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retor de Desenvolvimento Urbano da CEF,
Aser Cortines, os programas de financiamento terão de ser reavaliados, pois estavam dando prejuízo. Os programas habitacionais para
a população de baixa renda permanecerão
inalterados, pois são financiados com recursos do FGTS. Com as reservas dos depósitos
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O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu ontem, no Rio,
a legalização do jogo do bicho. Sua
opinião foi criticada por um dos espccialistas encarregados de elaborar
seu pré-programa de governo para a
área, o ex-procurador-geral de Justiça Antonio Carlos Biscaia. (Página 5)

Mais um grupo de consumidores
O presidente Fernando Henrique Cardoso deve anunciar hoje,
às 20h, cm cadeia de rádio e TV, a
obrigatoriedade do pagamento de
bônus, pelas distribuidoras de luz,
para quem consome entre lOlkWh
e 200kWli por mês. Até agora, o
incentivo era garantido apenas para quem gastasse até I OOkWh, apesar de, no início do racionamento,

2.000

Santos

em

que atingiu meta terá benefício

o governo ter anunciado que o
bônus beneficiaria outras faixas de
consumo. Caso o dinheiro arrecadado com as multas não seja suficiente para pagar os bônus, o Tesouro bancará o déficit. O objetivo
é reestimular a economia de energia elétrica, cujo consumo aumentou. Os números da Câmara de
Gestão da Crise de Energia mos-

tram que as regiões afetadas pelo
racionamento não conseguiram
atingir a meta de 20% no terceiro
mês do plano de racionamento. O
ministro das Minas e Energia, José
Jorge, lançou ontem, no Rio, um
programa emergencial, que inclui
o aluguel de usinas térmicas móveis, para aumentar a oferta de energia, a curto prazo, no país. (Pág. 15)

defesa

Alckmin

Um dia depois de ter contado com a
presença do governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, para negociar a rendição do seqüestrador Fernando Dutra
Pinto, o empresário e apresentador Silvio Santos saiu em defesa da atitude do
"Posso
governador.
garantir, não é um
palpite, eu teria morrido", disse Silvio
em entrevista à Rádio Jovem Pan, que
criticava Alckmin. O empresário disse
"uma
inteligênque o seqüestrador tem
cia fora do comum". Afirmou também
"Fernando
não
ir preso" e
que
"três queria
mataria
ou
que
quatro policiais
Alckmin defendeu sua
que lá estavam".
"Prefiro
atitude.
errar pela ação do que
omissão",
afirmou.
Ontem, Silvio
pela
Santos voltou à sua rotina de trabalho
sem aumentar a segurança. (Página 3)
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em caderneta de poupança esgotadas, a CEF
vinha buscando recursos no mercado financeiro, a juros mais altos que os cobrados dos
usuários. "Talvez sejamos obrigados a aumentar a taxa de juros, a não ser que a população passe a depositar mais na poupança
da Caixa", disse Aser Cortines. (Página 13)
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O aumento do número de pessoas afetadas pela doença chamada esporotricose e o falo de gaios
serem o principal transmissor vêm
preocupando a Fundação Oswaldo
Cruz, que trabalham com risco de
uma epidemia. Causada por um
fungo, o mal pode ser fatal para
felinos, mas não para o «homem,
em quem se manifesta como feridas na pele, perda de apetite, lebre
e dores nas articulações. De 1987
a 1997 a Fiocruz registrou 12 casos, número que subiu para 40 no
ano passado e que este ano já
chegou a 50. Para a Secretaria cstadual de Saúde, não há epidemia
pois os casos estão restritos à
Região Metropolitana. (Página 17)

jogo

imóvel

homem

para

Lula

a

perde

A Caixa Econômica Federal (CEF) susmentos para a população de baixa renda continuam vigorando, sem mudanças. A decisão
pendeu a concessão de novos financiamentos
para a aquisição da casa própria pela classe
foi aprovada, quinta-feira, pelo Conselho de
média. A medida atinge os candidatos a emAdministração da CEF e pode afetar oo setor
da
CEF
com
renda
familiar
de
construção civil, já que a instituição resacima
préstimos
de R$ 2.000 mensais (imóveis usados) ou R$
91% dos financiamentos destinaponde por 91%
3.200 mensais (imóveis novos). Os financiados à compra da casa própria. Segundo oo di^^^^HAdministra^ao c
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Jenifer

Fernando Dutra Pinto está preso.
Patrícia Abravanel e Silvio Santos a
salvo, mas um mistério continua. Como encontrar Jenifer, a namorada de
Fernando que está foragida? Patrícia,
que sequer confirmava a presença de
uma mulher, já deu à polícia as características dela, assim como funcionários do hotel onde a mesma teria se
hospedado com Fernando. A polícia
trabalha com a hipótese de existirem outros seqüestradores. (Página 3)
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O primeiro dia da Conferência
Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância,
na África do Sul, foi dominado pelo
tema sionismo, cuja inclusão na pauta
levou EUA e Israel a boicotarem a
reunião. O líder palestino Yasser Arafat pediu que o sionismo seja condenado como racismo. O sccrelário-geral da ONU, Kofi Annan, disse que Israel não pode usar o drama dos judeus
no Holocausto como justificativa para
seus atos contra os palestinos. (Pág. 10)

A mídia não achou
presidente

A angioplastia sofrida por Ricardo Teixeira para desobstruir
uma das coronárias do coração
sacramentou a decisão que o
presidente da CBF já havia tomado: a de se afastar da entidade. Em Buenos Aires, a multidão
formou longa fila (foto) para
comprar ingressos para o jogo de
quarta-feira. A seleção de Luiz
Felipe Scolari fez o primeiro
treino na Granja Comary, em Teresópolis. (Pág. 22 e Informe JB)
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ALBERTO PINES

ponto de equilíbrio
A mídia cobriu o seqüestro do
jeito que sabe: ao vivo, em cores,
berrante, reiterada e veemente. Só
que agora o destino, os fados, o tal
deus de Patrícia ou a audácia de
FDP - juntos ou separados - mostraram que a mídia ainda não conseguiu encontrar seu ponto de
equilíbrio, seu padrão de responsabilidade. Pendurada num pêndulo
doido, omite-se ou se assanha.
Emascula-se ou exacerba. Evapora
ou fumega. (Caderno B, página 10)
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Veneza recebe
Norbert Elias fala
de velhice e morte
Aos 85 anos, coberto de glórias,
o sociólogo Norbert Elias começou
a se preparar para a morte. E escreveu um livro que é uma espécie de
síntese de tudo o que já representou
para a humanidade esse processo
tão natural quanto perturbador. Em
1990. oito anos depois da publicação do tocante A solidão dos moribundos, só agora publicado no Brasil, o autor de clássicos como O
processo civilizatório e A sociedade de corte faleceu. (Páginas I e 2)
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CLAUDIA AMORIM
É hoje o grande dia. O pedreiro
Manoel Iran (foto), 38 anos, que
nunca entrou num avião, embarca
para a Itália no mesmo vôo de seu
colega Eliseu Costa, 28 anos, 18
deles vividos no Orfanato Lar da
Criança, em João Pessoa (PB). Para a temporada de dois meses e
meio de aperfeiçoamento em Veneza parle ainda o operário José
Raimundo Pereira, que em 78 anos
de vida jamais saiu do Brasil. Eles
estão entre os 34 restauradores brasileiros selecionados entre 240
candidatos pelo programa Monumenta - na maioria gente simples,
que leva na bagagem anos de trabalho braçal. (Continua na pág. 2)
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Há pelo menos dois anos as empresas de ônibus do Estado do Rio
infringem o Código de Trânsito Brasileiro impunemente. Por lei, toda
empresa que se recusa a identificar o
motorista que cometeu uma infração,
deve pagar multa administrativa, o
que não ocorre. A culpa, segundo o
presidente do Detran, Eduardo
Chuahy, é do próprio órgão que, embora seja responsável pela emissão
de 15% das multas, nunca cobrou a
chamada segunda multa. Chuahy diz
"no
Detran as coisas são muito
que
complicadas" e já demitiu funcionários por causa de omissões graves,
mas informa que, semana que vem,
as cobranças começarão a ser feitas e
os motoristas passarão, só assim, av ,
perder pontos na carteira. (Pág. 16),
J
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A Caixa Econômica Federal (CEF) suspendeu a concessão de novos financiamentos
para a aquisição da casa própria pela classe
média. A medida atinge os candidatos a empréstimos da CEF com renda familiar acima
de R$ 2.000 mensais (imóveis usados) ou R$
3.200 mensais (imóveis novos). Os Financia-

para

quem

mentos para a população de baixa renda continuam vigorando, sem mudanças. A decisão
foi aprovada, quinta-feira, pelo Conselho de
Administração da CEF e pode afetar o setor
de construção civil, já que a instituição responde por 91% dos financiamentos destinados à compra da casa própria. Segundo o di-

de

mais

ganha

ÍR$
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retor de Desenvolvimento Urbano da CEF,
Aser Cortines, os programas de financiamento terão de ser reavaliados, pois estavam dando prejuízo. Os programas habitacionais para
a população de baixa renda
permanecerão
inalterados, pois são financiados com recursos do FGTS. Com as reservas dos depósitos
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em caderneta de poupança esgotadas, a CEF
vinha buscando recursos no mercado financeiro, a juros mais altos que os cobrados dos
"Talvez
sejamos obrigados a auusuários.
mentar a taxa de juros, a não ser que a população passe a depositar mais na poupança
da Caixa", disse Aser Cortines. (Página 13)
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O aumento do número de pessoas afetadas pela doença chamada esporotricose e o fato de os gatos serem o principal transmissor
vêm preocupando a Fundação Oswaldo Cruz, que trabalha com risco de uma epidemia. Causada por
um fungo, o mal pode ser fatal para felinos, mas não para o homem,
em quem se manifesta como feridas na pele, perda de apetite, febre e dores nas articulações. De
1987 a 1997 a Fiocruz registrou
12 casos, número que subiu para
40 em 2000 e que este ano já chegou a 50. Para a Secretaria estaduai de Saúde, não há epidemia
pois os casos estão restritos à
Região Metropolitana. (Pág. 17)
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Alckmin

Um dia depois de ter contado com a
presença do governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, para negociar a rendição do seqüestrador Fernando Dutra
Pinto, o empresário e apresentador Silvio Santos saiu em defesa da atitude do
"Posso
garantir, não é um
governador.
disse Silvio
morrido",
eu
teria
palpite,
Jovem
Pan, que
em entrevista à Rádio
empresário
afircriticava Alckmin. O
"uma
intemou que o seqüestrador tem
ligência fora do comum". Afirmou tam"Fernando
não queria ir preso"
bém que
"três
ou quatro policiais
e que mataria
defendeu sua
Alckmin
lá
estavam".
que
"Prefiro
errar pela ação do que
atitude.
pela omissão", disse. Ontem, Silvio
Santos voltou à sua rotina de trabalho
sem aumentar a segurança. (Página 3)
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O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu ontem, no Rio,
a legalização do jogo do bicho. Sua
opinião foi criticada por um dos especialistas encarregados de elaborar
seu pré-programa de governo para a
área, o ex-procurador-geral dc Justiça Antônio Carlos Biscaia. (Página 5)

O presidente Fernando Henrique Cardoso deve anunciar hoje,
às 20h, em cadeia de rádio e TV, a
obrigatoriedade do pagamento de
bônus, pelas distribuidoras de luz,
para quem consome entre lOlkWh
e 200kWh por mês. Até agora, o
incentivo era garantido apenas para quem gastasse até lOOkWh, apesar de, no início do racionamento,

o governo ter anunciado que o
bônus beneficiaria outras faixas de
consumo. Caso o dinheiro arrecadado com as multas não seja suficiente para pagar os bônus, o Tesouro bancará o déficit. O objetivo
é reestimular a economia de energia elétrica, cujo consumo aumentou. Os números da Câmara de
Gestão da Crise de Energia mos-

as regiões afetadas pelo
tram que
racionain. ento não conseguiram
atingir a meta de 20% no terceiro
mês do p> lano de racionamento. O
ministro de Minas e Energia, José
Jorge, lançou ontem, no Rio, um
programa, emcrgencial, que inclui o
aluguel de usinas térmicas móveis
para aum entur a oferta de energia,
a curto prazo, no país. (Página 15)
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Jenifer

Fernando Dutra Pinto está preso.
Patrícia Abravanel e Silvio Santos a
salvo, mas um mistério continua. Como encontrar Jenifer, a namorada de
Fernando que está foragida? Patrícia,
que sequer confirmava a presença de
uma mulher, já deu à polícia as características dela, assim como funcionários do hotel onde a mesma teria se
hospedado com Fernando. A polícia
trabalha com a hipótese de existirem outros seqüestradores. (Página 3)

Buenos Aires - Reuters
Ataque

a

ALBERTO PINES

Israel
Teixeira

marca

A mídia não achou

reunião
dei^xar

sobre

vai

BI
CBF

racismo

O primeiro dia da Conferência
Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância,
ha África do Sul, foi dominado pelo
tema sionismo, cuja inclusão na paula
levou EUA c Israel a boicotarem a
reunião. O líder palestino Yasser Arafat pediu que o sionismo seja condenado como racismo. O secretário-geral da ONU, Kofl Annan, disse que Israel não pode usar o drama dos judeus
no Holocausto como justificativa para
seus atos contra os palestinos. (Pág. 10)

mesmo da cirurgia de
Antes
coração que sofreu ontem no Rio,
Ricardo Teixeira havia tomado a
decisão cie sc afastar da presidência da CBF. Em Buenos Aires, a
multidão fonnou uma longa fila a
fim de comprar ingressos para o
jogo de quarta-feira entre Brasil e
Argentina. A Seleção de Scolari
fez o primeiro treino na Granja
Comary, em Teresópolis. O time
deve jogax com um cabeça de área.
(Pág. 22 e Ricardo Boechat, pág. 6)
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ponto de equilíbrio
A mídia cobriu o seqüestro do
jeito que sabe: ao vivo, em cores,
berrante, reiterada e veemente. Só
que agora o destino, os fados, o tal
deus de Patrícia ou a audácia de
FDP - juntos ou separados - mostraram que a mídia ainda não conseguiu encontrar seu ponto de
equilíbrio, seu padrão de responsabilidade. Pendurada num pêndulo
doido, omite-se ou se assanha.
Emascula-se ou exacerba. Evapora
ou fumega. (Caderno B, página 10)
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Veneza recebe
Norbert Elias fala
de velhice e morte
Aos 85 anos, coberto de glórias,
o sociólogo Norbert Elias começou a se preparar para a morte. E
éscreveu um livro que é uma espécie de síntese de tudo o que já representou para a humanidade esse
processo tão natural quanto perturbador. Em 1990, oito anos depois
da publicação do tocante A solidão
dos moribundos, só agora editado
no Brasil, o autor de clássicos como O processo civilizatórío e A sociedade de corte faleceu. (Págs. I e 2)

2" Edipao Atendimento ao assinante
Venda em banca para 0800-707-2000
RJ, MG, ES, SP: Servigo ao anunciante
R$ 1,50 (21) 2516-5000

nossos restauradores

livres

AMORIM
CLAUDIA AMORIM

de

ficam

de

multa

, ¦
doisanosasas emHá
Ha pelo menos dois
onibus do Estado do Rio inpresas de ônibus
ÉE hoje o grande dia. O pedreiro
pedreiro
'
Transito Brasio
Código
Codigo de Trânsito
fringem
Manoel Iran (foto), 38 anos, que
que
fringem
lei, toda
t(^a em?
Por
leiro
impunemente.
avião, embarca
num
je'<
nunca entrou num
o
identifica?
recusa
a
se
vôo de seu
Italia no mesmo
mesmo
identificap
presa que
para a Itália
infração
uma
cometeu
motorista que
colega Eliseu Costa, 28 anos, 18
deve pagar multa administrativa, o
no Orfanato Lar da
deles vividos no
ffcgundo o
nao ocorre. A culpa, Sfegundo
PaQue que não
Joao Pessoa (PB). PaCriança,
Crian^a, em João
EdSardo Chuapresidente
presidente do Detran, EdÕardo
ra a temporada de dois meses e
orgao que, embora
Vehy, hy, é6 do próprio
proprio órgão;
meio de aperfeiçoamento
aperfeigoamento em Veseja seja responsável
emissao de
responsavel pela
pelu emissão
Jose
.
operario José
neza parte ainda o operário
¦
a chacobrou
nunfca
multas,
15%
das
anos
anos
^
em
78
Raimundo Pereira, que
"segunda
"segundii
diz
Chuahy
multa".
mada
Eles
Eles
mada
Brasil.
de vida jamais saiu do
"no
são
muito
coisas
sao
as
Detran
braX
que
estão
estao entre os 34 restauradores brag
funcionacomplicadas"
complicadas' e já
240
*v."
ja demitiu funcionásileiros selecionados entre 240
causa
de
omissões
omissoes
rios
nos
graves,
Monu1^
candidates pelo programa Monucandidatos
Por
por
UB&ttip
simples,
mas mas informa que, semana que vem,
menta
riienta - na maioria gente simples,
come^arao a ser feitas e
as cobranças
cobran^as começarão
traas
que leva na bagagem anos de tras6 assim, a
motoristas
os
passarão,
passarao, só
2)
os
balho brafal.
braçal. (Continua na pág.
pdg. 2)
carteira.
na
(Pág.
(Pdg. 16)
perder perder pontos
9D|

|

*

V

>

J

SÁBADO, I" DE SETEMBRO DE 20Õ1

JORNAL DO BRASIL
Página

DORA
COISAS

monumenta:

ME
KRAMER
DA

POLÍTICA

Ari'cndi^ao

do

publico
poder
A última coisa que se pode dizer é que terminou
tudo bem no seqüestro de Patrícia Abravanel e posterior invasão de domicílio, quando um dos bandidos voltou ao local do crime e fez o pai da moça, o
empresário Silvio Santos, refém de sua própria
rendição. As circunstâncias permitiram que as vidas mais visíveis em jogo fossem salvas.
É, sem dúvida, motivo de alívio, não obstante
tenham se perdido outras duas vidas. Anônimas, de
dois policiais que, por imprudência ou razões que
não interessam aqui, foram Vítimas do mesmo que,
no dia anterior, era glamorizado na TV em discurso produzido por um misto de confusão emocional,
estupor religioso e justiça social de almanaque.
Só o fato de o caso ter terminado mal para os
profissionais, já justifica que se reiativize o finai
feliz. Antes de passarmos a outros pontos nos quais
se confundem infelicidades, equívocos, erros grosseiros e conseqüências nefastas, sobrou uma lição
que tomara tenha sido aprendida por aqueles que
com tanta desenvoltura atuaram no que parecia o
capítulo final do drama: violência e segurança púbíica só integram o show da vida como tragédia,
sejam os alvos ricos ou pobres.
É evidente que o distanciamento dos fatos nos
confere a vantagem da frieza em relação aos que
estão diretamente envolvidos nos dramas no momento exato em que ocorrem, sempre expostos ao
risco do erro.
Isso é uma coisa. A outra é a inexistência tle
instâncias eficientes para negociar com um rapaz
de 22 anos de idade, exaurido, ferido e decidido a
se entregar, a ponto de se tornar necessária a presença da maior autoridade do estado na cena do
crime.
Equivocou-se o governador Geraldo Alckmin ao
ceder às exigências do seqüestrador e ir ter com ele
para dar pessoalmente garantias de vida? Evidente
que errou, Mas não errou sozinho nem era, com
certeza absoluta, a melhor atuação que Alckmin
sonhou para si.
O governador deve ter
feito todas as contas de /\ violência só integra
. ¦
.
custo e benefício antes
,
de concordar em se diri- o show da vida como
tragédia, sejam seus
gir àquela casa no Morambi. Pela soma dc fa- ,.icos „„
|,„.s
1
tores que desconhecemos, viu-se sem opção.
Por exibição marqueteira não foi, porque não faz o
estilo. Por cálculo político, muito menos.
O cidadão comum, notadamente o paulistano,
tem opinião conhecida sobre o tratamento a ser dado a bandidos. E a fidalguia não se inclui nesse
cardápio. Portanto, do ponto iie vista eleitoral é allamente improvável que o governador tire algum
proveito do gesto.
Não teve, isto sim, firmeza e tirocínio para notar que. à falta de gente com qualificação profissional adequada às exigências do momento, ficou ele
exposto não apenas a uma situação de risco objetivo, físico mesmo, como daqui para a frente precisará arrumar um bom argumento para fugir à intermediação de seqüestras de não-ilustres.
Se os seqüestradores do gerente da joalheria ou
do dono da loja dc bairro exigirem que vá, terá de
ir. Sob pena de consolidar na população a certeza
de que uns são mais iguais que outros perante a lei.
As coisas também não teriam chegado ao ponto
em que chegaram se a polícia não tivesse abandonado a vigilância da Silvio Santos com o seqüestrador
ainda solto, Lá estava, por exemplo, uma produtora
da TV Bandeirantes cumprindo o dever de não deixar o campo com os acontecimentos em curso. A
mesma lógica não pautou a ação da polícia.
E, assim, eis a situação dramática em que estamos metidos: do iado dc cá, o aparato armado, a inteligência, a experiência e, mais que isso, a vantagem numérica. Do lado de lá, um pobre diabo que
dormiu no mato a noite inteira ao lado do local do
crime, sem ser importunado.
Foi finalmente preso, mas ao custo de duas vidas, do precedente terrível aberto pelo governador
e da evidência de que somos todos reféns, não da
sofisticação do crime, mas da desarticulação do
Estado para fazer frente àquele que, nas pesquisas
de opinião, aparece como o primeiro item da preocupação da sociedade: a segurança pública.
Na quinta-feira, não foi Fernando Pinto quem se
entregou, mas o Poder Público que se rendeu.
[j
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Veneza

Curso de aperfeiçoamento vai transformar operários de restauração em professor&
Andrea CapeHa
Otniiniiíiçõò ila l'wlgmo
CLAUDIA AMORIM
Alguns dos artífices restauradores ainda acham que é sonho,
outros falam em milagre. Nem
uma coisa nem outra. O estágio
no Centro de Conservação e Restauro de Veneza - com direito à
presença do ministro da Cultura,
Francisco Weffort, no embarque
no Aeroporto Internacional Tom
Jobim (RJ) - é obra de um programa de preservação do patrimônio
histórico nacional. Orçado em
mais de US$ 200 milhões, com
recursos do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (US$ 62,5
milhões), do orçamento da União
(US$ 62,5 milhões) e da contrapartida de estados, municípios e
fundações, o Monumenta prevê,
na etapa veneziana - calculada em
R$ 620 mil - gastos com visitas a
museus e obras, hospedagem, alimentação, passagens aéreas, aulas
com tradução simultânea em português e uma bolsa de R$ 1,5 mil
mensais para cada participante.
O objetivo do curso é formar
professores, segundo o consultor
em educação Aminí Aur, um dos
responsáveis pela seleção. Os
mestres-artífices formados em Veneza vão lecionar em três centros
de educação profissional para restauro e conservação, a serem abertos no Rio de Janeiro, em Ouro
Preto (MG) e em Olinda (PE). A
iniciativa visa a combater a escassez de mão-de-obra especializada
em restauração no Brasil.
Mão na massa - A opção por
selecionar para o curso carpinteiros, pintores, pedreiros, ferreiros,
canteiros (operários que lavram a
pedra) e estucadores (artífices que
dão forma aos ornatos), gente que
põe realmente a mão na massa,
permitiu que fossem recrutados
brasileiros de diferentes níveis sociais e de escolaridade.
Nascido e criado em meio ao
casario colonial de Leopoldina
(MG), Manoel Iran Silva Apolinário tomou gosto pelas construções
de época e decidiu cedo a profissão que queria seguir: a de arquiteto. Era o único que já tinha um
sonho de carreira entre os onze irmãos. Mas o sonho durou pouco.
Aos 8 anos, Manoel começou a
prestar pequenos serviços em canleitos de obras para ajudar a família. Aos 12 abandonou os estudos,
depois de concluir o antigo pri"O
meiro grau, e virou pedreiro.
restauro é mais interessante, mais
bonito, exige mais habilidade. Assim fico mais perto da profissão
que queria", diz ele, que começou
a fazer restauração depois de qualio anos como pedreiro no Rio.
As obras de restauração do Solar da Imperatriz e do Palácio Laranjeiras são algumas das que levaram seu dedo, ou melhor, sua

0 TEMPO NO RIO
PREVISA0 PAHA OS PRQXIM0S DIAS
Ho|e
V\ Parcialmente Min Max
nublado 20 32
,(
Umltlade rolaliva: 70%
AmanhS
Parcialmente ^in ^ax
'¦r
\ nublado 21 31
Umidade rolaliva: 75%
Segunda
Parcialmente win Max
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Umidado relativa: 70%
S0L
->k--Aí- Nascente:
'>tv Poente:
-Hv 06M03
17h42
Crescente: Cheia:
25/8 V--' 02/9
Minguante: Nova:
10/9 17/9
0 TEMPO NO BRASIL
Região Sul
Calor em toda a região com chuvas em
lorma do pancadas no Rio Grande do Sul
Região Sudeste
Sol e calor no Sudeste, com pancadas de
chuva no Espirito Santo
Região Centro-Oeste
Dia de sol com variação de nuvens no
período da taide. mas sem chuvas
Região Norte
0 calor causa aumento de nebulosidade e
pancadas do chuva a tarde
Região Nordeste
Tempo instável com chuvas na faixa lesto,
abrangendo litoral o Zona da Mata

Veneza
Paldcio Laranjeiras: dois meses e meio em Venezfi
restauragao do Palácio
Manoel Iran participou da restauração
espátula,
colher.
espatula, seu pincel e sua colher.
Manoel
Atualmente, as maps
mãos de Manoel
servico da recuperação
recuperacao dos
dos
estão
estao a serviço
capitéis das colunas do castelo da
Fundação Oswaldo Cruz, um dos
poucos exemplares brasileiros da
arquitetura neomourisca, inspirado no Palácio de Alhambra, de
Granada (Espanha).
Seleção - A oportunidade
concedida a operários que adquiriram seu saber na prática é defendida pela comissão de seleção.
Para José de La Pastina Filho, diretor, no Paraná, do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, "é uma chance de valorizar esse trabalho. Alguns dos
candidatos me impressionaram
bastante". O paraibano Eliseu foi
um deles. Ao atingir a maioridade
e deixar a instituição filantrópica
onde foi criado desde bebê, o rapaz sofreu com a falta de mercado
para suas finas habilidades de pedreiro e pensou em virar motorista de caminhão. Foi quando o diretor do orfanato que lhe serviu de
lar lhe fez o convite para trabaIhasse na construção de uma nova
entidade beneficente.
Pastina lembra com emoção o
teste do rapaz. "Pedimos que Eliseu simulasse o primeiro dia de
aula que daria, e ele encarnou o
espírito do preceptor", conta. Eliseu tratou os membros da comissão julgadora como discípulos por
20 minutos, exortou-os a trabalharem duro e manterem a determinação e a ética. Justificou a lição
resumindo sua história. Ao final,
Pastina e o outro encarregado da
seleção estavam emocionados.
"Ele empolgou. Eu estava impôssibilitado de dar notas, de tanta
emoção. Resolvemos então conhecer os outros candidatos e julgá-lo só depois de todos se apresentarem." Havia duas vagas naquela fase do processo. Eliseu fi-

nota riz, dizem que eu sou uma arquicou em segundo lugar, com nota
mao na massa. Mal
Mat
experienle primeiro
57, abaixo do experiente
p5e a mão
primeiro teta que põe
opcao."
62.
foifoi uma opção."
colocado, com 62.
Leila dos Santos, 34, também
Renda extra - Outro que iriipressionou o professor foi Hamil- tem curso superior. Formada erfi
ton de Souza, 45, escultor que co- história, parte para a Itália corno
meçou a usar no calcário o formão pintora. Munida de bisturi, partide carpinteiro e outras ferramentas cipou da decapagem mecânica
"E de um
que permitiu a volta das cores onpara ter uma renda extra.
enorme talento. Minha esperança é ginais às paredes do Supremo Trique suas maravilhosas esculturas bunai Federal. Os painéis murai'?
sejam descobertas". O mais im- de Di Cavalcanti do Teatro Joaó
pressionante é que Hamilton havia Caetano também passaram pòr
levado dois tiros em um assalto seus pincéis.
Mestre canteiro - Os 34 bràuma semana antes da seleção, e
saiu do hospital no dia da avalia- sileiros que viverão os próximos
ção. A portada da Igreja do Monte 75 dias entre gôndolas e pontes
e o trabalho em pedra de Lioz para são, quase todos, representantes de
o Teatro de Santa Isabel, de 1750, profissões em extinção - quadro
ambos em Olinda, contaram com que o projeto pretende reverter.
Um exemplo é José Raimundo Pesua destreza no ofício da cantaria.
Geraldo e André dos Santos, reira, de 78 anos, o seu Juca de Oucomo o último
pai e filho, também foram selecio- ro Preto, conhecido
"Comecei
nados. Seu Geraldo, 54, ex-tornei- mestre canteiro.
quando
ro mecânico, passava para o meni- quebrou uma peça, tentei consèrno, nas horas de folga, a habilida- tar, deu certo. Não me deram mais
de com gradis, balcões e ferro- sossego", relata. Sobre a viagem, a
lhos. André, 20, se empolgou com vida e o ofício, seu Juca mantém a
"Numa idade
a profissão de ferreiro e optou pe- mesma modéstia.
Io curso de Engenharia Metalúrgi- dessa, falaram pra eu fazer inserica. "Veneza vai ser ótimo. Meus ção. Uai, não tem problema, eu faamigos pedem para eu arrumar ço. As minhas duas aposentadorias
não dão pra viver, então, graças a
um lugarzinho na mala."
Também passageiro do vôo pa- Deus, estou trabalhando. Se um
ra a Itália, o gaúcho Cassiano Fer- trem cisma de estragar, a gente vai
reira, 36, terminou o segundo lá e conserta. É muito bom, porque
grau, trabalhou como barman e a gente está vivendo, senão, é parar
demorou algum tempo para co- e esperar a morte."
O arquiteto especializado èm
meçar a lidar com estuque, ativi"Fi- conservação de estruturas histórjdade que exerce há três anos.
quei louco de felicidade quando cas Cyro Lyra, membro da coniisr
soube que fui escolhido." Ele e a são de avaliação, acredita que a
sócia Cristina Rozisky, 28, plane- temporada na Ilha de São Sérvulo,
javam viajar por conta própria pa- em Veneza, vai reforçar a aut<>
"A
ra a Europa para se aperfeiçoar na confiança dos profissionais:
profissão. Arquiteta, Cristina cos- viagem servirá para alargar os co1
tuma ouvir insinuações esnobes nhecimentos. Eles, que são humií"Tra- des e sempre lutaram
com relação ao seu trabalho.
para aprén1
balhei com material de demolição der, vão ver que trabalham muilo
na casa de uma amiga e me en- bem com menos recursos do que
contrei. As pessoas torcem o na- os italianos."

