: 595-5957 591-0181 59^4702.
VERONA LX 94 - 4 portas, azulmetálico, excelente estado. RS8.000 Tel.: 541-4534
VERSAIU.ES GL 2.0 93 - Álcool. 2
portas, completo fábrica, inclusiverodas e ABS. pouco rodado. Para
pessoas exigentes RS 8.900 Tro-¦co/financio Tel.: 494-2057
VERSALLES GL-92 — Ar/dir. 2 ptsgasolina lindo 2* dono RS 8 900.00ou em. + 36 Tel.: 591-6748.

VOLKSWAGEN

ASTRA GL 1.8 — Okm modelo2000 2 pts. ar cond, direção hid,vidro, trava e retrovisor elétrico,alarme, pint. metálica, só RS26.590,00 fin. 48x fixas foto visual-car.com.br/staclo Stáfcio Automó-veis Tel.: 714-4998 varias cores.' ASTRA SEDAN — Milênium Okmmodelo 2000 1.8 ar cond. direçãohid, vidro, trava e retrovisor elé-tricô, alarme, roda. farol neb. pa-rachoque na cor. só RS 28.990.00fin. 48x fixas Stácio AutomóveisTel.: 714-4998. Foto visuakcar.com.br/stacio prata.
CORDOBA SEAT — SXE 97 com-
pleto. único dono. pouco rodado,novíssimo, confira. RS 14.900.00Troco/financio. Tel.: 8996779.
FUSCA 75 — Bege. raridade nãolem igual preço RS 3.590.00 Fotovisualcar.com.br/stácio StâcioAutomóveis tel.: 714-4998.
FUSCA BEGE — 75. raridade, nãotem igual, preço RS 3.590.00 Fotovisualcar.com.br/stácio Stácio Au-tomóveis, Tel.: 714-4998.

GOL
ISpecialH

Ref. 1049
Com Ar Condicionado

Instalado
MENOR
PREÇO
DO RIO

CONSULTE-NOS.
DISTAC SUL

259-8282
|Phntãohofede9às 15h|
GOL 1000 I 96 • Plus. Equipado,modelo novo. vidros verdes, calo-
tas. pouco rodado. est5ado Okm,RS 8 980 Troco' Financio Tel
494-2057

GOL

Ref. 8371
Arcond., dir. hidráulica
MENOR

DO RIO
NAO COMPRE
| SEM NOS
ICONSULTAR

DISTAC SUL

259-8282
|Plantão hqje de 9 àsl5h|

GOL OU - Bom estado RS 900.00Com Imposto atrasado. TratarTel. 9276-9335
GOL 1.6 CD 8614 — 99. 4 pts.modelo 2000. branco, com ar. dir.hidráulica, troco/financio, com en-trada de RS 3.000,00 + 36x iguais.Ligue e comprove. Carol VeículosTel.: 621-5597
GOL 1997 CL11.6 — Completo RS14.980,00 Nanda Automóveis Tel.:591-0181 593-4702 595-5957.
GOL CLI OKM 1.6 — 4 portas, mo-delo 2000 com ar condicionado edireção hidráulica (cod 8B51).Apenas RS 21.690.00 ou entrada+ 36x RS 538.00 fixas (Irete e pin-tura incluídos). Várias cores, fi-nanciamento alô 36x fixas. Condi-
çôes assim sô na Auto Classe -
Real Grandeza 6A - Botafogo Tel.:286-9823.
GOL CLI — OKm 1.6 4 portas mo-delo 2000 com ar-condicionado edireção hidráulica (cod8551)Apenas RS 21 690,00 ou entrada+ 36x RS 538,00 fixas (frete e pin-tura incluídos!) Várias cores. Fi-nanciamento até 36x fixas condi-çóes assim sô na Auto Classe -
Real Grandeza. 6A • BotafogoTel.' 286-9823.
GOL CLI 1.6 — Prata com ar. vid.verdes/d. traseiro, som com cd.tranca mult look. pneus novos, es-tepe nunca foi ao chão. Vendocom entrada de RS 1.800.00 e sal-do em 36 meses. Carol VeículosRua Marechal Deodoro 272. Tel.:621-5597
GOL CL 1.6 96 — Prata ar cond..dir hid. RS 11.900.00 Tel.: 571-53909979-1141.
GOL CL 1995 — Vinho carro novo
pouco uso RS 8.700.00 - Chapman-Tel: 322-0044
GOL 96 1.8 — Entrada RS 1.500.0036x fixas - Tel.: 425-7003 GarantiaAutomóveis.

GOLF

Ar condicionado, dir. hidr.
e air bag duplo

PREÇO

DO RIO
NAO COMPRE

SEM NOS
CONSULTAR

DISTAC SUL
259-8282

|Hantaofiofede9àsf5h|
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GOL ESPECIAL OKM — Com arcondicionado, várias cores. Ape-nas RS 15.190,00 ou entrada +36x RS 390,00 (frete e pintura In-cluldos!). Várias cores, financia-mento atè 36x fixas. Condiçõesassim sô na Auto Classe - RealGrandeza 6A • Botafogo Tel.: 286-9823.
GOLF GL 1.8 95 — Branco 4 por-tas completo facilito R$ 13.500.00Tel.: 431-4560 Oluap.
GOLF GL 1.8 — 96 completo, vi-nho metálico, ótimo estado, confi-ra. RS 14.490,00 Troco/financio.Tel.: 899-6779.
GOLF GL 96 — Couro cd aro 15completo aceito Troca fin.36x Tel.:569-9600.
GOLF GL 1,8 96 —4 portas ar +
direção verde met. RS 14.900.00único dono troco financ. RevendaVeículos - Tel.: 539-0096 539-6990.
GOLF GL — 4pts 96 azul completo+ elétricos a/c troca fin. RS15.990.00 Tel.: 254-2070. 
GOLF GLX 2.0 97 — Completo fáb.ún. dono novíssimo RS 19.990,00 •
Tel : 527-1133. 
GOLF 94 QTI — Entrada RS1.800.00 36x fixas • Tel.: 425-7003Garantia Automóveis.
GOLF 1.6 Ml — 4pts. Okm modelo2000 ar cond. dir. hidr. air bagduplo. pint. metálica. Sô RS28 990,00 fin. 48x fixas. Foto. Vi-sualcar.com.br/stácio. Stácio Au-tomóveis Tel.: 714-4998. Váriascores.
GOLF 1.6 Mi — 4 pts. Okm modelo2000 ar cond. direção hid, air bagduplo, pint. metálica, só RS28 990,00 fin. 48x fixas Foto visual-car.com.br/stácio. Stacio Automó-veis Tel.: 714-4998.
GOL GERAÇÃO III 1.0 OKM - 16válvulas, completo, d ar, direção,vidros e travas elétricas, aom eseguro total. Valor de entrada RS
2.660 e transfiro 40 x RJ 300.00fixos. Tel.: 011-49966518
GOL GL 1.B — 89, azul. RJ5.000,00 troco/financio até 36x.Rua Humaitá, 88 Tel.: 537-4499Isio Automóveis
GOL — Okm, todos os modelos ecores, pronta entrega, troco/finan-cio até 36x. Rua Humaitá, 88 Tel.:537-4499 Isio Automóveis
GOL 1000 95 — Metálico supernovo só RS 6.790,00 fin. 36x fixasStácio automóveis Tel.: 714-4998foto visualcar.com.br/stacio.
GOL Ml 16V 4PTS 99 - Prata + arcond + direção hidráulica +
limp. traz + term. traz + alarme.RS 16.300 Troco e Financio Tel.:579-3000 Enseada Veiculos
GOL Mi 97 — Azul ar cond.,dir.hid. RS 11.900,00 tel.: 571-53909979-1141.
GOL Ml PLUS 96/97 - Branco,completo, ar, direção, vidro, trava,ótimo estado. IPVA 99 pago. RS11.100 Particular. Tel.: 5894553 /589-6203 /9655-0556
GOL Mi 1000 97 — 2 portas, vinhoRS 9 900.00. Troco/ financio atè36x. R. Humaitá. 88 - Tel.: 537-4499Isio Automóveis.
GOL Ml — 97 2 ptas, único dono.super novo. só RS 9.890.00 fin 36x.fixas. Stácio Automóveis Tel.: 714-4998 Foto visulcar.com.br/stácio
GOL Mi — 4 pts., 99 único donosuper novo só RS 13.890.00 fin.36x fixas Stácio Automóveis Tel.:714-4998. Foto visualcar.com.br/s-tácio.
GOL Ml 4PTS — 99 único donosuper novo só RS 13.890.00 fin.36x fixas Stácio Automóveis. Tel.:714-4998 Folo visualcar.com.br/s-tacio
GOL Ml — 4 PTS . 99. único dono.super novo, só RS 13.890,00 fin.36x fixas. Stâcio Automóveis. Tel.:714-4998 Foto visualcar.com br/s-tácio.
GOL Ml 97 2 PTS — Único donosuper novo. Só RS 9.890.00 fin 36xfixas. Stácio Automóveis Tel.: 714-4998 FOTO visualcar.com.br/stá-cio
GOL 1996 PLUS — Completo RS10.980.00 Nanda Automóveis Tel.:591-0181 593-4702 595-5957.
GOL 1000 PLUS — Mi 97 2 pts.vários opcionais super novo só RS10.490,00 fin 36x. fixas. StácioAutomóveis Tel.. 714-4998. Foto.Visualcar.com.br/stácio.

GOL Ml 1.0 97 - Ar, vidros verdes,limpador, desembaçador,20.000kms, único dono. pneusOkm. RS 11.900 ou entrada + 36xfixas Tel.: 591-6748 Primus
GOL Ml 16V4PTS99-Prata + arcond + direção hidráulica +
limp. traz + term. traz + alarme.RS 16.300 Troco e Financio Tel.:579-3000 Enseada Veículos
GOL Ml 16V 99 - 4 portas, ar.direção de fábrica, baixa kilome-tragem « Okm. Todo original! RS16.800 ou ent. + 36x fixa3. LiguePrimus Tel.: 591-6748
GOL Ml 98 - Ar. direção, completofábrica, estado 0 Km. único dono,IPVA 99 pago. RS 11.950 Tel.: 295-7126 Manuel.
GOL Ml — 98 ar cond, direção h.troco. fin. RS 13.900,00 Tel.: 597-1545
GOL GTI 92 - Ar, direção, bancosRecaro, rodas magnésio. som,
porta elétrica, carro de garagem.Bom estado. RS 8.700 Tel.: 256-4248 / 9713-0517
GOL GTS 91 — Prata completo RS6 600 30% entr. 24x. fixas Tel.:372-8113371-2440,371-3125.
GOL II 16V — Okm branco 4 pis.,básico RS 15.650.00 Tel.: 833-5794390-7810.
GOL 1000i 96 — Único dono30.000km vidro eletr. alarme RS8.900,00 Tel.: 264-5680.
GOL — Okm, todos os modelos ecores, pronta entrega, troco/finan-cio atè 36x. Rua Humaitá, 88 Tel.:537-4499 Isio Automóveis
GOL 1000 95 — Metálico supernovo só RS 6.790,00 fin. 36x fixasStácio automóveis Tel.: 714-4998foto visualcar.com.br/stacio.
GOL — 97 Ml prata, gasolina,duas portas, básico, melhor pre-ço. troco e financio com garantiaver na Disnace c vw 564-2424
GOL Ml — 97 2 ptas. único dono.super novo. só RS 9.890,00 fin 36x.fixas, Stácio Automóveis Tel.: 714-4998 Foto visulcar.com.br/stácio
GOL Mi — 4 pts.. 99 único donosuper novo só RS 13.890.00 fin.36x fixas Stácio Automóveis Tel.:714-4998. Foto visualcar.com.br/s-tácio.
GOL Ml 4PTS — 99 único donosuper novo sô RS 13.890.00 fin.36x fixas Stácio Automóveis. Tel.:714-4998. Foto visualcar.com.br/s-tacio

GOL Mi 97 - Azul ar cond..dir.hid. RS 11.900,00 tel.: 571-53909979-1141.
GOL Mi 97 - Branco ar + dir
gas.. RS 12.500.00 troco financio36xTel.: 620-9698.