Sol e temperaturas em rápida elevação durante
a manhã, o que causa mais uma tarde de calor
em todo o estado. Entre o período da tarde e
noite, a quantidade de nuvens aumenta,
principalmente ao longo da taixa litorânea,
mas são poucas as condições de chuva
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"errar

Empresário diz que teria sido morto sem presença de governador, que faria tudo de novo por preferir
VSCONCELO QUADROS
b'
grsÃO PAULO - O empresário e
esentador de TV Silvio Santos
íendeu ontem o governador de
$jp Paulo, Geraldo Alckmin, criado por especialistas em seguinça
por ter participado da ne~
ciação para libertar o dono do
JT. Refém durante quase sete
bras de Fernando Dutra Pinto ue havia seqüestrado sua filha
Patrícia Abravanel e anteontem,
nado de um revólver e uma
pistola, voltou a invadir sua casa,
• Morumbi - Silvio disse à RáÜo Jovem Pan que, sem a intertrência de Alckmin, ele e outras
essoas poderiam estar mortas.
.'"Posso garantir que, se o gojfernador não fosse ontem (an- tenho
JtOntem) à minha casa
SÉtteza, não é um palpite -, eu
|*8leria ter morrido. O Fernando
(Certamente morreria e mataria
três ou quatro policiais que lá estayam. O Fernando não queria ir
j>reso de forma alguma", relatou.
Ó próprio governador disse ontem que faria tudo de novo para
"Prefiro errar
salvar vidas.
pela
ação dc que pela omissão", disse
Alckmin.
/Telefonema - O dono do
SBT telefonou para a Rádio Jovem Pan depois de ouvir no rádio
de seu carro, enquanto ia para o
íjçabalho 11a manhã de ontem, 11111
debate em que a decisão de Alckmin era questionada. Silvio, que
ligou da sede de sua emissora,
contestou as críticas feitas ao governador e deu seu testemunho.
"Ele
(Fernando) nunca esteve 1111ma prisão. Conversou comigo e
disse que tinha uma possibilidade
em 100 de entrar na minha casa,
mas que essa era a única forma
de. não matar e de não morrer",
contou o empresário, em relato
que a Jovem Pan pôs no ar. Ele
não quis responder outras perguntas relacionadas ao caso, li-

Lula

mitando-se a defender o governador Geraldo Alckmin e a descrever o comportamento de Fernando.
Silvio contou que o seqüestrador tinha duas armas carregadas
- um revólver calibre 38 e uma
pistola 380 e, apesar de cercado
pela polícia, demonstrava tranqüilidade e dizia que só se entregaria"O na presença de Alckmin.
que estão comentando sobre o governador é uma injustiça
porque ninguém estava lá nos
acontecimentos. Era grande a
quantidade de policiais militares
com capacetes e escudos, mas a
coragem que o Fernando tinha de
.morrer era a mesma de também
me matar, se isso fosse necessálio. E matar quantos policiais ele
pudesse antes de morrer", afirmou.
Fernando é descrito por Silvio
"incrivelmente rápido" e
como
dono de "uma inteligência fora
do comum". Segundo o apresentador, o seqüestrador sabia do risco que corria por ter matado dois
policiais e também demonstrava
que, aos 22 anos, sem nunca ter
sido preso, não queria entrar numa penitenciária.
Experiência - Além das criticas dos especialistas em segurança, o governador Alckmin foi
condenado ontem por um dos
seus prováveis adversários políti-"
cos 11a campanha eleitoral de
2002, Paulo Maiuf. O ex-prefeito
distribuiu nota afirmando que a
atitude do governador de aceitar
a imposição do seqüestrador abre
um precedente perigoso. Maluf
chamou Alckmin de inexperiente
e disse que as negociações com
bandidos fazem parte do trabalho
"Ele
da polícia especializada.
não poderia ter aceito a chantagem de um assassino", afirmou.
Alckmin rebateu a crítica do ex"O
problema do Maluf
prefeito.
não é com a política. E com a po-

envolvimento

critica

O presidenciável do PT, Luiz
lijácio Lula da Silva, e o governador do Acre, Jorge Viana, do
mesmo partido, criticaram ontem
a,participação do governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin (PSD,B), na negociação com o
seqüestrador Fernando Dutra
Pinto para libertar o empresário
Silvio Santos.
Viana disse que Alckmin não
deveria ter cedido ao apelo do
seqüestrador para que ele fosse
ao local. E que a aceitação dessa
exigência abre um precedente pe"Nós não
rigoso.
podemos ceder
ap bandido. Principalmente a um

Presença

seqüestrador", disse o governador do Acre.
Lula bateu 11a mesma tecla.
"O
governador abriu um precedente muito perigoso, porque, a
partir de agora, pode ser que
qualquer vítima de seqüestro
queira que o governador seja o
interlocutor disso. E a aí vai ficar
complicado", criticou o presidente de honra do PT.
"Hoje chamaram o
governador. Amanhã vão chamar o presidente da República, depois vão
chamar 0 papa", exagerou o presidenciável, que não soube dizer
o que faria se estivesse no lugar

será

lícia. E a experiência dele eu não
quero ter."
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Marco Vinício Petrelluzzi, disse que a presença do governador foi decisiva
para a rendição do seqüestrador e
a libertação de Silvio Santos,
mas que ele não participou das
negociações. Alckmin conversou
com o empresário cercado de um
aparato policial, seguiu todas as
normas de segurança e apenas
garantiu, num rápido diálogo
com o apresentador, que Fernando teria as garantias que a lei dá
"Só se negoa qualquer preso.
ciou o que se pode negociar nessa hora", afirmou Petrelluzzi.
Na conversa com Silvio Santos, o secretário também se comprometeu a dar as garantias a
Fernando e pediu a presença de
um juiz da Corregedoria dos Presídios de São Paulo. Mas o seqüestrador não aceitou, mostrando-se irredutível. Coube então a
Silvio Santos informar que só a
presença de Alckmin evitaria
uma tragédia.
A ousadia do seqüestrador de
voltar à mansão do Morumbi onde tinha entrado uma semana
antes para seqüestrar a filha de
Silvio Santos, Patrícia Abravanel
- foi complementada com a decisão de forçar a presença do governador de São Paulo no local.
Ao conseguir que Alckmin empenhasse a palavra, garantindo
sua integridade física, o seqüestrador diminuiu as probabilidades de ser morto na prisão, por
vingança de policiais ou agentes
penitenciários. Quem eventualmente pensar em executá-lo sabe
que o caso não cairia 11a rotina
dos crimes do sistema carcerário.
Para o consultor em segurança
Nélson Oliveira políticos não devem se envolver em negociações.
Esta tarefa deve ser conduzida
por profissionais treinados.

usada

"Se fosse o
de Alckmin.
governador eu não sei se iria ou não",
disse. "Mas não sei se ele iria em
qualquer outro seqüestro em que
a vítima não fosse uma pessoa
importante como o Silvio Santos", especulou Lula.
"É
preciso enfrentar o crime
organizado mexendo na estrutura
de poder desse país, 11a estrutura
econômica desse país e, ao mesmo tempo, é preciso ter uma política econômica capaz de garantir que o nosso jovem tenha perspectiva de trabalho e de estudo e
que não precise cair na bandidagem", afirmou Lula.

pela

L

SÃO PAULO - O advogado do
seqüestrador Fernando Dutra Pinto, Laércio dos Santos, disse ontem
que tentará provar que seu cliente
não tem uma personalidade violenta e admitiu que pode trabalhai"
com a possibilidade de que os dois
policiais mortos na quarta-feira à
noite em Barueri possam ter sido
alvejados um pelo outro - o cha"O
mado fogo amigo.
próprio secretário de Segurança de São Paulo, Marco Vinicio Petrelluzzi, admitiu que ocorreram equívocos na
operação. Essa hipótese (de um
policial ter acertado o outro) não é
descartada pela defesa. Veja bem,
não foi o Fernando quem falou issp. Ele não nega, nem afirma nada
sobre os crimes. O Fernando está
se resguardando no direito constitucional de se manter calado e só
falar em juízo", afirmou.
"se
De acordo com o advogado,
algum crime foi cometido por Fernando", foi apenas um ato isolado.
"Se ele fosse uma
pessoa perigosa,
um monstro, o governador Geraldo
Alckmin não teria ido à casa de
Silvio Santos para negociar sua
rendição". Já o delegado de polícia
do Departamento de Investigações
sobre Crimes Patrimoniais (Depatri), Itagiba Franco, discorda. Para
ele, Fernando é "frio e calculista".
"Ele demonstrou isso
quando rua-

SSo Paulo - Sebastião Morelra/AE

SlSlfcSJRWs...
Silvio Santos, dirigindo seu carro, sem seguranças, acena ao voltarpara casa no Morumbi

Ainda

sem

FABIANA MARINELLO
Agência JB
SÃO PAULO - As sete horas
de terror vividas por Silvio Santos na quinta-feira não mudaram a rotina repetida por ele há
pelo menos 20 anos. Pela manhã, o empresário voltou ao volante de seu Lincoln Continental ano 1994 e seguiu para o Sistema Brasileiro de Televisão
(SBT). Mantido refém por Fernando Dutra Pinto, o empresário continua não demonstrando
qualquer preocupação com a segurança particular. Como de
costume, nenhum segurança o
acompanhou.
Silvio Santos saiu de casa por
volta das 8h. A despreocupação,
no entanto, não foi apenas com o

esquema de segurança. O carro
do apresentador, com placa DRP
9999, furou o rodízio municipal
de veículos, que proibia ontem a
circulação de carros com placas
final 0 e 9 entre às 7h e lOh e
também das 17h às 20h.
Silvio dirigiu por cerca de 30
minutos até chegar à sede do Sistema Brasileiro de Televisão
(SBT), na Rodovia Anhangüera,
11a Grande São Paulo. Ele gravou
a programação dominical, que
inclui o Show do Milhão, Tentaçãô, entre outros.
Silvio não se preocupou em
intensificar sua segurança, mas
a Polícia Militar sim. Ao contrário do que ocorreu após o
fim do seqüestro de Patrícia,
quando a casa ficou totalmente
à mercê de Dutra Pinto, uma

Polícia
SÃO PAULO - Após tentar camuflar a participação de uma
mulher em seu seqüestro, a estudante Patrícia Abravanel, 23
anos, voltou atrás e forneceu informações sobre as çaracterísticas físicas de Jenifer, a namorada
de Fernando Dutra Pinto. Durante os dias em que permaneceu no
cativeiro, a filha de Silvio Santos
passou boa parte do tempo em
sua companhia. Quando foi solta.
Patrícia não quis falar sobre a
participação de uma mulher 110
seqüestro.
Policiais da Divisão AntiSeqüestro estão à caça de Jenifer,

Kk

rodízio de placas
viatura foi colocada de plantão
em frente à residência por tempo indeterminado
Na mansão da família a movimentação ficou por conta dos
entregadores de flores e carteiros. As filhas de Silvio e a mulher, íris, preferiram ficar em
casa durante o dia. No início da
noite, Patrícia saiu com algumas amigas.
O presidente do rabinato da
Congregação Israelita Paulista,
Henri Sobel, foi até a residência da família por volta das
17h.A intenção era dar uma
bênção antes do pôr do sol,
quando os judeus, na sexta-feira entram no dia dedicado ao
Shabat. Os seguranças inforiiiaram que não havia ninguém
na casa para recebê-lo.

Jenifer
delegado Itagiba Franco, do Departamento de Investigações sobre Crimes Patrimoniais (Depatri), disse ontem, às 18h30, que a
"questão de
prisão de Jenifer era
poucas horas". O secretário de
Segurança Pública, Marco Vinício Petreluzzi, também parecia
otimista. No início da tarde, disse que a polícia procura Jenifer
na região metropolitana de São
Paulo. Funcionários do hotel de
Barueri onde Fernando matou
dois policiais num tiroteio, na
quarta-feira, disseram ter visto o
seqüestrador acompanhado de
uma moça, que seria Jenifer.

Companhia

NOTA
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caça

mas acreditam que haja outros
integrantes da quadrilha foragidos. No dia do seqüestro de Patrícia, a polícia trabalhava com a
versão de que dois falsos carteiros e quatro homens encapuzados
invadiram a mansão do apresentador. Além de Fernando Pinto,
estão presos Esdras Dutra Pinto,
seu irmão, e Marcelo Santos. Vizinhos disseram ter visto pelo
menos duas mulheres no sobrado
usado como cativeiro da estudante.
Jenifer namorava Fernando há
um ano, segundo o advogado do
seqüestrador, Laércio Santos. O

II
?II
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segurança

Silvio dirige meia hora e não obedece

defesa
São Paulo - Manoel de Brito

JESUAN XAVIER
Agência JB

pela ação"

DE

Vale do Rio Doce

ESCLARECIMENTO

A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, tendo em vista o conteúdo de comunicação à
imprensa a respeito de expedição de parecer pela Secretaria de Direito Econômico SDE
repudia,
logo
desde
o
Companhia,
anti-competitivas
de
supostas
que
indicativo
pela
práticas
vem a público esclarecer o que se segue:
1. O julgamento sobre questões de conduta de mercado é de competência exclusiva do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, que tem autonomia administrativa
para decidir definitivamente em função dos elementos trazidos ao processo.
2. A CVRD, após a regular publicação do parecer da SDE, se manifestará, nos autos,
mesmo porque se trata de questão eminentemente técnica, buscando evitar polemização
de outra natureza.

Advogado diz que policiais podem ter morrido por fogo amigo
giu à voz de prisão e matou dois
policiais". Itagiba confirmou que
Fernando se recusou a prestar de"Ele foi autuado
poimento oficial.
em flagrante e pediu para não prestar depoimento agora, o que é um
direito dele".
Pena máxima _ O promotor do
Ministério Público, Dimitrios Eugênio Bueri, disse que vai pedir a
pena máxima para todos os sete
crimes pelos quais Fernando vai
ser acusado: extorsão mediante
seqüestro, formação de quadrilha,
porte ilegal de anuas, duplo homicídio, tentativa de homicídio e cár"Sua
Cere privado.
pena pode che-

gar a 100 anos", frisou. Fernando
está preso no Centro de Detenção
Provisória (CDT) de Belém, zona
Leste da capital paulista. No mes1110 local, encontram-se detidos seu
irmão, Esdras Dutra Pinto, e Marceio dos Santos, que também teriam participado do seqüestro da
filha de Silvio Santos.
O advogado Laércio dos Santos
disse que Esdras apresenta alguns
"origem estranha".
ferimentos de
Segundo ele, Esdras mostrou um
corte na boca e em um dos supercílios. "O Fernando está bem, mas
o Esdras está com vários hematomas estranhos", disse ele.

3. De qualquer modo, faz-se necessário esclarecer desde já que a Companhia repele as
impróprias acusações contidas no parecer da SDE caso este, efetivamente, contenha os
termos veiculados na imprensa.
4. Quanto à declaração transcrita pela mídia de que tal parecer poderia servir de subsídio no
na
julgamento do processo de privatização da CVRD, a Companhia estranha a referência
o
competente,
órgão
definitiva
decisão
de
foi
objeto
que
o
assunto
em
pelo
medida
já
que
é certamente de pleno conhecimento público e das autoridades, mesmo porque publicada
na imprensa oficial, preferindo confiar no respeito aos princípios constitucionais da
inatacabilidade da coisa julgada, garantia que ó do Estado de Direito.
A CVRD reitera seus compromissos éticos com as leis em vigor e as melhores práticas de
conduta comercial rejeitando firmemente acusações extemporâneas e desprovidas de
fundamento técnico. A Companhia se pautará por manter seus acionistas e o público em
geral devidamente esclarecidos sobre o assunto.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2001
Companhia Vale do Rio Doce
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Empresário diz que teria sido morto sem presença de governador, que faria tudo de novo
por preferir
íYASCONCELO quadros
£*- SÃO PAULO - O empresário e
Sípresentador de TV Silvio Santos
defendeu ontem o governador de
,'áão Paulo, Geraldo Alckmin, criIticado por especialistas em segufòhça por ter participado da nettfciação para libertar o dono do
SBT. Refém durante quase sete
3§oras de Fernando Dutra Pinto ftue havia seqüestrado sua filha
{Patrícia Abravanel e anteontem,
Eàrmado de um revólver e uma
fj|istola, voltou a invadir sua casa,
Morumbi - Silvio disse à Ráralo Jovem Pan que, sem a interaprência de Alckmin, ele e outras
ressoas poderiam estar mortas.
"Posso
S;
garantir que, se o goíÇsrnador não fosse ontem (anH^ontem) à minha casa - tenho
í$rteza, não é um palpite -, eu
S|2Òderia ter morrido. O Fernando
certamente morreria e mataria
três ou quatro policiais que lá estavam. O Fernando não queria ir
'Opreso de forma alguma", relatou.
próprio governador disse ontem que faria tudo de novo para
'salvar
vidas. "Prefiro errar pela
ação do que pela omissão", disse
Álckmin.
Telefonema - O dono do
'SBT
telefonou para a Rádio Jovem Pan depois de ouvir no rádio
de seu carro, enquanto ia para o
trabalho na manhã de ontem, um
debate em que a decisão de Alck"min
era questionada. Silvio, que
ligou da sede de sua emissora,
contestou as críticas feitas ao governador e deu seu testemunho.
"Èle
(Fernando) nunca esteve numa prisão. Conversou comigo e
disse que tinha uma possibilidade
em 100 de entrar na minha casa,
mas que essa era a única forma
de não matar e de não morrer",
contou o empresário, em relato
que a Jovem Pan pôs no ar. Ele
não quis responder outras perguntas relacionadas ao caso, li-

Lula

O presidenciável do PT, Luiz
Inácio Lula da Silva, e o governador do Acre, Jorge Viana, do
mesmo partido, criticaram ontem
a participação do governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), na negociação com o
seqüestrador Fernando Dutra
Pinto para libertar o empresário
Silvio Santos.
Viana disse que Alckmin não
deveria ter cedido ao apelo do
seqüestrador para que ele fosse
ao local. E que a aceitação dessa
exigência abre um precedente perigoso. "Nós não podemos ceder
ao bandido. Principalmente a um

Presença
JESUAN XAVIER
Agência JB
SÃO PAULO - O advogado do
seqüestrador Fernando Dutra Pinto, Laércio dos Santos, disse ontem
que tentará provar que seu cliente
não tem uma personalidade violenta e admitiu que pode trabalhar
com a possibilidade de que os dois
policiais mortos na quarta-feira à
noite em Barueri possam ter sido
alvejados um pelo outro - o chamado fogo amigo. "O próprio secretário de Segurança de São Paulo, Marco Vinicio Petrelluzzi, admitiu que ocorreram equívocos na
operação. Essa hipótese (de um
policial ter acertado o outro) não é
descartada pela defesa. Veja bem,
não foi o Fernando quem falou issò. Ele não nega, nem afirma nada
siôbre os crimes. O Fernando está
se resguardando no direito consti-

será

SÃO PAULO - A Delegacia
Especializada
Anti-Seqüestro
(Deas) está investigando a participação de uma quinta pessoa no
seqüestro de Patrícia Abravanel,
filha do empresário Silvio Santos. Seu nome seria Valdemir, 25
anos, cerca de 1,75m de altura,
cabelos escuros e cavanhaque. A
informação foi dada ao delegado

usada

teria

de Alckmin. "Se fosse o governador eu não sei se iria ou não",
disse, "Mas não sei se ele iria em
qualquer outro seqüestro em que
a vítima não fosse uma pessoa
importante como o Silvio Santos", especulou Lula.
"É
preciso enfrentar o crime
organizado mexendo na estrutura
de poder desse país, na estrutura
econômica desse país e, ao mesmo tempo, é preciso ter uma política econômica capaz de garantir que o nosso jovem tenha perspectiva de trabalho e de estudo e
que não precise cair na bandidagem", afirmou Lula.

pela

tucional de se manter calado e só
falar em juízo", afirmou.
De acordo com o advogado,
"se algum crime foi cometido
por
Fernando", foi apenas um ato isolado. "Se ele fosse uma pessoa perigosa, um monstro, o governador
Geraldo Alckmin não teria ido à
casa de Silvio Santos para negociar sua rendição". Já o delegado
de polícia do Departamento de Investigações sobre Crimes Patrimoniais (Depatri), Itagiba Franco,
discorda. "Ele demonstrou ser frio
quando reagiu à voz de prisão e
matou dois policiais". Itagiba confirmou que Fernando se recusou a
"Ele
prestar depoimento oficial.
foi autuado em flagrante e pediu
para não prestar depoimento agora, o que é um direito dele".
Pena máxima - O promotor
do Ministério Público, Dimitrios
Eugênio Bueri, disse que vai pedir

Quadrilha
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Silvio
S/'/vio Santos, dirigindo seu
sen carro,
canv, sem
sent seguranças>
segmentals, acé/ía
acena ao voltar para casa no Morumbi
Morwnbi

Ainda

Wagner Giudici, do Deas, por
Esdras Dutra Pinto, preso com
Marcelo Batista Santos por participação no seqüestro de Patrícia.
Esdras é irmão de Fernando, o
mentor do seqüestro. Valdemir
teria participado da elaboração
do plano, mas abandonado tudo
nos primeiros dias do seqüestro conforme disse Patrícia no dia

?!
segurança

esquema de segurança. O carro
do apresentador, com placa DRP
9999, furou o rodízio municipal
SÃO paulo - As sete horas. de veículos, que proibia ontein a
de terror vividas por Silvio San- circulação de carros com placas
tos na quinta-feira não muda- final 0 e 9 entre às 7h e lOh e
ram a rotina repetida por ele há também das 17h às 20h.
Silvio dirigiu por cerca de 30
pelo menos 20 anos. Pela manhã, o empresário voltou ao vo- minutos até chegar à sede do Sislante de seu Lincoln Continen- tema Brasileiro de Televisão
tal ano 1994 e seguiu para o Sis- (SBT), na Rodovia Anhangüera,
tema Brasileiro de Televisão na Grande São Paulo. Ele gravou
(SBT). Mantido refém por Fer- a programação dominical, que
nando Dutra Pinto, o empresá- inclui o Show do Milhão, Teurio continua não demonstrando tação, entre outros.
Silvio não se preocupou em
qualquer preocupação com a segurança particular. Como de intensificar sua segurança, mas
costume, nenhum segurança o a Polícia Militar sim. Ao conacompanhou.
trário do que ocorreu após o
Silvio Santos saiu de casa por fim do seqüestro de Patrícia,
volta das 8h. A despreocupação, quando a casa ficou totalmente
110 entanto, não foi apenas com o à mercê de Dutra Pinto, uma
FABIANA MARINELLO
Agência JB

Polícia

SÃO PAULO - Após tentar camuflar a participação de uma
mulher em seu seqüestro, a estudante Patrícia Abravanel, 23
anos, voltou atrás e forneceu informações sobre as características físicas de Jenifer, a namorada
de Fernando Dutra Pinto. Durante os dias em que permaneceu no
cativeiro, a filha de Silvio Santos
passou boa parte do tempo em
sua companhia. Quando foi solta,
Patrícia não quis falar sobre a
participação de uma mulher no
seqüestro.
Policiais da Divisão AntiSeqüestro estão à caça de Jenifer,

caça

rodízio de placas
viatura foi colocada de plantão
em frente à residência por tempo indeterminado.
Na mansão da família a movimentação ficou por conta dos
entregadores de flores e carteiros. As filhas de Silvio e a mulher, íris, preferiram ficar em
casa durante o dia. No início da
noite, Patrícia saiu com algumas amigas.
O presidente do rabinato da
Congregação Israelita Paulista,
Henri Sobel, foi até a residência da família por volta das
17h.A intenção era dar uma
bênção antes do pôr do sol,
quando os judeus, na sexta-feira entram no dia dedicado ao
Shabat. Os seguranças informiram que não havia ninguém
na casa para recebê-lo.

Jenifer

mas acreditam que haja outros
integrantes da quadrilha foragidos. No dia do seqüestro de Patrícia, a polícia trabalhava com a
versão de que dois falsos carteiros e quatro homens encapuzados
invadiram a mansão do apresentador. Além de Fernando Pinto,
estão presos Esdras Dutra Pinto,
seu irmão, e Marcelo Santos. Vizinhos disseram ter visto pelo
menos duas mulheres no sobrado
usado como cativeiro da estudante.
Jenifer namorava Fernando há
um ano, segundo o advogado do
seqüestrador, Laércio Santos. O

delegado Itagiba Franco, do Departamento de Investigações sobre Crimes Patrimoniais (Depatri), disse ontem, às 18h30, que a
"questão de
prisão de Jenifer era
poucas horas". O secretário de
Segurança Pública, Marco Vinício Petreluzzi, também parecia
otimista. No início da tarde, disse que a polícia procura Jenifer
na região metropolitana de São
Paulo. Funcionários do hotel de
Barueri onde Fernando matou
dois policiais num tiroteio, na
quarta-feira, disseram ter visto o
seqüestrador acompanhado de
uma moça, que seria Jenifer.

defesa

a pena máxima para todos os sete
crimes pelos quais Fernando vai
ser acusado: extorsão mediante
seqüestro, formação de quadrilha,
porte ilegal de armas, duplo homicídio, tentativa de homicídio e cárcere privado. "Sua pena pode chegar a 100 anos", frisou. Fernando
está preso no Centro de Detenção
Provisória (CDT) de Belém, zona
Leste da capital paulista. No mesmo local, encontram-se detidos seu
irmão, Esdras Dutra Pinto, e Marceio dos Santos, que também teriam participado do seqüestro da
filha de Silvio Santos.
O advogado Laércio dos Santos
disse que Esdras apresenta alguns
ferimentos de "origem estranha".
Segundo ele, Esdras mostrou um
corte na boca e em um dos supercílios. "O Fernando está bem, mas
o Esdras está com vários hematomas estranhos", disse ele.

mais

sem

Silvio dirige meia hora e não obedece

envolvimento

seqüestrador", disse o governador do Acre.
Lula bateu na mesma tecla.
"O
governador abriu um precedente muito perigoso, porque, a
partir de agora, pode ser que
qualquer vítima de seqüestro
queira que o governador seja o
interlocutor disso. E a aí vai ficar
complicado", criticou o presidente de honra do PT.
"Hoje chamaram o
governador. Amanhã vão chamar o presidente da República, depois vão
chamar o papa", exagerou o presidenciável, que não soube dizer
o que faria se estivesse no lugar

pela ação"

Sfio Paulo - Sebastião Moreira/AE

mitando-se a defender o governa- lícia. E a experiência dele eu não
dor Geraldo Alckmin e a descre- quero ter."
O secretário de Segurança Púver o comportamento de Fernanblica de São Paulo, Marco Vinído.
Silvio contou que o seqüestra- cio Petrelluzzi, disse que a predor tinha duas armas carregadas sença do governador foi decisiva
- um revólver calibre 38 e uma para a rendição do seqUestrador e
pistola 380 - e, apesar de cercado a libertação de Silvio Santos,
pela polícia, demonstrava tran- mas que ele não participou das
qüilidade e dizia que só se entre- negociações. Alckmin conversou
com o empresário cercado de um
de Alckmin.
na
garia
"O presença
aparato policial, seguiu todas as
soestão
comentando
que
bre o governador é uma injustiça normas de segurança e apenas
porque ninguém estava lá nos garantiu, num rápido diálogo
acontecimentos. Era grande a com o apresentador, que Fernanquantidade de policiais militares do teria as garantias"Sóque a lei dá
se negocom capacetes e escudos, mas a a qualquer preso.
coragem que o Fernando tinha de ciou o que se pode negociar nesmorrer era a mesma de também sa hora", afirmou Petrelluzzi.
Na conversa com Silvio Sanme matar, se isso fosse necessário. E matar quantos policiais ele tos, o secretário também se compudesse antes de morrer", afir- prometeu a dar as garantias a
Fernando e pediu a presença de
mou.
Fernando é descrito por Silvio um juiz da Corregedoria dos Precomo "incrivelmente rápido" e sídios de São Paulo. Mas o sedono de "uma inteligência fora qüestrador não aceitou, mostrando comum". Segundo o apresen- do-se irredutível. Coube então a
tador, o seqüestrador sabia do ris- Silvio Santos informar que só a
co que corria por ter matado dois presença de Alckmin evitaria
policiais e também demonstrava uma tragédia.
A ousadia do seqüestrador de
que, aos 22 anos, sem nunca ter
sido preso, não queria entrar nu- voltar à mansão do Morumbi onde tinha entrado uma semana
ma penitenciária.
Experiência - Além das cri- antes para seqüestrar a filha de
ticas dos especialistas em segu- Silvio Santos, Patrícia Abravanel
rança, o governador Alckmin foi - foi complementada com a decicondenado ontem por um dos são de forçar a presença do goseus prováveis adversários políti- vernador de São Paulo no local.
cos na campanha eleitoral de Ao conseguir que Alckmin em2002, Paulo Maluf. O ex-prefeito penhasse a palavra, garantindo
distribuiu nota afirmando que a sua integridade física, o seqüesatitude do governador de aceitar trador diminuiu as probabilidaa imposição do seqüestrador abre des de ser morto na prisão, por
um precedente perigoso. Maluf vingança de policiais ou agentes
chamou Alckmin de inexperiente penitenciários. Quem eventuale disse que as negociações com mente pensar em executá-lo sabe
bandidos fazem parte do trabalho que o caso-não cairia na rotina
da polícia especializada. "Ele dos crimes1 do sistema carcerário.
Para o consultor em segurança
não poderia ter aceito a chantagem de um assassino", afirmou. Nélson Oliveira políticos não deAlckmin rebateu a crítica do ex- vem se envolver em negociações.
"O
problema do Maluf Esta tarefa deve ser conduzida
prefeito.
não é com a política. É com a po- por profissionais treinados.

critica

"errar

um

em que foi libertada.
A participação desse quinto
integrante da quadrilha seria menor. Como Marcelo, seria responsável por vigiar o local inicialmente escolhido para a entrega
do resgate de R$ 500 mil - em
Cotia, na Grande São Paulo.
Marcelo e Valdemir receberiam
R$ 10 mil cada pelo serviço.

Companhia
till
?ill
NOTA

DE

Vale do Rio Doce

ESCLARECIMENTO

A Companhia Vale dò Rio Doce - CVRD, tendo em vista o conteúdo de comunicação à
imprensa a respeito de expedição de parecer pela Secretaria de Direito Econômico - SDE
indicativo de supostas práticas anti-competitivas pela Companhia, o que desde logo repudia,
vem a público esclarecer o que se segue:
1. O julgamento sobre questões de conduta de mercado é de competência exclusiva do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, que tem autonomia administrativa
para decidir definitivamente em função dos elementos trazidos ao processo.
2. A CVRD, após a regular publicação do parecer da SDE, se manifestará, nos autos,
mesmo porque se trata de questão eminentemente técnica, buscando evitar polemização
de outra natureza.
3. De qualquer modo, faz-se necessário esclarecer desde já que a Companhia repele as
impróprias acusações contidas no parecer da SDE caso este, efetivamente, contenha os
termos veiculados na imprensa.
4. Quanto à declaração transcrita pela mídia de que tal parecer poderia sen/ir de subsídio no
julgamento do processo de privatização da CVRD, a Companhia estranha a referência na
medida em que o assunto já foi objeto de decisão definitiva pelo órgão competent^, o que
é certamente de pleno conhecimento público e das autoridades, mesmo porque publicada
na imprensa oficial, preferindo confiar no respeito aos princípios constitubiqrials da
- $
inatacabilidade da coisa julgada, garantia que é do Estado de Direito.
A CVRD reitera seus compromissos éticos com as leis em vigor e as melhores práticas de
conduta comercial rejeitando firmemente acusações extemporâneas e desprovidas de
fundamento técnico. A Companhia se pautará por manter seus acionistas e o público em
geral devidamente esclarecidos sobre o assunto.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2001
Companhia Vale do Rio Doce
>;
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Comissão

conclui
que

mentiu

Jader

Processo por quebra do decoro parlamentai* será baseado em três negativas do senador sobre desvio ocorrido no Banpará
Davi Zocoll ~ 29/8/2001
a secretaria-geral da Mesa do
FABIANO LANA
Ligações
Senado pela retenção, durante
perigosas
BRASÍLIA - Primeiro foi três meses, do requerimento que
"Nada".
boa parte ao fato de que Maria.
apenas uma palavra:
ABNOR GONDIM
pede ao Banco Central os relatoAuxiliadora não foi responsável
Depois, uma negativa mais vee- rios sobre o caso do Banpará. O
"Respondo
não" - secretário-geral da Mesa, RaiBRASÍLIA- O Ministério Pú- pela elaboração dos projetos de,
mente que
"Respondo negati- mundo Carreiro, entregará seblico Federal de Mato Grosso já Borges e não deveria ter com ele
e, pior último,
identificou cerca de 300 ligações nenhuma relação profissional.
vãmente, mais uma vez". Essas gunda-feira sua defesa ao ao
Em abril passado, a Polícia
telefônicas entre o empresário
três respostas devetn ser usadas presidente interino do Senado,
José Osmar Borges, acusado de Federal encontrou no escritório
contra o presidente interino do Edison Lobão (PFL-MA). Para
Jader
Barbalho se eximir de culpa pela demora,
fraudar a extinta Sudam em mais de Maria Auxiliadora um docu*
Senado,
de R$ 100 milhões, e o presiden- mento que a liga a Borges. Em
(PMDB-PA), para a abertura de alegará que a tramitação dos rete licenciado do Senado, Jader um resumo de aplicações finapr
processo por quebra de decoro querimentos é dever dos líderes
Ele
teria
mentido
da
e
do
Barbalho (PMDB-PA). Há pelo ceiras constavam, entre outros, o
Casa.
presidente
parlamentar.
Ameaças - Jader disse que
menos outros 50 telefonemas do projeto da mulher de Jader e os
aos colegas nas três vezes em
empresário para Maria Auxilia- seis do empresário - Pyramjd
que negou ter recebido dinheiro não pode ser julgado como exdesviado do Banco do Estado do governador na década de 80 dora Barra Martins, ex-contado- Agropastoril, Santa Júlia Agíp^
Pará (Banpará) entre 1984 e época do desvio no Banpará -,
ra da atual mulher de Jader, pecuária, Moinho Santo Antpmas como senador. Disse que o
1987.
Márcia Cristina Zaluth Centeno, nio, Saint Germany Agroindu^
As negativas de Jader estão Conselho de Ética só tem comem um projeto de criação de rãs trial, Royal Etiquetas e Pyramid
em Belém financiado pela Su- Confecções.
registradas nas notas taquigráfi- petência para julgar fatos ocorriBorges participava da socig-.
cas do depoimento que prestou dos no seu mandato parlamentar.
dam e suspeito de desviar R$ 9,6
aos
dade
com a fazenda no Pará porE
fez
ameaças
veladas
senadores
da
milhões.
a
outros
quarta-feira
Pesam contra Borges acusa- meio da Saint Germany, emprçn
comissão investigadora do Con- senadores.
"Não
selho de Ética. Como Jader não
ções de ter desviado R$ 133 mi- sa de confecções. Essa empresa
posso imaginar que,
lhões em seis projetos financia- montou uma espécie de filial rça
quis que o depoimento fosse por pressões da mídia ou de oudos pela Sudam no Mato Grosso. Flórida, a Amazon Trading
gravado, o coordenador da co- tios interesses, seja possível traNo caso da contadora, ela é acu- Group. Em maio de 1996, a
missão, senador Romeu Tunia zer aqui, por exemplo, o ex-predeterminou
sada
de ter fraudado a maioria Saint Germany associou-se a
sidente
José
Sarney,
seis
depor
(PFL-SP),
que
para
dos projetos irregulares aprova- Márcia Centeno para comprar a
taquígrafas acompanhassem a sobre possíveis denúncias sobre
dos pela Sudam na região da fazenda no Nordeste paraense.
sessão, que durou três horas. A seu primeiro mandato, em 1966;
Jader pode pagar pelo o que disse: mentira motiva cassação
Transamazônica. Para apadri- Em 1998, quando Jader comi
transcrição das notas ficou pron- o senador Jorge Bornhausen pelo exercício de seu primeiro gonhados políticos ligados ao prou a parte da Saint Germany
ta na noite de quinta-feira.
PMDB
local, a Superintendência na fazenda, a empresa recebeu
Parecer - Jader invocou o verno em Santa Catarina, nos
Pagando pela língua
Desenvolvimento
e
anos
então
de
José
da Amazô- R$ 21 milhões da Sudam.
do
ao
ser
70;
Coelho,
possível pedir
parecer
Um dos advogados de Borges; •
nia liberou cerca de R$ 231 miFrases do senador que podem
(Ao ser perguntado se rècebeu
procurador do Banco Central, senador Romeu Tuma que venha
•
recursos Ilegais do Banpará):
lhões. Em abril passado, Borges o juiz federal aposentado Pedro
comprometê-lo caso se comprove
que não apontou culpados do prestar eventualmente contas de
desvio no Banpará. O senador atos administrativos que pratie Maria Auxiliadora foram pre- Paulo Castelo Branco Coelho,
que Jader foi beneficiário dos
"Respondo negativamente mais
lembrou também que entregou cou quando superintendente da
sos com outras 25 pessoas por afirmou que quantidade de teledesvios Banpará. A mentira é
uma vez e recorro ao trabalho do
ao Senado extratos da sua conta Receita Federal, no governo
ordem da Justiça Federal sob a fonemas entre o seu cliente e o
argumento para a cassação do
senador pode ser atribuída a uma
Banco Central para demonstrar que
bancária. "Só quem está absolu- Collor", afirmou.
acusação de fraudar a Sudam.
mandato.
Jader tentou, no depoimento,
tamente seguro de que não foi
Apadrinhados - As liga- sociedade comercial que Borges
não havia nenhuma composição de
"Rigorosamente nada existe a
cheque administrativo."
beneficiado faz a entrega, como desqualificar o relatório do audições telefônicas reforçam as manteve até 1998 com Márcia
suspeitas de que Jader, Borges e Centeno, na Agropecuária Camfiz ao Senado Federal, esponta- tor do BC, Abrahão Patruni, que
comprometer minha conduta".
(Ao ser perguntado de foi
neamente, de meus extratos de o incriminou no caso do Banpará.
Maria Auxiliadora participariam po Maior. "Eram sócios e é natubeneficiado de algum cheque
"Se,
"Respondo
conta, tanto do Banco Itaú como
em 1992, todos os demais
do mesmo esquema de fraudes ral que se falassem muito", disse
administrativo desviado do Banpará)
que não. Só quem está
estavam errados, só ele (Patruni)
do Citibank", disse.
comandado no órgão por dois Castelo Branco, que ficou famoabsolutamente seguro de que não
"Não tenho vinculação.''
Para o senador Jefferson Pé- estava certo, devolvam Armínio
apadrinhados do senador - os ex- so por ter decretado a prisão de
foi beneficiado (...) faz a entrega,
res (PDT-AM), integrante da co- Fraga ao Soros e coloquem o sr.
superintendentes José Arthur Paulo César Farias. A assessoria
se
complementou
como fiz ao Senado Federal, de
(Ao ser perguntado
missão investigadora, Jader po- Patruni como presidente do Banmeus extratos de conta bancárias".
Guedes Tourinho e Maurício de Jader não foi localizada ontem
aplicações fraudulentas)
de ter mentido também ao culpar co Central", ironizou.
Vasconcelos. Isso se deve em para comentar os telefonemas.