GOL Ml — 4 PTS.. 99. único dono,super novo. só RS 13.890.00 fin.36x fixas. Stácio Automóveis. Tel.:714-4998. Foto visualcar.com.br/s-tácio.

GOL Ml 10 98 - C/ar ú.dono ver-de metálico igual Okm RS11.800.00 Tel.. 527-4336 286-5387.
GOL Mi 1.6 97 — Completo opor-tunidade troco financio atè 48xTel.: 450-3372.
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GOL SPECIAL OKM — Branco bá-sico Canada Veículos RS 12.950.00Tel.: 833-5794 390-7810.
GOL SPECIAL OKM 99/2000 -Branco c/placas ipva pago menor
preço do mercado Tel.: 527-4336.
GOL SPECIAL 99 — Prata ar carrosuper novo. Tel.: 390-7679 RS12.500.00.
GOL STAR 1.6 1998 • Completo,único dono. prata imperial,14,000km. Raridade. Troco ^ fi-nancio 36x. Confiral Tel.: 543-3030/ 537-1010 Rua Mena Barreto n* 1 -
Botafogo.
GOL TSI 2.0 — Preto - 97 - Estadode Okm • ar/dir/trio/roda toca fitastudo de fábrica - A vista RS17.490.00 - Entrada RS 1.749,00saldo atè 36 x fixas - Aceito troca •
Oistac-Tel.: 553-6655.
GOL 1.016V — 99/2000 Okm. 4 pts.ar cond, direção hidráulica, vidroverde. pint. metálica, só RS20.590,00 fin. 48x fixas Foto visual-car.com.br/stácio Stâcio Automó-veis Tel.: 514-4998 várias cores
GOL 1996 PLUS - Novo RS9 560,00 Nanda Automóveis Tel.:591-0181 593-4702 595-5957.
GOL PLUS 96 — Prata completotroco financio Tel.: 537-4499 IsioRS 11.500.00.
GOL PLUS 96 — Preto. ar. direçãode fábrica RS 11.500.00. Troco/ fi-nancio até 36x R. Humaitá. 88 Tel.:537-4499 Isio Automóveis.
GOL PLUS Ml — 99 completissimo4 portas rodas RS 16.500.00www.audiobveiculos.com.br Bota-fogo Tel.: 543-4454.
GOL 1000 PLUS — Mi 97 2 pts.vários opcionais super novo só RS10.490,00. fin. 36x. fixas. StácioAutomóveis Tel.: 7144998 Foto.Visualcar.com.br/stácio.
GOL MI-97 — Verde estado Okmroda/v. verde à vista RS 11.990,00entrada RS 1.199.00 saldo em 36 xfixas. Ac. troca - Distac - Tel.: 553-6655.
GOL Mi 98 — Vermelho ar + dir
gas., RS 13.800,00 Troco finando36x Tel.: 620-9898.
GOL 1996 PLUS — Completo RS10.980,00 Nanda Automóveis Tel.:591-0181 593-4702 595-5957.
GOL 16V 1.098— Branco comple-to aproveite facilito RS 12.700,00Tel.: 431-4560 Oluap.
GOL 16V 1.0 99 — Branco gasoli-na 04 portas ar-cond. RS 14.500.00Tel.: 622-1949.
GOL 1.8 97 — Vermelho direçãorodas cd RS 14.900,00 Tel.: 261-9912.
GOL —96 1.000. vermelho, gaso-lina, básico, ótimo estado,melhor
preço, troco e financio com gararvtia. ver na Dlsnave c vw 564-2424
GOL 16V OKM — 4 portas, modelo2000 (cod.8371). Apenas RS16.690,00 ou entrada + 36x RS424.00 (frete e pintura incluídos!).Várias cores, financiamento atè36x fixas. Condiçóes assim só naAuto Classe • Real Grandeza 6A -
BotafoqoTel.: 286-9823.
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa linha vende tudo.Anuncie de? a 0* feira alé as 19h.

GOL 16V OKM — 4 portas modelo2000 (cód. 8371) apenas RS16.690.00 ou entrada + 36x RS424.00 (frete e pintura incluídos!)várias cores. Financiamento até36x fixas condiçóes assim só naAuto Classe — Real Grandeza. 6A— Botafogo Tel.: 286-9823.
GOL 16V 99 — 4 pts ar/dir/travaRS 15.500,00. Tel.: 224-2390, 9989-4458 Paris Veículos.
GOL 16V — 4 pt 98 verde ar cond.troco financio Tel.: 537-4499 IsioRS 13.500.00.
GOL 1000 PLUS Ml — 97. 2 pts,vários opcionais, super novo sóRS 10.490,00 fin. 36x fixas ç»AcioAutomóveis Tel.: 714-4998 Foto vi-sualcar.com.br/stácio
GOL 1.0 16V 99/2000 — Okm 4 ptsar cond. direção hidráulica, vidro
verde, pint. metálica, só RS
20.590.00 fin. 48 x Fixas Folo vi-
sualcar.com.br/stácio stácio auto-
móveis Tel. 714-4998.
GOL 1.0 16V — 99/2000 OKm 4 pts.vidro verde degrade, pint. metáli-ca carro na loja só RS 17.290,00 fin
48x fixas Foto visualcar.com.br/s-tácio Stácio Automóveis Tel.: 714-
4998 várias cores
GOL 1.0 16V 99/2000 — OKm 4 pts.vidro verde degrade, pint. metáli-ca carro na loja só RS 17.290,00fin. 48 x fixas Foto visual-car.com.br/stácio Stácio Automó-veis Tel. 7144998.
GOL 16V 98 — Ar cond. 4 portasverde RS 13.500.00 troco/ financioaté 36x R. Humaitá. 88 - tel.: 537-4499 Isio Automoveis.
GOL 1000 PLUS Ml - 97. 2 pts.vários opcionais, super novo sóRS 10.490.00 fin. 36x fixas. StácioAutomóveis Tel.: 7144998 Foto vi-sualcar.com.br/stácio
GOL 1996 PLUS — Novo RS9.580,00 Nanda Automóveis Tel.:591-0181 5934702 595-5957.
GOL PLUS 96 — Prata completotroco financio Tel.: 537-4499 IsioRS 11.500,00.
GOL PLUS 96 — Preto. ar. direçãode fábrica RS 11.500.00. Troco/ fi-nancio atè 36x R. Humaitá, 88 Tel.:537-4499 Isio Automóveis.
GOL SPECIAL — OKm c/ ar condi-cionado várias cores apenas RS15.190,00 ou entrada + 36x RS390,00 (frete e pintura incluídos!)Várias cores. Financiamento até36x fixas condições assim só naAuto Classe • Real Grandeza, 6A •
Botafogo. Tel.: 286-9823.
GOL 1.016V — 99/2000 Okm, 4 pts.ar cond. direção hidráulica, vidroverde, pint. metálica, sô RS20.590,00 fin. 48x fixas Foto visual-car.com.br/stácio Stácio Automó-veis Tel.: 5144998 várias cores
GOL 1.0 16V 99/2000 - Okm 4 ptsar cond. direção hidráulica, vidroverde, pint. metálica, só R$20.590,00 fin. 48 x Fixas Foto vi-sualcar.com.br/stácio stácio auto-móveis Tel. 7144998.
GOL 1.0 16V - 99/2000 Okm 4 pts.vidro verde degrade, pint. metáli-ca carro na loja só RS 17.290,00 fin48x fixas Foto visualcar.com.br/s-tácio Stácio Automóveis Tel.: 714-4998 várias cores

GOL 1.0 16V 99/2000-OKm4 pts.vidro verde degrade, pint. metáli-ca carro na loja só RS 17.290.00fin. 48 x fixas Foto visual-car.com.br/stácio Stácio Automó-veis Tel. 7144998.
GOL 16V 98 — Ar cond. 4 portasverde RS 13.500,00 troco/ financioaté 36x R. Humaitá. 88 - tel.: 537-4499 Isio Automoveis.
GOL 16V 1,0 98 — Branco comple-to aproveite facilito RS 12.700,00Tel.: 431-4560 Oluap.
GOL 1.8 97 — Vermelho direçãorodas cd RS 14.900,00 Tel.: 261-9912.
GOL 16V OKM — 4 portas, modelo2000 (cod.8371). Apenas RS16.690.00 ou entrada + 36x RS424,00 (frete e pintura incluidosl).Várias cores, financiamento até36x fixas. Condiçóes assim só naAuto Classe - Real Grandeza 6A -
Botafogo Tel.: 286-9823.
GOL 16V OKM — 4 portas modelo2000 (cód. 8371) apenas RS16.690,00 ou entrada + 36x RS424,00 (frete e pintura incluídos!)várias cores Financiamento até36x fixas condiçóes assim só naAuto Classe—Real Grandeza, 6A— Botafogo Tel.: 286-9823.
GOL 16V — 4 pt 98 verde ar cond.troco financio Tel.: 5374499 IsioRS 13.500,00.
KADETT GL 95 — Cinza metálico,com ar, vidro elétrico, trava elètri-ca. rodas. Carro igual a OKm trocoe fin em 36x Iguais. R. MarechalDeodoro, 272 Carol Veiculos Tel.:621-5597.
LOGUS - 94/94 CL 1.8 gas. 2odono. novíssimo, RS 8.800,00 ent.RS 900,00 + RS 900,00 30 dias 36xRS 344,73 Tel.: 204-0099 / 567-9090
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa linha vende tudo.
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PARATI — 99/00 todos os mode-los e cores, pronta entrega, troco/financio até 36x. Rua Humaitá, 88Tel.: 537-4499 Isio Automóveis
PARATI 86 S - Álcool, preta novls-sima RS 4.000 ou facilito até 18ms.Entrada RS 1.800 Rua Sáo Fran-cisco Xavier 140 Tel.: 234-5383
PARATI 99 - Branca, ar, 19.000kmrodados, única dona. RS 18.000Tel.: 513-2691 - Mônica.
PARATI 1.8 ATLANTA — 96 com-
pleta, único dono, raridade, duvi-do igual, confira. RS 14.900,00 Tro-co/financio. Tel.: 899-6779
PARATI 2000 — Branca 1.6 4p., ardir., Tel.: 5424449 835-6455 RS26.500,00.
PARATI CL 1.6 Ml 99 - 4 portas,equipadlssima, ar. direção, trioelétrico, cd mala, forração couro,rodas/pneus importados, etc. RS15.000 + 24x 477,00. Tel.: 295-5525 ou 9985-9113
PARATI CL 93/94 - Gasolina, mo-tor AP 1.6, branca, 66.000kms,mult-lock, pneus novos, toca-fitas,bagagito, limpador traseiro, 2o do-no, documentação meu nome. ex-celente estado. RS 7.800 Tel.:553-0574.
PARATI CL 95 - Ar condicionado,
pouco rodada, é so pegar e viajar!Único dono RS 9.200 Troco/finan-cio Tel.: 494-2057
PARATI CL 1.8 93 — Champagne
gas RS 7.500,00 Copa Júnior Tel.:557-6815 9954-6900.
PARATLCL 1.6 95 — Cinza, gaso-lina único dono super nova R$
8.400,00 Troco/financio Tel.: 288-
0245288-2349. 
PARATI CU 1.6 96 - Prata ar
único dono RS 13.400,00 Tel.: 493-
1110.
PARATI CLI — 97 verde, c/arcond, único dono, novíssimo, tr/fin, RS 14.800,00 Tel : 569-5659
PARATI CL 1.8 93 — Álcool arcond., entr. 1.700.00 saldo 38xTel.: 452-1818 350-7144.
PARATI Mi 1.6 99 — Branca com-
pleta. 4 portas RS 20.500.00 finan-cio atè 36x Rua Humaitá, 88 Tel.:537-4499 Isio Automóveis.
PARATI 1.6 99 — Mod. 2000cod.9108 borneo com ar condido-nado, trava elétrica, ret. elétrico,vidro elétrico, alarme, direção hi-dráulica, prep. som com antena.Preço á vista RS 27.560,00 ou fi-nancio com 36 prestações de RS897,00 fixas, Carol Veículos. Tel.:621-5597.
PARATI 1.6 — 99 mod. 2000 cod.9108 bomeo, com ar condiciona-do, trava elétrica, ret. elétrico, vi-
dro elétrico, alarme, direção hi-dráulica, prep. som, com antena,
preço á vista RS 27.560,00 ou fl-
nancio com 36 prestações de RS897.00 fixas. Carol Veículos Tel.:
621-5597
PARATI CL 1.6 — 2pts 1997 bran-ca, vidros verdes, rodas, limp. de-semb. tras., carro em excelenteestado, confira. Com entrada deRS 2.000,00 e saldo em até 38xfixas. Carol Veículos. Tel.: 621-5597 Marechal Deodoro 272, Nite-rói.

CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 • Essa Bnha vende tudoAnuncie de ? a feia alé as 19h.
PARATI — 99/00 todo» os mode-los e cores, pronta entrega, troco/
finando até 36x. Rua Humaitá, 88Tel.: 537-4499 Isio Automóveis
PARATI 1.8 ATLANTA — 96 com-
pleta, único dono, raridade, duvi-do igual, confira. RS 14.900,00 Tro-
co/financio. Tel.: 899-6779
PARATI 2000 — Branca 1.6 4p., ardir., Tel.: 5424449 8356455 RS26.500.00.
PARATI CL 1.6 Ml 99 - 4 portas,equipadissima, ar, direção, trioelétrico, cd mala, forração couro,rodas/pneus importados, etc. RS15.000 + 24x 477,00. Tel.: 295-5525 ou 9985-9113
PARATI CL 95 - Ar condicionado,
pouco rodada, é so pegar e viajar!Único dono RS 9.200 Troco/finan-do Tel.: 494-2057
PARATI CU 1.6 96 — Prata arúnico dono RS 13.400.00 Tel.: 493-1110.
PARATI CLI — 97 verde, c/arcond. único dono, novíssimo, tr/fin, RS 14.800.00 Tel.: 569-5659
PARATI CL 1.6 — 2 pts.. 1997,vidros verdes, rodas, limp. de-semb. tras., carro em excelenteestado, confira com entrada de RS2.000.00 e saldo emm atè 36x fi-xas. Caro Veículos, Tel.: 621-5597,Marechal Deodoro. 272 Niterói.
PARATI a 1.8 97 — Verde, arcond., dir.hidr. RS 16.200.00 Tel.:571-5390 9979-1141.
PARATI 99 Ml 1.6 — Branca ar +dh troco financio Tel.: 5374499Isio RS 20.500.00
PARATI Mi 1.6 99 — Branca com-
pleta. 4 portas RS 20.500.00 finan-cio atè 36x Rua Humaitá, 88 Tel.:5374499 Isio Automóveis.
PARATI 1.6 — 99 mod. 2000 cod.9108 borneo, com ar condiciona-do, trava elétrica, ret. elétrico, vi-dro elétrico, alarme, direção hl-dráulica, prep. som, com antena,
preço à vista RS 27.560,00 ou fi-nancio com 36 prestações de RS897.00 fixas. Carol Veículos Tel.:621-5597
PARATI SURF 95 1.8 - Com ar.vidro e roda, excelente estado emmeu nome, todo original. EntradaRS 4.200 + 22 x RS 329,29 ou ávista Tel.: 9621-6854
PARATI 98 16V — Entrada RS1.900,00 36x fixas - Tel.: 425-7003Garantia Automóveis.
PARATY CL Ml 1.0 — 97 verde wsom cd RS 15.900.00 Tel.: 261-9912.
PASSAT OKM — Blindado todasas cores e modelos tecnologiaamerica aceitamos seu veiculo natroca financiamento atè 36 vezesfixas atu classe R. Real Grandeza6A, Botafogo Tel.: 286-9780 / 527-1848.
PÓLO CLASSIC OKM — Com ardireção e trio de fábrica (Cód. PC52) apenas RS 23.490.00 ou entra-da + 36x RS 579.00 fixas (frete e
pintura incluídos!) Várias cores.Financiamento até 36x fixas con-dlções assim só na Auto Classe— Real Grandeza, 6A — BotafogoTel.: 286-9823.

POINTER CU 95 • Baratlssimo, arcondidonado. som. antena elètri-ca. 4 portas, gasolina, desemba-
çador, preto, nada a fazer. Só RS8.500 Tel.: 246-0002 /91354433
POLO CLASSIC 1.8 Ml 97 - Ar.direçfio, vidros, travas, retrovisorelétrico, muito novo, R$ 16.400Tel.:464-6738 /9968-0266
POLO 97 CLASSIC - Entrada2.800,00 36x fixas - Tel.: 425-7003Garantia Automóveis.
POLO CLASSIC OKM - Com ardireção • trio de fábrica (Cód. PC52). Apenas RS 23.490,00 ou entra-da + 36x 579, fixas (frete e pinturaincluidosl) Várias cores. Financia-mento até 36x fixas. Condiçõesassim só na Auto Classe - RealGrandeza, 6A - Botafogo Tel.: 286-9823.
POLO CLASSIC 1.8 - Mi 97 com-
pleto fábrica RS 16.980.00 Tel.:501-1948 Barão.
POLO CLASSIC 97 — Vinho com-
pleto + elétricos a/c troca fin. RS16.999.00 Tel.: 254-2070.
QUANTUM CU 1.0 96 — Pretaú.dono Copamar som/alarme RS13.500.00 Tel.: 2356993.
QUANTUM — 95. GLI gas, 4 pts.completa, ar, dir, som R$12.800,00 Barão Bom Retiro. 2574Grajaú Tel.: 577-6263 troco/fin,Maison Veículos
QUANTUM Ml 2000 96/97 — Azulú.dono ar/direção som/trava RS16.500.00 Tel.: 2356993 Copamar.
QUANTUM Ml 2000 97/97 - Novisi-ma, único dono, pouco rodada,completlssima, ar, direção, trioelétrico, toca-fiats, rodas, etc.Muito bonita. RS 17.500 Tel.: 295-5525 ou 9985-9113
SANTANA CL 1.8 — 89 azul metá-lico, 4 portas, RS 4.500.00 troco/fi-nancio até 24x Rua Humaitá, 88Tel.: 5374499 Isio Automóveis
SANTANA GLS 2000 89 - Álcool,azul metálico. 2 portas, top de li-nha. baixa quilometragem, auto-mático. Impecável. Particular. RS5.500 Tr. Tel.: 551-1675 / 9987-0129
SANTANA OKM 99/2000- Ar dire-
çáo e trio de fábrica (Cód. 65077)apenas RS 24.990,00 ou entrada +36x 613, fixas (frete e pintura lo-cluldos!) Várias cores. Financia-mento até 36x fixas (frete e pinturaIncluídos!) Várias cores. Financia-mento até 36x fixas. Condiçõesassim só na Auto Classe • RealGrandeza, 6A - Botafogo Tel.: 286-9823.
SANTANA OKM 99/2000—Ar dire-
çáo e trio de fábrica (Cód. 6507)apenas RS 24.990,00 ou entrada +36x RS 613,00 fixas (frete e pinturaincluídos!) Várias cores. Financia-mento atè 36x fixas condições as-sim só na Auto Classe — RealGrandeza. 6A — Botafogo Tel.:286-9823.
SANTANA Ml 97 - Cinza. 4pts +ar- condicionado + direçáo +
trava elétrica + som impecável.RS 15.900 Troco e Financio Tel.:579-3000 Enseada Veículos
SANTANA Ml 1.8 99 - Azul pero-lizado único dono RS 22.500,00tel.:569-2755.
SANTANA 1998 — mi 4 portascompleto RS 19.980,00 Nanda Au-tomóveis Tel.: 5934702 591-0181595-5957.
VARIANT VA 25 99 - Azul com-
pleto troco financio Tel.: 537-4499Isio RS 44.000.00.
VOLKSWAGEN GOL - a Ml 1.697 branca RS 11.800,00 - Tel.: 24-3651088.
VOLKSWAGEN PARATI - 16v 99/00 preta RS 19.900.00 • Tel.: 24-3651088.
VOLKSWAGEN PARATI — CLMi1.6 96/97 branca ar/dir Griff RS16.900.00-Tel.: 24-3651088.
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 —
Ml 97 branca RS 19.500.00 - Tel.:24-3651088.
VOLKSWAGEN SAVEIRO ISI —
2.0 98/99 branca RS 18.900.00 •
Tel.: 24-3651088.

IMPORTADOS

MERCEDES C230Touring 97 EleganceRi 68.000ÓT. estado / único donoTroco / FinancioHANSAUTOGal. Polidoro, 316637-7585
ALFA 164 24V 95 - Couro auto-,matic mais nova Rio Troco fin. 36xTel.: 569-9600.
AUDI A 6 2.8 95—Completo pretaRS 38.000.00 -Tel.: 24-3651088.
AUDI 80C — 94. azul, automático,completo, raridade, tr/fin, RS26.900,00 Tell: 569-5659
AUDI OKM - Blindado todas ascores e modelos tecnologia ame-ricana aceitamos seu veiculo natroca financiamento até 36 vezesfixas Auto Classe R. Real Grande-za, 6A Botafogo Tel.: 286-9780 /527-1848.
AUDI OKM — Blindado todas ascores e modelos tecnologia ame-ricana aceitamos seu veiculo natroca financiamneto até 36 vezesfixa Auto Classe R. Real Grandeza6A Botafogo Tel.: 286-9780 — 527-1848.
BLAZER DLS 4.3 97 - Compl. fá-bfica azul RS 28.000,00 troco/ fi-nancio atè 36x R. Humaitá, 80 Tel.:537-4499 Isio Automóveis.
BMW — 3251,93 automático, com-
pleta, 2 portas, raridade tr/fin, RS32.500,00 Tel.: 569-5659

GOL 98 Mi — 2 p.. branco gasoli-na ar cond.. direção air bag lim-
pador traseiro frisos laterais trocoe financio garantia Disnave C VWTel.: 564-2424.
GOL Ml PLUS 96/97 - Branco,completo, ar. direção, vidro, trava,ótimo estado. IPVA 99 pago RS11100 Particular. Tel.: 589-0553 /5896203/96554556
GOL SPECIAL — Gasolina 99Ofanco entr Tel 2 000.00 saldo36» 452-1816 350-7144
GOL SPECIAL — OKm c/ ar condi-ctonado várias cores apenas RS15.190,00 ou entrada + 36x RS390.00 (frete e pintura incluídos!)Várias cores. Financiamento atè36x fixas condiçóes assim só naAuto Classe • Real Grandeza. 6A -Botafogo Tel : 286-9823.

AT JTO CLASSE

O PRAZER DE COMPRAR CARRO

Fiat OKM barato assim só na fábrica

Toda linha OKM com o menor preço, financiada em até l+36x sem entrada

STRADA WORIONG OKM 99/00
R$ 13.850, ou entr. +36x361,

OKM 99/00
R$10.79Heui+3Sx49H

PALIO EX OKM 99/00
R$ 12.950,01H 36x588,

Modelo Preço 1 +36x Modelo . w®?®sa® - :. Preço

Uno EX 4PT5 c/ar
Palio EX 4 PTS
Palio EX 4 PTS c/ar
Palio ELX 1.0 ar e dir
Palio Weekend 1.0 dir

12.790,
13.690,
14.790,
17.390,
17.890,

581,
622,
672,
790,
813,

Palio Week Stile ar/dir/ve/tr 25.100, 1.141,
Brava SX ar/dir/ve/tr 26.890, 1.222,
Siena 1.0 dir hidr. 16.790, 763,
Marea SX ar e dir 28.790, 1.380,
Marea ELX ar/dir/ve/tr 31.890, 1.449,

Melhor avaliação de seu usado na troca. Temos também GM, Ford e VW OKM.

R. Real Grandeza, 6A - Botafogo - Em frente ao Batalhão da PM

^1848 / 286-9780 / 286-9817 / 286-9823

BMW 3251 — Conversível automá-tico 95 capotas rfgda raridade RS55.00,00 Tel.: 493-1110.
BMW OKM — Blindado todas ascores e modelos tecnologia ame-ricana aceitamos seu veiculo natroca financiamento até 36 vezesfixas Auto Classe R. Real Grande-za 6A - Botafogo - Tel.: 286-9780 /527-1848.
BMW OKM - Blindado todas ascores e modelos tecnologia ame-ricana aceitamos seu veiculo natroca financiamento atè 36x fixasAuto Classe R. Real Grandeza 6ABotafogo. Tel.: 286*780 — 527-1848.
CALIBRA 95 16V — Couro abs-cdteto mais novo Rio Tel.: 569-9600Tijuca.
CARAVAN GRAN. LE 97 - 6 cilin-dros, automatic, top. linha + cou-ro, cd. 1* dono, estado Okm RS52.000 Troco/financio Tel.: 494-2057
CHEROKEE 95 — Completa de fá-brica preta muito nova acrediteapenas RS 39.990,00. Financia-mento atè 36x fixas condiçóes as-sim só na Auto Classe • RealGrandeza, 6A • Botafogo. Tel.:286-9623.
CHEROKEE 93—Completa de fá-brica preta muito nova acrediteapenas RS 29.990.00. Financia-mento atè 36x fixas condiçóes as-sim só na Auto Classe - RealGrandeza, 6A • Botafogo. Tel.:286-9823.
CHEROKEE OKM — Blindado to-das as cores e modelos, tecnolo-
gia americana. Aceitamos seuveiculo na troca financiamento atè36x fixas Auto Classe R. RealGrandeza 6A Botafogo. Tel.: 286-9780 - 527-1848.
CHEROKEE LIMITED 97/97 —
Char. Gold top revisada estribo RS55.000,00 Tel.: 5394322.
CHEROKEE LIMITED 96/97 — Vi-nho top couro completa revisadaRS 54.000,00 Tel.: 539-0322.
CHEROKEE LIMITED 96/96—Ver-de teto couro air bag canadensenova Tel.: 5390322.
CHEROKEE LIMITED 95 - Verdetop revisada c/garantia muito no-va Tel.: 5390322.
CHEROKEE LIMITED 93/93 — Ver-de couro revisada c/garantia ex-celente estado Tel.: 5390322.
CHEROKEE LIMITED 95 - Verdecouro CD único dono RS 39.500,00Tel.: 493-1110.
CHEROKEE LIMITEO 5.9 98/98 -
Preto metálico, completlssima c/cd mala. Apenas 9.000kms. IgualOkm. RS 73.000 Troco e FinancioTel.: 579-3000 Enseada Veículos
CHEROKEE SPORT-AT - Branca550 kms garantia 6/2001 couro úl-ti ma imperdlvei TeL: 5390322.
CITROEN XANTIA 95 - Completofábrica + cd, suspensão ativa,único dono, 27.000 km. carro parapessoas exigentes. RS 15.900 Tro*co/financio Tel.: 494-2057
CITROEN XM EXCLUSIVE — 93194, completissimo, pneus novos,funcionamento perfeito, ar, auto-mático, RS 21.000.00. Troco/finan-cio até 36x. Rua Humaitá, 88. Tel.:537-4499 Isio Automóveis.
CITROEN ZX FURIO - 95, azul,completo + cd, super novo, tr/fin,RS 11.200,00 Tel: 569-5659
CLASSE A OKM — Blindado, to-das as cores e modelos, tecnolo-
gia americana, aceitamos seuveiculo na troca, financiamentoatè 36 vezes fixas. Auto Classe R.Real Grandeza 6A Botafogo Tel.:286-9780 / 527-1848.
COMPRO MERCEDES - Dieselbom estado pago bem exclusivemulticar Tel.: 439-1491.
DAKOTA — C/S V6, Sport 99.completlssima + couro RS29.900,00. Troco/financio atè 36x.Rua Humaitá. 88. Tel.: 5374499.Isio Automóveis.
DAKOTA SPORT - Cab. simples'98/99 vermelha 3.9 V6 garantia 10/2001 equipada 5390322.
ESPERO CD 95/95 - Completo.Muito novo!!! Ar, direção, vidros,trava, som. Documentos okll! Na-fa fazer. RS 11.300 Tratar Tel.:9988-0266
HONDA ACCORD 93 - Completo.Tel.: 295-8344 /9989-7851 Griffe.Av. Pasteur, 214 - Plantão domin-
go
HONDA ACCORD LX 1994 — Llndo prata completo RS 16.800,00 -
Chapman-Tel.: 322-0044.
HONDA 93 CIVIC EX — Automáti-co 2 portas + couro rodas RS11.200.00 troco financ. raridadeRevenda Veículos - Tel.: 539-0096-539-6990.
HONDA CIVIC LX 94 — Azul com-
pleto troco financio Tel.: 5374499Isio RS 14.500.00.
HONDA CIVIC LX 94—Azul metá-lico, comp. de fábrica, 4p. RS14.500. Troco/financio até 36x.Rua Humaitá, 88. Tel.: 5374499.Isio Automóveis.
HONDA CIVIC LX 93 - 4 portas,novinho! Único dono. completlssi-mo + duplo Air-bag, piloto auto-mático, ABS. etc. RS 13.500 Tel.:295-5525 ou 9985-9113
HONDA CIVIC LX 95 - Completo,automático, 24.000 milhas, exce-lente estado.financio. General Po-lidoro, 316 - Hansauto. Tel.: 537-7585
HYUNDAI ELANTRA 94 - Brancocompleto ar direção RS 10.800,00Tel.: 569-2755.
LADA NIVA — 94 novo demaistodo adesivado rodão RS 7.990,00.Financiamento atè 36x fixas con-diçóes assim só na Auto Classe -
Real Grandeza, 6A - Botafogo.Tel.: 286-9823.
LANDAU 82 - Azul, ar / direção /rádio toca fita. Estado de okm. RS6.000 Tel.: 2694115/9984-0213
MAZDA MX3 97/97 — Completovermelha Griff Automóveis RI19.900,00 - Tel.: 24-3651068.
MERCEDES 450/SLC 76/81 - PrataMetálica, Top Line, esporte, tetosolar, toda originai, ar condido-nado, rádio toca-fitas,. Documen-tação 99 Ok. Proprietário. RS12.900 www.euevoce.com.br/mer-cedes Tel.: 493-6950
MERCEDES C180 95 • Completafábrica + couro/teto/rodas/cd,28.000 km. Mais novo impossível.RS 40.900 troco/financio Tel.: 494-2057
MERCEDES C20O 95 — Blindadonivel IV troco financio Tel.: 542-4449 835-6455 RS 05.000,00.
MERCEDES E420 97—Avantgardexcelente estado troco Tel.: 542-4449 035-6455 RS 110.000,00.
MERCEDES OKM - Blindado, to-das as cores • modelos, tecnolo-
gla americana, aceitamos seuveiculo na troca, financiamentoaté 36 vezes fixas. Auto Classe R.Real Grandeza 6A Botafogo Tal.:286-9700/527-1040.
MERCEDES OKM — Blindado to-das as coras § modelos tecnolo-
gla americana aceitamos seu vel-culo na troca financiamento até 36vazea lixaa Auto Claaaa. fl. RealGrandeza, 6A, Botafogo. Tel.: 286-9780 - 527-1040.

Prasuas
vendas é um
verdadeiro

play-ground.

Caderno Achei Imóveis.Toda sábado e domingo.Ligue 516-5000 e anuncie.

www.jb.com.br

MERCEDES 28&S 74 — Brancoraridade para cotodorador aceitotroca Tel.: 5699600 Tljuca.
MERCEDEZ 500 SL 94 - 22.000 ktn,capota elétrica, computador 4- cd.Para pessoa exigente. 2956344 /9969-7051 Griffe. Av. Pasteur. 214 -
Plantão domingo
MERCEDEZ SLK 90 • Único dono.1500 km, cor prata. completa.Tai.:295-8344 /99697851 Griffe. Av.Pasteur. 214 - Plantio domingo
MITSUBISHI L200 97 - Turbo Dto-sei. cabine dupla, traçio nas 4.sem Inovo. Tel.: 29S6344 /990B-7851 Griffe. Av. Pasteur. 214- -
Plantão domingo
MITSUBISHI PAJERO 94/95 —
Cinza completa RS 44.900,00-*-Tel.: 24-3651088.
PASSAT GL 2.0 95/95 - Preto me-tálico, CD. ar, diraçâo, rodas, vi*dros elétricos, travas, ABS. Com-
pletissimo, pouco rodado,
particular Tel.: 467-3449 Z9964-4927
PASSAT GL 95 - Novinho (rarida-de). Muito bonito, completissimo+ cd de mala, Alr-Bag, freiosABS. rodas liga-leve, etc. RS18.500 Tel.: 295-5525 ou 9965-9113
PASSAT VARIANT 99 — Comple-tissimo, azul metálico V2S RS44.000,00. Troco/financio até 36x.Rua Humaitá, 60. Tel.: 5374499Isio Automóveis.
PEUGEOT 106 KID 95 — Únicodono muito novo RS 6.600,00 Tel.:569-2755.
PEUGEOT SRI 405 — Verde 96único dono completo RS 19.800,00Tel.: 493-1110.
PEUGEOT WAGON BREAK - 30696 vinho perolizado novo RS23,900.00 Tel.: 493-1110.
PORCHE BOXSTER 99 — Preta9000 kms igual zero Tel.: 5424449835-6455 RS 220.000,00.
RANGER CABINE DUPLA — OKmcom ar-condidonado e direção hi-dráulica (cod.H544) Apenas RS31.990,00 ou entrada + 36x RS772,00 fixas (frete e pintura indui-dos!) Várias cores. Financiamentoatè 36x fixas condiçóes assim sóna Aulo Classe • Real Grandeza,6A - Botafogo. Tel.: 286-9623.