Exército
ABNOR GOND1M
BRASÍLIA- O Comando Militar da Amazônia e a Advocacia
Geral da União pediram ao Ministério Público Federal providências contra os quatro procuradores da República que apreenderam, em julho passado, documentos sigilosos do Exército em
uma casa na cidade de Marabá
(sudeste do Pará). Eles são acusados de terem vazado documentos de classificação secreta, como manual de instrução do Serviço de Inteligência do Exército.
Nos textos movimentos sociais,
como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, são
classificados como "força adversa". Há referências sobre operações de espionagem de seus militantes.
Em reação às críticas aos procuradores, o Conselho Superior
da instituição aprovou nota de
apoio aos acusados. Também quer
saber se eles serão investigados no
inquérito policial militar instaurado pela para apurar o episódio.
Em caso positivo, o conselho vai
pedir que a investigação sobre os

procuradores fique sob sua responsabilidade.
A operação em Marabá, com a
participação de policiais federais
e técnicos do Ministério Público,
resultou de ordem judicial obtida
pelos procuradores para conseguir
documentos relativos à atuação do
Exército no combate à guerrilha
do Araguaia (PA). Promovida por
cerca de 60 militantes do Partido
Comunista do Brasil, a guerrilha
foi eliminada por cerca de 2.000
militares, no período de 1972 a
74. Os procuradores procuram os
coipos dos guerrilheiros mortos.
Sigilosos- Os militares e a
AGU reclamam que houve excesso porque foram apreendidos documentos sobre operações de inteiigência do Exército não mencionados na ordem expedida pela Justiça Federal. Durante a invasão, o
Comando Militar afunou que foi
notada a presença de uma jornalista do jornal "Folha de S. Paulo.
A investida dos militares e da
AGU envolve os procuradores
Ubiralan Cazetta e Felício Pontes,
ambos de Belém, Guilherme
Schelb, de Brasília, e Marlon Alberto Weichert, de São Paulo. No

Vereador
SÃO PAULO - O juiz Maurício Lemos Porto Alves autorizou
ontem os vereadores da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
da Dívida Pública da Câmara
Municipal de São Paulo a recolher, em quatro empresas de telefonia, as listas com todas as ligações telefônicas feitas pelo exprefeito Paulo Maluf e sua família para o exterior, de janeiro de
1993 a agosto deste ano.
"Temos indícios de
que Maluf
está transferindo., novamente o
patrimônio", afij*mouVvereadora
Ana Martins (PC do B1), presidente da CPI, que suspeita haver
vínculos entre o aumento da dívida da Prefeitura e o suposto fundo de investimentos de US$ 200
milhões na Ilha de Jersey - paraíso fiscal do Reino Unido no Canal da Mancha.
As listas a que a CPI terá
f

Brasil

mira

terá

acesso na próxima segunda-feira
serão fornecidas pela Embratel,
Telesp Celular, Intelig e BCP. Os
vereadores também receberão as
informações bancárias e fiscais
de Maluf, cujos sigilos foram
quebrados tanto para a CPI quanto para o Ministério Público Estadual.
Transferência- Ana Martins afirma que quando prestou
depoimento à Câmara de Vereadores, há duas semanas, o ex-prefeito se esquivou de responder se
era ou não beneficiário de um
trust porque, naquele momento,
ainda mantinha algum vínculo
com o dinheiro depositado em
Jersey. "Ele (Maluf) contratou
um grande escritório da Suíça para providenciar a transferência
para outro paraíso fiscal", diz
Martins. A vereadora suspeita
que esse trabalho estaria sendo

procuradores
último dia 25, Dia do Soldado, os sim, eles afirmaram aguardar que
"a temperança e,
portanto,.o senso
procuradores foram atacados pelo
comandante do Exército, general do justo, impere na superação do
Gleuber Vieira nos seguintes ter- incidente".
Na representação encaminhamos: "Nossa instituição foi atingida pelos que têm o dever fiscalizar da ao procurador-geral da Repúo cumprimento dos preceitos le- blica, Geraldo Brindeiro, o advogais, sob a busca insensata de gado-geral da União, Gilmar
Mendes, cita trecho da decisão
efeitos de mídia".
Na nota do Conselho consta do juiz federal Jefersòn Schenei"os
representantes do Minis- der: "...concedo a liminar para a
que
tério Público c os servidores que exibição imediata de documentos
os acompanharam na execução da referentes à guerrilha e à atuação
medida judicial (exibição de do- do Exército brasileiro no sul do
cumentos) observaram fielmente Pará".
"o
os preceitos legais". Dois dos dez
mais graSegundo Mendes,
subprocuradores-gerais da Repú- ve é que vários documentos ileblica integrantes do conselho, Ha- galmente apreendidos apreendiroldo Nóbrega e Antônio Augusto dos têm caráter resenado e confiCésar, deixaram de assinar a nota dencial, e ainda assim tiveram
ampla e indevida publidade, atrapor 'Temperança'questões técnicas.
Ambos pre- vés de jornais e televisão". Menferiram emitir outra nota em que ciona também que o delegado da
afirmam não ser o conselho com- Polícia Federal Rafael Oliveira,
"por freqüentar as reuniões de
petente para se manifestar sobre
um pronunciamento do Exército. agências de inteligências da área,
Também recomendaram que o sabia da naturezáq militar do enConselho não deveria se posicio- dereço constante do mandado". E
nar agora porque vai analisar a re- arremata: "levaram documentos
presentação apresentada pelo Co- reservados, confidenciais e secremando Militar da Amazônia con- tos que mais tarde loram ilegaltra os procuradores. Mesmo as- mente tornados públicos".
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Maluf

de

que de aparelhos do ex-prefeito
tenham sido feitos telefonemas.
Segundo a vereadora, a existência de uma procuração, com
data de 1998, nomeando o presidente da Eucatex, Flávio Muluf,
filho do ex-prefeito, responsável
pelos negócios da família também será investigada pela CPI.
Na listagem rastreada pelo
Ministério Público Estadual, aparecem ligações de aparelhos telefônicos de Flávio Maluf para
uma agência do Citibank e para o
escritório Schellenberg Wittner,
ambos em Genebra, na Suíça,
O telefonema ao escritório durou pouco mais de dois minutos e
foi feito na época em que o Citibank havia bloqueado, provisoriamente, ativos que estariam em
nome do ex-préfcito,
Maluí continua a negar que
tenha contas em paraísos fiscais.

feito por advogados do escritório
Schellenberg Wittner, de Genebra.
Maluf está convocado para
prestar um novo depoimento à
CPI, no próximo dia 10. O também ex-prefeito Celso Pitta, que
foi afilhado de Maluf, será ouvido às 18h de terça-feira. Os vereadores querem saber se Pitta
tem alguma informação sobre o
suposto fundo de investimento de
Jersey. Atualmente, os dois estão
rompidos.
Ana Martins diz não ter dúvidas de que, pelo menos até a data em que as autoridades de Jersey informaram o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Fazenda, Maluf era beneficiário de
"meio bilhão de reais"
no paraíso
fiscal do Reino Unido. Ela espera que as listagens demonstrem
I

terá

acordo

fiscal
paraíso
BRASÍLIA - A secretária na- man, documentos comprovadacional de Justiça, Elizabeth Sus- mente falsos que comprometesekind, informou ontem que está riam o presidente Fernando
fechado o acordo de cooperação Henrique Cardoso e outros polijudicial em matéria penal a ser ticos tucanos.
Mas as autoridades de Nas-:
assinado pelo ministro da Justiça, José Gregori, e o seu colega sau, além de ajudar, informaK
das Bahamas. Este será o pri- mente, na apuração do falso
meiro acordo entre o Brasil e um dossiê, forneceram informações
paraíso fiscal, com o objetivo de que levaram o governo brasileb
combater a lavagem de dinheiro ro a tomar conhecimento da movimentação de dinheiro, naqueT
e a evasão de divisas.
O acordo com as Bahamas - le paraíso fiscal, por parte do
que até agora só havia firmado juiz aposentado Nicolau dos
um semelhante com os Estados Santos Neto. Ele é um dos resr
Unidos - vai apressar a apuração ponsáveis pelo desvio de R$
de crimes financeiros, pois não 197 milhões das obras do Tribuserão necessários, para investi- nal Regional do Trabalho de;
gações e interrogatórios de sus- São Paulo (TRT-SP).
Assim que for assinado o
peitos, procedimentos demorados, como as trocas de cartas ro- acordo de cooperação judicial
gatórias entre os governos, com em matéria penal com as Bahaa intermediação dos ministérios mas, o Ministério da Justiça ne->
das Relações Exteriores.
gociará outro do mesmo tipo
Negociações - Elizabeth com o governo britânico, visan-,
Sussekind contou qúé as nego- do as Ilhas Cayman. A secretária
ciações com o governo das Ba- nacional de Justiça negou quer,
hamas foram iniciadas quando no momento, esteja sendo feito
ela esteve lá para se inteirar de o mesmo com relação à Ilha de\
¦. {••
detalhes do suposto dossiê Cay- Jersey.
130
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reabrir

VITÓRIA- Deputados da oposição no Espírito Santo querem
reabrir o relatório final da CPI da
Propina, qüe ainda não foi votado
pela Assembléia Legislativa, por
conta da descoberta de provas
contra o governador José Ignácio
Ferreira. A votação'ifc relatório,
que inocenta o governador, está
prevista para segunda-feira.
Um cheque de R$ 500 mil foi
repassado pela Cooperativa de
Economia e Crédito Mútup dos
Trabalhadores das Escolas Técnicas Federais do Espírito Santo
(Coopetfes) para a conta de José
Ignácio, durante a campanha eleitoral de 1998. O dinheiro saiu de
uma conta que a cooperativa mantinha na Creditei (Cooperativa de
Crédito Mútuo dos Servidores das
Empresas de Telefonia), que, por

CPI

,.KjP
sua vez, repassou ao governador
outros R$ 850 mil, totalizando R$
1,35 milhão com a campanha.
No documento de crédito do
cheque de R$ 500 mil consta co-v
mo emitente a firma de engenhar
ria Unitec, mas seus donos, Carlos'
Ernesto e Marcelo José Campeis?
negam. Segundo o governo estadual, a própria empresa declarou^ i
Justiça Eleitoral a doação. O ou-:
tro, de R$ 850 mil, é um cheque; i
administrativo da própria Creditel. A dívida da Coopetfes com a :
Creditei chega a R$ 5,6 milhões*,;
A dívida da Cooptfes com a
Creditei chega a R$ 5,6 milhões.'
O rombo da Cooperativa das Es?
colas Técnicas é superior a Rifei
17,8 milhões. Deste total, R$,
12,3 milhões é dinheiro procei
dente do estado.
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defende

a

legalização

do

>1
bicho

idenciável do PT diz que medida geraria mais impostos, mas a opinião é criticada
por seus companheiros
Paulo Paulo Nlcolella
LUIZA3NTÔNIO RYFf-

{?res

Opr é-candidato do PT à Pre^idênciE i da República, Luiz Ináçio Lul a da Silva, afirmou ontem no Rio, em um seminário
sobre s< jgurança pública, que é
favoráve sl à legalização do jogo
«jlo bich-o, Sua opinião foi critiCíjda justamente por um dos especialis«:as encarregado de ela^orar seu pré-programa de governo psraaárea.
"A irraelhor solução
,
para o jogo do bricho é legalizar. As pessoas pagariam os impostos normaímeiiL^te e acabaria a clandestinidade", afirmou Lula, que
dçu a su»a explicação para o mo"Porque há
tiyo da
proibição.
intcressess políticos em não legalizar. Porque tem gente que usa
o jogo d_o bicho para lavagem de
dinheiro», para a corrupção", disse ele, cque citou o caso do exdeputad-o federal João Alves cassado por sua atuação na Comissão cde Orçamento.
"Só salguns
(ganharam). Comooba-ixinliodo orçamento... o
João Al—ves, ele ganhou dez vezes, Eu jogo há 20 anos e não
ganhei aienliuma vez", compai"0.u ele, insinuando que também
faz ums fezinha na atividade
ípál c «confundindo a "origem"
álçgada
da fortuna do ex-deputadp- qwre afirmou ter ganho diribeiro aa-poslando na loteria. Indagado se jogava no bicho, Lula
di,ssc qiaae não, "Quando a me^ssena está acumulada, eu laço
uijia fezsinha, Mas eu sou um
azarado no jogo", explicou.
m
| A de=;fesa do jogo do bicho
pqr
Pqr Luís foi criticada pelo exprpcuraczdor-gcral de Justiça Angrocuracdor-gcral
to^iio
tqiiio Carlos Biscaia, que é suptaite
|taiie cMe deputado federal do
Í>T e um dos quatro coordenadores
dores dcz> projeto de segurança
pública eque está sendo feito peIo Instit uto da Cidadania para
ser apresentado ao PT. Não só.
Epquant-o comandou o Minislério Públ»co, Biscaia se notabilizou, jusTtamenle, pelo combate
ao jogo czlo bicho e às suas ramificações
BiscitaJa, que como Lula, partigipoti c=io seminário "O Crime
Òjganizsdo", 110 Hotel Glória,
disse qu-c é "lolalmente contra"
a jegaliz— ação do jogo do bicho,
dçfendicSla pelo presidente de
hpnradaíi PT, Segundo o ex-procura -<lc Justiça, os bicheiros
sao cnraaninosos e não apenas
cojilravesntores,
"0
.
jaogu inofensivo criado
pçlo har=So de Drumond 110 início do rséculo se transformou
num forts^c aparato do crime orgaiiizadcra. Todos os banqueiros
já jiiandaiaraiii matar, por isso não
cçncordcz) com a legalização do
jogo do fciclio", disse Biscaia.
Crilic= as - Outra declaração
polêmica de Lula foi sua afirinação dxí que não existem polisegurança pública no
tip de
Brasil, "ZNão existe em nenhum
estado, Se você for aqui 110 Rio
è pergurx— tar para o secretário de
Sçguranç^a, ela vai dizer meia
dúzia de= palavras, vai inventar
cqisas, li-ias não tem. Se você for
érçi São ZPaulo, não tem", disse.
"Lament- avelinente
este país é
de quatro em quatro
pensado
anos", ironizou Lula, sem considerar qu e seu partido tem três
g<Jvemac3ores, E um deles, Jorge
Viana (A—cie), era um dos convidados de honrado evento.
Viana— acabara de explicar a
operação— que resultou no fim do
esquadra- o da morte comandado
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Frei
quer

processar

morte

duas vezes durante vôo
Falha no ar condicionado fez passageiros passarem mal
ABSALAO
a viajar pelo país
^ J,. Acostumado
da Contrabalho
o
^eÇordenando
»J$egação Dominicana, o frei José
^mandes Alves, 47 anos, nunca
tamanha difi¦B passado por
de agosto, Jodia
24
No
icpldade.
no vôo JJ
embarcou
Fernandes
$Ç
'r3fl48 da TAM,
que faria a rota
;Sjio Paulo-Belém. Seria uma via•ffçm igual a inúmeras outras que
o; cumprimento de sua missão
t.íçige, se não fosse a pane ocorri;*d{i nas imediações de Brasília. O
Bpkker 100 deixou a capital fededas
¦ rumo a Marabá última
de
antes
escalas
previstas"
[¦tijê^
(Sjiegar a Belém.
;í ; Trinta minutos após decolar o
no sisteja^ião sofreu uma pane "Imagina
condicionado.
;«ja de ar
'újna
sauna, imaginou? Suei a
Depois
pbnto de molhar a roupa.
;>vÊio a falta de ar", contou o frei.
3ftira voltar a Brasília mais trinta
r4iJinutos. Muitos
passageiros vo£.**
K»

mitaram. O choro tomou conta
da aeronave. Logo, o pânico levou alguns a desmaiar. Já no soIo, o frei lembra que os técnicos
da TAM entraram no Fokker 100
para consertar o sistema de ar.
Demoraram pouco mais de 20
minutos. Sanado o problema, o
comandante ainda convenceu um
grupo de pessoas que estava resistindo a seguir viagem no mesmo avião.
Vinte minutos após a nova decolagem, o avião voltou a apresentar a mesma pane. Frei José
ainda lembra do comunicado do
"Como vocês estão
comandante:
sentindo, o mesmo problema
voltou. Mantenham calma, estamos regressando, novamente, ao
aeroporto de Brasília." Só que
desta vez, a agonia dos quase
120 passageiros durou mais,
quase uma hora. Tempo necessário para a aeronave queimar
combustível.
"Vivi momentos muito fortes

de morte à vista. Situações desconfortáveis e incômodas, que
dificilmente se apagarão de minha memória", disse ele. Nesta
segunda aterrissagem, o sofri"Uma hora
mento foi maior.
parecia uma eternidade. Aumentaram os vômitos e os desmaios. A
cena da aterrissagem, pouco antes da meia noite, foi muito comovente. Ambulâncias e carros
do corpo de bombeiros nos
aguardavam", disse o frei.
Segundo ele, um dos passageiros saiu carregado da aeronave direto para ambulância. Agora o
frei pensa em processar a compa"Eles foram negligennhia aérea:
tes. Como é possível a técnica libèrar o vôo com o mesmo problema?" Procurada pelo Jornal do
Brasil, a assessoria de imprensa
da TAM só soube informar que
"houve um
problema de calor a
bordo, mas, em momento algum,
houve falta de segurança. E não
despressurização", informou a as-

sessoria de imprensa da empresa.
Para o presidente da Federação Nacional dos Aeronautas e
Aeroviários, Pedro Azambuja, o
avião deve ter apresentado um
problema no fan peça que faz o
sistema de ar condicionado fun"Essas aeronaves mais
cionar.
antigas estão mais propensas a is"O
so", disse ele.
grave da situanão rea
manutenção
é
ção que
solveu o problema e a aeronave
decolou com o mesmo defeito.
Não fizeram uma manutenção
condizente", acrescentou.
Segundo ele, a pressa para
cumprir escalas rápidas tem sido
uma crítica recorrente do sindica"O sindicato tem criticado
to.
muito isso. As empresas têm
muita pressa. Uma falha numa
peça de nada pode gerar uma acidente. O relato do frei não conta
se o problema atingiu a cabine
dos pilotos, mas imagina se a tripulação passa mal também", disse Azambuja.

BELÉM - A Polícia Federal
não vai investigar o assassinato da
coordenador da Fundação Viver,
Produzir e Preservar, Ademir Federicci, ocorrido no último sábado, em Altamira, no Sudeste do
Pará. A informação foi dada ontem pelo superintendente da PF
no Pará, Geraldo Araújo.
Apesar de o delegado federal
Hébio Dias Leite - que investiga
fraudes na aplicação de recursos
da extinta Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam) - achar que há ligação
entre o assassinato e os inquéritos
que estão sendo instaurados em
Altamira, Araújo explicou que o
procedimento seria um intervenilegal no estado.
ção "Acredito
que a Polícia Civil
tem competência para desvendar
o crime", disse Araújo, que recebeu de lideranças sindicais da região da Transamazônica um pedido formal para que a Polícia Federal atue no caso.
Júlio César dos Santos Filho,
que confessou a autoria da morte

^Policiais

Altamira
de Federicci, mas negou que tenha sido contratado para assassinar o sindicalista, foi preso pela
Polícia Civil em Altamira. Segundo ele, a intenção era roubar um
aparelho de televisão.
No entanto, várias testémunhas viram Júlio César na sede da
fundação que era dirigida por Federicci. Ele admite que esteve no
local, mas alega que buscava ajuda para sair das drogas e que não
chegou a conhecer Federicci.
Motorista - O argentino Horacio Cândido Sotelo, 34 anos,
foi solto em liberdade condicional ontem pela Justiça de Santa
Catarina. Ele ficou preso durante
um ano e seis meses acusado de
provocar acidente com o ônibus
que dirigia e que matou cinco
pessoas em janeiro do ano passado, na BR-470, próximo à localidade de Pouso Redondo (SC).
Horacio cumprirá o restante da
pena - mais três anos prestando
trabalhos para uma empresa de
Balneário Camboriú (litoral norte catarinense).

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 22/01

Continuam

A Comissão Permanente de Licitação torna público que às
13:00 horas do dia 20/09/2001, na Rua Acre, n° 80, 19° andar,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, serüo recebidos os envelopes contendo
os documentos de habilitação e as propostas comerciais. Objeto:
Aquisição de mobiliário para a composição dos ambientes de
vários setores do TRF-2" Região.

greve

1VÍÁRCIO MAIA
Agência JB
'
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA T REOIÂO

ROMBO NO CASCO

em

investigará

não

RECIFE- Cerca de 600 poliçlhis civis de Pernambuco fizerâiíi esta tarde um ato público
protestando contra o que considéram insensibilidade das autoriclíldes estaduais. Com faixas e
cíirtazes, os policiais decidiram
'tiVanter a
greve que já dura 60
no
estado.
dias
O governo do Estado e o sindicato da Polícia Civil não consepiram chegar um acordo quanto
às reivindicações da categoria.
O secretário estadual de Administração afirma que a paralisação foi declarada ilegal e que
o" governo não pode oferecer
nl'ais de 10% de reajuste salarihl. Como resultado do impassé, cerca de 485 homicídios não
fóram investigados, 60 mil queijcàs não foram atendidas, 1,6 mil
inquéritos não foram entregues
à Justiça e cerca de 250 mil carteias de identidade deixaram de
Ser emitidas.
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BELO HORIZONTE - Onze
municípios mineiros serão alvo
dá Justiça Eleitoral que fará uma
investigação sobre os resultados
dhs eleições passadas para preféito e vereador. Numa sondagèni inicial, o TRE concluiu que
'èiciste
possibilidade de fraude
nós registros dos eleitores; A irregularidade mais comum é a
'transferência
indevida do título
eleitoral.
As revisões ocorrem somente
quando há denúncias normalde
vindas
mente
partidos políticós ou do Ministério Público - de
'qiié o número de eleitores está
Mormal em relação ao número
de habitantes, ou seja, acima de
65%. As denúncias são encaminhadas ao TRE, que inicia um
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O cargueiro maltês Jovanna (à direita) enca- nao ha risco de desastre ecoiogico. ju venjtlliou na barra do porto de Recife com 30 mil to- cantos com a Diretoria de Portos e Costas, no
nekulas de sulfato de amônio. O navio tem um Rio de Janeiro, que o sulfato de antônia se desrombo de l,80m no casco, mas as autoridades faz rapidamente na água e é um baixo poluenSattler. O capitão dos Porportuárias negam que exista risco de vazamen- te", disse o capitão
to. A remoção do Jovanna estava prevista para tos de Pernambuco, Carlos Testone, acresceua tarde de ontem, mas só deverá ocorrer hoje, tou que o produto é usado como adubo e de baidepois que engenheiros da Marinha e da segit- xa periculosidade. Ele descartou o risco de exse a carga entrasse em
radora do navio fizerem uma vistoria para ava- plosão, que só ocorreria
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Refém

Numa situação como a do seqüestro do empresário Sílvio Santos não era só ele o refém de um
psicopata que se dizia em perigo de vida, mas todo o país. Durante sete horas milhões de brasileiros ficaram magnetizados diante dos aparelhos
de televisão assistindo não apenas a um show
que ofereceu em emoção tudo o que prometera,
e sim a um espetáculo profundo nas suas conseqüências, capaz de despertar interrogações sobre a segurança das pessoas nas grandes cidades.
Ao vivo, enquanto se desenrolavam cenas de
alta periculosidade, cometeram-se erros e acertos que acabaram por vergar a balança para o lado do liappy end quando o empresário apareceu
110 corredor externo de sua residência são e salvo ao lado do governador Geraldo Alckmin, enquanto o seqüestrador era levado para uma dependência policial. A rigor, pode-se dizer que o
scripí desta feita foi todo escrito pelo seqüestrador que, desesperado para se livrar da polícia civil, a quem desfalcara de dois membros, a tiros,
horas antes, voltara ao local do crime sem que
ninguém previsse esta possibilidade.
A morte dos dois policiais foi conseqüência
do erro cometido pela polícia civil que cercou o
fugitivo sem notificar a Delegacia Anti-Seqüestro. Caracterizou-se portanto a descoordenação
entre as polícias, um dos fatores que tornam a
ação das quadrilhas organizadas mais eficiente
do que a polícia desorganizada. Enquanto as diversas corporações policiais brasileiras trabalham sem prioridade, desconectadas, o crime organizado já mostrou eficiência em escala nacional, notadamente no tráfico de drogas, roubo de
cargas, jogo do bicho, grupos de extermínio e,
evidentemente, corrupção.
Mesmo para casos que comportam profunda
especialidade como os seqüestras (investigação,
negociação, perseguição, etc.), raramente os policiais brasileiros seguem o manual, mesmo considerando as exceções que confirmam a regra. O
seqüestro do ônibus 147, no Rio, em junho do ano
passado, e, agora, a tomada como refém de Sílvio
Santos, em sua residência no Morumbi, são exempios esclarecedores da ação policial. No caso do
ônibus 147, um PM afobado tentou balear por iniciativa própria o seqüestrador quando ele já se retirara do ônibus, e atingiu desastradamente a vítima que morreu na frente das câmaras de televisão;
logo depois, o seqüestrador foi asfixiado dentro do
camburão que o transportava para a delegacia. Em
São Paulo, depois que a polícia civil perseguiu o
seqüestrador sem avisar à congênere Divisão AntiSeqüestro, os espectadores puderam ver ao vivo o
governador em pessoa entrando na residência de
Sílvio Santos paia participar da negociação.
Não são poucos os especialistas cm segurança que condenaram a atitude do governador que,
como símbolo da autoridade do estado, não de-

Passo

à

via se expor de maneira tão direta. Não deixou
de ser iniciativa generosa, a pedido da vítima,
mas contrariou rigorosamente o manual que reserva tal atividade aos policiais especializados
em contatos com os delinqüentes. Teme-se que o
precedente aberto pelo governador paulista dê
margem a que outros marginais, no futuro, façam exigência semelhante ou até voem alto na
esfera federal, exigindo a presença de ministros
ou até mesmo do presidente da República.
O combate aos seqüestras é uma atividade aitamente especializada e exige, para sua boa execução, recursos compatíveis. São Paulo sabe disto, pois ali os casos registrados no primeiro semestre deste ano cresceram 60% em comparação
com o mesmo período do ano passado. Faz parte da gangorra que torna Rio ou São Paulo campeão da vez em determinados crimes. Policiais
alegam que o aumento dos casos de seqüestro se
devem à repressão a outros crimes, como assaitos a bancos ou roubos de carga. Mas se trata de
explicação simplista, nem de longe à altura dos
desafios da segurança na atualidade. Dia após
dia as grandes cidades sofrem novos traumas em
sua integridade, ensanduichadas entre o crescimento do crime organizado e a falta de confiança em suas polícias em geral maculadas pela presença de bandas podres ainda não suficientemente combatidas de dentro para fora.
Entre uma comoção e outra, avultam as figuras que povoam o imaginário policial, de Cara
de Cavalo a Fernando Dutra Filho, passando pelos Homens de Ouro, verdadeiros anti-heróis da
decadência que simbolizam pelo lado avesso as
agruras morais da sociedade. Antes de mergulhar
no esquecimento, ou na morte, eles conquistam
os tais 15 minutos de notoriedade que a imprensa lhes concede na vertigem do noticiário que
flui às vezes sem critérios éticos, forjando ou
destruindo reputações criminosas.
Uma simples passada de olhos pela biografia
de Fernando Dutra Filho, ainda carente da alcunha que o identificaria no jargão policial entre
outros tantos, mostra como influíram em sua personalidade os descaminhos da educação e a falta
de consistência das punições nos momentos em
que foi flagrado em irregularidades. Preso duas
vezes por porte ilegal de arma, em sua trajetória,
de membro de congregação religiosa a assaltante
e seqüestrador, deveria ter sido freado há mais
tempo. Como disse um delegado paulista, se na
primeira vez tivesse sido punido não chegaria a
este ponto. Provavelmente ainda vai se falar muito dele, antes que desapareça de vez da ribalta.
Como ele, muitos outros Fernandos Dutras vicejam em algumas camadas sociais, sem qualquer
controle, prontos a surgir à luz dos holofotes.
Há, portanto, profunda lição social a tirar do
episódio, antes que seja tarde demais.

Frente

Se alguém alimenta alguma dúvida, documento
do Fundo Monetário Internacional divulgado ontem na Europa reconhece que a desaceleração da
atividade econômica mundial será mais forte do
que se vinha prevendo ultimamente. Os técnicos
do Fundo temem que a queda dos níveis de produtividade nos Estados Unidos provoque "debilidade ainda mais aguda na maior economia do
mundo, como a que se observou no início dos
anos 80". Sem enxergar sinais de reativação no
horizonte, o FMI recomenda ao Federal Reserve
(o banco central americano) novas reduções nas
taxas de juros. Ora, quando o FMI, do alto de sua
ortodoxia, chega ao ponto de sugerir redução radical das taxas de juros é porque há algo no ar
além dos aviões de carreira.
Vêm tempos difíceis pela frente. E o Brasil
tem que se preparar para a adversidade. Como
destacou o presidente da Associação Brasileira
de Bancos Internacionais, Alcides Amaral, ein artigo ontem no JB, "passamos a conviver com um
cenário nebuloso" e "nessa hora o Brasil institucional e forte tem que prevalecer". Ou seja, o governo Fernando Henrique tem que acertar o passo, reorganizar suas forças rapidamente e desengavetar todas as reformas pendentes. O pior dos
mundos nesta quadra da história seria o país se
acomodar, como se "tivesse encontrado o caminho do crescimento sustentado". Não é hora de
cruzar os braços. O momento é extremamente delicado e exige esforço concentrado.
O Brasil não pode parar. A exemplo do presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves,
que tenta impor ao Congresso uma agenda minima que ganhe vida à margem dos escândalos, o
Poder Executivo tem a obrigação de dai- continuidade às reformas. E ao Legislativo cabe encaminhá-las com a urgência necessária. Nos 16
meses que lhe restam, o governo Fernando Henrique deve dar prioridade absoluta a implementação de medidas vitais paia o futuro do país. Pode parecer cansativos, mas há que repisar a agenda do Executivo. Fazem parte da pauta a reforma
tributária, a reforma política, a autonomia do
Banco Central, a complementação da reforma da
Previdência, a nova Lei das S/A e a retomada do
programa de privatização. E preciso desonerar o

Estado, criando condições para que o setor privado invista em energia e saneamento básico.
Com máquina estatal enxuta e racionalização
dos tributos, será possível garantir o desenvolvimento. O choque de capitalismo é a pedra de toque da economia brasileira.
É um engano pensai" que o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, quando cobra da Oposição
compromissos com as reformas, pretende se posicionar como candidato à Presidência da República. O PT, principalmente, sente-se atingido
pelas críticas e elege Malan como alvo preferenciai. Não custa reconhecer que Malan tem autoridade moral e profissional para exigir que os
partidos que se apresentam à corrida sucessória
tornem claras suas propostas de política econômica. Pretendem ou não levar a sério a preservação da estabilidade? Concordam ou não com a
necessidade de limitar o Estado às suas tarefas
primordiais? Reconhecem ou não que a Previdência deve se sustentar pelos próprios pés?
Consideram o equilíbrio fiscal um dever do com
administrador ou o reduzem a mera imposição
alienígena, de um tal Consenso de Washington?
O ministro Pedro Malan é fiel aos fatos quando afirma que na gestão da economia não existe
santo milagreiro nem sebastianismo salvador. As
bases do crescimento, de fato, dependem do descortino e do bom senso dos homens no poder.
Acima de qualquer discordância política ou
ideológica, deve-se reconhecer que o Brasil dos
anos 90 para cá passou por inédito período de
mudanças. À abertura dos portos de Fernando
Collor, seguiram-se as privatizações, o Plano Real e as reformas estruturais do governo Fernando
Henrique. O país se modernizou e a mudança é
irreversível. Quem for a favor da volta ao passado que se pronuncie claramente, sem subterfúgios. Quem ainda acredita que o Estado é o grande provedor da Nação que assuma a rigidez ideológica. Mas que ninguém tente iludir a opinião
pública, como lobo na pele de cordeiro.
Não dá também para ficar em cima do muro.
Ou se defendem as reformas ou se prega o retrocesso. Quando chegar a hora, o eleitorado saberá fazer a escolha certa. É do interesse nacional
que as reformas prossigam.
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Brasil já tem o seu mais novo herói. Inteligente, sagaz, carismáti co,

raciocínio pra lá de lógico, articulado, audacioso, corajoso. Os noss- os jovens
não falam em outra coisa, desde a transmissão desse grande espetáculo que

'¦

parou o país, triplicou o ibope das emissoras de televisão, enriquece íi ainda mais• i
iO i
quem já era rico e nos encheu de vergonha. FH e Jader Barbalho de~vein ter
ficado felizes. Por alguns dias serão esquecidos."
Magda de Almeida, Rio de Janeiro.
Espetáculo
"Fantástica, a capa da edição
de sexta-feira, após o "show
do meio milhão Tudo está
absolutamente correto. O
título, as reportagens, as
chamadas. Bem como o
editorial, a charge de Cláudio
Paiva, o texto de Eugênio
Bucci e a reportagem sobre a
'Ana, a
produtora Carla Sant
única repórter certa no lugar
certo."
Cristina Garcia, Rio de Janeiro.
"No episódio Silvio Santos
vimos várias curiosidades.
Uma delas diz respeito ao tipo
de casa do apresentador,
totalmente incompatível com a
de presidente de grupo de
empresas. Empresários do
porte de Silvio residem em
mansões de centro de terreno,
com vasta área aberta em
volta, sem dar direto para
vizinhos ou para a rua. Outro
ponto foi o que alguns
alardearam, no sentido de que
as penas para seqüestro
devem ser agravadas. Ora,
Iwje em dia tais penas já
superam até as de homicídio.
Por acaso, nos Estados
Unidos, a pena de morte evita
os constantes assassinatos'!
Poderiam por lá impor pena
mais grave do que a de
morte ? As execuções têm
detido os assassinos?"
Heitor Vlanna Filho, Araruama (RJ).
"Fernando Dutra Pinto - o
seqüestrador dos Abravanel foi campeão de audiência no
rádio e na TV e ocupou o
lugar de Jader Barbalho nos
jornais. Porém estejamos
atentos. O governo federal
pode, aproveitando-se da
ocasião, perpetrar o butim no
bolso do assalariado,
bloqueando no Congresso a
correção da tabela do Imposto
de Renda!"
José Paulo Guarabyra Vollmer,
Araruama (RJ).
"Interpretei como
cinematográfico o
acontecimento que parou o
Brasil nessa "turbulenta "
quinta-feira de agosto. Com
certeza é um marco para a
história do país ter uma figura
querida como Silvio Santos
numa situação crítica
daquelas. Felizmente, o fim
trouxe-nos alívio, porém com
inúmeras incertezas quanto
aos rumos da segurança

pública nacional. O Brasil
carece de mudanças!"
João Paulo de Paula Fellet,
Juiz de Fora (MG).
"Após a tragédia ocorrida em
São Paulo, com o seqüestro da
família Abravanel e a morte de
dois policiais, surgiu enfim
uma voz sensata, a do
"Não
presidente do STF:
adianta exacerbar nas penas
nem tratar a ferro e fogo os
criminosos. Temos que olhar o
social." Ainda bem que existe
a lucidez do ministro Marco
Aurélio. Que bom seria para o
Brasil se o presidente, os
governadores e os
congressistas pensassem assim
também."
Antônio Albano Monteiro Vlanna,
Rio de Janeiro.