JORNAL DO URASIL

CLASSIQUALIFICADOS-516-5000 - Essa linha vende tú-do Anuncie por telefone dpsegunda a sexta-feira paratodas as edições ate as19h. .
RANGER XLT 4.0 99- Cab.simpies¦f ar + dh + trio + cd + AIR-BAG + rodão impecável.6.000km. igual Okm. RS 30.000 Tro-.'co /financio! Tel.: 579-3008 Enseá-da Veicuios
RENAULT 16V 95 - 4 PTS, comple-to, excelente estado. Troco / fi-nancio. Rua Professor PereiraReis, 50 Hansauto Tel.: 516-7117
RENAULT 19 RN 97 - Completo,excelente estado. Troco / financio.Rua Professor Pereira Reis, 50 -
Santo Cristo - Hansauto -Tel.: 516-7117
RENAULT 19 RN 95,96,97 & 98-Ccompleto, excelente esta-do.Troco / financio. Gal. Polidoro.316-Hansauto.Tel.:537-7585 .
RENAULT 19 RT 1.8 96 - 5 portas,excelente estado. Troco I finando.General Polidoro, 316 / Hansauto.Tel.: 516-7117
RENAULT 19 RT 95 - 1.8 Sedan,verde perolizado, completo fábri-ca. RS 43.000 originais, estado deOkm, RS 10.960 Troco/ Financio sIentrada. Tel.: 494-2057
RENAULT CLIO RN — Branca 9702 portas ar RS 9.800,00 Tel.: 493-1110.
RENAULT CLIO RL + AR 90 -
10.000 km, estado de okm.Troco /financio. Rua Professor PereiraReis. 50 Hansauto. Tel.: 516-7117
RENAULT CLIO RT 97 - Completoexcelente estado. Troco / financio.General Polidoro, 316 / Hansauto.Tel.: 516-7117
RENAULT CLiO RT 96 - Completo4- direção hidraulica, ótimo esta-do. garantia 06 meses. Troco Ifinando. Rua Prof. Pereira Reis,50 - Santo Cristo - Hansauto. Tel.:516-7117
RENAULT 95 — Completo entradaRS 1.700,00. 36x. fixas Tel.: 425-7003. Garantia Automóveis.
RENAULT EXPRESS 96 -
estado, 17.000 KM.Troco / finan-do. Rua Pereira Reis, 50 • SantoCristo. Hansauto. Tel.: 516-7117
RENAULT LAGUNA RT 95 - Com-
pleto, excelente estado. Troco /finando. General Polidoro, 316 -
Hansauto. Tel.: 537-7585
RENAULT MEGANE RT 98 - Com-
pleto, 27.000km, prata, excelenteestado. Troco / financio. GeneralPol.idoro, 316. Hansauto Tel.: 537-7585
RENAULT MEGANE 1.6 RNHATCH 99 -10.000km, excelenteestado. Troco / financio. Gal. Poli-doro, 316 - Hansauto. Tel.: 537-7585
RENAULT MEGANE 1.6 HATCH98/98 -Estado de okm, vinho. RS19.500.Troco / financio. Gal. Poli-doro, 316 - Hansauto. Tel.: 537-7585
RENAULT MEGANE RXE HATH 2.096/96 - Estado de 0 km, 13.000KM,Troco / financio. Gal. Polidoro, 316- Hansauto. Tei.: 537-7585
RENAULT NEVADA RXE 97 - Ver-de, 3° banco, completo, estado dèokm. Excelente estado . Troco'/finando. Rua General Polidoro,316. Tel.: 516-7117
RENAULT 19 1.6 RN 97 - 4 pts.,único dono completo super novoRS 12.890.00 fin. 36x Foto visual-car.com.br/stácio Stácio Automó-veis Tel.: 7144996.
RENAULT 19 1.6 RN — 97 4 pts.único dono completo super novo.Só RS 13.390,00 fin 36x FOTO vi-sualcar.com.br/stácio. Stácio Au-tomóveis Tel.: 7144996
RENAULT 19 1.6 RN 97 — 4 pts.único dono completo super novosó RS 13.390.00 fin. 36 x Foto vi-sualcar.com.br/stacio Stácio Au-tomóveis Tel. 7144996.
RENAULT RT 95 - Ótimo «atado.Troco I financio. General Polidoro,316-Hansauto. Tel.: 537-7565
RENAULT SCEMIC RXE - 99/99azul Griff Automóveis RS 34.000,00-Tel.: 24-3651000.
RENAULT TWINGO 90 - Excelenteestado + ar condicionado. Troco/financio. Ganeral Polidoro, 310.Hansauto. Tel.: 516-7117
RENAULT TWINGO 90 - Excelenteestado + ar condicionado.Troeo /financio. Rua General Polidorp,316. Hansauto. Tel.: 537-7505
RENAUT 21 93/93 - Novíssimo, ar.direção, vidro, trava elétrica, aomsatélite, pneus novos, segredos,manual, nota fiscal RS 9.500 Tel.:007-5069/ 9910-3653
ROYALE 1.8 95—Cinza, completatroco financio Tel.: 5424448 035-0456 RS 10.800.00. f
SILVERADO 4.1—Vinho completanova troco financio Tal.: 537-4409
jtto RS 20.400.00. |
SPORTAQE 98 — verde completo4x4 único dono Tal.: 5424440 036-0455 RS 27.900.00,. £
STRADUS LX 96 - V6. Automatic,completo fábrica + cd. couro.27.000 Km, duvido mais novo. RS31.000 Troco/financio Tel.: 4M>2057
STRATUS LX 2.5 V6 97/97 - Pratalight top revisado garantia impar-dl vel Tel.: 5390322.
STRATUS LX 2.5 V6-96/96 vinhoautomático top couro revisado RS29.900,00 Tel.: 5390322.
SUBARO IMPEZA G 94 1.6 —•
Comp. 4 portas prata RS 11.200.00raridade troco financ. RevendaVeículos - Tel.: 5390096 5396990..,
SUZUKI HATCH 1.0 93 — Cinza 4
portas completo financio RS7.500,00 Tel.: 4314560 Oluap.
SUZUKI SWIFT 94 - 4 pts.. arcond., trava elétrica, toca-fitas*super novo só RS 7.990.00 fin.36xStácio Automóveis Tel.: 7144990Foto visuaicar.com.br/stácio.
SUZUKI SWIFT — 94 4 pts. arcond. trava elétrica, toca-fita, au-
per novo. só R4 7.990.00 fin. 36x'fixas. Stácio Automóveis Tel.. 714-'4996 Foto visualcar.com.br/stácio
TAURUS LX 3.0 95 — Automáticobcos couro teto som cd RS21.990 00-Tel: 527-1133.
TOYOTA COROLLA OX 95/95 -íBranco mecânico, completissimo.fúnico dono. Lindíssimo! RS 14.900Troco /financio! Tel.: 579-3000 En-seada Veículos 
V1TARA JLX 94 — Cinza automáti-co completo ótimo estado RS18 500.00 Tel: 493-1110.
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Como é mesmo que se escreve?

Vamos ao desafio!
Você encontrará as respostas dos desafios a pai tir da página 11.

Desafio 1 Complete as frases com uma das opções entre
parênteses:

1. Não nos reunimos (A ou HÁ) mais de
um mês.

2. Só nos reuniremos daqui (A ou HÁ)
um mês.

3. A caldeira fica (A ou HÁ) cinco metros
da entrada.

4. Nesta empresa (A ou HÁ) muitos
funcionários competentes.

5. Ele chegou (A ou HÁ) duas horas.

Hon
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6. O incidente ocorreu (ACERCA DE ou

HÁ CERCA DE ou A CERCA DE) uma semana.
(ACERCA DE ou HÁ CERCA DE ou

A CERCA DE) dez casos a serem discutidos.
8. A discussão foi (ACERCA ou HÁ

CERCA ou A CERCA) do incidente.
9. Estamos (ACERCA DE ou HÁ CERCA

DE ou A CERCA DE) dez quilômetros do estádio.
10. Voltará daqui (ACERCA DE ou HÁ

CERCA DE ou A CERCA DE) três horas.

Complete as lacunas com uma das opções entre

parênteses:
1. Ele ocupa um cargo (ABAIXO ou A

BAIXO) do meu.
2. Precisamos examinar este prédio de alto

(ABAIXO ou A BAIXO).
3. O diretor já deve ter recebido o nosso

(ABAIXO-ASSINADO ou ABAIXO ASSINADO).
4. Tomou esta decisão (AFIM ou A FIM)

de resolver os problemas da empresa.
5. O diretor está (A PAR ou AO PAR) do

assunto.
6. Ficamos satisfeitos, porque suas palavras vieram
(AO ENCONTRO DAS ou DE ENCONTRO

ÀS) nossas necessidades.
7. Ficamos insatisfeitos, porque a sua proposta vai
(AO ENCONTRO DOS ou DE ENCONTRO

AOS) nossos desejos.
8. Andava (À TOA ou À-TOA) na vida.
9. Não passava de um sujeitinho (À TOA

ou À-TOA).
10. Ele será (BENVINDO ou

BEM-VINDO) a esta casa.
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Complete as lacunas com uma das opções entre

parênteses:
(A PRINCÍPIO ou EM PRINCÍPIO) ele

se opôs, depois concordou com a minha proposta.
2. Ele foi suspenso (AO INVÉS ou EM

VEZ) de ser demitido.
3. Ele foi à praia (AO INVÉS DE ou EM

VEZ DE) ir à missa.
4. Ele entrou à direita (AO INVÉS DE ou

EM VEZ DE) à esquerda.
5. Compareceram (MAS ou MÁS ou

MAIS) pessoas que o esperado.
6. Devido ao bom comportamento, agora eu tenho a certeza

de que não eram (MAS ou MÁS ou MAIS)

pessoas.
7. Eram pessoas finas (MAS ou MÁS ou

MAIS) comportaram-se muito mal.
8. E agora (MAS ou MÁS ou MAIS)

notícias diretamente do Aeroporto de Congonhas.
9. Ele trabalha muito (PORISSO ou POR

ISSO) merece uns dias de folga.
10. Ele trabalha muito, (PORTANTO ou

POR TANTO) merece uns dias de folga.

Complete as frases a seguir com MAL ou MAU:

1. Ele é um profissional.
2. Ele está trabalhando
3. Ele está de humor.
4. Ele está sempre -humorado.
5. Ele é um -caráter.
6. Ele foi treinado.

você 

chegou, todos se levantaram.

foi 

contratado, já demonstrou suas

qualidades.
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9. Ele está com um incurável.
10. O seu é não ouvir os outros.

Complete as frases a seguir com PORQUE,

POR QUE, PORQUÊ ou POR QUÊ:
1. Assinamos era um bom contrato.

ainda não assinaram o contrato?

3. Não assinaram
4. Quero saber ainda não assinaram o

contrato.
5. Não sei as causas ele foi demitido.

6. Não sei motivo ele foi demitido.

7. Não sei ele foi demitido.
8. Não sei da sua demissão.

9. Queremos um para tudo isso.

10. Se ele mentiu, quero saber

ui í Complete as lacunas com uma cias opções entre

parênteses:
1. Estaremos perdidos (SENÃO ou SE

NÃO) assinarmos o contrato hoje.
2. Assine o contrato hoje (SENÃO ou SE

NÃO) estamos perdidos.
3. Não era um caso de demissão (SENÃO

ou SE NÃO) de advertência.
4. Não vieram (SENÃO ou SE NÃO) os

diretores.
5. Seu projeto não apresentou um

(SENÃO ou SE NÃO) sequer.
6. Ficou tudo (SOB ou SOBRE) controle.

7. A lágrima corria (SOB ou SOBRE) a face.

8. Nada lia (TAMPOUCO ou TÃO

POUCO) escrevia.
(TODO ou TODO O) gerente deve
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comparecer à reunião de hoje.
10. Ele já viajou por

mundo.

(TODO ou TODO O)

Qual é a forma cor
1. AUTO-ESCOLA ( )
2. AUTO-CONTROLE ( )
3. CONTRA-CHEQUE ( )
4. EXTRA-OFICIAL ( )
5. INFRA-ESTRUTURA ( )
6. INTRA-MUSCULAR ( )
7. NEO-LIBERAL ( )
8. SEMI-FINAL ( )
9. SUPRA-RENAL ( )

10. ULTRA-SOM ( )

reta'!
AUTOESCOLA* )
AUTOCONTROLE( )
CONTRACHEQUE* )
EXTRAOFICIAL ( )
INFRAESTRUTURA ( )
INTRAMUSCULAR ( )
NEOLIBERAL ( )
SEMIFINAL ( )
SUPRARRENAL( )
ULTRASSOM ( )

Qual é a forma
1. ANTE-PENÚLTIMO ( )
2. ANTE-SALA ( )
3. ANTI-INFLACIONÁRIO
4. ARQUI-RIVAL ( )
5. SOBRE-LOJA ( )
6. HIPER-SENSÍVEL ( )
7. INTER-REGIONAL ( )
8. SUPER-ATLETA ( )
9. SUB-OFICIAL ( )

10. SUB-HUMANO ( )

correta:
ANTEPENÚLTIMO ( )
ANTESSALA ( )

( ) ANTIINFLACIONÁRIO ( )
ARQUIRRIVAL ( )
SOBRELOJA ( )
HIPERSENSÍVEL ( )
INTERREGIONAL ( )
SUPER ATLETA( )
SUBOFICIAL ( )
SUBUMANO( )

Ponha o acento gráfico, se julgar correto:

1. Ele da tudo de si.
2. Vou por o livro sobre a mesa.
3. Procurava não sabia bem o que.
4. Eles tem tudo para vencer o jogo.
5. Eles vem depois da reunião.
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6. Eles não veem a realidade dos fatos.
7. Durante o assalto, este homem era o refem.
8. Necessito de que me contem tudo.
9. A garrafa contem gasolina.

10. As «arraias contem gasolina.

Desafio 10 Ponha o acento gráfico, quando for correto
1. O produto provem da Argentina.
2. Os produtos provem da Argentina.
3. Queremos um suco de caju.
4. Ela mora no Grajau.
5. O coco na praia custa RS 2.
6. Ele sempre para aqui.
7. Ontem ele não pode resolver o problema.
8. Tratava-se de uma secretaria bilingüe.
9. Pediu que eu pusesse a minha rubrica.

10. Eu apoio as suas iniciativas.

10
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Respostas

1. ...HÁ mais de um mês. (= tempo passado)

2. ...daqui A um mês. (= tempo futuro)

3. ...A cinco metros... (= distância)

4. ...HÁ muitos funcionários... (= existem)

5. ...HÁ duas horas. (= tempo passado)

6. ...HÁ CERCA DE uma semana. (= tempo passado)

7. HÁ CERCA DE dez casos... (= existem cerca de)

8. ...ACERCA DO incidente. (= sobre, a respeito do incidente)

9. ...A CERCA DE dez quilômetros... (= distância)

10. ...daqui A CERCA DE três horas. (= tempo futuro)
9 HÁ ou A?
a) HÁ (de verbo HAVER) deve ser usado quando nos

referimos a um tempo transcorrido:
"Não nos vemos há dez dias." (- "Faz dez dias que não nos

vemos.")
"Há muito tempo, ocorreu aqui uma grande tragédia."

(= "Faz muito tempo...")
b) Quando a idéia for de "tempo futuro", devemos usar a

preposição A:
"Espero que não haja obstáculos a realização das provas,

daqui a uma semana."
"Só nos veremos daqui a um mês."
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Decore a "dica":

Tempo passado HÁ (- fi*~)
Tempo futuro ~ * A

Quando a idéia for de "distância", também devemos usar a

preposição A:
"Estamos a dez quilômetros do estádio."
"O estacionamento fica a poucos metros do aeroporto.

^ A CERCA DE ou HÁ CERCA DE ou ACERCA DE?

a) A CERCA DE = A (preposição) + CERCA DE (perto de,

aproximadamente):
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"Estamos a cerca de dez quilômetros do estádio. (-
"Estamos aproximadamente a dez quilômetros do estádio. '

idéia de distância)
"Voltará daqui a cerca de três horas. (= Voltai á daqui a

aproximadamente três Iwras." -» idéia de tempo futuro)

b) A CERCA DE = A (artigo) + CERCA (substantivo) + DE

(preposição):
"A cerca de arame farpado foi cortada."

c) HÁ CERCA DE = HÁ (verbo) + CERCA DE (perto de,

aproximadamente):
"Não nos vemos há cerca de dez anos.' (= "Faz

aproximadamente dez. anos que não nos vemos. )
"Há cerca de dez pessoas na sala de espera." (= "Existem

perto de dez. pessoas na sala de espera. )

d) ACERCA DE = a respeito de. sobre:
"Falávamos acerca do jogo de ontem."

1. ...ABAIXO do meu. (= embaixo, posição inferior)

2. ...de alto A BAIXO. (= até embaixo)

3. ...nosso ABAIXO-ASSINADO. (= documento)

4. ...A FIM de resolver... (= para, com o propósito de)

5. ...A PAR do assunto. (= ciente)

6. ...AO ENCONTRO DAS nossas necessidades. (= a favor,

em conformidade)

7. ...DE ENCONTRO AOS nossos desejos. (= contra, idéia

de oposição)
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8. Andava À TOA... (= adjunto adverbial de modo)

9. ...um sujeitinho À-TOA. (= adjetivo)

10. ...será BEM-VINDO... (= bem recebido, saudação)
H ABAIXO ou A BAIXO?
a) ABAIXO = embaixo, sob:
"Sua classificação foi abaixo da minha."
b) A BAIXO = para baixo, até embaixo:
"Eles puseram o apartamento a baixo."
"Ela me olhava de alto a baixo."
9 ABAIXO-ASSINADO ou ABAIXO ASSINADO?
a) O documento que se assina é um ABAIXO-ASSINADO:
"Entregamos o abaixo-assinado ao diretor."
b) Quem assina o documento é um ABAIXO ASSINADO:
"O abaixo assinado, Dr. Fulano de Tal, vem respeitosamente...

AFIM ou A FIM?
a) Quem tem afinidades são pessoas AFINS:
"As duas têm pensamentos afins."
b) A FIM DE = para, com o propósito de:
"Estuda a fim de vencer a barreira do vestibular."
"Veio a fim de trabalhar."

A PAR ou AO PAR?
a) A PAR = estar ciente:
"Ele está a par de tudo."
b) AO PAR = título ou moeda de valor idêntico:
"O câmbio está ao par."

AO ENCONTRO DE ou DE ENCONTRO A?
a) AO ENCONTRO DE = a favor, em conformidade:
"Qualidade é ir ao encontro das necessidades e das

expectativas do cliente."
"Estamos satisfeitos porque sua decisão vai ao encontro das

nossas reivindicações."
b) DE ENCONTRO A = ir contra, idéia de oposição:



"Ficamos insatisfeitos porque a sua proposta vai de encontro
aos nossos desejos."

"Discutimos 
pois suas ideias vao de encontro as minhas."

m A TOA ou A-TOA?
a) A TOA = "sem fazer nada" (locu^iio adverbial de modo):
"Andava a toa na vida."
"Sempre viveu a toa."
b) A-TOA - "desocupado" (e adjetivo. por isso deve

acompanhar um substantivo):
"Ela. sem duvida. e uma mulher a-toa."
"Nao 

passava de um sujeitinho a-toa."
IS BEM-VINDO ou BENVINDO?
a) BEM-VINDO = bem recebido:
"Seja bem-vindo."
"Ele sera bem-vindo a esta cidade."
b) BENVINDO e nome proprio de pessoa:
"Ele se chama Benvindo."

E5S2S
1. A PRINCIPIO ele se opos... (= inicialmente)
B A PRINCIPIO ou EM PRINCIPIO?
a) A PRINCIPIO = no comego, num primeiro momento:
"A 

principio eramos contra a venda da fabrica, porem
mudamos de ideia devido aos seus argumentos."

b) EM PRINCIPIO = em tese. teoricamente:
"Em 

principio, todas as religioes sao boas."

2. ...EM VEZ de ser demitido. (= em lugar)

3. ...EM VEZ DE ir a missa. (= em lugar de)

4. ...AO INVES DE ou EM VEZ DE a esquerda. (= em

lugar de ou ao contrario de)
m AO INVES DE ou EM VEZ DE?
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a) AO INVÉS DE = ao contrário de:
"Ele entrou à direita ao invés da esquerda."
"Subiu ao invés de descer."
b) EM VEZ DE = em lugar de:
"Foi ao clube em vez de ir à praia.""Apertou o botão vermelho em vez do azul."

5. ...MAIS pessoas que o esperado. (= quantidade)

6. ...não eram MÁS pessoas. (= eram pessoas boas)
16

7. ...MAS comportaram-se... (= contudo, todavia, entretanto)
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8. ...MÁS notícias... (= não eram boas) ou ...MAIS notícias...
(= quantidade: outras ou novas notícias)

¦ MAIS ou MAS ou MÁS?
a) MAIS = quantidade ou intensidade, opõe-se a MENOS:
"Hoje estou mais satisfeito." (= poderia estar menos

satisfeito)
"Compareceram mais pessoas que o esperado." (= poderiam

ser menos pessoas)
b) MÁS = plural do adjetivo MÁ. opõe-se a BOAS:
"Não eram más idéias." (= eram boas idéias)
"Estavam com más intenções." (= não tinham boas intenções)
c) MAS = porém, contudo, todavia, entretanto:
"Estudou, mas foi reprovado." (= porém)
"Não foram convidados, mas vieram à festa." (= entretanto)

9. ...POR ISSO merece...

10. ...PORTANTO merece...
¦ PORISSO ou POR ISSO? PORTANTO ou POR TANTO?
A forma "PORISSO" não existe. Use sempre POR ISSO:
"Ele trabalha muito, por isso merece uns dias de folga."
A conjunção conclusiva é PORTANTO (= por isso, então,

por conseguinte) e não POR TANTO.

M0
1. ...MAU profissional. (= não é um bom profissional)

2. ...trabalhando MAL. (= não está trabalhando bem)

3. ...MAU humor, (.v bom humor)

4. ...MAL-humorado. (.r bem-humorado)
17

5. ...MAU-caráter. (.t bom-caráter)
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6. ...MAL treinado. (- não foi bem treinado)

7. MAL você... (= assim que. logo que, quando)

8. MAL foi contratado... (= assim que. logo que. quando)

9. ...MAL incurável. (= doença)

10. O seu MAL é... (= defeito)
¦ MAU ou MAL?
a) MAU é um adjetivo e se opõe a BOM:
"Ele é um mau profissional." (.v bom profissional)
"Ele está de mau humor." ( v bom humor)
"Ele é um mau-caráter." (,v hom-caráter)
"Tem medo do lobo mau." (,v lobo bom)
b) MAL pode ser:

b.l. advérbio (= opõe-se a BEM):
"Ele está trabalhando mal." (.v trabalhando bem)
"Ele foi mal treinado." ( v bem treinado)
"Ele está sempre mal-humorado." (.v bem-humorado)
"A criança se comportou muito mal." (,v se comportou

muito bem)
b.2. conjunção (= logo que. assim que. quando):"Mal você chegou, todos se levantaram." (= assim que

você chegou)
"Mal saiu de casa. foi assaltado." ! = logo que saiu de casa)
b.3. substantivo (= doença, defeito, problema):
"Ele está com um mal incurável." (- doença)
"O seu mal é não ouvir os mais velhos." (= defeito)
Na dúvida, use o velho "macete":

MAL x BEM
MAU x BOM ;
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1. Assinamos PORQUE.. (= conjunção causa!)

2. POR QUE ainda não... (= frase interrogativa)

3. ...assinaram POR QUE? (= fim de frase interrogativa)

4. Quero saber POR QUE... (- frase interrogativa indireta)

5. ...as causas POR QUE... ( = as causas PELAS QUAIS)

6. ...POR QUE motivo... (= POR QUAL motivo)

7. ...POR QUE... (= está subentendido POR QUAL motivo)

8. Não sei o PORQUÊ... (= substantivado)

9. Queremos um PORQUE... (= substantivado)

10. ...saber POR QUÊ. (= fim de frase interrogativa indireta)
¦ PORQUE ou PORQUÊ ou POR QUÊ ou POR QUE?
a) PORQUE é conjunção causai ou explicativa:
"Assinamos 

porque era um bom contrato."
"Ele viajou porque foi chamado para assinar contrato."
"Ele não foi porque estava doente."
"Abra a janela porque o calor está insuportável."
"Ele deve estar em casa porque a luz está acesa."
b) PORQUÊ é a forma substantivada (= antecedida de artigo

ou "um"):
"Quero saber o porquê da sua decisão."
"A 

professora quer um porquê para tudo isso."
c) POR QUÊ = só no fim de frase:
"Parou 

por quê ?"
"Ele não viajou por quê?"
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"Se ele mentiu, eu queria saber por quê."
"Eu não sei por quê. mas a verdade é que eles se separaram."
d) POR QUE

d.l. em frases interrogativas diretas ou indiretas:
"Por 

que você não foi?" (= pergunta direta)
"Gostaria de saber por que você não foi." (= pergunta indireta)
d.2. quando for substituível por POR QUAL. PELO QUAL.