Personagens da grande audiência
Universidade
"Os debates sobre racismo e
assuntos que o cercam chegam
às universidades. Discute-se a
violência que sofre o negro na
porta giratória do banco ou no
atendimento médico. Sou
negro, estudante da PUC-Rio e
vítima desses e de vários outros
tipos de violência. Há séculos
que os enfrentamos. Hoje,
porém, temos meios de coibir
tais atos, seja pela imprensa ou
pelo disque-racismo.
Entretanto, a violência que
mais me dói é entrar todos os
dias na sala de aula e ver unia
turma de 30 ou 40 alunos todos
brancos e me encontrar lá
sozinho (ou no máximo com
mais outro na turma)
representando quase a metade
da população brasileira, que é
negra. Dos 40 brasileiros que
sairão da sala de aula com
chances de dar uma boa
qualidade de vida a seus jilhos,
um é negro. Apenas um."
Tom Carlos Silva, Rio de Janeiro.
Flamengo
"O Flamengo - clube e time
de futebol - está à deriva, sem
comando. O presidente
Edmundo Santos Silva,
encurralado pela CPI do
Senado, prossegue alheio à

?ÍIJ
desastrosa carrrzpmki do timeol
no Campeonato Brasileiro, ont
perdendo seguidamente para r n
equipes em tco-ria modestas, usj
como se fosse Jàà coisa mais (?tj
',
natural do muwrado. 0 time do
Flamengo tombou-se um banda
claramente div-^iditlo entre duas?
estrelas, Petko -%sic e Edilson, olíJ
seja, dois grup^ os (talvez mâfifiÉ
quem sabe?) t*- rigaiulo para
impor suas vawEdada. No meio,
a torcida sofre-*ido constante;ó( l
humilhações e com uma
ji;
agravante: peFo antlar da
a}>
carruagem, armeuçada do Jí?sj
supremo vexarsmié à ver o time.,
rebaixado par^zz a segunda
divisão."
nj|
Jonas Vieira, Rio *de janeiro.
\\'Á'à
nii.i
Fumo
"Ao exibir, na mmsérie ÜBJ
Presença dc A.:xnita, os atores ub
uii
Mel Lisboa (A. -ttita) e José
Mayer (Nandc) fumando de <,)t|
maneira 'çinmrMatopáfica, a XY)
Globo ou esta ~^'a fazendo
>jr,|
propagandad^> usado cigarro..t
*„->
è da indústria fwmgeira ou : "
responsável. A
estava sendo i
difusão do use»- do fumo entre
os jovens é co^idetúvel. O
jl
governoaplicezz milhões para '
combater o vfczzio do fumo,
visando a reili-^zir o número de>'
'£9)
pessoas acometidas por
doenças causcsrdaspelo
,io|
tabagismo, as quais consonwm |
recursos que p^oderiain ser y5j
aplicados em ^>utras áreas. yr.
Não é justo qi^-e, em nome da .,)
liberdade de erzjxpressão e
'^
imagem, mHhcu.resAe pessoas
tenham sido cTVariamente
induzidas a fuzsrruir"
1' :
Salézlo DagoatirrPorto Alegre.
, ÍS|
Ciclistas
><JS
"O Parque der- Flamengo
jjjq
necessita de uz agente v(j
sinalizaçiio e «c:ontrole da
movimentações» de ciclistas qu/z,^
sem usar cani^faiitha ou 'de•
buzina, desresrjjeitam limites
" ^'
velocidade e zziguemgueiam
entre pedestre--s, ameaçando a'
segurança e tr—anqiiilidade erHun
!;i(l
espaços destir-Madm ao
exercício física? e
desconcentraçrão. Até as
passarelas de acesso ao
parque vêm-se^ tomando pistas
de corrida. ]<& presenciei uma
criança de po^tcomais de um
ano ser derru*E?ada, A única
regulamentaçcSo existente relativa ao us*z> da pista da
praia nos fins de semana - é
desrespeitada acintosamente."
Patrícia Porto, Ff^o de Janeiro.

Correspondência para esta seção: Avenida Brasil n» 500, 6" andar. CEP 20949-900, Rio de Janeiro, RJ. F=ax 021-2574-4858 ou
e-mail: cartas@ib.com.br As cartas serão selecionadas para publicação, entre as que tiverem assinati «ra,nome completo e
telefone que permita prévia confirmação. As cartas poderão ser editadas.

CORREÇÃO
A reportagem Na Maré, a Faixa de Gaza carioca (pág. 20; 31/8) não explica que a Faixa de
Gaza, no Oriente Médio, é palco freqüente de
conflitos entre palestinos e israelenses.
Diferentemente do que afirmou o título da repora

tagem Malan será investigado p=»orfesta de Catatina (pág. 6; 30/8), a Comissíio de Ética Pública
ainda analisa pedido do scna«üor Pedro Simon
(PMDB-RS) dc abertura de inwestigação sobre a
presença do ministro da Fazeimda, Pedro Malan,
em festa na residência do banqueiro Pedro Salles.
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Outros

deveres

Dom Eugênio Sales
Os deveres do
cristão não se limitam ao plano
perigo
Vão
religioso.
à ordem
e
além
muito
pública
abrangem, em todos os ângulos, o
é aceitar
cidadão. A oração
como válidas
dirigentes
pelos
conclusões
civis bem caracteriza o relacionanascidas de
mento que deve
manifestações existir entre eles e
uma comunidade
populares
eclesial. Nos primeiros séculos, período da história da
Igreja no qual campeava a mais feroz
perseguição, esses mesmos discípuios de Cristo rezavam por seus algozes. São Paulo traça linhas que, evidentemente, gozam de pleno valor
nos nossos dias. Em sua Epístola aos
Romanos (13, 1-7), assim se expiessa: "Todo homem se submete às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus e as
que existem foram estabelecidas por
Deus (...). Daí a cada um o que lhe é
devido: o imposto a quem é devido
(...) a reverência a quem é devida".
Na Semana da Pátria todo esse trecho
merece ser lido e meditado. O apostolo não falará de modo diferente, mesmo após as primeiras perseguições,
nas Cartas a Tito (3,1) e na Ia a Timóteo (2, 1-2). São Pedro, na sua Ia
Epístola (2, 13-17), expõe a mesma
"Sujeitai-vos a todoutrina aos fiéis:
da instituição humana por causa do
Senhor, seja ao rei (...) para o louvor
dos que fazem o bem, pois essa é a
vontade de Deus".
,0 batizado pertence à cidade de
Deus, mas também à cidade dos homens. Os compromissos decorrentes
de sua fé nesses exemplos da Sagrada
Escritura e em muitos outros, encontrádiços nos escritos dos Santos Padres, mostram o comportamento da
Igreja dos primeiros séculos diante da
estrutura governamental. Em nossos
dias, o Concilio Vaticano II ("Dignitatis Humanae", 11), após a explosão
da liberdade que se transformou em
libertinagem, indica o procedimento
dos católicos. Parte da verdade de que
todo poder vem de Deus e, por isso,
está acima de interesses particulares,
máxime de grupos, e é exercido em
favor do bem comum. As prerrogativas do indivíduo estão asseguradas
por valores transcendentes e na medida em que permanecem subordinados
à coletividade. Uma legislação que
fere a lei moral natural e evangélica
(esta eleva e plenifica a primeira)
contradiz a si mesma e extrapola seus
limites, e, por isso, dá motivos a uma
legítima reação. Diz o Concilio
"Os cida("Gaudium et Spes", 74,5):
dãos não recusam aquela colaboração
objetivamente exigida pelo bem comum". A liceidade na defesa dos direitos de uma legítima oposição aos
abusos da autoridade, no contexto da
lei natural e do bem comum, levou o
apóstolo Paulo a contradizer o poder
público, quando se opõe à vontade de
Deus. Em São Mateus (22, 21) temos
"Dai a César o
a palavra de Jesus:
que
é de César e a Deus o que é de Deus",
"que se deviam
indicando claramente
observar os direitos superiores de
"Dignitatis HumaDeus" (declaração
nae", 11). Interesses de grupos ou
partidários podem ser defendidos,
Um grave

L

mas de acordo com trâmites da ordem jurídica. O Concilio diz ("Gau"O exercício da
dium et Spes, 74):
autoridade, seja na comunidade como nos organismos representativos,
se deve sempre desenvolver e atuar
dentro dos limites da ordem moral,
em vista do bem comum, dinamicamente concebida, de acordo com a
ordem jurídica".
Essas considerações nos levam a
identificar a situação que, teóricamente, fundamentaria uma inversão
da ordem em vigor. Resumindo, apenas o bem comum, esgotados todos
os outros meios para corrigir graves
desvios, justificaria uma tal atitude. O
governante legítimo possui uma autoridade que não está sujeita ao arbítrio
de interpretações casuísticas.
Trata-se de algo difícil de ser aferido. Um dos mais graves perigos à
ordem pública é aceitar como válidas
as conclusões nascidas de manifestações populares. Uma ordem jurídica
nelas baseada é altamente perigosa,
Através dos meios de comunicação
social existentes, é fácil movimentar
grandes concentrações e, com elas,
tentar-se justificar certos procediméritos. O bem e o mal não são o resultado do número de seus seguidores
ou dos aplausos que arrancam das
massas. Essas leis morais e a autoridade nelas fundamentada estão sujeitas à lei de Deus. Qualquer outra via
é uma subversão.
O "Catecismo da Igreja Católica"
(n° 1.959) nos dá preciosas indica"Obra excelente do Criador, a
ções:
lei natural fornece os fundamentos
sólidos em cima dos quais pode o homem construir o edifício das regras
morais que orientarão suas opções.
Ela assenta igualmente a base moral,
indispensável para a construção da
comunidade dos homens. Proporciona enfim a base necessária à lei civil,
que se relaciona com ela".
Sei que há os que não aceitam nem
Deus nem as suas diretrizes. Sei das
teorias em voga, que favorecem um
verdadeiro caos, que põem em risco a
sobrevivência ordeira da comunidade. Com o nazismo e o comunismo,
assistimos ao que jamais poderia ser
imaginado. Desapareceram esses regimes políticos, mas suas idéias perduram sob outra roupagem.
No Dia da Pátria, essas considerações merecem especial reflexão. A vitória sobre o mal passa pelo coração
do homem. O sentimento de patriotismo nos leva ao otimismo sobre o futuro do Brasil, mesmo com a violência que campeia e mergulhado na corrupção que nos envergonha.
Não nos esqueçamos de que, em
nossa pátria, os pacíficos e os dignos
são maioria.
Nosso Senhor nos deixou o belo
exemplo do amor à sua pátria. Por
seus infortúnios, ele chorou, preven"Jerudo a destruição de Jerusalém:
salém, que matas os profetas (...) Pois
bem, a vossa casa ficará deserta" (Mt
23, 37-38), e revelando sentimentos
filiais à terra que o vira nascer. Lamentou a dureza de coração, que impediu o perdão dos pecados cometidos. Por maiores que sejam nossos
problemas, coin a graça de Deus,
venceremos.
Dom Eugênio Sales é administrador apostólico da
Arquidiocese do Rio de Janeiro
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Traduzo mais um poema de Yehuda Amichai (o c é mudo e os
dois lis são aspirados), israelense, um dos maiores poetas de nosso tempo. De seu último livro ABERTO FECHADO ABERTO,
magnunl opus com que encerrou uma vida de rara e invejável in- Vt—
tensidade.
Assim a glória passa
Assim a glória passa, como um comprido trem sem
princípio nem fim, sem causa ou intenção. Eu sempre
fico num lado do cruzamento - a cancela está fechada e verifico tudo: vagões de passageiros e história, vagões
entulhados de guerra, vagões transbordantes de seres humanos
para extermínio, janelas com caras de homens e mulheres
de partida, exaltação de viajantes, aniversários
e mortes, súplicas e piedades,
e quantidades de vagões vazios chacoalhando.
Assim meus filhos passam a seu futuro,
Assim o Senhor passou sobre Moisés no Grande Deserto,
E Moisés não viu Sua Face, só gritou;
"Senhor, O' Senhor, misericordioso e
gracioso, abundante
em bondade e verdade." Assim a glória passa,
assim a cancela fica fechada
até o fim de meus dias.

DEU

NO

Cota

Luiz Orlando Carneiro

JB

no

ensino

e

seqüestros

na

mídia

A idéia do governo brasileiro de adotar cotas para facilitar o acesso de negros à universidade provocou
o tema para abrir esta seção. O problema da
polêmica e fornece, com duas cartas selecionadas,
divulgação ou não pela imprensa de noticiário sobre pessoas seqüestradas é outro assunto debatido.
O JB - como ressaltou no
humilhante. Outra coisa:
seguinte do seqüestro
dia
Brasil?
no
quem é negro,
de Patrícia Abravanel,
Será aquele com a pele
puramente negra? E o pardo, filha de Silvio Santos
1990,
desde
E
os
e o moreno, e o mulato?
publica,
brancos de origem negra?
quando a vítima foi o
empresário Roberto
Outra coisa: o negro
Medida, noticiário sobre
americano não entrava nas
seqiíestros para evitar que
negro,
ser
universidades por
a omissão beneficie os
enquanto o negro brasileiro
criminosos.
e suas variações não
entraram e não entram nas
Choque
universidades devido a
"Parabéns ao JB
incompetentes
pelo
governos
editorial Choque
brilhante
de
como o atual, que em vez
de Capitalismo, de 18/8.
investir em escolas públicas
Gostaria, entretanto, de
decentes paga juros
exorbitantes ao FMI."
fazer algumas
Wllton Ribeiro Gomes, Maricá (RJ). considerações, já que ele
deu ênfase à retomada das
No editorial criticado, o JB
privatizações e à reforma
"mote" da
tributária, omitindo ou
partiu do
colocando em plano
inclusão social, afirmando
"chega a esta
secundário questões
Brasil
o
que
igualmente importantes.
posição com 40 anos de
Uma delas é o Judiciário
aos
em
relação
atraso
no Brasil, caduco,
Estados Unidos, que
corporativista e,
enfrentaram problema
localizadamente, militando
semelhante quando o então
como trincheira políticoo
criou
Kennedy
presidente
ideológica do atraso. Não
termo 'ação afirmativa'
para seu projeto de cotas de há capitalismo que resista
a um Judiciário da
negros nas empresas, logo
depois extensivas às
qualidade do brasileiro,
sendo imprescindível
universidades".
reformá-lo profundamente.
Outra questão é a reforma
Ética
"O triste episódio do
previdenciária. Não é mais
seqüestro da filha do
possível que a sociedade
continue a financiar o
empresário e apresentador
déficit da previdência, mais
de TV Silvio Santos revela,
especificamente a dos
sórdida
mas uma vez, a face
servidores públicos e a dos
da imprensa: quando é com
os outros, é válido o
fundos depensão de
estatais. E inaceitável a
apresentador Ratinho
continuação dos privilégios
o
seqüestros,
em
interferir
Augusto Liberato (Gugu) e o inerentes ao serviço
Fausto Silva (Faustão)
público. Ou eles ficam
restritos ao que permitem
as
mais
exibirem
as respectivas contribuições
lamentáveis aberrações.
ou estas são aumentadas
Tudo é válido e legítimo sob
se
dá
de
o argumento
para financiá-los
que,
adequadamente. Chega de
audiência, é sinal de que o
funcionários fantasmas,
povo quer ver. Entretanto,
carga horária reduzida,
quando o incidente é com a
"Discordo
médio de R$ 5 mil
salário
mais
um
dos
de
do
filha
frqntalmente
e no
no
Legislativo
e
poderosos
editorial Decisão
prósperos
Judiciário, estabilidade do
homens do país, o silêncio
Salomônica, de 28/8.
emprego, greves
impera e surge o argumento
Estabelecer cotas para os
remuneradas,
divulgaremos
não
ético:
é
a
universidades
nas
negros
aposentadorias precoces e
nada em respeito à família
mesma coisa que abrir
com salários superiores aos
do Silvio e para não
universidades só para
da ativa, extensão das
as
negociações
de
negro
Nenhum
negros.
prejudicar
aposentadorias para filhas
bom senso deixaria de ver na com os seqüestradores."
solteiras etc. A educação é
medida uma ação puramente Newton Pessoa de Almeida
também uma tragédia f
de
Júnior.
Janeiro.
Rio
e
discriminatória

Reserva
"Sou negro, com três
pósgraduações, professor
universitário e militante do
movimento negro. Concordo
em todos os sentidos com o
editorial do Jornal do
Brasil de 28/8 e também
afirmo que o sistema de
cotas/ação afirmativa é
paliativo imprescindível
para diminuir a histórica
defasagem socioèldtural
entre negros e brancos na
sociedade brasileira, bem
como para modificar a
forma como essa questão foi
enxergada ate' então. Sem
dúvida, a implementação de
um ensino de excelência nas
escolas públicas seria parte
da solução, pois a
precarização das condições
de sobrevivência das
famílias negras, incluindo
trabalho, remuneração,
condições de saúde,
segurança, auto-estima,
minimizadas por tantos anos
de opressão, terão de
também receber especial
atenção. Os dados do Ipea
apontam para a perenização
da desigualdade. As elites
brasileiras governantes
nunca demonstraram
interesse em corrigir essa
dolorosa dívida social que
empurra multidões de
jovens negros para a
desesperança. É preciso
encarar a utópica
democracia racial brasileira
e indicar ações concretas
para a mudança desse
quadro. Parabéns ao
presidente da República
pela coragem de incluir o
sistema de cotas nas
proposições a serem
apresentadas pelo Brasil na
África do Sul."
José Magalhães Furtado,
Rio de Janeiro.

nacional, em que pesem os
recentes avanços nessa
área. Nossos execrados
juizes, senadores,
deputados, vereadores,
governadores e prefeitos
representam uma amostra
do povo brasileiro. Não
entendemos ou fingimos
não entender que os nossos
problemas são internos e
decorrem da tomada do
Estado por predadores
individuais e corporativos,
e não de complôs
internacionais, do
neoliberalismo, da
globalização ou do FMI, e
que os nossos juros imorais
são conseqüência e não
causa. Nossas elites são
patrimonialistas, não
conseguindo sobreviver sem
usufruir das benesses do
Estado. Delas fazem parte
os nossos socialistas que,
ao contrário dos socialistas
do restante do mundo, são
inflacionistas, caneteiros e
caloteiros. É uma esquerda
ressentida, simplória, talvez
a mais atrasada do planeta,
que acredita em mágica,
em muralhas e ainda está
fundamentada em Marx e
na revolta. É uma pena,
pois a sua aparente
indignação com injustiças
sociais poderia ser
canalizada positivamente,
promovendo passeatas e
greves pelas reformas
estruturais pendentes."
Fernando F. Cruz, Rio de Janeiro.
Tenista
"O
JB de 24/8 fez uma
nuitéria sobre Ànna
Kournikova e caiu no lugarcomum. O repórter escreveu
que ela só faz sucesso
porque é bonita. Busquem
suas colocações no ranking.
Creio que não foi a beleza
que a fez - e apesar de,
agora, machucada -a 19a
colocada. A propósito, a
brasileira nuiis bem
colocada não está entre as
250 primeiras. Conclusão:
por ser bonita, o repórter
não admite que ela seja uma
grande tenista."
Maurício Piras, Brasília.
Colaborou Ruy Sampaio Uma
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Internacional
Durfaan, África do Sul - AFP

Durban, África do Sul - Reuters
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o espaço com
<//^
palestinos
protestavam contra o sionismo
cscptcrda)
co/jfra o racismo
palestinos e seus simpatizantes, que ^
(à esquerda) dividiram

Ataque

a

Arafat pede que sionismo
DURBAN - Era África do Sul,
mas mais parecia o Oriente Médio.
A Conferência Mundial contra o
Racismo, a Discriminação Racial,
a Xenofobia e a Intolerância promovida pela ONU começou ontem
em meio a protestos pró-palestinos, distribuição de panfletos comparando a estrela de David à suástica e uma alta funcionária (cristã)
das Nações Unidas declarando:
"Quando vejo uma coisa como esta, me sinto judia".
A adoção do sionismo na pauta
das discussões em Durban, que o
fazem ser classificado como uma
forma de racismo, acabou por dispersar os principais objetivos dos
representantes de 150 países reunidos na cidade sul-airicana: discutir
o racismo no mundo.
No primeiro dia do encontro,
mais de 10 mil manifestantes gritavam palavras de ordem contra os
israelenses e contra os Estados
Unidos, que enviaram a Durban
delegações de segundo escalão decisão seguida pelas autoridades
canadenses - por não concordarem
com a inclusão da repressão aos
palestinos em território israelense
como um tipo de racismo.
EUA - A delegação americana
- chefiada pelo sub-secretário de
Estado. Michael Southwick, da
qual também fazem parte o diplomata John Blaney e o cônsul-geral
americano em Durban, Craig
Kuehl - declarou-se ontem espectadora da conferência, da qual pretende não fazer parte por solidarizar-se com Israel.
"Há um representante sentado
na cadeira, mas não necessariamente participando. Ele não discursará. Estamos observando e
considero que esta é a melhor
atitude", declarou um funcionario do Departamento de Estado
americano. Apesar da resistência
em relação à participação, os representantes americanos não
descartam a possibilidade de tomar parte da conferência no decorrer das discussões durante os
dias de encontro.
Os problemas que envolvem
palestinos e israelenses foram confirmados como um dos principais
temas no encontro no discurso do
secretário-geral da ONU, Kofi Annan, durante a cerimônia de abertura do evento. Em uma análise sobre o comportamento israelense,
Annan afirmou que o povo não deveria usar o Holocausto como uma
desculpa para o seu comportamento no presente.
"Não
Desculpas podemos
esperar que os palestinos aceitem
isto [o Holocausto] como uma razão para os erros cometidos contra
eles - deslocamento, ocupação,
bloqueio, e agora assassinatos extra-judiciais - serem ignorados,
qualquer que seja o nome dado a
eles", atacou Kofi Annan.
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ruas pelo,Sindicato de Advogados
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Árabes em que a estrela de David,
símbolo da identidade judia, era
comparada à suástica, logotipo do
Exército nazista da Segunda Guerra Mundial, chocou e provocou indignação da alta-comissária da
ONU para os diretos humanos,
Mary Robinson.
Apesar da tentativa de dissolver a polêmica montada em torno
da discussão do sionismo em Durban, Robinson, uma das principais autoridades envolvidas na organização da conferência, expressou total indignação em relação à
durante um jantar ofipropaganda
ciai: "Quando vejo uma coisa como esta, me sinto judia", afirmou
a ex-presidente da Irlanda e católica praticante.
Arafat - Do outro lado da briga, o líder palestino Yasser Arafat
pediu em seus discurso de ontem
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DURBAN, ÁFRICA DO SUIu O presidente da África do Sul,
Thabo Mbeki, anfitrião do encontro, deixou de lado a linguagem
diplomática no discurso de abertura e pintou um quadro de um
mundo que se divide entre brancos ricos e negros pobres. Mbeki,
que sucedeu Nelson Mandela em
1999 para completar a transição
sul-africana para uma democracia
multirracial, falou a seis mil delegados dos 150 países presentes à
conferência, que acontece no antigo bastião do poder branco na
África negra.
"É necessário
"Se
que a gente
reúna porque juntos reconhecemos
o fato de que há muitos em nosso
mundo comum que sofrem humilhações e indignidades porque não
são brancos", disse Mbeki, que,'ao
lado de Mandela, lutou contra o redo apartheid em seu país. «
gime"Suas
culturas e tradições são
tratadas com desprezo, consideradas selvagens e primitivas e suas
identidades são rechaçadas. Não
são brancos e, por isso, sofrem
uma grande pobreza", acrescen"Deles costuma-se dizer
tou.
que
são humanos, porém negros, enquanto que os outros são descritos
como humanos e brancos".
"Falo nestes
Sofrimento termos, os quais alguns devem
classificar como sendo muito sfeveros e rudes, porque eu venho de
um povo que conheceu a amarga
experiência da escravidão, do eolonialismo, do racismo. Este é um
povo que sabe o que significa ser
vítima de um racismo violento :e
da discriminação racial. Nossas
mulheres sofreram ainda mais
porque tiveram que suportar o pèso adicional da opressão e discriminação por causa de seu sexo",
lamentou o presidente.
Outros líderes de países africanos foram solidários ao desabafo
de Mbeki. O presidente de Ruanda, Paul Kagame, acusou as liações européias de botar os africanos uns contra os outros na era colonial e disse que a política belga
contribuiu para o genocídio em
seu país. O presidente de Uganda,
Yoweri Museveni, afirmou que
foram usadas muitas explicações
sem sentido para acobertar a exploração dos negros.
Mbeki quase desistiu de partieipar da abertura do encontro por
causa da morte de seu pai, na última quinta-feira. Govan Mbeki, exlíder do Congresso Nacional Africano, tinha 91 anos. Segundo os
assessores do presidente sul-africano, ele optou por manter o discurso como uma homenagem a seu
pai, que também recebeu um minuto de silêncio pedido pelo secretário geral da ONU, Kofi Arinan.
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Arafat pede que sionismo
DURBAN - Era África do Sul.
mas mais parecia o Oriente Médio.
A Conferência Mundial contra o
Racismo, a Discriminação Racial,
a Xenofobia e a Intolerância promovida pela ONU começou ontem
em meio a protestos pró-palestinos, distribuição de panfletos comparando a estrela de David à suástica e uma alta funcionária (cristã)
das Nações Unidas declarando:
"Quando vejo uma coisa como esta, me sinto judia".
A adoção do sionismo na pauta
das discussões em Durban, que o
fazem ser classificado como uma
forma de racismo, acabou por dispersar os principais objetivos dos
representantes de 150 países reunidos na cidade sul-africana: discutir
o racismo no mundo.
No primeiro dia do encontro,
mais de 10 mil manifestantes gritavam palavras de ordem contra os
israelenses e contra os Estados
Unidos, que enviaram a Durban
delegações de segundo escalão decisão seguida pelas autoridades
canadenses - por não concordarem
com a inclusão da repressão aos
palestinos em território israelense
como um tipo de racismo.
EUA - A delegação americana
- chefiada pelo sub-secretário de
Estado. Michael Southwick. da
qual também fazem parte o diplomata John Blaney e o cônsul-geral
americano em Durban, Craig
Kuehl - declarou-se ontem espectadora da conferência, da qual pretende não fazer parte por solidarizar-se com Israel.
"Há um representante sentado
na cadeira, mas não necessariamente participando. Ele não discursará. Estamos observando e
considero que esta é a melhor
atitude", declarou um funcionário do Departamento de Estado
americano. Apesar da resistência
em relação à participação, os representantes americanos não
descartam a possibilidade de tomar parte da conferência no decorrer das discussões durante os
dias de encontro.
Os problemas que envolvem
palestinos e israelenses foram confirmados como um dos principais
temas no encontro no discurso do
secretário-geral da ONU, Kofi Annan, durante a cerimônia de abertura do evento. Em uma análise sobre o comportamento israelense,
Annan afirmou que o povo não deveria usar o Holocausto como uma
desculpa para o seu comportamento no presente.
Desculpas - "Não podemos
esperar que os palestinos aceitem
isto [o Holocausto] como uma razão para os erros cometidos contra
eles - deslocamento, ocupação,
bloqueio, e agora assassinatos extra-judiciais - serem ignorados,
qualquer que seja o nome dado a
eles", atacou Kofi Annan.
Um panfleto distribuído nas
mas pelo.Sindicato de Advogados

Israel
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Japao
Japão

mata

44

Toquio
diversao de Tóquio
centra de diversão
acidente ocorreu de madrugada em movimentado centro
TÓQUIO - Quarenta ei quatro
pelo menos
expioseguida de um incêncjio on
Iritèm, no centrei de Tóquio
psão, da qual ainda nãq se sabe
tcausa, aconteçéu por yólta de
iria da manhã de hoje (horário
cal) em um cassino no distrito
'de Kabukicho, repleto de centros
entretenimento e nas proximides da estação de Shinjuku jina das prinbipais da òapital jatínesa. A explosão, que abriu um
jraco de um metro e meio de alíra por meio metro de diâmetro,
¦g uma das paredes do prédio,
i tão forte que quebrou vidros e
ninosos comerciais das conslições vizinhas.
; O corpo de bombeiros da capi[japonesa informou que, após a
plosão, 47 pessoas foram levapara 14 hospitais da região

Tóquio - Reuters
37 em estado grave. A maioria sofria de queimaduras. Dois andares do prédio ficaram totalmente
destruídos com o incêndio que
sucedeu a explosão. O edifício
abriga vários clubes noturnos,
restaurantes e sex-shops. O número de 44 mortos anunciado na
noite de ontem (horário brasileiro) é bem superior às nove vítimas divulgadas no primeiro balanço das agências de notícias japonesas.
Após a explosão, muitos dos
que estavam no prédio fugiram
para o telhado e foram resgatados
pelas escadas dos carros de bombeiro. Três homens se jogaram do
prédio tentando fugir das chamas.
"Vi
um homem se jogando e
achei que fosse um suicídio. Depois vi a fumaça saindo pela janela", disse uma testemunha, que
não quis se identificar, à rede

explosao
Bombeiros agem para resgatar os sobreviventes da explosão
CNN de notícias.
noticias. quando
quando uma porta do cassino foi
aberta.
O0 distrito de Kabukicho ée um
um aberta.
Trata-se do incidente mais
dos mais movimentados centros
centros
T6quio desde
de entretenimento de Tóquio.
T6quio. A grave
grave ocorrido em Tóquio
um incêndio,
estd um
incendio, em 1982, em um
polícia
polfcia informou que ainda está
hotel, onde 33 pessoas morreram
investigando a causa da explosão,
explosao, hotel,
e outras 29 ficaram feridas.
se
sabe
ela
aconteceu
mas já
aconteceu
e
que
ja

'Tampa9
NU

negocia

ILHA DE CHRISTMAS, AUSTRÁLIA - Duas boas notícias chegaram ontem aos 438 refugiados
aie passaram a sexta noite no car«ttjeiro norueguês Tcínipaj nas proximidades da Ilha de Christmas território australiano no Oceano
Jndico. A primeira saiu da reunião,
'^em
Genebra, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refuapresentou
fiados (Acnur) que,
:<aos
representantes dos governos de
Indonésia, Austrália e Noruega,
um plano que prètende resolver o
impasse diplomático. A outra saiu
de uma corte na Austrália. Um gru,lpó de direitos civis no país entrou
.eom uma ação na Justiça contra a
fírecusa do governo australiano de
receber os refugiados a bordo do
nTampa e conseguiu, por 24 horas, o
impedimento legal de qualquer
imanobra para expulsai' o cargueiro

poche
bii ¦ i
O Ministério da Saúde e o la;boratório suíço Roche chegaram a
-um acordo sobre o medicamento
oNelfinavir, um dos seis importa-idos pelo governo para compor o
o Coquetel anti-Aids. A Roche conocordou em reduzir em 40% o pre-ço do remédio, uma semana depois de o ministro José Serra abrir
úum processo para a quebra de sua
¦patente.
Bfcij.O acordo vai proporcionar, a
opartir de 2002, economia de RS$
n88,5 milhões anuais ao Brasil. O
preço do comprimido baixará de
pjSS 1,07 para US$ 0,64. Além
-.disso, o laboratório informou que
-deve começar,,no início do próximo ano, a produção local da dro"Essa transfeKga, hoje importada.
rirência para a fabricação local de
iWiracept'' (nome fantasia do Nel¦jfinavir) "pela Roche só será possíüyel em virtude do volume de com-ipra envolvido na licitação acordaiido com o Ministério da Saúde",
í-diz a nota distribuída no início da
-jnoite em São Paulo.
"Economicamente,
?,£?,• Custo /saiu mais vantajoso, porque se a
-Fiocruz" (através da Far-Manguinhos) fosse produzir teríamos que
pagar royalties, entre 5% e 10%

- fINFART0
*J .
Risco

sorte

norueguês do país.
O plano do Acnur consiste de
três fases. O desembarque temporário dos refugiados, por razões
humanitárias, na Ilha de Christmas; a avaliação dos pedidos de
asilo - ação que o Acnur se ofereceu para organizar; e o transporte
do refugiados para os países onde
eles tenham sido aceitos. Noruega
e Nova Zelândia já demonstraram
disposição para aceitar alguns refugiados do Tampa.
A oferta do Timor Leste, requisitada pela Austrália e anunciada
ontem pelo administrador-geral da
ONU na região, o brasileiro Sérgio
Vieira de Melo, foi rejeitada no fim
do dia. "O Timor Leste tem poucos
recursos e está envolvido em um
grande esforço de reconstrução. Os
refugiados seriam um fardo a
mais", disse o porta-voz do Acnur,

baixa

ÍCom depressão
,;0 humor pode ter uma grande
ránfluência no prognóstico de;
.[pacientes que sofreram um
-jinfarto. O pesquisador David E.
,:Bush e uma equipe da
Universidade Johns Hopkins, em
Baltimore (EUA), verificaram
que até os pacientes com
idepressão leve têm um risco
hiaior de morte nos meses
posteriores ao infarto,
comparados ao grupo dos mais
.otimistas, segundo artigo do
Americana Journal of
Gardiology. Entre os
.deprimidos, a taxa geral de
morte quatro meses depois da
alta é de 7%.
1
m f
j;
L

do primeiro-ministro australiano,
John Howard, de conseguir do Parlamento uma autorização para expulsar o barco.
A decisão do juiz foi tomada
com base no processo que o Conselho Vitoriano para a Liberdade
Civil iniciou contra a recusa do governo australiano de receber os refugiados. Segundo o juiz, o barco
não pode ser obrigado a deixar a
Austrália antes da segunda audiência relativa ao processo, marcada
para hoje.
Além das boas notícias, os refugiados receberam também o embaixador norueguês na Austrália,
Ove Thorshein, que subiu ontem a
bordo do Tampa. Dele, saíram as
más notícias: "Há pouca água e a
comida está limitada", disse o embaixador. "As condições sanitárias
são insatisfatórias".