PELA QUAL. PELOS QUAIS. PELAS QUAIS:
"Só eu sei as esquinas por que passei." (= pelas quais)
"É um drama por que muitos estão passando." (= pelo qual)
"Desconheço as razões por que ela não veio." (= pelas quais)
d.3. quando houver a palavra MOTIVO antes, depois ou

subentendida:
"Desconheço os motivos por que a viagem foi adiada."

(= pelos quais)
"Não sei por que motivo ele não veio." (= por qual)
"Não sei por que ele não veio." (= por que motivo, por

qual motivo)
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1. ...SE NAO... (= caso não assinemos o contraio hoje)

2. ...SENÃO... (= (Io contrário estamos perdidos)

3. . SENÃO... (= mas sim de advertência)

4. ...SENÃO... (= apenas, somente os diretores vieram)

5. ...SENÃO... (= defeito)
a SE NÃO ou SENÃO?
a) SE NÃO = SE (conjunção condicional = caso) + NÃO

(advérbio de negação):
"Se não chover, haverá jogo." (= caso não chova)
"O 

presidente nada assinará, se não houver consenso."
(= caso não haja consenso)

b) Usaremos SENÃO em quatro situações:
b.l. SENÃO = de outro modo. do contrário:
"Resolva agora, senão estamos perdidos." (= do contrário

estamos perdidos)
b.2. SENÃO = mas sim, porém:
"Não era caso de expulsão, senão de repreensão." (= mas

sim de repreensão)
b.3. SENÃO = apenas, somente:
"Não se viam senão os pássaros." (= somente os pássaros

eram vistos)
b.4. SENÃO = defeito, falha:
"Não houve um senão em sua apresentação." (= não houve

nenhuma falha, nenhum defeito)

6. ...SOB controle.

7. ...SOBRE a face.
¦ SOB ou SOBRE?

21
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a) SOB = embaixo:
"Estamos sob uma velha marquise."
"Ficou tudo sob controle."
b) SOBRE = em cima de:
"A lágrima corria sobre a face."
"Deixou os livros sobre a mesa."

8. ...TAMPOUCO escrevia. (= nem)
TAMPOUCO ou TÃO POUCO?

a) TAMPOUCO = nem:
Não trabalha tampouco estuda." (= nem estuda)

Atenção: "Não trabalha nem tampouco estuda" ("nem
tampouco " é redundante). Basta: "Não trabalha nem (ou
tampouco) estuda".

b) TÃO POUCO = muito pouco:
Estudou tão pouco, que foi reprovado."

9. TODO gerente... (= qualquer gerente, todos os gerentes)

10. ...TODO O mundo (= o mundo inteiro)
TODO ou TODO O?

a) TODO = qualquer:
Ele realiza todo tiabalho que se solicita.** (= cjiicilcjucr

trabalho)
"Toda mulher merece carinho." (= todas as mulheres)"Todo 

país tem seus problemas." (= qualquer país, todos os
países)

b) TODO O = inteiro:
Ele realizou todo o trabalho. (= o trabalho inteiro)
Acariciava toda a mulher." (= a mulher inteira)
Haverá vacinação em todo o país." (= no país inteiro)

ama
1. AUTO-ESCOLA
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2. AUTOCONTROLE

3. CONTRACHEQUE

4. EXTRA-OFICIAL

5. INFRA-ESTRUTURA

6. INTRAMUSCULAR

7. NEOLIBERAL

8. SEMIFINAL

9. SUPRA-RENAL

10. ULTRA-SOM
Com os prefixos AUTO, CONTRA. EXTRA, INFRA,

INTRA, NEO, PROTO. PSEUDO, SEMI, SUPRA e ULTRA,
devemos usar hífen se a palavra seguinte começar com "h", "r",
"s" ou vogais.

Exemplos:
auto-escola, auto-retrato
contra-ataque, contra-reforma
extra-oficial, extra-regulamentar
infra-estrutura, infra-hepático
intra-ocular, intra-uterino
neo-republicano, neo-realismo
proto-história, proto-revolucionário
pseudo-artista, pseudo-representação
semi-selvagem, semi-intemo
supra-renal, supra-axilar
ultra-romântico, ultra-sensível
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1. ANTEPENÚLTIMO

2. ANTE-SALA

3. ANTIINFLACIONÁRIO

4. ARQUI-RIVAL

5. SOBRELOJA
Com os prefixos ANTE. ANTI. ARQUI e SOBRE, devemos

usar hífen se a palavra seguinte começar com "h". "r" ou "s".

Exemplos:
ante-sala. ante-histórico
anti-semita, anti-herói
arqui-rabino. arqui-rival
sobre-saia (subst). sobre-humano
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6. HIPERSENSIVEL

7. INTER-REGIONAL

8. SUPERATLETA
Com os prefixos HIPER. INTER e SUPER, só haverá hífen

se a palavra seguinte começar por 
"li" ou "r".

Exemplos:
hiper-humano. hiper-raivoso
inter-regional. inter-humano
super-homem. super-requintado

9. SUBOF1CIAL

10. SUBUMANO
Com o prefixo SUB, só haverá hífen se a palavra seguinte

começar por 
"b" ou "r".

Exemplos:
sub-bibliotecário. sub-ramo

1. ...DÁ tudo de si.
¦ DA ou DÁ?
a) DA = preposição DE + artigo A:
"Ela vem da praia."
b) DÁ = 3a pes. do sing. do verbo DAR (pres do ind.):
"Ele dá tudo de si."
REGRA: Acentuam-se as palavras monossílabas tônicas

terminadas em "a", "e" e "o", seguidas ou não de "s":

A (S): lá, já. gás, má, más {adjetivo)...
E (S): fé, vê, mês, três, vês {verbo)...

(S): pó, dó, pôs, nó, nós (pronome reto)...
B Não se acentuam os monossílabos terminados em:

(S): ti. si, bis, quis...
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U (S): tu. cru. nus. pus...
AZ. EZ. OZ: paz. fez. vez. noz. voz...

Acentuam-se as formas verbais terminadas em "a . "e

e "o" seguidas dos pronomes 
"ia(s)" ou "Io(s)": dá-lo. vê-la.

pô-los. vê-lo-á...
Não se acentuam os monossílabos átonos:

artigos definidos: o. a. os. as
conjunções: e. mas. se. que...
preposições: a. de. por...
pronomes oblíquos: o, se. nos. vos...
contrações: da(s). do(s). na. nos...

pronome relativo: que

2. Vou PÔR o livro...
m POR ou PÔR?
a) POR é preposição: 

"Vou 
por este caminho".

b) PÔR é verbo: "Vou 
pôr o livro sobre a mesa".

ü Este caso é uma das exceções que ficaram após a mudanç
ortográfica de 1971. que aboliu a regra do acento diferencial.

El Somente o verbo PÔR tem acento circunflexo. Os
verbos derivados não têm acento: expor, compor, dispor,
contrapor, impor...

As demais palavras terminadas em "or" não têm acento

gráfico: cor. for. dor...

3. ...não sabia bem o QUE
QUE ou QUÊ?

A palavra QUE só tem acento circunflexo quando está
substantivada ou no fim da frase:

"Ela 
possuía um quê todo especial." (= substantivo)

"Procurava nao ^abia bem .> quê."
"Ele viajou por quê '"

4. Eles TÊM iudo.
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B TEM ou TÊM ou TÊEM?
a) "Ele TEM" = 3a pes. do sing. do verbo TER (pres. do ind.)
b) "Eles TÊM"= 3a pes. do pl. do verbo TER (pres. do ind.)
c) "TÊEM" não existe.

5. Eles VÊM depois...

6. Eles não VÊEM a realidade...
¦ VEM ou VÊM ou VÊEM?
a) "Ele VEM" = 3a pes. do sing. do verbo VIR (pres. do ind.)
b) "Eles VÊM" = 3a pes. do pl. do verbo VIR (pres. do ind.)
c) "Eles VÊEM" = 3a pes. do pl. do verbo VER (pres. do ind.)
II Só os verbos do grupo 

"crê-dê-lê-vê" (CRER. DAR. LER
e VER) terminam em "êem":

ele crê —» eles crcem (pres. do ind.)
que ele dê que eles dêem (pres. do subj.)
ele lê —* eles lêem (pres. do ind.)
ele vê eles vêem (pres. do ind.)

H Esta regra também se aplica aos verbos derivados: descrer,
reler, prever, rever...

ele relê —* eles relêem
ele prevê ~? eles prevêem

Todas as palavras terminadas em "ôo(s)" devem receber
acento circunflexo: vôo (verbo = "eu vôo"; ou substantivo - o
vôo foi ótimo"), enjôo(s), perdôo, magôo. abençôo...

"Tu côas" e "ele côa" são as únicas palavras em que o hiato
"oa" recebe acento circunflexo: boa, voa, canoa, coroa, lagoa...

7. ...este homem era o REFÉM.
¦ REFEM ou REFÉM?

27
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O certo é "refém". Todas as palavras oxítonas (— sílaba

tônica iui última sílaba) terminadas em ém (éns) lecebem

acento agudo se tiverem mais de uma sílaba: recém, poiém.

alsuém, ninguém, armazéns, parabéns, tu inteivéns. tu deténs...

As palavras monossílabas terminadas em "ém (éns) não

têm acento agudo: bem. trem. ele tem. ele vem (3apes. do sin<>.)...

8. ...que me CONTEM tudo.

9. A garrafa CONTÉM...

10. As garrafas CONTÊM...
CONTEM ou CONTÉM ou CONTÊM ou CONTEEM?

a) CONTEM = do verbo CONTAR:
"É 

preciso que vocês contem tudo.
b) CONTÉM = 3a pes. sing. do verbo CONTER:
"A 

garrafa contém gasolina."
c) CONTÊM = 3a pes. pl. do verbo CONTER:
"As garrafas contêm gasolina."
d) CONTÊEM não existe.

Todos os verbos derivados de TER (= deter, reter, manter,

obter...) terminam em "ém" na 3a pessoa do singular e em êm na

3a pessoa do plural do presente do indicativo:

1. O produto PROVÉM...

2. Os produtos PROVÊM...
m PROVEM ou PROVÉM ou PROVÊM ou PROVÊEM?

a) PROVEM = do verbo PROVAR:

ele detém * eles detêm
ele mantém -? eles mantêm
ele contém ~*> eles contêm

CEI
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"É 
preciso que vocês provem o que disseram."

b) PROVÉM = 3a pes. sing. do verbo PROVIR:
"O 

produto provém da Argentina.
c) PROVÊM = 3a pes. pl. do verbo PROVIR:
"Os 

produtos provêm da Argentina."
d) PROVÊEM = 3a pes. pl. do verbo PROVER (abastecer):
"Os armazéns se provêem do necessário."
H Todos os derivados de VIR (advir, convir, intervir,

provir...) terminam em "ém" na 3a pessoa do singular e em êm

na 3a pessoa do plural do presente do indicativo: ele

intervém, provém..." e "eles intervém, provêm...

3. ...suco de CAJU.
m CAJU ou CAJÚ? O certo é "caju".

REGRA: Só acentuamos as palavras oxítonas terminadas em
"a", "e" e "o", seguidas ou não de "s :

A (S): sofá. sabiá, atrás, aliás...
E (S): café. você, invés, chinês...