Rod Redmond, em Genebra.
Foi a primeira vez que representantes de Indonésia, Noruega e
Austrália se reuniram desde o início do impasse envolvendo o Tampa. Eles prometeram levar o plano
do Acnur aos seus governos e uma
decisão é aguardada para qualquer
momento. Os refugiados foram resgatados no domingo pelo cargueiro
norueguês quando o barco em que
viajavam ilegalmente para a Austrália afundou. Desde então, eles
vêm ameaçando se jogar no mar,
infestado de tubarões, se não forem
recebidos pelo governo australiano,
e chegaram a fazer uma greve de
fome de dois dias no navio.
Ordem - Em Camberra, um
juiz emitiu uma ordem proibindo
que o governo expulse o Tampa de
águas australianas. A medida vai
de encontro às tentativas recentes

o

de

turca de

Versão

ISTAMBUL - Enquanto
em No limite, a versão brasileira do sucesso da TV americana Survivor, os competidores são levados para lugares
distantes e passam por provas
mirabolantes imaginadas pela
produção do programa, uma
emissora de televisão turca resolveu inovar. Na atração levada ao ar diariamente, ninguém
é obrigado a comer pratos esdrúxulos, escalar falésias ou
coisas do tipo. O desafio é simpies: os casais que participam
do jogo têm de viver com um
salário mínimo local, de cerca
de US$ 84 mensais.
É simples, mas que ninguém pense que é fácil. Os
participantes - dois casais selecionados entre pessoas de
classe média - fazem o que podem para economizar dinheiro.
Um dos competidores, Engin
Ozden, caminha durante quatro horas todo dia para chegar
ao trabalho, a fim de poupar
cada centavo que gastaria no
ônibus. Outro participante,

droga

mínimo
'No

limite' inova

Hikmet Kocaibrahimoglu, vai
para a rua à noite quando precisa de luz, para não gastar
energia. Sua mulher, Suzan,
renunciou ao desodorante, um
luxo para quem tem tão pouco
dinheiro.
Entre as exigências feitas
pela produção do programa,
os competidores não podem
aceitar descontos. A dupla que
gastar menos ao fim de um
mês ganhará um apartamento
e um carro, além de uma viagem de um mês pela Europa.
Trata-se de uma tarefa hercúlea para casais que vivem,
normalmente, com uma quantia em média seis vezes superior ao salário mínimo.
No entanto, esta é uma realidade que não se resume a um
programa de TV na Turquia
país que tem mais de metade de
sua população vivendo abaixo
da linha de pobreza. O resultadò da competição será anunciado hoje. Para os competidores,
é o fim da miséria. Para milhões de turcos, não.

anti-Aids

preço
AFP - 29/08/01

mais que o preço de custo", disse
o ministro em entrevista à tarde na
Fundação Oswaldo Cruz, no Rio.
Serra revelou que a Far-Manguinhos, o laboratório da Fiocruz, estava produzindo o similar do Nelfinavir com sucesso, faltando apenas os testes de bio-equivalência.
Com o acordo, a produção do medicamento será suspensa.
Nota - Na nota da Rocha, Ernest Egli, seu presidente no Bra"após longas nesil, declara que
gociações com o ministro da Saúde, estamos satisfeitos por chegar
a um acordo aceitável para ambas
as partes. Conciliar esta solução
nos dá ânimo maior ainda para
continuar o nosso empenho especiai em colaborar com o exemplar
programa de DST/Aids do governo brasileiro".
Esta foi a segunda redução de
preço do Nelfinavir conquistada
pelo Ministério da Saúde. Entre
1998 e 2001, o governo conseguiu
baixar o custo final em 34%. Com
o recente acordo, o ministério comemora o índice acumulado de
87,6% em quatro anos, o que estimulou o discurso político de Serra: "O governo não imprime dinheiro. Foi a maior vitória do país

DIABETES
aumenta

do

Salário

Antiinflamatório
faz cair o açúcar
Altas doses de aspirina podem
neutralizar alguns dos efeitos
prejudiciais da resistência à
insulina e ser importantes para
o desenvolvimento de uma
nova droga para a diabetes do
tipo 2. Em estudo publicado
na revista Science, os
cientistas da Faculdade de
Medicina de Harvard e da
Universidade da Califórnia
afirmam que altas doses do
antiinflamatório produzem no
entanto muitos efeitos
colaterais para serem
recomendadas como terapia,
mas a descoberta pode ajudar
a desenvolver uma nova droga.

ria na produção de dois novos medicamentos que serão incluídos,
em 2002, no coquetel anti-Aids: o
Abracavir e o Amprenavir.
"As vantagens nesta
parceria
se refletem nas atividades de
SMl
^50 mg
e na
abastecimento
250 mg
?
"bast
p e produção,
. ÇònUSi
rv. Y; '.'P',
CÒttUv
2?0 comptifmdot
pnmiilo*
«Otsítpwftj;
negociação dos preços. Podemos
fechar as negociações talvez dentro de um mês", disse a diretora
Roche
da Far-Manguinhos, Eloan Pinheiro, que acredita também na
adesão da Merk a possíveis con"Espero
vênios.
que a Merk também possa produzir conosco o
Efavirenz, que faz parte do coquetel. No início deste ano, eles
baixaram o preço em 59%", afirmou Eloan.
Com os recursos que serão
poupados com a redução do preço
,,4
Minist£rio da
do Nelfinavir, o Ministério
Viracept
do
Nelfinavir,
com
o
nome
a
droga
Laboratório
Laboratdrio revelou que vai fabricar no país
fantasia
pa(s
segunconsolidar,
Saúde
poderá
podera
Saude
Farm&cia
do Serra, o programa Farmácia
outro do
dis- Saúde
Saude fez um acordo com outro
importados para disrelativa às patentes para qualquer um dos seis importados,
Popular, que distribui gratuitaconseguiu Popular,
laboratorio, Merck, e conseguiu
tribuifao, universal egratuita pelo
tipo de remédio. O Brasil sai for- tribuição,
pelo laboratório,
basicos às
as
mente medicamentos básicos
anti-retrovi- baixar o preço
coquetei anti-retrovitalecido porque está fazendo valer governo, do coquetel
(tarn- mente
prefo do Efavirenz (tamda
Saúde
Saude
do
equipes
em
59%.
59%.
equipes
bém
importado)
ral.
o interesse do consumidor".
ral.
bem
programa
Famflia e viabiliza o atendimento
Parceria - O0 acordo com aa Família
AntiO0 Programa Brasileiro AntiCoquetel - As negociações
as camfarmacêutico vinculado às
entre o laboratório Roche e o Mi- Aids distribui 14 medicamentos,
medicamentos, Roche abriu caminho para que o farmaceutico
detecjao de diabetes e
descon- panhas
re- governo tente obter mais desconcombina§ao de três
tres renistério da Saúde começaram no sempre na combinação
panhas de detecção
hipertensão.
Far-Man- hipertensao.
laboratdrios. A Far-Maninício do ano, quando o governo médios,
medios, mas apenas oito genérigeneri- tos dos laboratórios.
laboraestd negociando o laboraNo guinhos está
sao produzidos no país.
pais. No
pediu um abatimento no preço do cos são
Ag«ncia JB)
jb)
Mazzini, da Agância
Colaborou Leandro Maz2ini,
da tório
torio Glaxo-Wellcome uma parceMinisterio da
imcio do ano, o Ministério
Nelfinavir. Este medicamento é início
parce- coiaborou
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Brasil

Ministro Pratini

aperta

0 Brasil será duro nas negociações sobre agronegócios com
os blocos comerciais. E se não for
possível avançar dessa forma, a
solução será jogar pesado com os
nossos parceiros e embarreirar,
por exemplo, as vendas de produtos industrializados deles no mercado nacional. Quem defende essa postura é o ministro da Agricultura e Abastecimento, Marcus Vi"Ou eles
nícus Pratini de Moraes.
abrem para os nossos produtos
agrícolas ou não abrimos mais nada. Nosso mercado já foi aberto
demais", dispara.
Em entrevista ao Jornal do
Brasil, o ministro diz que desembarca hoje em Punta dei Leste,
Uruguai, para participar da reunião
do grupo de Cairns - que reúne 15
países exportadores agrícolas"Socom uma proposta agressiva.
mos a pedra no sapato deles. Somos competitivos", dispara.
Proposta - Segundo Pratini,
do encontro sairá um documento
com a posição dos integrantes do
grupo, que será apresentado na
reunião da Organização Mundial
do Comércio (OMC), em novembro, no Catar, no Oriente Médio.
A proposta brasileira é de endurecer ainda mais as negociações
com os Estados Unidos e com a

União Européia, que segundo o
ministro brasileiro insistem em
subsidiar as produções agrícolas.
"Somos competitivos no setor
agrícola. O Brasil detém 4% do
mercado internacional nessa área e
apenas 1%, se for levado em conta
",
o setor industrial diz o ministro.
O Brasil exporta US$ 22 bilhões
por ano em produtos, agrícolas,
com destaque para café, soja, car"Já consene de frango e bovina.
guimos avanços importantes, mas
temos que continuar batendo na
mesma tecla", insiste o ministro.
Protecionismo - Pratini de
Moraes admite, no entanto, que essa estratégia terá que ser vista dentro de um quadro amplo, dos interesses gerais do governo brasileiro.
"Reconheço
que precisamos defender os produtos siderúrgicos,
sob a ameaça americana, os petroquímicos, etc. Mas acho que se não
houver sucesso nessas próximas
negociações, o aumento do protecionismo é inexorável", explica.
No Uruguai, o ministro brasileiro terá encontros com a secretária de Agricultura dos Estados
Unidos, Ann Veneman, e com o
representante de comércio da Casa Branca (USTR), Robert Zoeilick. Aos dois, Pratini vai dizer
que o Brasil que maior acesso ao
mercado americano.
OMC - O ministro da Agricultura prevê que o clima atual

mais

FMI

prevê
pára a Zona do Euro este ano,
que deve cair de 2,4% para 2%.
Ontem o ministro alemão de Finanças, Hans Eichel, admitiu que
seu país talvez nem chegue a tanto. "Não creio que a Alemanha
alcance os 2% de crescimento em
2001", disse.
Cenários - Segundo o FTD,
por causa de incomuns níveis de
incerteza e riscos, o FMI está desenhando dois cenários para a
economia global. O primeiro se
baseia em uma recuperação moderada da atividade econômica

BERLIM - O Fundo Monetário
Internacional (FMI) contempla a
possibilidade da desaceleração da
atividade econômica mundial ser
mais forte do que a prevista. Assim, o organismo internacional
está disposto a rebaixar, mais uma
vez, suas previsões de crescimento. As informações fazem parte de
um relatório do FMI ao qual teve
acesso o jornal alemão Financial
Times Deutschland (FTD).
Tendo em vista a atual conjuntura, o FMI revisará para baixo suas previsões de crescimento

irritam

conflitantes

Greenspan

WASHINGTON E JACKSON essa interação, que tem uma podeHOLE (WYOM1NC.) - Para o pre- rosa influência sobre o desempe"Novos sistemas
sidente do Federal Reserve (Fed, o nho da economia.
banco central americano), Alan de medição podem ser necessários.
Greenspan, os economistas não Mas ainda cabe a nós organizar e
têm todas as informações necessá- usar a informação para melhorar a
rias para tomar as decisões corre- qualidade da tomada de decisões."
Greenspan não reclamou sem
tas. Segundo ele, é preciso ter mais
informações sobre como os ganhos motivo. Ontem foram divulgados
de capitai influenciam a disponibi- novos dados contraditórios sobre a
lidade de crédito e a atitude dos economia americana. Segundo o
consumidores de forma a melhor Departamento do Comércio, os pedecidir questões de política mone- didos às fábricas subiram 0,1% em
"Nós
tária.
precisamos de muito julho contra queda de 2,9% no mês
mais informações do que atual- anterior. Em compensação, o índimente temos sobre a natureza e as ce de confiança dos consumidores
razões dos ganhos de capital e sua apurado pela Universidade de Miinteração com o mercado de crédi- chigan, em agosto, caiu para 91,5
to e o comportamento do consumi- pontos dos 92,4 de julho. Animado
com o aumento dos pedidos, o índidor", assinalou.
Segundo Greenspan, faltam ce Dow Jones da Bolsa de Nova
instrumentos melhores paia medir Iorque fechou em alta de 0,3%.

Dólar

agrícola

de Moraes propõe união de exportadores contra subsídios dos Estados Unidos

FERNANDO THOMPSON E
SÔNIA ARARIPE

Dados

negociação

subiu

VERA BATISTA
A queda de US$ 323 milhões
nas reservas cambiais argentinas
(para US$ 16,56 bilhões), aliada
ao ajuste de fim de mês e à disputa entre os investidores na batalha por posições no mercado
futuro, provocou inesperada alta
de 1,38% no preço do dólar comercial, que fechou o dia cotado
a R$ 2,567. Em agosto, a alta foi
de 3,93%. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros, os contratos de
câmbio com liquidação em setembro, fecharam em alta de
0,84%, em R$ 2,551 (as quedas
nos dois últimos dias foram consideradas artificiais).
O temor do mercado, mais

Amaral
mL.
ISpi

Pratini:

"Ou obrem
para nossos

não ajuda muito o Brasil. Pratini
de Moraes prevê o aumento do
protecionismo diante da desaceleração mundial. Esse maior protecionismo coincide com a nova ro"Defendo a estradada da OMC.
tégia oposta. Uma boa forma de
diminuir a recessão internacional
é através do acréscimo do comércio internacional", explicou. Essa
não deverá, porém, ser a postura
dos países mais ricos do mundo.

Mimdial

Banco

nicos, quç têm um déficit de US$'
20 bilhões por ano e que represenEm sua primeira visita ao Rio ta 40% das exportações nacionais.
de Janeiro, no cargo de ministro de O ministro destacou como alvos'
Desenvolvimento, Indústria e Co- dos produtos brasileiros os Estamércio, Sérgio Amaral fez uma dos Unidos, a Alemanha, o Reino
crítica sutil ao Banco Mundial Unidos, o Japão, a China e a In(Bird). Ele disse que o Bird incen- dia. O ministro disse que as negotiva a produção de produtos pelos ciações bi aterais com a Argenti^
países emergentes, o que gera uma na, suspersas depois que o país
disputa predatória. Na avaliação de vizinho passou q dar preferência
"não basta exportar, te- aos
Amaral,
produtos de fora do Mercosul,
foram retomadas.
mos que exportar melhor".
A prioridade do Brasil é a rodaComo informou há duas semanas o Jornal do Brasil, Amaral da de negociações da Organização
disse que o governo brasileiro vai Mundial do Comércio (OMC), pa1]
anunciar nos próximos dias um au- ra discutir duas questões centrais
" mento dos recursos
da linha de para a alavancagem das exportanada
ou
não
abrimos
produtos,
Equalização do Programa de In- ções: a Alca (Área de Livre Co"!
"Tradicionalmente,
quando a re- centivos às Exportações (Proex, mércioo da América Latina) e os
cessão aumenta, o protecionismo orçado em R$ 1,1 bilhão) - esta li- subsídios da União Européia (UE)!>
nha é usada para equalizar os juros Na nova rodada de negociações o
também ganha força", diz.
Ninguém deve esperar, porém, cobrados em operações de finan- ministro disseque a primeira preoL
que esse gaúcho de 62 anos se de- ciamento para países estrangeiros. cupação é com a pobreza. O minis-"
sanime diante de um possível novo Sem especificar o volume dos re- tro lembrou que cerca de 1,2 bfc
fracasso da reunião da OMC, co- cursos, Amaral garantiu que serão lhão de pessoas vivem com US$ Dl
1,6 bilhãoj
mo aconteceu em 1998, em Seat- suficientes para a retomada das dólar por dia. E outras
"A retórica é de
"Ainda há operações de exportações.
vivem com US$ 2.
tle, nos Estados Unidos.
Lista - Os setores que serão abertura, mas a prática é de fechai
esperança que as negociações
avancem. E teremos um papel im- incentivados são petróleo, quími- mento", disse, referindo-se ao Es'-i
cos, bens de capital e eletroeletrô- tados Unidos e á União Européia.'-b
portante a desempenhar" , insiste.
iq
VERA BATISTA

PIB

argentino

cair

1,4%

desaceleração
nos Estados Unidos e na chamada Zona do Euro, enquanto o segundo, mais alarmista, leva em
conta uma pior recuperação da
produtividade da maior economia do mundo.
"podeEssa segunda hipótese
ria provocar uma debilidade muito mais pronunciada e longa da
economia mundial, como a do
princípio dos anos 80 e 90", afirma o relatório do FMI, que será
levado à direção da instituição na
próxima semana e divulgado no
fim de setembro, quando da reu-

nião anual do FMI com o Banco
Mundial.
O Fundo recomenda no documento novas reduções nas taxas de
juros do EUA para o caso da retomada demorar a acontecer. Desde
o início do ano, o Federal Reserve
(Fed, o banco central americano)
já rebaixou os juros em sete ocasiões. Atualmente, a taxa está em
3,5%, a mais baixa desde 1994. O
FMI aconselha o mesmo ao Banco
Central Europeu (BCE), que na
quinta-feira cortou os juros em 0,5
ponto percentual para 4,25%.

BUENOS AIRES - Acabar com
o déficit fiscal das províncias. Esse foi o principal compromisso
assumido pela Argentina na carta
de intenções que assinou com o
Fundo Monetário Internacional
(FMI) para ter acesso a uma ajuda
adicional de US$ 8 bilhões da instituição, revelou no início da noite
de ontem o ministro da Economia
argentino, Domingo Cavallo.
Segundo Cavallo, o documento
não contém metas para o crescimento da economia local ou outras
Seul - Reuters condições além dos objetivos fis"pessimistas" de
cais e previsões
crescimento sobre as quais eles são
"As
baseados.
províncias que têm
um déficit terão um determinado
período de tempo para atingir o déficit zero", destacou o ministro, para quem o novo acordo com o FMI
"é a melhor alternativa.
Desembolso - Cavallo anunciou também que o país receberá
um "desembolso imediato" de recursos do FMI no total de US$ 6,2
bilhões. Desse montante, US$ 5
bilhões fazem parte da ajuda extra
da instituição e estão destinados a
solidificar o sistema financeiro local, que tem enfrentado uma fuga
de depósitos bancários, que caíram 10% no seu pior momento, e
o enxugamento das reservas internacionais, que perderam US$ 10
bilhões desde o agravamento da
crise econômica, em março. Os
mr'
US$ 3 bilhões restantes do pacote
"para readicional serão usados
duzir o custo da dívida pública"
vU 1 *
, I
argentina, que chega a mais de
lii \ m iá-,»ffllii
Investidora assustada na Coréia: queda no Japão arrasta bolsas US$ 128 bilhões.

em

agosto

lores do Rio (Sisbex), o dólar
também fechou em alta de
1,19%. Foram realizadas 222
operações, totalizando US$ 404
milhões (R$ 1,030 bilhão). A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa), acompanhando o
mau humor das bolsas americanas e as indecisões quanto ao cenário argentino, fechou em queda de 0,40%, em 12,840 pontos,
com movimento financeiro de
R$ 444 milhões.
Os contratos de Dl, na
BM&F, se ajustaram para cima.
Os mais negociados, para janeiro
de 2002, fecharam em 21,82%,
contra os 21,93% anuais da véspera.
No Japão - A economia ja-

ponesa continuou em forte desaceleração ontem. Uma demissão
de aproximadamente 600 mil
operários da construção civil foi
anunciada para os próximos três
anos, em conseqüência dos cortes nas obras públicas previstos
pelo governo para o período. A
Hitachi confirmou a demissão de
14.700 empregados durante os
próximos sete meses o que rede
4,5% do
redução
presenta
seus
funcionários
de
total
quadro
em todo o mundo (10.200 trabalhadores só no Japão).
Diante destas notícias, a Boisa de Tóquio registrou nova queda, desta vez de 2,05%, levando
o índice Nikkei a mais um recorde negativo nos últimos 17 anos.

3,93%

uma vez, é o de que a Argentina
não consiga cumprir sua meta de
"O socorro inicial
déficit zero.
foi de US$ 5 bilhões. Se houver
perdas dez dias seguidos equivalentes a US$ 330 milhões, é sinal
de que a reação não virá", disse
um analista. A previsão é de que
a situação continue indefinida no
início da próxima semana, com o
mercado aguardando o anúncio
da arrecadação de agosto pelo
ministro Domingo Cavallo. As
apostas são de queda em torno de
6%, o que pode denunciar a impossibilidade de cumprimento
das metas ajustadas com o Fundo
Monetário Internacional (FMI).
Bolsa eletrônica - No mercado eletrônico da Bolsa de Va-

do

e da União Européia
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Mais cedo, o seóretário de Po^i
lítica Monetária da Argentina, Federico Sturzenegger, disse em teleconferência para investidores 6credores do país que a carta de in-i
tenções com o FMI prevê umai
queda de 1,4% no Produto Interno
Bruto (PIB) argentino em, 2001 e
um crescimento de 3,5% para 0
ano que vem. Antes, o governo ar:
gentino previa um crescimento de
2,5% do PIB para este ano.
O secretário de Finanças ar-r
gentino, Daniel Marx, tambénii
participou da teleconfèrência e.
disse que o país poderia se abster^
de buscar financiamento no mer™
cado externo até pelo menos ou-v
tubro de 2002 caso consiga re&
cursos novos de outras fontes esvc
te ano. "Poderíamos usar essefc
recursos adicionais para mudar ck
perfil da nossa dívida no ano què-vem. Seguiremos explorando aq
possibilidade de que agências^
multilaterais nos dêem fundos t\
garantias adicionais para combisi
nar esses recursos com o aumen^í
to (do crédito do FMI) para redu-ti
zir a carga do serviço da dívida",
disse.
•!
jí
Mercado - O rtiercado finanai
ceiro argentino passou o dia à esíii
pera dos detalhes do acordo dòi
país com o FMI. A Bolsa de Bue*
nos Aires encerrou o pregão em aluí
ta de 0,48% enquanto o risco-Ar
gentina ficou praticamente estáfl
vel, a 14,09%. Ajudou a manter an
tranqüilidade do mercado o anún^ i
cio de que a balança comercial dáb
Argentina teve um superávit de^
US$ 586 milhões em julho.
>óo
1
;
» in
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o

euro

Bancários italianos querem! ganhar mais
ROMA E FRANKFURT - O 240 mil. bancários e a US$
100 mil executieuro ainda nem entrou em cir- 1.350 p?ra
'
culação e já está deixando vos do setor.
Os bancos centrais da zona
exaustos os bancários italianos. Pelo menos é o que ale- do euro começam hoje a disgam os cerca de 340 mil tra- tribuição ofipial das novas cébalhadores dos bancos da Itá- dulas e moedas. A operação
lia, que reivindicam ressarci- só será finalizada em dezemmento pelo estresse que a no- bro, para qúe, em janeiro de
va moeda já lhes estaria cau- 2002, os 12 países da região
sando. A categoria, que amea- estejam em condições de fazer
ça entrar em greve, se diz es- circular a nova moeda. Seguntafada pela mão-de-obra de do afirmou o presidente do
preparar a entrada no mercado Banco Central Europeu (Bdas novas cédulas e moedas, e CE), Wim, Duisenberg, 15,4
exige um adicional de salário bilhões dei cédulas já foram
equivalente a US$ 900 para os impressas.
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Brasil

aperta

negociação

agrícola

;b
Ministro Pratini de Moraes propõe união de exportadores contra subsídios dos
a?!
Jorge Bispo
União Européia, que segundo o
FERNANDO THOMPSON E
ministro brasileiro insistem em
SÔNIA ARARIPE
subsidiar as produções agrícolas.
"Somos competitivos no setor
Ó Brasil será duro nas negociações sobre agronegócios com agrícola. O Brasil detém 4% do
os blocos comerciais. E se não for mercado internacional nessa área e
'reefer
possível avançar dessa forma, a apenas 1%, se for levado em conta
solução será jogar pesado com os o setor industrialdiz o ministro.
nossos parceiros e embarreirar, O Brasil exporta US$ 22 bilhões
por exemplo, as vendas de produ- por ano em produtos agrícolas,
tos industrializados deles no mer- com destaque para café, "Jásoja, carconsecado nacional. Quem defende es- ne de frango e bovina.
sa postura é o ministro da Agricul- guimos avanços importantes, mas
tura e Abastecimento, Marcus Vi- temos que continuar batendo na
"Ou eles mesma tecla", insiste o ministro.
nícus Pratini de Moraes.
Protecionismo - Pratini de
abrem para os nossos produtos
admite, no entanto, que esMoraes
agrícolas ou não abrimos mais nada. Nosso mercado já foi aberto sa estratégia terá que ser vista dentro de um quadro amplo, dos intedemais", dispara.
Em entrevista ao Jornal do resses gerais do governo brasileiro.
"Reconheço
Brasil, o ministro diz que desemque precisamos debarca hoje em Punta dei Leste, fender os produtos siderúrgicos,
Uruguai, para participar da reunião sob a ameaça americana, os petrodo grupo de Cairns - que reúne 15 químicos, etc. Mas acho que se não
"Ou abrem
para nossos produtos, ou não abrimos nada"
países exportadores agrícolas"So- houver sucesso nessas próximas Pratini:
negociações, o aumento do protecom uma proposta agressiva.
não ajuda muito o Brasil. Pratini "Tradicionalmente, quando a remos a pedra no sapato deles. So- cionismo é inexorável", explica.
No Uruguai, o ministro brasi- de Moraes prevê o aumento do cessão aumenta, o protecionismo
mos competitivos", dispara.
Proposta - Segundo Pratini, leiro terá encontros com a secretá- protecionismo diante da desacele- também ganha força", diz.
Ninguém deve esperar, porém,
do encontro sairá um documento ria de Agricultura dos Estados ração mundial. Esse maior protecom a posição dos integrantes do Unidos, Ann Veneman, e com o cionismo coincide com a nova ro- que esse gaúcho de 62 anos se de"Defendo a estra- sanime diante de um
possível novo
grupo, que será apresentado na representante de comércio da Ca- dada da OMC.
reunião da Organização Mundial sa Branca (USTR), Robert Zoei- tégia oposta. Uma boa forma de fracasso da reunião da OMC, codo Comércio (OMC), em novem- lick. Aos dois, Pratini vai dizer diminuir a recessão internacional mo aconteceu em 1998, em Seat"Ainda há
bro, no Catar, no Oriente Médio. que o Brasil que maior acesso ao é através do acréscimo do comér- tle, nos Estados Unidos.
cio internacional", explicou. Essa esperança que as negociações
A proposta brasileira é de endure- mercado americano.
OMC - O ministro da Agri- não deverá, porém, ser a postu.a avancem. E teremos um papel imcer ainda mais as negociações
com os Estados Unidos e com a cultura prevê que o clima atual dos países mais ricos do mundo. portante a desempenhar" , insiste.

mais

FMI

prevê
BERLIM - O Fundo Monetário para a Zona do Euro este ano,
Internacional (FMI) contempla a que deve cair de 2,4% para 2%.
possibilidade da desaceleração da Ontem o ministro alemão de Fiatividade econômica mundial ser nanças, Hans Eichel, admitiu que
mais forte do que a prevista. As- seu país talvez nem chegue a tan"Não
creio que a Alemanha
sim, o organismo internacional to.
está disposto a rebaixar, mais uma alcance os 2% de crescimento em
vez, suas previsões de crescimen- 2001", disse.
Cenários - Segundo o FTD,
to. As informações fazem parte de
um relatório do FMI ao qual teve por causa de incomuns níveis de
acesso o jornal alemão Financial incerteza e riscos, o FMI está desenhando dois cenários para a
Times Deutschland (FTD).
Tendo em vista a atual con- economia global. O primeiro se
juntura, o FMI revisará para bai- baseia em uma recuperação moxo suas previsões de crescimento derada da atividade econômica

desaceleração
nos Estados Unidos e na chamada Zona do Euro, enquanto o segundo, mais alarmista, leva em
conta uma pior recuperação da
produtividade da maior economia do mundo.
Essa segunda hipótese "poderia provocar uma debilidade muito mais pronunciada e longa da
economia mundial, como a do
princípio dos anos 80 e 90", afirma o relatório do FMI, que será
levado à direção da instituição na
próxima semana e divulgado no
fim de setembro, quando da reu-

nião anual do FMI com o Banco
Mundial.
O Fundo recomenda no documento novas reduções nas taxas de
juros do EUA para o caso da retomada demorar a acontecer. Desde
o início do ano, o Federal Reserve
(Fed, o banco central americano)
já rebaixou os juros em sete ocasiões. Atualmente, a taxa está em
3,5%, a mais baixa desde 1994. O
FMI aconselha o mesmo ao Banco
Central Europeu (BCE), que na
quinta-feira cortou os juros em 0,5
ponto percentual para 4,25%.
Seul - Reuters

Dados

irritam

conflitantes

k- i

Greenspan

WASHINGTON E JACKSON
HOLE (WYOMING) - Para o presidente do Federal Reserve (Fed, o
banco central americano), Alan
Greenspan, os economistas não
têm todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas. Segundo ele, é preciso ter mais
informações sobre como os ganhos
de capital influenciam a disponibilidade de crédito e a atitude dos
consumidores de forma a melhor
decidir questões de política monetária. "Nós precisamos de muito
mais informações do que atualmente temos sobre a natureza e as
razões dos ganhos de capital e sua
interação com o mercado de crédito e o comportamento do consumidor", assinalou.
Segundo Greenspan, faltam
instrumentos melhores para medir

essa interação, que tem uma poderosa influência sobre o desempenho da economia. "Novos sistemas
de medição podem ser necessários.
Mas ainda cabe a nós organizar e
usar a informação para melhorar a
qualidade da tomada de decisões."
Greenspan não reclamou sem
motivo. Ontem foram divulgados
novos dados contraditórios sobre a
economia americana. Segundo o
Departamento do Comércio, os pedidos às fábricas subiram 0,1% em
julho contra queda de 2,9% no mês
anterior. Em compensação, o índice de confiança dos consumidores
apurado pela Universidade de Michigan, em agosto, caiu para 91,5
pontos dos 92,4 de julho. Animado
com o aumento dos pedidos, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova
Iorque fechou em alta de 0,3%.
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VERA BATISTA
Em sua primeira visita ao Rio
de Janeiro, no cargo de ministro de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Sérgio Amaral fez uma
crítica sutil ao Banco Mundial
(Bird). Ele disse que o Bird incentiva a produção de produtos pelos
países emergentes, o que gera uma
disputa predatória. Na avaliação de
Amaral, "não basta exportar, temos que exportar melhor".
Como informou há duas semanas o Jornal do Brasil, Amaral
disse que o governo brasileiro vai
anunciar nos próximos dias um aumento dos recursos da linha de
Equalização do Programa de Incentivos às Exportações (Proex,
orçado em R$ 1,1 bilhão) - esta linha é usada para equalizar os juros
cobrados em operações de financiamento para países estrangeiros.
Sem especificar o volume dos recursos, Amaral garantiu que serão
suficientes para a retomada das
operações de exportações.
Lista - Os setores que serão
incentivados são petróleo, químicos, bens de capital e eletroeletrô-

nicos, que têm um déficit de US$
20 bilhões por ano e que representa 40% das exportações nacionais.
O ministro destacou como alvos
dos produtos brasileiros os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino
Unidos, o Japão, a China e a India. O ministro disse que as negociações bilaterais com a Argentina, suspensas depois que o país
vizinho passou a dar preferência
aos produtos de fora do Mercosul,
foram retomadas.
A prioridade do Brasil é a rodada de negociações da Organização
Mundial do Comércio (OMC), para discutir duas questões centráis
para a alavancagem das exportações: a Alca (Área de Livre Comércioo da América Latina) e os
subsídios da União Européia (UE).
Na nova rodada de negociações o
ministro disse que a primeira preocupação é com a pobreza. O ministro lembrou que cerca de 1,2 bilhão de pessoas vivem com US$ 1
dólar por dia. E outras 1,6 bilhão
vivem com US$ 2. "A retórica é de
abertura, mas a prática é de fechamento", disse, referindo-se ao Estados Unidos e á União Européia.

P®

argentino

cair

1,4%

BUENOS AIRES - Acabar com
o déficit fiscal das províncias. Esse foi o principal compromisso
assumido pela Árgentina na carta
de intenções que assinou com o
Fundo Monetário Internacional
(FMI) para ter acesso a uma ajuda
adicional de US$ 8 bilhões da instituição, revelou no início da noite
de ontem o ministro da Economia
argentino, Domingo Cavallo. Até
dezembro, o governo argentino
deverá apresentar ao Congresso
local um projeto de lei para modificar o sistema de repasse de recursos às províncias, tornando-o
mais simples, transparente e respeitando a participação de cada
uma na arrecadação.
Segundo Cavallo, o documento não contém metas nem outras
imposições além dos objetivos
fiscais. "As províncias que têm
um déficit terão um determinado
período de tempo para atingir o
déficit zero", destacou o ministro,
o novo acordo com o
para quem
FMI "não é uma solução simples,
mas é a melhor frente todas as alternativas".
Pessimista - Cavallo classificou como pessimista a previsão
incluída no documento de que o
Produto Interno Bruto (PIB) ar"No
gentino cairia 1,4% este ano.
memorando, há uma projeção
pessimista para que se cumpra
com segurança e haja pouco risco
de descumprimento, o que colocaria em perigo a continuidade do
apoio dos organismos de crédito",
explicou. Em 2000, o PIB argentino recuou 0,5%, enquanto que em

este

deve

ano

1999 a queda tinha sido de 3,4%.
Segundo o ministro, o propósito das autoridades é "conseguir um
vigoroso crescimento, se possível
no quarto trimestre deste ano". Para Cavallo, é possível que a economia do país cresça 6% ou mais no
ano que vem. A nova carta de intenções da Argentina com o FMI
não mexeu na meta para o déficit
público para este ano, que foi mantido em US$ 6,5 bilhões.
Cavallo anunciou também que
"desembolso
o país receberá um
imediato" de recursos do FMI no
total de US$ 6,2 bilhões. Desse
montante, US$ 5 bilhões fazem
parte da ajuda extra da instituição e
estão destinados a fortalecer o sistema financeiro local, que tem enfrentado uma fuga de depósitos
bancários, que caíram 10% no seu
pior momento, e o enxugamento
das reservas internacionais, que
perderam US$ 10 bilhões desde o
agravamento da crise econômica,
em março. Os US$ 3 bilhões restantes do pacote adicional serão
usados "para reduzir o custo da dívida pública" argentina, que chega
a mais de US$ 128 bilhões.
Mercado - O mercado financeiro argentino passou o dia de óntem à espera dos detalhes do açordo do país com o FMI. A Bolsa de
Buenos Aires encerrou o pregão
em alta de 0,48% enquanto o riscoArgentina ficou praticamente estável, em 14,09%. Ajudou a manter a
tranqüilidade do mercado o anúncio de que a balança comercial do
país teve um superávit de US$ 586
milhões em julho.
» I

Dólar
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VERA BATISTA
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A queda de US$ 323 milhões
nas reservas cambiais argentinas
(para US$ 16,56 bilhões), aliada
ao ajuste,de fim de mês e à disputa entre os investidores na batalha por ppsições no mercado
futuro, provocou inesperada alta
de 1,38% no^preçp, do dólar comercial, que fechou p dia cotado
a R$ 2,567. Em agosto,-a alta foi
de 3,93%. Na Bolsa de Mèrcadorias e Futuros, os contratos de
câmbio com liquidação em setembro, fecharam em alta de
0,84%, em R$ 2,551 (as quedas
nos dois últimos dias foram consideradas artificiais).
O temor do mercado, mais

3,93%

uma vez, é o de que a Argentina
não consiga cumprir sua meta de
déficit zero. "O socorro inicial
foi de US$ 5 bilhões. Se houver
perdas dez dias seguidos equivalentes a US$ 330 milhões, é sinal
de que a reação não virá", disse
um analista. A previsão é de que
a situação continue indefinida no
início da próxima semana, com o
mercado aguardando o anúncio
da arrecadação de agosto pelo
ministro Domingo Cavallo. As
apostas são de queda em torno de
6%, o que pode denunciar a impossibilidade de cumprimento
das metas ajustadas com o Fundo
Monetário Internacional (FMI).
Bolsa eletrônica - No mercado eletrônico da Bolsa de Va-

em

lores do Rio (Sisbex), o dólar
também fechou em alta de
1,19%. Foram realizadas 222
operações, totalizando US$ 404
milhões (R$ 1,030 bilhão). A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa), acompanhando o
mau humor das bolsas americanas e as indecisões quanto ao cenário argentino, fechou em queda de 0,40%, em 12,840 pontos,
com movimento financeiro de
R$ 444 milhões.
Os contratos de Dl, na
BM&F, se ajustaram para cima.
Os mais negociados, para janeiro
de 2002, fecharam em 21,82%,
contra os 21,93% anuais da véspera.
No Japão - A economia ja-

agosto
ponesa continuou em forte desaceleração ontem. Uma demissão
de aproximadamente 600 mil
operários da construção civil foi
anunciada para os próximos três
anos, em conseqüência dos cortes nas obras públicas previstos
pelo governo para o período. A
Hitachi confirmou a demissão de
14.700 empregados durante os
próximos sete meses o que representa redução de 4,5% do
quadro total de seus funcionários
em todo o mundo (10.200 trabalhadores só no Japão).
Diante destas notícias, a Boisa de Tóquio registrou nova queda, desta vez de 2,05%, levando
o índice Nikkei a mais um recorde negativo nos últimos 17 anos.