(S): cipó. avô. avós. propôs...
ü As formas verbais terminadas em "a", "e e "o . seguidas

dos pronomes 
"la(s)" ou "lo(s) . devem ser acentuadas,

encontrá-lo. recebê-la. dispô-los. amá-lo-ia. vendê-la-ia...

Acentuamos a palavra PORQUE quando está

substantivada: "Não sei o porquê de tudo isso".

S Não se acentuam as oxítonas terminadas em:

(S): aqui. Parati, anis. barris, dividi-lo. adquiri-la...

U (S): caju, bauru, Bangu. urubus, compus. Nova Iguaçu...

AZ. EZ. OZ: capaz, talvez, feroz...

OR: condor, impor, compor...

IM: ruim, assim, folhetim...

4. ...mora no GRAJAÚ.
GRAJAU ou GRAJAÚ? O certo é "Grajau

REGRA: Acentuam-se as vogais "i" e "u" tônicas, formando
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hiato com a vogai anterior e formando sílaba sozinha ou com "s":
U. Gra-ja-ú, ba-ú. sa-ú-de. vi-ú-va. con-te-ú-do,
ga-ú-cho, eu re-ú-no. ele re-ú-ne. eu sa-ú-do.
eles sa-ú-dam...
I: I-ca-ra-í, eu ca-í, eu sa-í. eu tra-í. o pa-ís, tu ca-ís-te.
nós ca-í-mos, eles ca-í-ram. eu ca-í-a. ba-í-a. ra-í-zes,
ju-í-za, ju-í-zes. pre-ju-í-zo. fa-ís-ca, pro-í-bo.
je-su-í-ta. dis-tri-bu-í-do, con-tri-bu-í-do. a-tra-í-do...
SI A vogai i tônica, antes de "nh". não recebe acento agudo:

tainha, bainha, tainha, ladainha, moinho...
B Não há acento agudo quando formam ditongo e não hiato:

gia-tui-to, for-tui-to, in-tui-to. cir-cui-to. mui-to. sai-a. bai-a. queeles cai-am. ele cai. ele sai. ele trai. os pais...
E Nao há acento agudo quando as vogais "i" e "u" não

estão isoladas na sílaba: ca-iu. ca-ir-mos. sa-in-do. ra-iz. ju-iz.ru-im, pa-ul...

5. O COCO na praia...
IS COCO ou CÔCO? O certo é "coco".
REGRA: Só acentuamos as palavras paroxítonas (= sílaba

tônica na penúltima sílaba) terminadas em:
I (S): táxi. júri. caqui, lápis, tênis...
EI (S): jóquei, vôlei, ágeis, fósseis, usaríeis...
US: vírus. ânus. bônus. Vênus...
A (S): ímã. órfã. órfãs...
AO (S): órfão, sótão, órgãos, bênçãos...
R: caráter, repórter, éter, mártir...
X: tórax, clímax, ônix. látex...
N: hífen, pólen. próton, nêutron...
L: túnel, têxtil, ágil, difícil...
UM (UNS): álbum, álbuns...
ONS: prótons, elétrons, íons...
PS: bíceps, tríceps, fórceps...
B Não se acentuam as paroxítonas terminadas em:



Ortografia

CpZz,

A (S): fora. seca, sala. balas...
E (S): este. esses, ele, eles...
O (S): coco, bolos, palito...
EM (ENS): item. itens, ordem, nuvens, hifens, polens.abdomens...
H Não se acentuam os prefixos terminados em "i" ou "r":

semi. mini. maxi, hiper, inter. super...
¦ Podemos usar "xerox" ou "xerox".

6. ...PÁRA aqui.
¦ PARA ou PÁRA?
a) PARA é preposição: "Eu vou para São Paulo".
b) PÁRA é verbo (3a pes. do sing.y. "Ele sempre pára aqui

_J
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REGRA: A regra do acento diferencial de timbre (som
fechado x aberto) foi abolida em 1971. Restaram algumas
exceções. Exemplos de palavras que ainda têm acento diferencial
de tonicidade:

tu côas. ele côa (do verbo COAR)
ele pára (do verbo PARAR: só a 3"pes. sing. do pres. do ind.)
pôr (só o infinitivo do verbo)
eu pêlo. tu pélas e ele péla (do verbo PELAR)
o pêlo. os pêlos (substantivo = cabelo, penugem)
a pêra (substantivo = fruta, só no singular)
o pólo. os pólos (substantivos = jogo ou extremidade)

Não se acentuam as palavras átonas (preposições,
conjunções...)', para (preposição), por (preposição), pela(s) e
pelo(s) (contração)...

7. Ontem ele não PÔDE...
PODE ou PÔDE?

a) PÔDE é a 3a pessoa do singular do pretérito perfeito do
indicativo: "Ontem ele não pôde resolver o problema".

b) PODE é a 3a pessoa do singular do presente do indicativo:
"Agora ele não pode sair".

8. ...uma SECRETÁRIA BILÍNGÜE.
SECRETÁRIA ou SECRETARIA?

"Secretária" é a pessoa, 
"secretaria" é o lugar.

REGRA: Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas
em ditongo: se-cre-tá-ria, a-é-reo, núp-cias. sé-rie. ób-vio,
re-ló-gio, nó-doa. má-goas. á-gua, tá-buas, tê-nue, o-blí-quo.
ár-duos, au-tóp-sia. fa-mí-lia, ambí-guo. lon-gín-quo. en-xá-guas.
de-sá-guam. mín-güem, bi-lín-güe...

Não haverá acento se a palavra terminar em hiato:
se-cre-ta-ri-a, ele ma-go-a, ele a-ve-ri-gu-a, a-pa-zi-gu-a. ar-gu-o.
que eu ar-gu-a. ele in-flu-en-ci-a, ele no-ti-ci-a. eu pre-mi-o.
ma-qui-na-ri-a. ne-crop-sia...



9. ...a minha RUBRICA.
a RUBRICA ou RUBRICA?

"Rubrica" e uma palavra paroxi'tona terminada em "a". Se
fosse proparoxftona teria acento.

REGRA: Todas as palavras proparoxitonas (= si'laba tonica
na antepenultima si'laba) devem receber acento grafico: alcool,
alibi, amassemos. amavamos. biotipo. cagado, cientifico,
crisantemo. deposito. devfamos. dividi-Io-iamos, exodo.
fossemos, habito, fmprobo, interim, omega, pantano. pleiade.
prototipo. reporteres, vermffugo...

SI Cuidado com algumas palavras que nao tem acento grafico
e sao paroxitonas: avaro, aziago. ciclope. decano. erudito. filantropo,
ibero. inaudito. pudico, refrega. rubrica...

Eu
m APOIO ou APOIO?
a) APOIO e substantivo: "Preciso do seu apoio".
b) APOIO e verbo: "Eu apoio este candidato".
REGRA: Acentuam-se as palavras que apresentam ditongos

EU: ceu, reu. chapeu, trofeus...
EI: papeis. pasteis. aneis. ideia. assembleia...
OI: doi, heroi, eu apoio, esferoide...

@ Nao se acentuam os ditongos fechados:
EU: seu. ateu. judeu, europeu...
EI: lei, alheio. feia...
OI: boi. o apoio...
¦ No Brasil. "colmeia" e "centopeia" sao pronunciados com

timbre aberto.
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antes do Natal. Por isso, nos ^

Manchas de ferrugem.

SEMANA!

O Cademão n2 34 é o último
antes do Natal. Por isso, nós ^
queremos desejar a você e sua família uma festa
de muito amor e alegria. Para poder atender melhor
a você, as nossas lojas estarão abertas neste
domingo, 19/12. Neste Cademão, você vai encontrar
mais de uma centena de opções de ofertas para
sua casa e para presentear quem você gosta.
Boa semana!

Manchas de café.

Quando se

manchas caseiro dissolvendo
HPP 1 uma gema de ovo em água

moma e juntando uma colher das de chá de álcool.
Esfregue um paninho com esta mistura sobre a mancha
até que ela desapareça.

Para se tirar manchas de
ferrugem de roupas e teci-
dos, aplique no local afe-
tado um mistura de bicar-
bonato e suco de limão.
Depois, deixe exposto ao
sol. Se não tiver bicarbo-
nato à mão, use sal. Você
também pode cortar um
limão ao meio, colocar o

t lugar da mancha sobre o limão e passar o ferro
Iquente sobre a mancha. Em seguida, lave.

Manchas de lama.

Quem tem criança em casa
volta e meia se depara com
esse tipo de mancha. Nor-
malmente, ela sai lavando-se
o tecido com água fria e, em

^HnrMlícvvE^I seguida, enxaguando-o ra-

pidamente com uma solu-
HHjK T^HHR! ção de água e vinagre.
pffÍ||&lâflHH Pode-se também deixar o

tecido secar bem, depois
escová-lo vigorosamente. Sobre o que sobrar da

mancha, esfregue uma rodela de batata crua.

Nenzinha Machado Salles, escritora, é autora também de "Maria Melado".
"Simpatias da Eufrázia", "Tira-manchas" e "Contos que te conto .

VOCÊ SABIA?

O bom velhinho.

A origem do Papai Noel está ligada a São Nicolau,
um santo católico que viveu no século IV e foi
bispo de uma cidade chamada Mira, na região
onde hoje se encontra a Turquia. Conta-se que
Nicolau, secretamente, ajudava um velho pobre
da cidade e suas três filhas. À noite, jogava um
saquinho com moedas de ouro pela chaminé
da casa do velho, o que inspirou a imagem do

generoso presenteador dos nossos Natais.

UM EXEMPLO

PE DEDICAÇÃO.

>%fr'.; Como conciliar os es-
tudos, o trabalho e ares-

- jfl »*&- ponsabilidade de aju-
r' 

" ''m** dar 
a sustentar a família?

^MS~* .* Essas questões, tão sé-
1 ¦<=^EjHÉttgj§?» rias, já faziam parte

-SwL^ das preocupações da
Íovem Cecília. Com 18

JÊí *siã&^&UÊÈÊÍ anos' e'a Í° trabalhava
como auxiliar de escrito-

HKHmImÍMH rio para ajudar a manter
sua casa. Precisava tra-

balhar, mas aquele emprego atrapalhava muito
seus estudos, para os quais ela dava muita
importância. Uma prima que trabalhava nas
Casas Bahia sugeriu que ela tentasse uma vaga
na empresa. Afinal, havia uma filial em São Mateus,
numa localização que tornava possível conciliar
escola e profissão. Cecília foi admitida e registrada
nas Casas Bahia no mesmo dia de sua entrevista.
No dia seguinte, começava sua história de 21
anos de empresa. Começou como atendente de
crédito, mas seu talento para lidar com o público
era especiol. Logo foi deslocado para a área de
vendas. Hoje, Cecília trabalha na seção de móveis,
uma das mais movimentadas das Casas Bahia.
Seu orgulho é ter clientes que compram dela há
20 anos. "Chega um momento que você não
está mais apenas vendendo, está aconselhando,
participando da vida de famílias inteiras , explica
ela. Na semana passada, por exemplo, atendeu
a uma jovem grávida que procurava móveis para
montar o quarto do bebê. Cecília a conhecia
desde o tempo que a moça era, ela mesma, um
bebê. "São histórias assim que fazem a gente ter
um imenso gosto pelo trabalho . Em casa, essa

profissional dedicada torna-se a mais coruja das
mães, paparicando a filha Juliana, de 5 anos e o
marido Aírton. "Tive a sorte de ter um trabalho

que me realiza, um marido que além de tudo é o
meu melhor amigo e uma filha encantadora. O

que me permitiu tudo isso foi trabalhar nas
Casas Bahia." Cecília de Mello Garcia Sevilha é
um exemplo de dedicação.

Semana que vem tem mais
Cademão de Ofertas Casas Bahia,
com muitas novidades para você.
Até lá!
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