Estresse

com

o

euro

Bancários italianos querem ganhar mais
ROMA E FRANKFURT - O 240 mil bancários e a US$
euro ainda nem entrou em cir- 1.350 para os 100 mil executi-.
,
culação e já está deixando vos do setor.
Os bancos centrais da zona
exaustos os bancários italianos. Pelo menos é o que ale- do euro começam hoje a disgam os cerca de 340 mil tra- tribuição oficial das novas cébalhadores dos bancos da Itá- dulas e moedas. A operação
lia, que reivindicam ressarci- só será finalizada em dezemmento pelo estresse que a no- bro, para que, em janeiro de
va moeda já lhes estaria cau- 2002, os 12 países da região
sando. A categoria, que amea- estejam em condições de fazer
ça entrar em greve, se diz es- circular a nova moeda. Seguntafada pela mão-de-obra de do afirmou o presidente do
preparar a entrada no mercado Banco Central Europeu (Bdas novas cédulas e moedas, e CE), Wim Duisenberg, 15,4
exige um adicional de salário bilhões de cédulas já foram
equivalente a US$ 900 para os impressas.

1
•J

I
i
-J
!
!
í
I
!
!

SÁBADO, Io DE SETEMBRO DE 2001

JORNAL DO BRASIL 13

ECONOMIA

longe

Casa

da

classe

média

própria
Caixa suspbndjp novos financiamentos habitacionais para famílias com renda acima de R$ 2.000. Taxa de juros pode subir
GILSON LUIZ EUZÉBIO
BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal suspendeu ontem a
concessão de novos financiamentos habitacionais para a classe
rfiédia. A justificativa da Cjaixa é
que esses contratos dão prejuízo,
porque os juros cobrados dos
mutuários - 12% |io ano - são inferiores aos pagos na captação
dos recursos. Para corrigir o desequilíbrio financeiro, a instituição poderá aumentar a taxa de junos cobrada dos novos mutuários.
A medida atinge todas as pessoas
QOm renda familiar acima de R$

2 mil mensais, que pretendiam
comprar imóvel usado, ou acima
de R$ 3,2 mil, para os candidatos
à aquisição de unidades novas.
Não houve mudanças nos financiamentos para a população de
baixa renda.
A Caixa estava buscando recursos no mercado financeiro a
juros mais altos do que os cobrados dos mutuários para fazer os financiamentos, porque já esgotou
o que tinha captado em depósitos
de caderneta de poupança. Agora,
todos os programas serão reavaliados para eliminar o prejuízo da
Caixa, explicou Aser Cortines, di-

retor de Desenvolvimento Urbano
da instituição.
Aumento - Uma das medidas em estudo, segundo ele, é aumentar a taxa de juros para os financiamentos à classe média. Na
prática, atualmente a Caixa já poderia cobrar juros acima dos 12%
utilizados nos contratos habitacionais. Aser explicou que, dos
recursos captados em poupança,
52% têm que ser aplicados em financiamento habitacional a juros
tabelados de 12% ao ano. Para o
restante do dinheiro da poupança, as instituições financeiras podem negociar livremente a taxa

com o candidato a mutuário.
"Talvez sejamos obrigados a
aumentar a taxa de juros, a não ser
que a população passe a depositar
mais na poupança da Caixa", afirmou Aser. Eventuais mudanças,
entretanto, só valerão para os contratos firmados quando os financiamentos forem reabertos. Não
atingem, portanto, os contratos
antigos nem os que já estão em
andamento. De acordo com a Caixa, há 10,5 mil processos em tramitação, no valor de R$ 630 milhões, que não serão afetados.
Construção - A suspensão
de novos financiamentos, aprova-

tos com recursos do FGTS. Esses
programas são destinados a famílias com renda de até R$ 2 mil.
No caso da aquisição de imóvel
na planta, o limite de renda sobe
para R$ 3.250. Nesses programas, o valor máximo do financiamento é de R$ 44 mil e o valor do
imóvel não pode superar R$ 62
mil. Com esses limites, comentou Aser, "a maioria absoluta" da
população brasileira pode ser
atendida. Foram mantidas também as regras do Programa de
Arrendamento Residencial, destinado a famílias com renda de
até seis salários mínimos.

da na quinta-feira pelo Conselho
de Administração da Caixa, pode
prejudicar o setor de construção,
já que a instituição responde por
91% dos empréstimos para a casa
própria. De 1995 a 2001, foram
aplicados pela Caixa R$ 8 bilhões
no financiamento de 1,8 milhão
de moradias. Desse total, 226 mil
residências foram financiadas
com recursos da própria instituição e o restante foi bancado pelo
FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço).
Aser ressaltou que nada muda
nos programas habitacionais para
a população de baixa renda, fei-

Brasília - Davi Zocoll

Orçamento
VALDEREZ CAETANO
r, BRASÍLIA - O governo cumpriu o que prometeu ao Fundo
Monetário Internacional (FMI) e
vai deixar de gastar R$ 36 bilhões
no ano que vem. Incluindo a economia a ser feita pelos estados e
os municípios, o arrocho chegará
aR$ 45,7 bilhões. Apesar do arrocho fiscal, o Orçamento da União
para 2002, enviado ontem ao Congresso, está destinando R$ 5 bilhões a mais, em relação ao programado para este ano, para as
áreas de educação, saúde, trabalho, emprego, assistência social e
reforma agrária. Os investimentos
da Petrobras e da Eletrobrás em
projetos destinados a aumentar a
oferta de energia elétrica também
vão ganhar mais R$ 5 bilhões. O
orçamento prevê para 2002 que
juntas, as arrecadações da Receita
Federal e da Seguridade Social
chegarão a R$ 308 bilhões.
O governo voltou a insistir na
taxação previdenciária dos aposentados e pensionistas da Previdência Social. Como o cobertor
do orçamento é curto, os grandes
perdedores com o ajuste fiscal serão os militares, que ficam sem o

Militar:

INDUSTRIAS
NUCLEARES
B DO BRASIL
INB

aumento previsto para janeiro, e
os funcionários públicos, que só
ganharão 3,5% de reajuste. Perdem também os trabalhadores do
Judiciário - que não terá recursos
para pagamento do reajuste de
11,8% retroativos a 2000. Mas o
orçamento prevê recursos para incorporação do aumento ao Judiciário a partir de 2002.
"Tivemos de fazer
Esforço um esforço muito grande para
trabalhar com as prioridades e
acreditamos que a maioria dos
parlamentares entenderão nossas
dificuldades", disse o ministro do
Planejamento, Martus Tavares,
ao anunciar o orçamento. A proposta orçamentária do governo
conta com R$ 11,2 bilhões de receitas não realizadas, isto é, que
ainda dependem de aprovação de
medidas pelo Congresso. E o caso da taxação dos inativos, que
geraria uma receita de R$ 1,4 bilhões, e da prorrogação da CPMF
a partir de junho do ano que vem,
com uma receita prevista de R$
10,2 bilhões.
O Ministério da Saúde, dirigido pelo presidenciável José Serra,
vai receber a quantia de R$ 20,4
bilhões, 14% a mais do que foi

reajuste

BRASÍLIA - Os militares teriam um aumento médio de salário de 5% em janeiro do próximo
ano, mas ficaram de fora da dotação orçamentária enviada ontem
ao Congresso Nacional pelo governo. A decisão apenas endossou
uma Medida Provisória editada
semana passada, que adiou para
2003 o pagamento. O Ministério
da Defesa informou que vai negociar com o governo o pagamento
para julho do ano que vem. Neste
caso, o Congresso teria de autorizar uma verba suplementar, hipótese com a qual o governo não deu
mostras de concordar ao anunciar
o novo orçamento.
. Mas não foram apenas os rnilitares os excluídos da proposta orçamentária. O Judiciário não terá dinheiro para pagar o aumento retroativo de 11,98% que concedeu aos
seus funcionários no ano passado,
uma conta de R$ 2,2 bilhões segundo cálculos do Supremo Tribunal
Federal (STF). O Orçamento ignorou o pedido. O ministro Marco Aurélio de Mello, presidente do STF,
disse que vai orientar os tribunais a
suspenderem o pagamento dos atrasados se não forem definidas dotações para essa finalidade. Acontece
que alguns deles já pagaram o retroativo e o rombo começou a aparecer no Orçamento deste ano: a
partir do próximo mês, a Justiça pode ficar sem dinheiro para pagar os
salários de seus funcionários.

de

ameaçado

Apelo - Em ofício encaminhado ontem aos presidentes dos
demais tribunais, Marco Aurélio
"impasse"
alertou para o risco de
caso o governo não aprove uma
suplementação orçamentária para
que o Judiciário continue a funcionar. Ele fez um apelo aos colegas para não fazerem despesas
extras, especialmente as relativas
a pagamentos de dívidas atrasadas que não estejam previstas no
Orçamento.
No documento enviado ao
Congresso, o governo teve o cuidado de não revelar qual será o
reajuste do salário mínimo. Mas
informações do Ministério da Previdência Social confirmam que o
novo piso ficará entre R$ 189 e
R$ 190. O ministro Martus Tavares adotou a postura de não falar
sobre o salário para adiar a discus"Esse é um
são sobre o mínimo.
assunto para ser discutido em
abril do ano que vem", disse.
Mas não é bem assim. Para
aprovar o Orçamento, o Congresso
precisa discriminar qual será o reajuste, já que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando não há discriminação, a despesa não pode se
realizar. No ano passado, o assunto
paralisou o Congresso por vários
meses. A questão foi discutida de
agosto a dezembro, quando finalmente um acordo entre Executivo
e Legislativo permitiu a aprovação
do piso de R$ 180.

ViRN<
Trabalhando «m fodo o Bra»!l
IMPACTO
AMBIENTAL
ESTUDO DE
V
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB - torna público que entregou à
de
Engenharia
do Meio Ambiente FEEMA, o Estudo de Impacto
Estadual
Fundação
Ambiental referente ao requerimento da Licença Prévia
para a lavra e beneficiamento
de São Francisco de
de minerais pesados, na localidade de Gargaú - 1° Distrito
- RJ.
Itabapoana, no município de São Francisco de Itabapoana
informa que o Relatório de Impacto Ambiental RIMA estará à disposição dos
nteressados na biblioteca da FEEMA, na Rua Fonseca Teles, 121-16° andar nos
;eguintes horários: 2o, 4" e 6" de 13:30 às 17:30 horas e 38 e 5" de 09:30 às 12:30
horas, na Comissão de Controle Ambiental e da Defesa Civil da Assembléia
egislativa - ALERJ, na Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, no 6V
;entro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, do
Consumidor e Proteção aõ Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, no Instituto
Brasileiro da Amazônia Legal e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - RJ, na
fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, no Departamento
de Recursos Minerais ¦ DRM, na Prefeitura Municipal de São Francisco de
itabapoana, e na Câmara de Vereadores de São Francisco de Itabapoana.
As manifestações públicas deverão ser encaminhadas à Central de Atendimento da
f-EEMA, na Rua Fonseca Teles, 121 - 15" andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro RJ. no prazo de 30 dias contados a partir da data desta publicação.
(Processo E-07/200.347/00).

2002

encolhe

destinado este ano. O ministro
Paulo Renato de Souza, da Educação, terá o segundo maior orçamento. O seu ministério vai receber R$ 8,2 bilhões, 10% acima do
que teve em 2001 . O ministério
do Trabalho vem em terceiro lugar
na lista de prioridades sociais. Os
recursos somam R$ 7 bilhões contra os R$ 6,2 bilhões, deste ano .
Quanto aos investimentos em
energia, o orçamento prevê uma
ampliação dos gastos da Petrobras dos R$ 8,3 bilhões deste ano
para R$ 12,7 bilhões no ano que
vem. Já a Eletrobrás terá o direito de expandir os gastos em R$ 1
bilhão. O secretário executivo do
Ministério do Planejamento,
Guilherme Dias, disse que foi
grande o esforço do governo para
compatibilizar a demanda de gastos com o setor energético, o aumento do funcionalismo e os gastos da área social, com a necessidade de superávit fiscal de 3,5%
do Produto Interno Bruto (PIB)
no ano que vem.
Sem privatizações - A proposta orçamentária para 2002 não
prevê nenhuma fonte de receita
proveniente da privatização de
empresas do setor elétrico, o que

supõe ter o Palácio do Planalto
desistido de vender essas estatais
no último ano do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. O cenário traçado
no orçamento 2002 é mais otimista que o deste ano. Segundo o governo, a economia vai crescer
3,5%, a inflação ficará em 3,5%,
o dólar deve cair para R$ 2,40 e o
juro médio ficará em 16,25%. Tavares disse que o governo conta
com a recuperação da economia
mundial em 2002. Ele acredita
também que a renovação do acordo do Brasil com o FMI dará
mais conforto às contas externas,
fazendo com que as perspectivas
para a economia no ano que vem
sejam melhores.
Em 2002, a conta com os juros
da dívida interna continuará salgada. O governo prevê um gasto
de R$ 72 bilhões para rolar a dívida pública federal. Já a PPE (parte dos preços da gasolina que vai
para o Tesouro Nacional) deverá
render R$ 4,6 bilhões. Mas o governo conta ainda com a aprovação do Projeto de Lei Complementar que institui um imposto
sobre os combustíveis para substituir essa conta no orçamento.

Desenvolvimento social
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O ministro Martus Tavares apresentou o orçamento para 2002

Desemprego

PrevlsSo para 2002
Previsio para 2001
72.469.2 82.799,1
Previdência social*
17.987.3 20.409,2
Saúde
7.405,0 8.212,4
Educação
6.226.7 7.030,9
Trabalho e emprego
4.740,6 6.002,7
Assistência social*
2.553,2 3.006,9
Organização agrária
1.599.8 1.515,1
Saneamento e habitação
198.3
290,5
Direitos da cidadania
225.4
278,5
Cultura e desporto
113.405,5 129.545,4
Total
*lnclui benefícios previdenciários no valor de R$ 73,2 bilhões, em 2001, e R$ 83,8 bilhões, em 2002, sendo R$ 72 bilhões e R$ 82,4 bilhões, respectivamente, classificados
na área de Previdência Social e a diferença em Assistência Social.
l(lV6StÍI!ientOS das estatais (porsetores-emR$bilhões)
Petrtleo
7,3
34
Energia el6trica
24
Servigos financeiros
2,4
11
Produgao industrial
2,1
10
Transposes especiais
1,9
9
Transporte hidrovidrio
0,8
4
Comunicagoes postais
0,7
3
Comercializagao
0,4
2
0,3
1
Desenv. tecnol6gico e engenharia
0,1
1
Transporte aereo
Demais
0,3
1
Total
21,3
100

LEONARDO ECHEVERRIA
BRASÍLIA - No Brasil, 3,3
milhões de jovens de 15 a 24 anos
estão em busca de emprego. Um
número que representa quase 5%
do índice de desemprego dos jovens em todo o mundo, segundo
números da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O índice de desemprego tem crescido
muito entre os jovens brasileiros,
enquanto o nível de emprego
mantém-se estático há mais de
dez anos, segundo os números oficiais. Em 1989, havia no país, 1
milhão de desempregados jovens,
com idades entre 15 e 24 anos, para 16 milhões empregados dentro
dessa mesma faixa etária. Em
1999, eram 16 milhões de jovens
empregados, mas os desempregados somaram 3 milhões e 300 mil.
Para o professor Márcio Pochmann, da Unicamp, a baixa oferta
de trabalho é um mal que atinge
de forma mais avassaladora os jovens de até 24 anos. Em 1997, o
índice de desemprego na populaos
ção em geral era de 8%. Para "O
14%.
o
índice
chegou
a
jovens,
quadro de escassez de emprego

I

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Venha ver a influência deThomas Edison na arte contemporânea.

Constelação - Obras de arte que têm a luz como elemento comum.

AAA

y.

Salões de exposição - Ingressos- R$ 8,00 (estudantes, crianças em grupos e maiores de 65 anos R$ 4,00,
crianças até 12 anos e amigos do AAA entrada gratuita). Horários: terça a domingo das 12h às 17h.

afeta

jovens

toma os jovens um dos segmentos
mais fragilizados da População
Economicamente Ativa (PEA)",
afirma Pochmann. "As ocupações
que restam aos jovens são*
freqüentemente, as mais precárias, com postos não assalariados
ou sem registro formal", destaca.
Liderança - Ontem, a primeira-dama, D. Ruth Cardoso,
apresentou os resultados do programa Capacitação Solidária em
um seminário sobre formação
OIT.
organizado
profissional
"O Brasil não é dos pela está
piores,
numa posição folgada em relação
a outros países", afirmou ela. No
programa Capacitação Solidária,
estão se formando cerca de 100
mil jovens. "Eu não podia esperar
resultado melhor", disse D. Ruth.
O Brasil ocupa uma posição de
liderança na América Latina,
quando se fala de formação profissional, graças ao chamado Sistema
S - que inclui Senai e Senac
criado nos anos 40: uma estrutura
que forma mais de 2 milhões de
trabalhadores por ano. Na avaliação da OIT, os alunos brasileiros
são melhor considerados que os
dos Estados Unidos e Canadá.
-exposiçoesPresença Modernista
Aquisições Essenciais
Lygia Clark
Novas Direções
Gilberto Chateaubriand - Aspectos
de uma Coleção
—finais de semana e feriados—
O Ingresso do salão dá direito
às atividades de finais de semana
e feriados
Programa para famílias com
trabalhos no Ateliê e visitas
guiadas: 15h
Visitas sem agendamento:
14h e 16h
seja sócio
Entrada gratuita e muitos
outros benefícios
Informações 2240 4868
-educação no AAA_
Visitas guiadas para escolas,
universidades e grupos
Agendamento 2240 4239
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Indicadores
MERCADO FINANCEIRO
CONJUNTURA
difíceis
Os últimos dados mostram a deterioração das fmanR$ 641
ças públicas: em julho, a dívida pública atingiu
de
o
FMI,
com
acordada
meta
da
acima
muito
bilhões,
R$ 603 bilhões. Ou seja, o superávit primário recorde
de R$ 46 bilhões, obtido nos últimos 12 meses, não foi
, suficiente para compensar o efeito deletério provocado
R$ 122 bipelos encargos financeiros, que atingiram
sobre a
segurança
mínima
a
tem
se
lhões. Como não
a frendaqui
câmbio
e
de
«axas
de
para
das
juros
queda
te, ou que a população apoiará mais arrocho fiscal e por
mais tempo, uma situação de impasse pode emergir. O
simples reconhecimento de que tais dificuldades são
1
reais e se podem intensificar em 2002 empurra as taxas
cambial e de juros para cima, piorando a situação do endividamento. O que fazer? Primeiro, é preciso reconhecer que um corte da dívida irá acontecer por bem - via
tributação e/ou redução de despesas - ou por mal - pe, lo caminho da depreciação monetária. Segundo, dado
ser inaceitável a solução via inflação, precisamos pesar
entre expor a população, anos a fio, a medidas de severo aiTocho fiscal ou procurar resolver o problema mais
rapidamente, com uma tributação excepcional sobre o
capital ("capital levy") e/ou uma política fortemente
progressiva de impostos sobre rendas. Em termos políticos, a segunda opção seria a melhor, de acordo com a
máxima de que o mal deve ser feito rapidamente. Em
termos econômicos, a avaliação é mais complexa: tributos como os descritos acima costumam provocai" forte
'
comoção social, são de implementação demorada e, por
conseqüência, dão margem a fuga de capitais e a piora
das condições econômicas gerais. Enfim, a escolha é di• fícil mas o Brasil não poderá se furtar a ela.
i
Lauro Vieira de Faria - instituto Brasileiro de Economia/FGV
Escolhas

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
12 Meses
30 dlas No Ano
1.52 4,13* 4,13*
Referenciado Dl"
Renda Flxa"
1.54 3,96' 3,96*
Renda Rxa Multi-Indices"
1,77 4,55* 4,55'
Variavel"
2,37 6,49' 6,49'
Renda
Multlmercadossem
InflaQiio (1GPM) 1.48 5.88 11.09
Bolsa de S8o Paulo -6.64 -9,86 -16,41
Ouro 4.05 17,98 21.25
D6lar Paralelo 0.39 20,75 34,74
Odlar Comordal 4,95 24,34 36,99
Poupanga 0,75 4,68 8,02
CDB
1.42
7.60
13,12
Fonte: Anbld e Andlma * Acumulado de maio a junho." Fundos criados em maio de 2001.
TR, POUPANÇA E TBF
Poupsnfa TBF
TR
Perlodo
1,3666
0,7052
24/08 a 24/09/01
0,2042
1,3723
0,7109
0,2099
25/08 a 25/09/01
1,4414
0,7496
26/08 a 26/09/01
0,2484
1,5168
0,7847
0.2833
27/08 a 27/09/01
1,5162
0,7841
0,2827
28/08 a 28/09/01
1,5070
nd
29/08 a 29/09/01
0,2835
.nd 1.3874
30/08 a 30/09/01
0,2149
Poupan(a do dla 01/09/01:0,8453

CÂMBIO
Venda(RS)
Libra
2,5700
lira
0,0110
Marco Alemão
1,5500
Peseta
0,3500
Peso Argentino
0,0210

Dólar
Escudo
Franco Suíço
Franco Francês
Iene
Fonte: Banco do Brasil
DÓLAR E OURO
Fechamento de ontem
Compra Venda Var.dia(%)
Dólar Comercial 2,5509 2,5517 0,45
Dólar Paralelo 2,5400 2,5700 0,00
Ouro Spot (BM&F)
RS/Grama 21,850 -0,68
Fonte: Andima
TAXAS
Hot Money (a.a.)
Desc. de Duplicata (a.m.)
Capital de Giro (a.m.)
* Pessoa Física

Venda(RS)
3,7500
0,0012
1,2000
0,0141
2,5700

TAXAS DE JUROS
Taxa Selic (%a.a.) a partir de 19/07 19,00
Fechamento de ontem Taxa Over ProJ.MÔs
(% a.a.) (% a.a.)
Títulos Públicos Federais 19,05 18,99
19,05 19,03
Dl-Over
LFTE
Fonte: Adima

DE EMPRÉSTIMO
35,79% Cheque Especial* (a.m.)
2,92% Conta Garantida (a.m.)
3,17% TJLP (a.a.)

9,46%
3,38%
9,50%

MERCADO EXTERNO
Moedas internacionais
(Fechamento do ontem/USS 1)
Euro 1,096 Peseta 182,300
lene 118,770 Real 2,564
Marco 2,143 Peso argentino 1,000
Franco francfis 7,187 Pesourugualo 13,700
Franco sulgo 1,661 Pesomexlcano 9,197
Libra 0,688 CoroaSueca 10,394
Lira
2 121,470 D6lar Canadense 1,551
Escudo 219,660 PesoChileno 667,000
Fonte: Nova torque
Bolsas Internacionais
Indica Osc.(%)
Nova lorque (Dow Jones) 9.949,70 +0,30%
Tbquio (Nikkei) 10.713,51 -2.06%
Hong Kong (Hang Seng) 11.090,48 -1,99%
Londres (FTSE) 5,345,00 -0,23%
Frankfurt (DAX) 5.188,17 +0,50%
Paris (CAC) 4.689,34 -0,31%
Buenos Aires (Merval) 319,89 +0,48%
Mexico (IPC) 6.310,70 +0,01%

SERVIÇOS
IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES
Afaril Malo Junta) Julho Agosto
Salario Mfnlmo' 180.00 180,00 180,00 1B0.00 180,00
1.1283 1,1283 1,1283 1.1283 1,1283
Ullr-RJ44,2655 44,2655 44,2655 44,2655 44,2655
Ulerl"
17,93 17.93 17,93 18,02 18.02
UPC0,1546 0,1827 0,1458 0,2441 0,3436
TR
1,1662 1,3248 1,2374 1,4370 1,6280
TBF
1,34 1,27 1,50 nd
Selic
' Em Reals. " Em1,19
Ullr.
IMPOSTO DE RENDA
Parcela a
Alíquota
IR na Fonte (Agosto)
deduzir em RS
%
Base de cálculo (RS)
isento
Até 900,00
135,00
15
De 900.00 a 1.800.00
360,00
27,5
Acima de 1.800,00
Deduções: a) RS 90,00 por dependonle. b) RS 900,00 por aposentadoria para quem |á
completou 65 anos. c) Contribuição Providenciaria, d) Pensão alimentícia.
Correção da 5* parcela: 5,11%
Fonte: Secretaria de Receita Federal

CONTRIBUIÇÕES AO INSS
INFLAÇÃO (%) E REAJUSTE DO ALUGUEL (FATOR)
N" Acumulado Corre^o Autflnomos
Aliquotas(%) ApagarRS
Base(RS)
Mai Jun Jul Ago Indlce No ano 12 meses doAluguel Classo Meses
20.00 de 36,00 a 143,00
INPC/IBGE 0,57 0,60 1,11 nd 1.755,270 4,96 7,76 1,0776 1 a5 12 de 180,00 a 715,00
20 00 17,'6°
858 00
24
IPCMBGE 0,41 0,52 1,33 nd 1.756,280 4,32 7,05 1.0705
20.00 200,20
1.000.99
IPC/FIPE
0,17 0,85 1,21 nd 194,475 3,90 6.03 1,0603
24
20.00 228,80
1.144,01
ICV/DIEESE 0,22 1,53 2,12 nd nd 5,93 9,01 1,0901
36
20.00 257.40
1.287.00
36
IGP-DI/FGV 0,44 1,46 1,62 nd 206,450 6,43 10,78 1,1078
2000 286,00
1.430,00
IGPM/FGV 0.86 0,98 1,48 1,38 210,211 7,35 10,01 1,1001 ,0 "
ipc-rj/fgv 0,24 0,12 1,19 nd 208,706 3,90 6.76 1,0676 Assalariados, DomSsticos e Trabalhadores Avulsos
Alíquota INSS (%)
Salário de Contribuição (R$)
7,65.
até 429,00
8,65
de 429,01 até 540,00
SEGUROS
9,00
de 540,01 até 715,00
11,00 1
de 715,01 até 1.430.00
¦ TAXA 0E JUROS PR0 RATA DIA DA TR*
12
Empregador
Contratos até 30.06.94 (Antigo IDTR) Contratos a partir de 01/07/94
Prazos para pagamento: empresas, no dia 2 de cada mês ou no 1o dia útil subseqüente e pes(Fator acumulado de juros-TR(FAJ-TR)
soas tísicas, até o dia 15 ou antecipadamente caso não seja dia útil. Após o vencimento, há
01/09 0,01003735 01/09 2,24035887
acréscimo de juros e multa.
* labela do mès de agosto paia pagamento em setembro.
' Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros.

BOLSAS E FUNDOS
BM&F
Contratos Ajuste TaxaAnuai
Dl-Futuro
em Aberlo Projetada
134.038 99.930,85 19,04
Selembro/01
351.772 98.592,54 19,55
0utubro/01
Volume Negociado RS 18.960.000 000,00
Contratos Ajuste 0scila?ao
D6lar Comerclal
em Aberto
(%)
(Em RS/lote lie USS 1.000)
96.425 2.551,700 0,84
Setembro/01
111.290 2.603,803 1,30
0utubro/01
Volume Negociado RS 14.580.000.000,00
18ovespa Futuro
0utubro/01 25.532
Volume Negociado RS 428.000 000.00

13.005

•0.74

Contratos
Cart Ariblca (Contrato = 100
em Aberto
sacas; cota?ao= USS/saca)
Setembro/01 1.687
Dezembro/01 8.759
Volume Negociado RS 48.270 000,00

Ajuste

Boi Gordo (RS/@, 330@)
Agosto/01
Setembro/01
Volume Negociado RS 7.550.000.00
Ouro C0MEX (Em R$/grama)
0utubro/01

701
211

BOVESPA
RESUMO DAS OPERAÇÕES
Qtde. Tit. Valor em R$
Lote Padrão 29.281.077.921 407.176.911,49
Concordatárias 57.900.000 1.637,00
Fundos e Certificados 310.667.800 1.808.347,58
Bônus (Privados) 8.800.000 15.763,00
Mercado a Termo 1.331.448.200 8.816.128,70
Opções de Compra 16.807.128.400 16.369.789,00
Opções de Venda 40.000 58.400,00
Fracionário 28.529.177 689.651,61
Total Geral 47.858.466.913 444.107.422,61
Min.
Osc.(%)
Fech.
Máx.
Med.
-0,40%
12.788
12.949
12.840
12.888
Das 56 ações da BOVESPA, 22 subiram, 25 caíram e nove permaneceram estáveis.
MERCADO MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Maiores Altas Total *(em R$)
Telemig Cl pne 30,24% Petrobras pn 51 280.455,00
25,00%
Sibra pne
Ferro Ligas pn 21,53% Telemar P" 48.482.404,00
Maiores Baixas Embratel Par pn . . .29.594.322,00
CMAPart.pn 64,68% Cem|gpn 19.245.504,00
Ciquine Petr. pne 50,98%
Sola pn 33,33% Teiesp Cl Pa pn , .. .17.985.201,00
Ibovespa

53.60
56,75
42,14
42,76
22,569

MERCADO À VISTA
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Títulos Qtd. Min. Máx. Fech. Osc.% Neg.
¦ P0R PATRIMONII) LlQUIDO
Acosita ON" 900.000 0,52 0.52 0.52 +1.9 7
Rcntabilldade
P. Llquido
0,52 0,54 0,52
185
m6s ano
em RS din
Acestta PN 2.278.400.000
10.000 26.00 20.00 26,00 +4,2 1
Referenciado Dl
Acos
Vi
l
ON
Crri-DI 7.537.599.005,06 0.07 1,55 10,90
200.000 0.48 0,48 0,48 +2,1 2
Adubos Trevo PN
ITAU 01FIF 7.102.482.703,62 0,07 153 10.87
1
FIF BOSTON Dl 6.843 844.247.13 0.07 1,54 10.85
Aes Tiele ON 12.000.000 11,06 11,06 11,06
10,87
1.700.000 13,00 15,89 15,89 +17.7 4
SPECIAL 60 FIF 4.241.774.721,12 0,07 071,53
Tlele
PN
Aes
1,55
10,97
REAL FIF SIBR0DI 4.150.782.882,58 0
Albarus ON 1.000 0,89 0,89 0,89
1
BANESPA FBI 01 3.706.988.203.22 0.07 1.54 10 92
CORP 0160 3.194.559102,91
0,07 0.00
1,541,3110.92
Alia Consorc ON 3 000 1,91 1.91 1.91 -2.0 2
385,92
9,01
903 563 -196.01
ITAU SUPER DI-FACFI 2 876
1
Alta Consorc PNF 1.000 1,87 1,87 1,87
0.07 1,50 10.52
675
CITIC0RP0RATE 2 835 420
294,88 0.07 1,44 10,10
Alfa Financ ON 1.000 0.88 0,88 0.88
1
BB Dl ESPECIAL PLUS 2 622.146.116,60
0.07 1.50 10 59
Dl
2
MAXI
BOSTON
2
Alfa Financ PN 2.000 0.90 0.90 0,90
"-UBB FIF Dl
0,07 147 10,30
2 602.030140.50
Alia Holding PNA 3.000 1.90 1.90 1,90
1
BOSTON PEGASUS Dl 2.327
412 206.65 0.07 1,53 10,82
Alia Holding TNB 2.000 1,88 1.88 1,88 -1.0 1
Dl PREMIUM 2 142 593 976.55 0,07 1.47 10.30
"! UNIBANC0
Dl FAC Fl 1 895.504 571.44 0,07 1,51 10.05
PRIVATE EXCLUSIVE.——
2
Alia Invesl ON 6.000 3,00 3,00 3.00
Alfa Invest PN 9.000 2,95 2,95 2,95
5
, Renda Flxa
80.000
390,00
390,00
390.00
+
«" 8RADESC0 FIF EMPBESA 7 856 022.734.67 0.07 1,52 10,76
2.6
3
Amazônia ON
380
264.204.68
0.08
1,56
10,71
770.000
450,00
453,00
453,00
12
FIF
7
ITAU
RF
Ambev ON
BRADESC0 FIF MACHO 4 172 778.149.96 0,06 1,66 10,65
Ambev PN 5.240.000 475,00 485,00 482,00 +1,0 107
0.06 1.65 10.50
; BRADESCO FAQ DERF MACRO 3.912.811.744.51
EXECUTIVE 2.797 292.096.92 0,07 1,54 10,52
SAFRA
Antarct Nord PNA" 6.570.000 465,00 470.00 465.00 +1,0 5
0.07 1,34 8,86
ITAU SUPER RF FAC Fl 2.712.211.402,76
AracruzPNB 1.326.000 4.28 4,57 4,42 -1,9 156
'» BRADESCO
2.700.584 407,77 0,05 1,49 9,49
' BRADESCO FIFFAQ 60
Arthur Lange PN' 600.000 0,24 0,25 0.25 +4,1 3
DE FIF 60 2 699.288 285.49 0.05 1,45 9,12
I ITAU REN0A FIXA - FAC Fl 2 653 016.186.77 0,06 1.20 7,70
Bahia Sul PNA-ED 650.000 189,00 190,50 189,00 +2,1 6
. UBB FIF RENDA FIXA 2 286 417.868.35 0,06 1.36 8,97
1
Banese PN' 10.000 31,25 31,25 31,25
100.000 95,62 95,62 95,62
1
Renda Flxa Multi-Indices
Banespa PN
" BB FIX PREFERENCIAL
6.631.234.676.23
0,06
1,33
9.33
PN
1.000
0,62
0,62
0,62
-3,1
1
Banestado
' 8B FIX ESPECIAL PLUS 3 092 043.270.97 0,06 1.43 10,03
Bardella PN 180 68,01 69,00 69,00
4
0 06 1,51 9,79
! BB PREMIUM ESPECIAL PLUS 2.520.704.736.26
360.000 113,32 125,90 119,00 -0.8 6
873 255,20 0,05 0,98 6,39
FIX ADM TRAOICIONAL 2.496 396.053,52
Minelr
ON
H*B8
Bolgo
-0,07 2,16 12.77
wfENIX FIF 1.998
10
Belgo Mine» PN 620.000 124,00 125,00 124,99
ttOTIPENSION
1.379.420.113,95 0,07 1.54 11,02
¦*?B ADM CLASSIC0
3
BesePNA' 3 000.000 1,80 1,83 1,80
1.199 884.891,54 0,06 1,33 9.27
"FIF FIXPACTUAL
992,333.719,4 0,06 1.60 11,02
HIGH YIELD
BicMonarkON 11 230,00 230,00 230,00 -8,0 2
"BBFIXEMPRESARIAL
844 164.333,38 0,06 1,33 9,33
Blobras PN 10,000 3,20 3,20 3,20 -4,1 1
799.948.848,56 0,07 1.65 10,97
«. FIF FIDELIDADE W
W-~
Bombril
PN 146.000.000 8,90 9,50 9,20 -2,5 118
**Multtmercados
sem Renda Varldvet
Bompreco PN 4.300 12,90 12,95 12,95 +1,1 2
" CA1XA FIF MASTER
0 07 1,54 10.65
5.643.317 073.81
Bradesco ON * NI 31.900.000 9,25 9,49 9,26 -0,4 41
376.25 0,06 1,47 9.95
; CA1XA FAC EXECUTIV0 5 358 602 423,13
0.07 1,56 10,62
Bradesco PN • N1 1.163.200.000 11,45 11,65 11,50 +0,0 377
! CAIXA FIF SENIOR 3 927.910
442
863.43
0.07
1,52
10,28
» CAIXA FAC PERSONAL 3.753
12
Btadespar ON ** NI 26,500.000 0,60 0,61 0,61
1.885.167.364,72 0.06 1.41 9.69
CAIXA
FIF IDEAL
CCF-TIP0
Bradespar PN N1 4.176.000.000 0,63 0,68 0,64 - 3,0 309
1.850.660.394.53 0,07 1.57 10,69
1 129.135.330.47 0.07 1.56 11.30
CAIXA FIF SENIOR IV
Brasil ON-EO 38.200.000 8,91 9,20 8,96 - 0.4 86
916.821 539.62 0.07 1.53 10,71
CAIXA FAC V
Brasil PN 'ED 186.100.000 10,83 11.20 11.15 +1,8 166
10,08
848 920.110.43 0,07 1,49 10.66
n CAIXA FAC INVESTID0R
13,60 14,20 13,70
153
Brasil T Par ON 226.400.000
» CAIXA FIF SENIOR I I
734.020 444,38 0.07 1.53
T Par PN 801.500.000 14.55 15,11 14,90 +1,3 276
Brasil
200.000 8,26 8,26 8,26
2
¦ POR RENTABILIDADE
Brasil Tolec ON
Rentabilidade
P. Liquido
9,96 10,39 10,07 + 0,0 294
ano
môs
Brasil Telec PN 561.400.000
dia
em RS
1.800.000
4.30
4,30
4,30
+2,3
3
e Referenciado 01
Bunge Alim ON
1,59 11,26
0,08
7.532.496,38
10.900,000
18,95
19,85
19,10
+0.5
13
! BVAFIX SEGURO
Fcn
PN
Bungo
1,57 11,07
0,07
356.745.600,97
ABNAMR0 FIF CREDIT Dl
1,56 11,05
0,07
CMAPartPN* 200.000 0,83 0,83 0,83 -64.6 1
1.066.093.123,44
, UBB Dl C0RP0RATE
1.55 11,05
0,08
118.233.873.88
« LL0YDS TEL0S C0SERVAD0R
Caemi Melai PN 2.160.000 270.03 274,90 272,50 -0,9 16
1.56 11,03
0,07
'' ABN AMR0 FIF MAXIMUM Dl
29.845.295,29
1
Cbc Cartucho PN 1.000 4,00 4,00 4,00
1,55 11,02
0,07
38 552.478,14
ALFA 0RBISII FIF
1,54 11,01
0,07
Ceb PNB' 1.560.000 26,00 26,00 26,00 -11,8 4
54.188.060,63
REAL FIF SIBROII Dl
11,00
1,50
0,07
946.231.937,95
, ABNAMRO FIF PROFIT Dl Dl
126
Celesc PNB 1.891.000 0,40 0.43 0.42
1.54 11,00
0,07
29.508.077,15
«» ABNAMRO FIF CONSMIL
Celm ON 130 9.98 10.00 9,98 - 0,2 4
1.55 10,99
0,07
1.560.679.075,78
FIF
Dl
SANTANDER
' WESTLB F1X Dl TRIPLE A
1,55 10,99
0,07
129.012.936.59
Cemig ON' 41.600.000 26.40 27,40 27,39 -0.4 57
1,55 10,98
0,07
759.754.703,64
FINASA DEPOSITO INTERFIN. EXCLUSIVO 4.150.782.882,58
Cemig PN' 705.600.000 26,79 27,69 27.69 +1,4 405
1,55 10,97
0,07
¦« REAL FIF SIBRO Dl
Cerj ON 29.900.000 0,49 0,53 0.53 + 6,0 10
1,55 10,97
0,07
485.553.276.60
Dl FIF
1,53 10,97
0,07
> PERFIL
14 610.786,35
Cesp ON 8.900.000 11,40 11.70 11,70 +2,6 10
HEDGING GRIFFO TRADICIONAL FIF
Cesp PN" 166.800.000 11,55 12,10 12,10 +2,6 146
Uganda Fixa
9
"tlF
12,35
0,07
Chapeco ON 'ES 551.200,000 0,03 0,04 0,04
4.833.396,61
MERCATTO SECURITY
'ES 1.425.500.000 0,04 0,05 0,05
8
11,85
1,70
0,04
23.729.925,45
L FIF
PN
Chapcco
«LIBERAL
1,72 11,58*
0,11
71.161.341,62
t«UWAPURU
i BRADESCO TEMPLETON FIF FPP
100.000
0,30
0,30
0,30
+3,4
1
Cia
Hering
ON
1,
8
4
11,49
0,08
17.836.593,06
1,63 11,42
"VOTORANTIM RENDA FIXA FIF
0,07
184.132.689,94
Cia Hering PN' 100.000 0,28 0,28 0,28 -9,6 1
1,72 11,34
0,12
23.449.429,71
ÍBRADESCO TEMPLETON TEAM FIF
Ciqulne Petr PNC 3.000 0,25 0,25 0,25 -50,9 2
11,32
1,89
0,04
90.171.238,50
IV
^CONTINENTETEMPLETON FIF PLUS 1
Coelce PNA- 900.000 4,80 4,80 4,80
1
1,61 11,27*
0,11
55.996.786,04
r.BRADESCO
1,53 11,26
0,07
25.515.963,57
"11TUL0 FIF - 60
Comgas PNA' 64.370.000 129,00 133.00 130,00 +0,7 136
1,68 11.25*
0,08
40.320.936,99
Confab PN 404.000 1,85 1,87 1,86 +1,0 37
"'Renda Fixa Mulll-lndlccs
Copei ON" 42.300.000 23.40 23,70 23,50 +1,7 38
16.50
2,82
0,11
112.887.665,01
Copei PNB- 147.800.000 18,20 18,48 18,35 +0,8 94
3jf INVESTOR SEIS
1,73 14,78
0,06
32.906.898,46
«FIF AZUL
Copene PNA* 1.750.000 402,00 438,00 438,00 +3,5 70
2,26 14,45
0,44
20.381.405.08
wBNPPARIBASSTIWSBOURG
2,01 14,19*
0,09
19.272.303,77
«SGVFIF
CopesulON* 3.490.000 58,00 59,50 59,50 +2,5 13
"ASTON FIF
2,09 14,12
0,11
715.795.538.47
CosipaON 70.000 0,37 0.37 0,37 -2,6 2
2.94 14,01
0,13
143.921.451,41
I
oflF INVESTOR
CosIpaPN 270,000 0,42 0,42 0,42
3
3,00 13,76
0,14
69.559.232,43
INVESTOR POLUX
rrfiF
2,14 13,65
0,19
68.405.406,59
Coteminas PN 1.770.000 145,00 145,00 145,00 +0,0 6
>*B8M FIF X
1,65 13,53
0,06
6.160.000
4,80
5,00
5,00
+4,1
8
*HF COMPARTILHADO PATRIMONIAL I
Cpll Geracao ON
2,54 13.51
192.849.968,19 •0,04
*.... 10 000 4,85 4,85 4,85 -3,0 1
J^JOSMOS 60 FIF
Cptl
Geracao
PN
"Muttlmeri
Imercados sem Renda Variável 34.671.066.60 -1,32
Cit Celular PNA* 2.680.000 920,00 950,00 920,00 -2,6 45
2,27 42,66
7
.JCENTIVE
Duratox PN ,.1.900.000 41,01 44,00 42,50
3,4f 39,47*
26.606.917.41 •0,67
rRF R10P0LII
•0,67
2,01 37.58 *
EIcktroPN* 2,000.000 3,20 3,20 3,20 +11,8 3
206.924.950,90 -0,17
"CREDIT SUISSE CSAM MB CAMBIAL
122
2,28 35,11
¦ CREDIT SUISSE CSAM CAMBIAL
10.342.919,35
Eletrobras ON 150.200.000 35,90 36,50 36,50
3,23 32,90
27.542.030,56 -0,92
! FIF 15999 DB
Elelrobras
PNB312.300.000
31,90
32,40
32,00
-1,2
263
28,67
10,08
3,86
4.151,54
FAQ
FIF
ENDURANCE
5« JP MORGAN
2,64 27,84
66.273.741.42 •0,48
Elelropaulo PN 39.960.000 69,01 73,60 69,11 -2,6 91
DB
•0,48
25,79
2,71
49.902.518,71
«8 JACFIF
FAQ FIF 999
EmaePN* 20.100.000 9,22 10,20 10.00 +3,6 24
2,08 23,96
106.184.852,51 •0,46
FIF BOSTON RIVER
Embraco PN 10.000 0,80 0,80 0,80 - 2,4 1
6,04 23,50
20 583.145,80 •0,63
I FIF SANTANDER MIURA
EmbraerON 355.300 13,40 14,35 13,56 -1.7 247
Fonte: ANBID

Títulos Qtd. Min. Má*. Fech. Osc.% Neg.
Embraer PN ....729.200 16,30 17,00 16,70 -1,1 345
Embratel Par ON 564.200.000 11,28 11.98 11,70 +3,7 240
Embratel Par PN 2.695.300.000 10,57 11.14 10,80 +2,1 1.030
12.500.000 14,76 15,04 15,00 -0,6 22
Epte PN
8 000 0,38 0.39 0.39 +8,3 6
Estrela PN
Eternlt ON • 10.000 249,01) 249,00 249,00 + 0,4 1
1
EucalexPN- 20.000 174,00 174,00 174,00 -0
F Cataguazes PNA* 20.800.000 1.60 1,70 1,60 - 5.8 17
1
Fer C Atlant ON 1.000 1,30 1,30 1.30
1.000.000 50,00 50,00 50,00
3
Ferbasa PN
Ferro Ligas PN 200 11 03 11.06 11,06 +21,5 2
Forja Taurus PN" 32.900.000 0,68 0.70 0,70 +2,9 4
26
Fosfertll PN .'.... 41.200.000 4.80 4.85 4,85
1.000.000 110 1.10 1.10
1
Fras-le PN
Gerasul ON 254.300.000 3,75 3,90 3,89 +2,3 78
Gerasol PNB* 6.000.000 3,01 3,15 3,07 -2,5 6
Geidau PN' NI 94.700.000 16.49 16,69 16,50
80
Gerdau Mel PN' 600.000 28,55 29,50 29,50 + 0.6 3
Globo Cabo PN NI 7.494.000 0.87 0.91 0,87 -1,1 387
Gradiente PNA 1.100 6,40 6,70 6,40 5,6 5
Guararapes PN 1.000 4,10 4,10 4,10 +0,9 3
3.000 0,71 0.71 0,71
1
Idelasnet ON 2.000.000
16,00 16,00 16,00 +6,6 1
Inds Romi PN
538.200.000
1,95
2,09
2,05
176
Inepar PN
2,29 2,29 2,29
1
tnepar Tel ON 5.000
80.000 28,00 28,00 28,00
1
lochp-rnaxion ON
1.200.000
35,01
36,20
36,20
+0,2
6
lochp-maxlon PN
Ipiranga Pet PN 19.200.000 13.16 14,30 13,50 -1,8 47
Ipiranga Rei PN' 2.700.000 15,20 15,50 15,50 +3.1 3
Itaubanco ON' NI 330.000 175.00 177,00 175,00 -1,1 7
Itaubanco PN" NI 43 240 000 175,03 178,10 175,55 -0.8 261
2.621 000 1,90 1,97 1,94
196
ItausaPN NI
Itautec ON 300 3.68 3,69 3,68 -0,2 2
10.000
24,10
24.10
24,10
-3.6
1
João Fortes ON
KlabinPN 191.000 078 0.81 0.81 +1.2 46
KualaPN" 10.100.000 0,05 0,05 0,05
2
LatasaON 1.000 10.30 10.30 10,30 + 3,0 1
3,980.000
113,00
116.50
115,99
+1,7
62
Llgllt ON
2.500.000 2,70 2.70 2,70
1
Lojas Anieric .ON
Lojas Anieric PN 40,700.000 2.30 2,40 2,40 +5,2 19
Magnesita PNA* 4.000.000 3,35 3.40 3,36 +1,2 5
MahleColapPN 100 3,32 3,32 3.32 + 4.4 1
MatcOpOtoPN 17.400 2,76 2,84 2.84 +0.7 10
MercS Paulo PN 101 10.000 114,99 114,99 114,99 +4,5 1
1.700.000 16.70 17.00 16.99 +1,7 5
Melisa PN *
1.000.000 0.10 0.11 0.11
2
Minupar PN
10 970.000 49.20 50,00 49,50 - 0,6 34
P.Acucar-cbd PN * .
. 700.000 1,90 1,90 1,90
1
Paranapanema PN
3.000.000 73,00 73,20 73,00 +0,6 6
Paul F LUZ ONPerdigão S/a PN NI 20.800 12,75 13,50 13,50 +5,4 11
Petrobras ON 310.500 56,00 57,80 57,60 -0,5 203
Petrobras PN 934.400 54,30 55,40 55.00 -1,0 559
Petrobras Br PN 19.400.000 30,70 32,00 31,00 -1,2 32
2
Petroq Unlao PN 2.000 6,20 6,20 6,20
Petroquisa PN 90.000 83.00 83.00 83,00 +2,4 3
Plascar Part PN' 101.200.000 1,68 1 80 1,80 +1,1 9
:. ..120.000 240,00 245,00 240,00 -2,0 5
Polialden PN
Politeno PNB' 100.000 7,49 7,49 7,49 +7.0 1
Pronor PNA 6.000 1,09 1.09 1.09 + 21,1 3
Ren Hennann ON 1.000 0,55 0,55 0,55 +3,7 1
Ren Hermann PN 12.000 0,45 0,54 0,45 -10,0 6
flhodia-sler ON 10.000 0,08 0,08 0,08
1
RipasaPN ;.
164.000 0,86 0,88 0,86
17
SabespON*
14.130.000 1 61,01 173,99 1 67,50 -3,7 111
Sadia S.A.PN NI 355.000 1,10 1,13 1,13 +1,8 27
4
Santistextil PN 60.000 153,00 159,99 159,99
1.319.000 000 1,74 1.75 1,75 +1,1 8
Seara Alm ON
11
Seara AlmPN* 1.285.800.000 1,70 1,75 1,70
sibra PNC 4.100 4,75 4,75 4,75 +25,0 5
102.300.000 35,20 35,80 35.60 -2.4 121
Sld Nacional ON' 107.000.000
19.56 20,58 20,00 -1.9 112
Sld Tübarao PN
33.900.000 0,02 0,02 0,02 -33,3 1
Sola PN
11,11 11,38 11,38 +1.6 65
Souza Cruz ON 60.000
Sul Amer Nac ON 120.000 310,00 310,00 310.00 +3,3 3
Sultepa PN 2.000 1,03 1,03 1,03 +8,4 1
SuzanoPN 27.000 4,16 4,30 4,16 - 3,2 6
16.300.000 0.89 0,90 0,89
18
Tet Data Bra ON
Tel Data Bra PN' 33.700.000 0,99 1,04 1,01 +2,0 52
Tele Cl Sul ON 574.800.000 2,62 2,83 2,83 +5,5 108
Tele Cl Sul PN 604.100.000 3,20 3,35 3,29 +1,8 159
Tele Clr Oes ON 5.600.000 6,40 7,00 6,56 -1,3 14
Tele Clr Oes PN' 326.300.000 5,15 5,25 5,20 -0,5 152
Tele Lest Cl ON 8.800.000 1,48 1,59 1,50 -1.3 19
1,30 1,36 1,33
143
Tele Lest Cl PN 505.000.000
8.100.000 2,62 2,84 2,84 +7,1 22
Tele Nord Cl ON
Tele Nord Cl PN 1.193.400.000 2,80 3,00 2,94 +4,2 286
Tele Nort Cl ON 9.600.000 1,74 1,90 1,90 +7,3 19
Tele Nort Cl PN 188.300.000 1,20 1,23 1,21 -0,8 50
8.800.000 6,70 6.70 6,70
14
Tele Sudeste ON' 107.000.000
7.35 7,54 7,54 -0,5 27
Tele Sudeste PN 300.000
120,00
120,00
120,00
-4.0
1
Telebahla ON
3.490.000 127.00 127,01 127,00
9
Telebahia PNA-;1.900.000
0,03 0,03 0,03
5
Telebras ON
1,300.000
0.03
0,03
0,03
4
Telebras PN
Telemar ON 228.200.000 25,40 26,00 26,00 +0,7 139
Telemar PN' 1.723.400.000 27,80 28,50 27,80 -2,4 775
49
Telemig PNB' 29.560.000 124,00 127,00 125,00
Telemig Cl PNC' 13.000.000 37,91 37,91 37,91 +0,0 7
30.2
4
Telemig Cl PNE' 400.000 32,00 32,99 32,99 +
Telemig Part ON' 9.700.000 5,60 5,94 5,71 -1,5 16
199
Telemig Part PN' 702.100.000 3,47 3.59 3,47
Telepar Cl PNB' 1.060.000 105,00 111,00 111,00 -4.3 20
Telerl ON' 600.000 49,50 50.50 50.50 +2,0 2
Telerj PN' 89.900.000 49,21 50,90 49,21 -2,5 162
100 000 72,50 72,50 72,50 +1,1 1
Teles Rctb R33'
R42' 2.600.000 84,20 85,20 84,50 + 0,3 4
Teles Rctb 'ANT
50.300.000 21,77 22,21 21,91 +0,5 33
Teiesp ON
227.600 11,30
000 25,3111.70
25.60 25.58 - 0,0 81
Teiesp PN'ANT5.700.000
11,52 -0.6 12
Teiesp Cl Pa ON
Teiesp Cl Pa PN' 1.360.800.000 13,00 13,45 13,10 -1,1 279
Traio PN 10.100 0,73 0,76 0,76 +4.1 3
6,01 6,30 6,30 +3,2 15
Tran PaullSl ON' 14.700.000
289.200 000 6,23 6,60 6,60 +2,3 200
Tran PaullSl PN

Títulos Qtd. Min. Máx. Fech. Osc.% Neg.
Trlkem PN 22.200.000 5,55 5,65 5,55 +0,9 10
Ultrapar PN 2.600.000 20,80 20,80 20,80 +1,4 4
5
Unibanco ON * NI 500.000 122,00 122,00 122,00
Uníbanco PN' NI 22.900.000 46.00 49,99 48,00 - 3,0 26
Unibanco ÜNT* NI 13.900.000 98,00 101.00 101,00 +2,5 9^
Unipar PNB 359.000 0,81 0,83 0,83 +2,4 19*
UsiminasON ED 200 5,26 5,26 5,26 -4,1 1
uslmlnas PNA ED 887.600 5,70 6,06 5,70 -2,5 308
V C P PN 33.200.000 72,00 74.50 74,50 +2,7 55
Valo R Doce ON 86.400 51,30 51,50 51,30 -0,3 27
Vale R Doce PNA ANT 201.100 51,15 51,51 51,30 -0,4 212
VarlgPN NI 8.000 1,31 1,42 1,31 -2,9 6
Vigor PN* 90.000 232,01 233,00 233,00 +1,2 2.
WegPN NI 18.000 1,68 1,70 1,68 -1,1 4'
(*) Por lote de mil
OPCOES DE COMPRA

J

Tltulos .Venc. P. Exerc. Qte. Abt. Min. M6d. MS*. OIL Osc.
Aces . . . PN 0.60 40.000.000 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 -50,0
Bbas /edrPN 10,88 1.500.000 0,95 0,95 0,97 1,00 1,00 + 5,2
400.000 0.30 0,30 0,30 0,30 0,30 i
Bbdo . ...PN 11,99
Brap . . . .PN 0,70 155.900.000 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 -50,0
500.000 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 -9,9
Cesp PN 15,00
Cesp PN 13.00 3.900.000 0.37 0.37 0,37 0,37 0.37 - 26,0
10.000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -50,0
CISC .. .PNB 0,50
1.000 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 -14,2
CISC . . PIIB 0.30
500.000 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 +2,8
Ebtp PN 13,00
100.000 0,30 0.30 0,30 0,30 0,30 -16.6
Inep PN 1,80
Inep . . PN 2,20 2.000.000 0,07 0,07 0.10 0,12 0,12 +100,0
100 7,95 7.95 7,95 7.95 7,95 -16,?
Pelr , . PN 48.00
11 100 6,30 6,10 6,12 6.30 6,30 -18,1
Petr PN 49,97
1.200 3.40 3,30 3,38 3,40 3,30 -15,j
Pelr PN 53.97
2.000 2,30 2,30 2.30 2,30 2,30 -17,8
Petr . . . .PN 55,97
2 000 1,40 1 40 1.40 1,40 1,40 -24,3
Petr ...PN 57.97
40.000 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 + 25,6
Petre . PN 52,97
Plim PN 1.00 7.612 000 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 +25,0
Plim ..PN 1.10 3.799.000 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 m
405.000 0.02 0.01 0,01 0.02 0,02
Plim. . .PN 1.20
404.000 0,30 0,29 0,30 0,31 0,29 A
Plim PN 0.60
666.000 0.21 0.19 0,20 0,22 0,19 -5,(I
Plim PN 0,70
Plim PN 0,80 3.674.000 0,14 0,12 0,14 0,15 0,14 +7,6
Plim PN 0.90 10.401.000 0,08 0,07 0,09 0,10 0,08 =
Tnlp PN 24.00 35.900.000 4.70 4,50 4,73 5.00 4.52 -5,8
Tnlp PN 26,00 190.800.000 3,03 2,80 3,08 3,25 2,90 - 6.4
Tnlp . ..PN 28,002.024.900.000 1,90 1,61 1,85 1,99 1,62 -15,1
Tnlp PN 30.00 7 526.900.000 1,00 0,80 0,96 1,08 0,84 -17,6
Tnlp PN 32,004.657.700.000 0,43 0,35 0,42 0,49 0,36 -20,9
Tnlp PN 34.001.585.600.000 0,18 0,14 0,17 0,19 0,15 -11,7
0,07 -22,2
Tnlp PN 36,00 416.400.000 0,08 0,06 0,08 0.09
Tnlp PN 38,00 91.800.000 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 -20,0
Tnlp PN 40,00 15.100.000 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 «
Tnlp PN 42,00 30.200.000 0,01 0,01 0,02 0.02 0.01 1
SOMA
Preço om Reais por lotes do ações
Tltulo Tlpo DBS Prtv. Fech. Osc (%). Mln. Mix. Mid.
A VISTA
AMAZONIA CELPNA 44,00 27,00 - 38,64 27,00 27,00 27,00 1 00.000
AMAZONIA CEL PNB 33,90 30,00 -11.50 29,00 33,00 29,70 I56.00tj
AMAZONIA CELPND 34,00 30,00 -11,76 27,05 33,00 28,55 201.000
19,00 19,50 2,63 19,50 1 9,50 19,50 1.500.000
CEEEON
CEEEPN 17.00 19.50 14,71 19,50 1 9,50 19,50 1.200.000
CTMR CELULAR PNB 82.00 82.00 82,00 82,00 82,00 3.000
TELEBRASlLIA CL PNB 250,20 250,25 0.02 250.25 250,25 250,25 6 00d
TELECEARACLON 85.00 85,25 0,29 85,25; 85,25 85,25 20.000
TELERN CL PNB 35,00 36,00 2,86 36,00 36,00 36,00 101.000
TELESC CL PNB 32,50 31,00 -4,62 31,0^ 31,00 31,00 50.10Q
TELPE CL PNB 29,05 29,00 -0,17 29,00 29,00 29,00 30.000
EMP.EM SITUAQAO ESPECIAL
TELECEARA PNA 36,00 35,00 -2,78 31,55 35,00 32,45 29.709
TELEGOIAS CL ON 53,05 56,00 5.56 541)0 56,00 55,49 8.252
TELEGOIAS CL PNA 53,55 56,00 4.58 5SOO 56,00 55,50 74
TELEGOIAS CL PNB 54,00 56,00 3,70 Sf/U 56,00 54,55 7.551
TELERGIPE ON 88.20 86,00 -2,49 8f,00 86,00 86,00 33.000
TELERGIPE PNA 91,00 86,00 -6,49 86,00 86,00 86,00 190.000
TELEST PN 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 13.000
TELMAPNA 82,00 75,00 -8,54 72.00 75,00 72,50 60.000
82,00 82,00 82,00 32.000
Tare PNA 82,00 82,00
fraqAo
CTMR CELULAR PNO 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 447
TELEBRASlLIA CL PNB 250,20 250,00 250,00 2 50,00 250,00 490
83,00 83,00 83.00 967
TELECEARA CL ON 85.00 83,00
80,00 80,00 80,00 591
TELECEARA CL PNB 90,00 80,00
20,00 20,00 20,00 22
TELESC CL PNB 32.50 20,00 ,
220,00 220,00 220,00 1.058
TELEST PN 315.00 220,00 ;
956.131.66
Total
~
BOLSA DO RIO - SISBEX
RESUMO DAS OPERAQ0ES
Morcado Vol. Qtde. N«g.;
Roda Principal
1.470.000 118,
C/V a Termo de 1 dia - LTN 1.373.454.882,33
C/V a Termo de 1 dia - LFT 83.593.095,32 70.000 3|
Mercado de caniblo
PRONTO - Lote PadrSo 1.030.464.000,00 404.000.000 222Total 2.487.511.977,65 405.540.000 34J
Compra e Venda Doflnltlva
Instrument Qtde. Aber. MA*. Mln. MM. UIL
C/V a Termo de 1 dla - LFT
0 LFT 151003 70000 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 3,
C/V a Termo de 1 dla - LTN
D LTN 030702
0,00 0.00 • 0,00 0,00 0,00 0
0 LTN 090102
..1.470.000 22,13 22,15 21,84 22,03 22,10 1lS
PRONTO • Lote Padrfio
PUSD
..404 000000 2.-530 2,566 2,530 2,551 2,560 22?
J
HS

¦*
^
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bônus

até

200kWh

pagará
Presidente anuncia hoje de onde sairão os recursos. Economia de energia fica abaixo da meta de 20% em todas
as regiões
Tasso Marcelo/AE
consumidores residenciais.
CLARISSA LIMA
A extensão do bônus seria uma
BRASÍLIA - Num momento
medida de incentivo à economia Liminar
suspende
em que aumenta o consumo de
no consumo, já que desde o início
energia elétrica, o presidente Ferde agosto o gasto de energia comenando Henrique Cardoso decidiu
çou a crescer. Na mesma época, licitação
da
Anatel
fazer hoje, às 20h, um pronunciachegaram os primeiros avisos de
mento em cadeia de rádio e TV. O
corte no fornecimento. A Câmara
BRASÍLIA - Uma liminar da
Escândalo - A liminar da 6a
de Gestão da Crise de Energia (G- 6° Vara Federal de Brasília sus- Vara Federal chegou a Anatel dúpresidente deve anunciar, em uma
mensagem de cerca de quatro miCE) admite o crescimento do con- pendeu ontem a licitação para rante a cerimônia de abertura dás
nutos, a obrigatoriedade do pagasumo e credita a queda da econo- compra de 291 mil computadores
propostas. Com a medida, coube à
mento de bônus para os consumimia à mudança de hábito dos con- para escolas públicas. Os apare- Agência, em
pouco minutos,
dores com gastos entre 101 e 200
M^jHHlBjjjijKwH^Hftv I sumidores, que teriam economiza- lhos seriam comprados pela anunciar a abertura e em seguida a
do demais nos primeiros meses.
Agência Nacional de Telecomuni- suspensão do processo. Em nota
quilowatts/hora/mês (kWhm). Até
agora, o incentivo só era garantido
Emergência - No Rio, o mi- cações (Anatel) com recursos do oficial, os
parlamentares consideapenas para quem consome até
nistro das Minas e Energia, José Fundo de Universalização dos raram "um escândalo o direciona100 kWhm, ria proporção de R$
Jorge, afirmou que "a idéia do pre- Serviços Públicos (Fust),
que re- mento do edital da Anatel
2,00 para cada R$ 1,00 economisidente é que não se deve frustrar a colhe 1 % da receita bruta das ope- aquisição de equipamentos depara
inzado. Para os demais consumidoexpectativa dos consumidores, radoras de telefonia. O montante formática às
operadoras
grandes
res, o pagamento era de até R$
principalmente, daqueles que con- de recursos arrecadados chega a de telecomunicações".
1,00, mas só seria feito se houvessomem menos e fizeram tanto es- R$ 1,25 bilhão. A Anatel entrou
A Anatel rebate esses arguse sobra na arrecadação da sobreforço". O ministro lançou, no Ban- ontem com pedido de agravo de mentos alegando
que a restrição
taxa. Dados preliminares sobre o
co Nacional de Desenvolvimento instrumento para tentar barrar a li- está
na lei de criação do
prevista
balanço de arrecadação e paga- José Jorge diz. que o
nao quer frustrar consumidorvshEconômico e Social (BNDES), o minar e seguir a concorrência.
Fust. "Também achamos que é
mento de bônus apontam que houemergencial
A ação, encaminhada pelos de- uma restrição, mas temos que resprograma
para aumenve uma sobra de 60% dos recursos. garam mais perto da economia es- quando o Sudeste e Centro-Oeste tar a oferta de energia a curto pra- putados Walter Pinheiro
(PT) e peitar uma lei aprovada no CoriRelaxamento - O pronuncia- perada - um percentual de 19,6%. reduziram o consumo em 21,7% e zo. José Jorge informou que o eus- Sérgio Miranda (PCdoB), diz
que gresso", justifica o presidente da
mento do presidente é uma clara No Nordeste, a queda no consumo o Nordeste, 21%.
to do aluguel das usinas térmicas a Anatel estaria iniciando a licita- Anatel, Renato Guerreiro. Em rétentativa de reverter os números foi de apenas 19% e, no Norte,
Receita - Para pagar os bô- móveis será distribuído entre os ção sem ter assegurado o repasse lação ao PPA, a Agência diz
que o
resultados
18,5%.
do
racionamento
de
do
Norte
são
Os
nus,
nos meses seguintes, caso o consumidores e as distribuidoras.
pessimistas
dos recursos no Plano Plurianual edital de licitação prevê a parallenergia, verificados no mês de dos últimos quinze dias, quando os dinheiro arrecadado com as muiOs detalhes ainda não estão (PPA), que ainda não foi votado sação do
processo se não houver
agosto, segundo a Câmara de Ges- estados do Pará, Maranhão e parte tas não seja suficiente, o Tesouro definidos, mas os gastos serão re- no Congresso. Os
parlamentares dotação orçamentária. Segundo
tão da Crise de Energia (GCE). As de Tocantins entraram oficialmen- bancará o déficit. Outra alternati- passados para as distribuidoras, também
questionam que apenas Guerreiro, a idéia era apressar o
va será criar um fundo em cada que, por sua vez, vão transferir as concessionárias de telefonia quatro regiões afetadas pelo racio- te no plano de racionamento.
processo e estar com a documeriEm três meses de racionamen- distribuidora para reunir a arreca- parte do custos para as tarifas.
hamento não atingiram a meta de
Embratel, Telemar, Telefônica, tação pronta quando a verba fosse
20% de redução do consumo no to, esta é a segunda vez que as re- dação de sobretaxa de residências,
CTBC, Sercomtel e Brasil Tele- liberada. A Anatel prevê aumento
terceiro mês do plano. O Sudeste e giões não atingem a economia ne- indústria e comércio e custear os Colaboraram Luclano Pires,
com - estão habilitadas a partici- do preço nas propostas com o
de Brasília,
o Centro-Oeste foram as que che- cessária. A exceção foi em julho bônus prioritariamente para os e Maria Fernanda de Freitas
atraso da licitação.
par da concorrência.

Sinal
apura

Justiça

desvio

para
verba

no

CLARISSA LIMA
BRASÍLIA - Os 11 diretores
da Administradora do Mercado
Atacadista de Energia (Asmae)
terão que explicar na Justiça a
acusação de desvio de R$ 150
milhões do consumidor. Ontem,
o procurador da República de
São Paulo, Dulciran Sarena, entrou com uma ação de indenização contra os ex-diretores da Asmae e contra a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel). A
ação também pede a quebra dos
sigilos bancário, fiscal e telefônico dos ex-diretores. Os documentos irão basear futuras ações
criminais contra os ex-dirigentes. O relatório da Aneel, mostrando as irregularidades na Asmae, foi publicado pelo Jornal
do Brasil.
O procurador baseou o pedido no relatório da Aneel, conclüído no início de julho, que
aponta salários abusivos, despesas sem notas fiscais, contratos
de terceirização suspeitos e compras irregularidades, incluindo
casas de carnes e pagastos em"Queremos
darias.
o ressarci-

setor

mento aos usuários de energia
elétrica. O relatório da Aneel demonstra indícios de sobra de sobre as irregularidades", justifica
Dulciran.
Verba - A Asmae era mantida com recursos dos consumidores, que pagam 0,05% sobre a tarifa de energia elétrica para a implantação e administração do
Mercado Atacadista de Energia
(MAE), uma espécie de mercado
spot do insumo. Mas a instalação
definitiva do MAE ainda não
aconteceu. O relatório da Aneel
aponta, inclusive, que nem mesmo as reuniões ordinárias, previstas no estatuto do Conselho
Diretor, foram realizadas.
Diante das irregularidades, a
Aneel determinou a suspensão
do repasse até que o MAE esteja
definitivamente instalado. "Vamos acompanhar esse repasse",
diz Dulciran. O relatório também
faz 32 determinações de procedimentos e auditores na Asmae
com prazos que vão até 30 de setembro. Os primeiros documentos foram entregues na última
quinta-feira à Aneel.
Com a quebra dos sigilos, a

da

elétrico
procuradoria quer investigar se
os ex-diretores incorreram em
outros crimes, como sonegação
fiscal e estelionato. Uma das irregularidades apontadas pela
Aneel foi o uso desregrado do
cartão corporativo da empresa.
Em uma das ocasiões, o cartão
foi usado no mesmo dia, em paises diferentes. "Queremos que
eles (ex-diretores) também devolvam o dinheiro público", afirma Dulciran.
Salários - Os diretores da
Asmae recebiam salários de até
R$ 25,3 mil e ainda tinham direito a bônus anuais, apesar da empresa ser registrada como entidade sem fins lucrativos e ter benefícios fiscais. O presidente, Mitsouri Sodeyama, recebeu um total de R$ 830.372,50 de vencimentos retroativos pelo tempo
em que não tinha direito a receber salário. Sodeyama também é
acusado na assinatura do contrato de prestação de serviços, no
valor de R$ 639.035,72, com a
empresa Mibys Serviços Gerais.
A Aneel constatou que a empresa funciona no endereço residenciai de Sodeyama.

Rio

de

leilão

Copei

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
aprovou ontem o edital de licitação para venda da Companhia Paranaense de Energia (Copei). Foram aprovadas as minutas de venda da Copei Geração S.A., Copei
Distribuição e Copei Transmissão, as três empresas da estatal. O
leilão será no dia 31 de outubro.
O comprador da Copei terá
que ampliar em pelo menos 20%
a capacidade de geração num período de dez anos. Isso significa
um acréscimo de 990 MW na
produção no estado, que gera
atualmente 4.598 MW. Nos próximos dias, o governo do Paraná
deve publicar o edital de venda,
cuja aprovação foi marcada por
tumulto.

Empresa

espionava

rival

Unilever

O grupo americano Procter & Gamble (P&G) admitiu ontem que
espionava seu principal concorrente, a empresa anglo-holandesa
Unilever. "Trabalhamos com a Unilever para investigar e resolver um
incidente através do qual a Procter & Gamble teve acesso a
informações sobre a Unilever", revelou em nota oficial o gigante
americano do setor de limpeza e higiene pessoal. As informações,
relativas a produtos para cabelos da concorrente, foram obtidas
"violando
nossa política", acrescentou a companhia americana.
FEBRE AFT0SA
HIDR0VIAS
Exército

Recursos federais

patrulha
fronteiras no Sul
Tropas do exército brasileiro
devem permanecer por mais 30
dias nas zonas de fronteira entre
Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Argentina para evitar a
entrada do vírus da febre aftosa.
Ontem, o vírus foi registrado em
Tucumán e Comentes localidades argentinas próximas à
fronteira.

vão demorar
O secretário especial para
Assuntos da Amazônia, órgão
ligado ao Ministério da
Integração Nacional, José Diogo.
Cyrillo, informou, durante o
seminário "As Hidrovias como
Fator de Integração Nacional", )
que os recursos do governo para.
a região vão demorar a ser
liberados.

*
^>^P7dt^^bf«Ei«¥^ / /

i SswerS^i wfi0£'<'

:;^^V'?!ilHHp

m-

-.jL , v 'Av'jial:

..^i^Hj^^^H

Janeiro
rafirasSKf

como

PROCTER & GAMBLE

r.a

^HHI^BV'
O

verde

de

m* - • fta •.

você
^Hj

¦•'
;wifc
nunca

¦

¦

¦^•^M>:'>-Wm§:m

viu.
11'

Participe da Promoção Carioca Conheça o Rio/Clube JB
e concorra a passeios de helicóptero pelos principais
pontos turísticos do Rio e ingressos para os cinemas
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do Grupo Severiano Ribeiro.
Imagine que você pendurou em um helicóptero uma faixa e nesta faixa está escrita uma
mensagem de otimismo para o Rio. O que você escreveria? As 8 mensagens mais
criativas e originais ganharão um vôo panorâmico, com acompanhante, oferecido pela
Helisight, e as 150 melhores seguintes ganharão um convite duplo para os cinemas do
Grupo Severiano Ribeiro. Mande sua carta até 8 de setembro para Promoção Carioca
Conheça o Rio/Clube JB (Av. Rio Branco, 110/29° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20040-001), colocando nome e endereço completos, telefone e código de
assinante. O resultado sai no dia 16 de setembro nos Classificados. O regulamento
completo está no Guia Clube JB de agosto/setembro 2001.

Kamu
HELI5IGH

Clube JB
"'^-fj^^WM^^^yiS^Pi^g^-yj^'.l' ||''.yyjHjf-y

PpBffrfil " 'MpWTIfjiWnliwMW
i^_—_________m^—mm•_a-_a__^__._a._^

|

1

-'l

71'
BRAS1L
mm JORNAL DO BRASIL
T16

^
—

200'J
SBTBMBRO DE 200,
I- DE SETEMBRO
SÁBADO,
1 Io
SABADO.

-w

Cidade
?M
v,'

——
~~
.

Arquivo
Arquivo

RJ167.0t0

mb»
sSémtiÈÈÊ
"
wf
"«Si U ' ' " ¦
|

"
^

1
Anão aplicação da segunda multa reflete no trânsito: impunidade
'ii

¦tivres da
de Ônibus podem continuar cometendo infrações como atravessar o canteiro
perda de pontos no prontuário, motoristas
"u

Detran
Detran

©esrespeito

cobra

ao código começa no próprio departamento.

MtÍSRAELTABAK
"¦
Quando uma empresa de ônibus ou qualquer outra que tenha
'tima frota recebe uma multa de
"trânsito,
é obrigada a informar em
"15 dias
qual dos seus motoristas
cometeu a infração. Se não o fizer,
terá que pagar uma segunda muita, prevista no Código de Trânsito
"Brasileiro.
Só que nem o Detran
"nem
as outras entidades do estado
'que podem emitir multas estão
"Cumprindo
o código. E com isso,
"ftiotoristas
de ônibus, por exempio, têm mais um estímulo para
¦ttansgredir
a lei e colocar em pe"ligo
a vida de passageiros e pedestres. Eles ficam, assim, livres
da pontuação que pode levar até a
perda da carteira de habilitação.
Quem pinta este quadro é o
próprio presidente do Detran-RJ,
Eduardo Chuahy. E ele é o primeiro a dizer que até o Detran, responsável direto pela emissão de cerca
de 15% das multas, nunca cobrou a

E

não
nao

chamada segunda multa, prevista
no parágrafo 257 do código.
"No Detran, as coisas são
muito complicadas. Já tive que
demitir muita gente, inclusive no
setor de informática e resolvi me
tornar o diretor interino da área",
"Quando fui alerrevela Chuahy.
tado, há quase dois anos, sobre a
não cobrança da segunda multa,
solicitei imediatas providências à
diretoria de informática para que
fosse implementado um sistema
que corrigisse a irregularidade.
Em fevereiro de 2001 soube que
as medidas ainda não haviam sido tomadas. Determinei de imediato, na época, apuração de
eventuais responsabilidades".
Mas Chuahy avisa: o sistema
informatizado do Detran ficou
pronto ontem para cobrar, a partir
da próxima semana, a multa devida pelas pessoas jurídicas que não
informam que são os motoristas
que cometem as infrações.
"O Detran vai
Informações -

multa
urulla

«le

Presidente promete exigir

cobrar e vai exigir que todo rnundo cobre. Agora já temos meios
de fiscalizar e saber quem está se
omitindo. Além disso vamos exigir que os outros órgãos conveniados nos informem quais as empresas que apresentaram o real infrator, e caso isso não tenha ocorrido, se a segunda multa foi enviada", afirmou Chuahy.
Isso terá que ocorrer num prazo de 10 dias após os 15 previstos
pelo código para a apresentação
"Caso essas
do motorista infrator.
informações não venham no prazo estipulado, o próprio DetranRJ lançará a segunda multa", adverte Chuahy.
Além de emitir multas, em razão das novas infrações que vierem a ocorrer, o Detran pretende
fazer a cobrança retroativa, num
período de pelo menos dois anos,
além de identificar quem não sodesfreu pontuação em razão do
"Quem
cumprimento do código:
cometeu infrações antes da co-

brança da segunda multa, também
vai perder pontos da carteira",
afirma Eduardo Chuahy.
O Detran-RJ emite as multas
de 38 prefeituras conveniadas
além das lavradas pela Polícia Militar. Os outros órgãos emissores
são a Fundação DER, o DNER e a
Polícia Rodoviária Federal. 0 Detran ainda não tem idéia do volume que deixou de ser arrecadado
com o não cumprimento do artigo
257 do Código de Trânsito Brasileiro, que começou a ser aplicado
em janeiro de 1998. Só a frota aliva de ônibus no estado é hoje de
23.802 veículos
A multa prevista pelo Código
de Trânsito Brasileiro pode se tornar pesada para os empresários de
ônibus e de outros setores que tenham frotas. Isto porque o artigo
257, parágrafo 8o, determina que
quem não identificar o motorista
está sujeito a pagar, além da muita que originou a infração, uma
segunda, no valor igual ao da an-

empresas

o pagamento na semana que vem

terior, multiplicado pelo número
de vezes em que a mesma violação tenha sido cometida pelo veículo num prazo de 12 meses.
Apoio - Para Urquiza Nobrega, superintendente da Federação
das Empresas de Transportes Rodoviários do Leste Meridional
O Código de Trânsi(Fclranspor)
"tem
Io
que ser rigorosamente
cumprido. Um transporte seguro,
0 que diz o código
No capítulo 16, artigo 257, o Código
determina que:
Parágrafo Sétimo
Não sendo Imediata a identificação
do infrator, o proprietário do veículo
terá quinze dias de prazo, após a
notificação da autuação, para
apresentá-lo, na forma em que
dispuser o Contran, ao fim do qual,
não o fazendo, será considerado
responsável pela infração.

com motoristas bem treinados. É
vital para a própria imagem do
transporte coletivo". Por isso, o
superintendente da Fetranspor diz
que nada tem a opor à decisão do
Detran de cobrar a segunda mubta. Quanto à cobrança e à pontua>ção retroativas, Urquiza afirma
que o decisão deve ser examinada
pelas empresas, para se saber se
]
cabem recursos.

,i
Parágrafo Oitavo
Após o prazo previsto no < \
>t
parágrafo anterior, não havendo
1
o
sendo
e
infrator
identificação do
veiculo de propriedade dei pessoa
jurídica, será lavrada nova multa
ao proprietário do veiculo,
mantida a originada pela infração,
cujo valor é o da multa
multiplicada pelo número de
infrações iguais cometidas no
período de doze meses.
o

vans

recomeca

na

segundai

vai mudar", reclamou o motorisLUIZ ERNESTO MAGALHÃES
Ia Lenido Meirelles, 37 anos,
que faz lotadas entre JacarepaDepois de quase um ano de
guá e o Castelo.
trégua, a partir de segunda-feira a
Pontos - A criação dos pontos
e das linhas começa a ser estudaprefeitura do Rio vai voltar a reda este mês, dentro de uma segunprimir as vans e Kombis que atuda fase de regulamentação do
pi no transporte clandestino de
fiassageiros. De acordo com estitransporte alternativo, que só termativa da Superintendência Muminará em 2002. Até dezembro, a
nicipal de Transportes Urbanos
prefeitura vai criar itinerários para
dos cerca de 20 mil
serem cobertos pelos topiqueiros,
(SMTU),
'motoristas
de forma que os trajetos não coinque fazem lotadas, pel'o menos 15 mil poderão ser muicidam com as linhas de ônibus.
e ter os carros apreendidos.
tados
Os 5 mil motoristas serão distri"Às
blitzes vão se concentrar nos
buídos entre as linhas, enquanto é
^mais
de 140 pontos finais criados
organizado um processo de licitai ' ^^MKKTT^l^il^ I »l i __^M. T^Xli ^iii|TjW|j|Bp^^^iii ^a,
"No fim do
irregularmente pelos motoristas
processo, podereção.
anos.
cinco
últimos
flos
mos ter ainda menos motoristas
"Os
estiverem
autorizados a circular", explica
"viajandopassageiros que
em veículos sem licença
Maria de Lourdes.
'que forem
fiscalizapela
Iniciado em março do ano pasparados
"ção
terão que desembarcai- na hosado, o processo de seleção dos tora.
ra. E o carro será removido para
piqueiros pelo governo do Estado
deposito público até o pagaum
am depósito
dos está atrasado. A vistoria dos
rftiento
rfriento das multas", explica a precarros só será concluída em 10 de
"sídente
"sidente
da
da SMTU, Maria de Lournovembro, porque o processo fimotoOs
Henriques.
Tavares
Tavares
xles
cou suspenso por meses, por conta
jles
'ristas
serão
serao punidos com base no
Ms
de limiares de topiqueiros que se
Jacarepaguc=í
Jacarepaguc=2
em
I
SMTU,
daSMTU,
"Código
"Codigo
vans tumultuaram o posto da
ultimo dia de cadastramento, as vaus
de Trânsito, que prevê I No último
sentiam prejudicados. Até agora,
"multa
multa de R$ 550 por transporte de
'inOniC
rf»tn Ptn lnmis nrnibidos. Rste lir»—<3 I apenas 1.981 carros foram aprova„nrnnMn no firr>fiti' lion
:passageiros sem autorização. Se- Os motoristas levavam até cinco xima semana, os fiscais vão apenas rem em locais proibidos. Este tipsendo coib*- dos nas vistorias.
passageiros
'fjjundo
'gundo estimativa dos topiqueiros horas para submeter os carros à orientar os passageiros e motoris- de infração continuou
As primeiras linhas intermunino
Centro,
par—a
vistoria e o trânsito em frente ao tas sobre a retomada da fiscaliza- da, principalmente
começam a ser licitadas no
cipais
reccr»topiqueiros
(como
(como são conhecidos os condutoos
que
Os usuários serão informados, punir
res
res das vans e Kombis), cerca de prédio, na Estrada do Guerenguê, ção. exemplo, de
ano. Algumas regras já esdo
fim
em
vias
d±e
lhiam
passageiros
que devem dar
'400 mil
'400
À tarde, por
congestionado.
ficou
serviço
o
usam
lão definidas: os percursos coberpessoas
movimento.
"diariamente.
agentes do Esquadrão Anti-Bom- preferência aos motoristas que por- grande
Como os pontos de vans aim- los não podem ter mais que 70
tarem um cartão de identificação
fiscaliza^ao atingirá motoris- bas tiveram que fazer varreduras
A fiscalização
e a tarifa deve ser
emitido pelo órgão, com a foto do da não foram criados pela prefeü- quilômetros
não se cadastraram na SM- na SMTU, devido a denúncias
tas que
as praticadas pelos
cara
mais
cadastrou
se
que
lenrxi
que
motorista. As multas e apreensões tura, até quem
'TU
TU para disputar linhas de vans anônimas de que haveria um atencoletivos.
tempo
r*.a
não
se
dúvidas
perdeu
>
('que
explosivo foi en- começam no dia 9.
"Ganhei o cartão <*e
Até 1996, o transporte clandesque serão criadas oficialmente na tado. Nenhum
fo- SMTU.
os
motoristas
Mesmo
que
cidade.
cidade. O cadastramento, na sede contrado.
no Rio era feito principalmentino
mas vou continu^ar
Orientação - A repressão se- ram cadastrados não estão livres identificação,
6rgao, em Jacarepaguá, termido órgão,
le
da
PM.
NacHa pelos ônibus-piratas. A partir de
de multas se, por exemplo, para- recebendo multas
nou ontem de forma tumultuada. lá dividida em duas etapas. Na pró-

então, começou a expansão do
transporte por veículos menores.
Kombis - principalmente em bair?
ros da Zona Oeste e favelas - e as
vans. Para escapar da repressão e
das multas, os motoristas passaram a brigar na Justiça e em 1997
conseguiram interromper a repressão por quase seis meses.
Expansão - A trégua forçada
teve conseqüências. Como não havia repressão, o número de usuát
rios cresceu, bem como a oferta de
veículos e acidentes. A volta da repressão não foi suficiente para im*
pedir a expansão do setor. Em
1998, surgiram as primeiras dei
núncias do envolvimento de poli»
ciais com o transporte clandestino!
Para trabalhar em algumas áreas;
os motoristas eram obrigados a pa*
"pedágio", aos
policiais. Os
gar
cresceram, e
clandestinos
pontos
em alguns pontos do Centro, como
a Avenida Graça Aranha, os moto*
ristas param os carros nas vagas
do Rio-Rotativo. Era uma forma
de escapar das multas por parada
proibida.
1
Em janeiro de 1999, o governa*
dor Anthony Garotinho assumiu e
suspendeu as operações de represt
são, prometendo legalizar o servi*
ço intermunicipal. No município
do Rio, a trégua começou apenaí
em outubro de 2000, às vésperas
do segundo turno das eleições pa1
ra prefeito. Como César Maia ga1
nhou o apoio do setor prometendo
legalizar o sistema se fosse eleito;
o então prefeito Luiz Paulo Conde
anunciou a criação de uma comisj
são, que teria o mesmo objetivo, p
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Fiocruz
gatos

A cada ano, mais pessoas
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preocupa

são contaminadas por felinos.

Fundação registra seis novos

casos por dia e teme epidemia
João
Joa°Cerqueira
Cerqueira

________
transmissão clássica ocorreu em
apenas 20% dos casos tratados na
Três doentes
Seres humanos e gatos podem Fiocruz, enquanto 80% dos pacienter mais do que um lar em comum. tes foram contaminados por mordiem casa
Ambos estão sendo vítima de es- das e arranhões dos felinos - forma
porotricose, uma doença provoca- de contágio considerada mais rara.
No fim do ano passado, as prida pelo fungo Sporothrix schenhíí "É a primeira vez que há essa conmeiras feridas apareceram em Pit,
||fc
apareceram
Só nos seis primeiros meses de centração de casos envolvendo os
um gato preto bom de briga. Cria
preto
Cria^H
2001, o número de atingidos pelo animais", disse o médico. Segundo
da
casa da pensionista Yzanne
v:
H
'^::'*''>v-^Oliveira
organismo vegetal, que provoca fe- a veterinária Tânia Pacheco SchuOliveira Santos, 64 anos, o bichabicha-^M
1
ridas no corpo, superou o do ano bach, responsável pelo serviço de
no é useiro e vezeiro em fugir pa^Ttu^HRpC'
vezeiro
passado, quando a Fundação Os- zoonoses da Fiocruz, antes dessa
ra namorar e voltar cheio de ma-^H
ra
mawaldo Cruz (Fiocruz) registrou 40 epidemia, o maior número de casos
chucados. Com kit ferimentos na
casos da doença em pessoas. Este de transmissão da doença por gatos
mão, a família
famflia reagiu às
as lesões
lesoes coano, já são 50 - a maioria (38%), ocorrera em 1964, em São Paulo,
mo
sempre:
muitos
curativos,
dona capital. Segundo pesquisadores quando houve 8 registros. "Por alses de permanganato
I
de
sódio
s6dio
ou^H
ou
permanganate
|^"
n'"^
de
da Fiocruz, o aumento aponta para gum motivo que desconhecemos,
violeta de genciana.
"Mas não
uma epidemia.
os gatos são sensíveis à enfermidanao adiantava. A ferida só
so
r.
"Mas
O médico e pesquisador Ar- de", disse Tânia.
crescia
e
ainda surgiram outras'',
J*|
e
outras",
^1
BkwiBMm
mando de Oliveira Schubach acreSabe-se que na natureza,Ho
contou a filha de Yzanne, a analisI
^
ta
dita que a Região Metropolitana Sporothrix schenkii pode ser enta de
^e contas Eliane Oliveira Sanseja a mais afetada pela doença. contrado na terra, em vegetais e
tos,
35. Até
Atd que Yzanne foi arraarra-^H
tos,
Depois do Rio, São João de Meriti madeiras. Como a maioria dos ^1 life
nhada quando fazia curativo em
em^H
^
1
(24%), Duque de Caxias (15%) fungos, seu habitat está associado ^1
Wiij||^^'a^^^piB^tP^B8^wBlgB|E|B^m
v
Pit. As três
tres feridas - braço,
bra90, dedo e
nhada
Nilópolis (12%) e Belford Roxo à presença de matéria orgânica.
perna perna - surgiram em fevereiro.
fevereiro.^H
"Os
"Cheguei
(5%) respondem pela maioria dos
gatos mexem muito em terra",
a pensar que ela estivesKa^^BHaHv
"Cheguei
registros feitos no Centro de Pes- disse Tânia. A disseminação da¦
se com furúnculo",
furunculo", contou Eliane.
quisa Hospitalar Evandro Chagas, doença pode ter sido acelerada
Como a cura não
n5° vinha
v'n^a e a semeseme" ¦
^omo
vinculado à Fiocruz.
também por outro traço da persolhança com a doença
doen?a do gato - a
lhanfa
:trwi|
I
H
Entre 1987 e 1997, foram re- nalidade dos bichanos: 59% dos »••¦••
sc^H
J';M'/f--.
essa essa altura já
ja em tratamento - se
gistradas 12 ocorrências da doçn- gatos tratados na Fiocruz têm hisestreitava, surgiu a desconfiança.
desconfian?a.
estreitava,
'
"Voltamos veterinária
ça. Em apenas um ano, o de 1998, tórico de brigas com felinos viziàa veterinaria de Pit.
AA
"'
o número de casos quase bateu o nhos. A contaminação pode ocor- ^1
*''
Ela
nos
disse
era a manifestaque
wfo
^I
Ela
acumulado em dez anos. Foram rer através da secreção eliminada ^BSBH!^%''
esporotricose)
da
doença
doen£a
em
(a
W^:Jk
?ao
ção
-'waStU^^
'•
/'P ':;I;.B
atendidos 9 pessoas com o fungo. pelas feridas, que se espalham pe- Br'B'
seres
SCreS humanos",
human°S ' contou
con,ou a analista
analis,a ¦
No ano seguinte, 29 doentes bate- lo corpo do animal.
^r
de contas. Alguns meses depois,
1H
ram às portas do Evandro Chagas.
Morte - Se não houver tratadespontou uma ferida no braço
Z&mi
braso de
Èm 2000, 40. Este ano, e só até mento, a doença pode levar os gaGiuliano Oliveira Santos Martins,
¦ - ¦ fea
"-jM
"Isso
^1
despontou
é só uma tos à morte. No homem, a esporojulho, mais 50.
nao perde uma oportu9 9 anos, que não
amostra. Muitas pessoas nem pro- tricose apresenta formas graves,
nidade de brincar
brihcar com Pit. Eliane
^|||||^^^^H
de
curam atendimento", contou mas raramente mata. Dos casos |||||ilH9j^BHB§j^^^^HjjM^^^^^^^V
foi arranhada
arranhada
contraiu
mas não
contraiu*aa
Schubach. Diariamente, a equipe tratados na Fiocruz, 10% a 15% aldoença.
doen?a. Moradora de Nilópolis,
Nilopolis,
médica do hospital atende a seis cançaram a cura espontaneamente.
Yzanne tem um belo jardim em canovos pacientes.
Para a Secretaria estadual de Saúsa, onde Pit, certamente, se diverte.
"Eu
Doença da roseira - À epi- de, a doença não apresenta traços
nunca tinha ouvido falar
somam-se
novos
traços
de
da
epidemia,
afeta
apenas
depois
gemia,
dessa esporotricose", contou Yzandoença. Segundo a literatura médi- terminadas regiões. Mas que entrane. "Nunca tive nada. Para mim
ca, a esporotricose costuma ser ad- rá em contato com a Fiocruz, para
parecia que eu ia morrer". Yzanne
quirida por ferimentos causados no avaliar a situação. A Secretaria
fez três meses de tratamento na
/(
de
manuseio de vegetais ou no conta- municipal de Saúde fará o mesmo.
Fundação Oswaldo Cruz. Hoje esto com a terra. Muitos adoeceram
O crescente número de casos
tá curada, guarda apenas pequenas
apenas
após se cortarem com espinhos de provocou uma inversão de papéis
cicatrizes da lesão. Giuliano tamesporotricose na Fiocruz - que deveria ser voltaplantas. Por isso, a"doença
bém. "Sentia muitas dores nas arda ro- do para a pesquisa. Os doentes
ganhou o nome de
ticulações. Tive febre e dor de caseira". No Evandro Chagas, no en- costumam ser tratados no Evandro
beça", se recorda a pensionista,
recorda
tanto, foi constatado que vítima e Chagas, que tem capacidade para
sentia o corpo mole. Pit ainque
transmissor ocupam o mesmo cor- atender três doentes por dia - mas
da
se
recupera. Em gatos o trata"Nossos esforços
po: os gatos têm sido os maiores hoje já recebe 6.
mento dura seis meses. Mas nir|dura
Mas
nintransmissores dos fungos para os acabam se concentrando no atendina casa pensa em deixá-kj.
deixa-ld.
casa
guém
"Ele está
seres humanos.
mento, em detrimento da pesquihá três anos com a geriContrariando as expectativas, a sa", lamentou Tânia.
Izanne
/za/J/ze contraiu a esporotricose quando foi arranhada por Pit. Giuliano também
tambimficou
doente
te", disse Eliane.
ficou doente
^B
i\
LAVINIA PORTELLA

Feridas,
Uma lesão na pele começa a
inflamar e vira uma espécie de úlcera purulenta. Assim, a esporotricose se manifesta em homens e
gatos. Com algumas diferenças.
Nos felinos, a ferida se alastra por
todo o corpo, enquanto nos homens, nem sempre. Contaminados pelo fungo Sporothrix sclienkii, os humanos sofrem com a perda de apetite, febre, íngua, e, principalmente, dores nas juntas. Para
os gatos, o fungo pode ser fatal. Já
os seres humanos raramente mor-

febre

e

rem por causa da doença.
Em 66% dos casos tratados no
Centro de Pesquisa Hospitalar
Evandro Chagas, da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), as lesões
seguem os trajetos linfáticos do
corpo, causando má aparência e
péssimo odor. Em 24% dos doentes, as úlceras surgiram apenas em
alguns pontos, como braços ou
pernas. A forma disseminada,
com feridas por todo corpo, manifestou-se em 6% dos doentes
atendidos na Fiocruz. E apenas

dores

entre

1,5% apresentou a forma extracutânea, considerada mais grave.
Nesses casos, as lesões surgiram
no sistema nervoso central - causando perda de consciência - ou
nas mucosas nasal e conjuntiva.
Apenas um caso considerado
"Era um
grave foi detectado.
paciente com o vírus do H1V. O caso dele evoluiu como uma meningite", disse o médico e pesquisador da Fiocruz, Armando de Oliveira Schubach. Ainda não existem exames que detectem a pre-

os

sença do Sporothrix schenkii em
seres humanos e animais. A Uerj
está desenvolvendo um exame de
sangue, capaz de apontar o fungo.
"Ainda
não existe este tipo de sorologia", confirmou a médica veterinária e pesquisadora da Fiocruz, Tânia Pacheco Schubach.
Por enquanto, a esporotricose
só pode ser reconhecida depois
que as primeiras feridas aparecem. Recolhendo secreção da ferida e fazendo biopsia, os médicos
podem concluir o diagnóstico. A

funcionarios
funcionários
LAVINIA PORTELLA
Um antepassado dos dinossauros, que viveu na Terra há 230
milhões de anos, mora na Urca.
Chama-se Tecodonte. Junto a ele
descansa um outro fóssil, de 110
milhões de anos, que lembra um
peixe. Ambas as peças, de grande
valor científico, estão expostas
num casarão de 1.400 metros
quadrados, projetado 1880, onde
funciona o Museu de Ciências da
Terra. Dono de um dos maiores
acervos de paleontologia do país
r-. uma coleção de 267 mil fósseis, rochas e minerais - a instituição sofre, contudo, de um
grande mal: a falta de vida.
Hoje, a casa dispõe de sete
funcionários para cuidar de sete
mil minerais, dez mil amostras de
rochas e 250 mil exemplares de
fósseis. Quatro deles, muitas vezes, nem estão na casa: são paleontólogos, que viajam para coletar os vestígios do passado. Eles
têm que buscar fósseis, rochas e
minerais, principalmente no Acre
e em Sergipe - onde hoje estão localizados as maiores áreas de pesquisa do país. O setor já foi menos

minguado. Na década de 80, o
museu contava com 13 paleontólogos.
"O
problema é que os profissionais se aposentam, são transferidos para outros órgãos ou até
mudam de emprego e o governo
não contrata novos funcionários",
explicou Diógenes de Almeida
Campos, diretor do museu, vinculado ao Departamento Nacional
de Produção Mineral, do Ministério de Minas e Energia. A falta de
profissionais obriga o diretor a arregaçar as mangas e se desdobrar
em administrador, paleontólogo e
- pasmem! - faxineiro. "Uma vez
por ano organizamos um mutirão
para limpar as rochas e minerais",
contou ele.
Ao museu faltam preparadores,
que deixam as peças prontas para
exposição, nas três áreas - fóssil,
rochas e minerais. Curador, só para
exposições com fósseis. E os pesquisadores - especialmente de geologia - estão ameaçados de extinção. Sem uma equipe técnica, a instituição não tem como elaborar novos eventos para atrair o público.
"Não temos
gente para trocar as exposições", lamenta Campos. Até |25

A esporotricose

sintomas
Fiocruz se pôs à disposição das
secretarias de saúde para capacitar profissionais que poderiam reconhecer a doença e cuidar dos
pacientes. Para os pesquisadores
da fundação, além disso, seria
preciso promover campanhas educativas para que os moradores dos
municípios atingidos não abandonem nem matem os animais. Fora
isso, seria preciso avançar no estudo ambiental para verificar se
houve aumento da presença do
fungo no meio.

ameaça
ameaca
^

Sintomas
Feridas pelo corpo
Dores nas articulações
Perda de apetite
Febre
íngua
Ferimento causado ao manusear
manusear ;
plantas
Contato com a terra ou com
objetos contaminados
contaminado8 peto
pelo fungo
Arranhadura ou mordedura de
gatos com esporotricose

museu

Samuel Martins

lÉSÉâ

M
vein precisando fazer até
Diogenes de Almeida vem
O diretor Diógenes
ate faxina para cobrir a falta de pessoal
pessoal

de agosto, o museu recebeu apenas
63 visitantes. Cerca de duas pessoas por dia.
^
Com tantas pedras no camínho, os projetos demoram a sair
do papel. Foi o caso da exposiç|p
"No tempo dos
dinossauros", prevista para ser inaugurada em dezembro. As peças que vão ser ex^bidas estavam reunidas há um
ano, mas só agora o museu coni£ça a montar a mostra. ;
Já para a exposição permanejp,te de rochas e minerais, Campos
arrumou outra solução. Nessa parte da casa, o acervo está dispos{p
como no século passado. Comp
não há um museólogo para preparar uma apresentação mais mpderna das riquezas minerais dp
país, onde um mineral calcita erh
forma de dente de cão despontfl,
fica tudo como está. "Aqui a pes,sòa vai se sentir em um museu
dentro do museu", resumiu Campos. Hoje, de acordo com o diretor, seria preciso mais oito funciqnários para devolver a vida aó
Ciências da Terra. Procurado, o
Departamento Nacional de Prodn(ção Mineral não retornou as liga,ções
9§es do Jornal do Brasil.
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Sion Divan 1934 - 2001
Cardiologista
professor
Cardiologista, o professor Sion Divan morreu quinta-feira, no Rio
de Janeiro, aos 67 anos,
de infarto. Recém-aposentado pela Faculdade
de Ciências Médicas da
Uerj, nasceu no Rio em
1934. Formado pela Faculdade Nacional de Medicina, era Livre Docente
da Faculdade de Ciências

da

e

mesmo

Uerj

obituario@jb.com.br

da

Maré

discutido

na

Alerj

A comissão de direitos humanos da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio (Alerj) convocou
uma audiência pública para discutir a construção do batalhão da
Polícia Militar no complexo da
Maré - motivo do confronto entre moradores e policiais na última quarta-feira. A audiência será
no próximo dia 10 e tem, entre os
convidados, o secretário de Segurança Pública, Josias Quintal, o
subsecretário Lenine de Freitas e
o comandante geral da Polícia
Militar, coronel Wilton Soares
Ribeiro.
Também foram chamados representantes comunitários e autoridades da prefeitura ligadas ao
projeto da Vila Olímpica a outra
utilização prevista para a área destinada ao batalhão. Presidente da
comissão, o deputado Chico Alencar (PT) discordou da posição do
governo, que culpou traficantes
pela manifestação de quarta-feira.

"É

preciso acabar com a criminalização de qualquer reivindicação
da população favelada. É um erro
do governo ver a mão do tráfico
em qualquer manifestação, desqualificando a palavra das lideranças comunitárias", reagiu.
Ontem, técnicos da Empresa
de Obras Públicas (Emop) estiveram no terreno e, com a ajuda de
cerca de 100 policiais militares,
fizeram medições durante toda a
manhã. Não houve protesto por
parte dos moradores muitos deIes preferiram ir ao sepultamento
de Osvaldo Pedro Ribeiro, 22
anos, que morreu quinta-feira no
Hospital Paulino Werneck, depois
de ter sido baleado no dia do protesto. O pai do rapaz, Edmilson
Pedro Ribeiro, acusou os policiais
de terem atirado contra ele durante o protesto. Os policiais que
ocupam o complexo afirmam que
o disparo que atingiu Osvaldo
partiu do Morro do Timbau.

SAÚDE

Presos doam 300

Curso para quem
lida com alimento
A Superintendência de Controle
de Zoonoses, Vigilância e
Fiscalização Sanitária realiza, dia
12 próximo, um curso de
manipulação de alimentos e
noções de higiene, destinado a
empregados e responsáveis por
restaurantes, bares, lanchonetes,
hotéis, bares e supermercados,
entre outros estabelecimentos do
gênero. O curso é gratuito e vai
acontecer na subprefeitura do
Grande Méier, na Rua 24 de
Maio, 931, Engenho Novo.

ITA CHANA ORLEAN DE FRANCO
Syivio (marido), Jacob, Arão e Brenda
(irmãos), cunhados e sobrinhos convidam
para a DESCOBERTA DA MATZEIVA da sua
ITA, a realizar-se dia 02/09 (domingo), às
10h., no cemitério velho de Vila Rosali.

GERSON

ICCHOK

BUTTER

(DESCOBERTA DA MATZEIVA)
Liza, filhos, netos, genros e nora
convidam
para a Descoberta
Matzeiva
da
(inauguração da
lápide) de nosso querido e inesquecível GERSON, no dia 02 de setembro (domingo), às 10:30hs, no
cemitério israelita de Vilar dos Telles.

PREÇOS

PARA AVISOS

RELIGIOSOS
MT
4,6 cm
4,6 cm
4,6 cm
9,6 cm
9,6 cm
9,6 cm
9,6 cm
9,6 cm
9,6 cm
14,6 cm
14,6 cm
14,6 cm

cm
cm
Sem
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

:gHiXMB
RS
198,00
264,00
330,00
396,00
528,00
660,00
792,00
924,00
1.056,00
792,00
990,00
1.188,00

E FÚNEBRES

RS
291,00
388,00
485,00
582,00
776,00
970,00
1.164,00
1.358,00
1.552,00
1.164,00
1.455,00
1.746,00

barulhenta

Avenida Nossa Senhora de
Copacabana, esquina com Rua
Figueiredo Magalhães, quatro da
tarde. O sinal abre e dezenas de
carros e ônibus avançam. Com a
decibe'
a5§o dos motores, o decibeaceleração
jL
1
mexj§
^^EpflpvaMKHJ^S^^J^Hgggji^^S
límetro, aparelho usado para meruído, atinge,
em
de
em
dir o nível de
^^^^^^H|jPjj|^^B^B|p
mais
^H
decisis - cinco a mais
média, , 85 decibéis
que o volume liberado para toda a
do dia
cidade em qualquer hora do
decisao da CâmaCamae,
ou da noite por decisão
inicipal. Mobilizados para
ra Municipal.
autoria
deautoria
revogarir a Lei 3.268/01, de
"
reador Edmilson Dias (PT)
do vereador
(PT) ^^^^HP|PJJ|P^
e promulgada
nulgada na quinta-feira pela
pela ^^^Hgpp""'!
fonoaudidCâmara, ecologistas, fonoaudióma*-j?.
logos e políticos
, f...v,g:S||
poh'ticos promovem maem
amanha no Posto 9, em
nifestação amanhã
^
Ipanema, às 10h30.
legislação ampliou de
A nova
nova
y'
^
55 para 80 decibéis o nível mána ciruido permitido na
ximo de ruído
de
||JIJS
dade e acabou com os limites de
;**s82m
horário.
io. Redigida inicialmente
exclusivamente
'Jj^^PpWK^Bl».
para beneficiar exclusivamente
'l'/
rece.'
nplos religiosos, a lei receos templos
|
V-'. ¦ '/wBHSffiKHRr ,'llSRiiMwBKm>Sm£l%
Luis
&
menda, de autoria de Luís
beu emenda,
let
maximo permitido pela lei
ruido semelhante ao máximo
am- Avenida Nossa Senhora de Copacabana: ruído
Carloss Aguiar (PSC), que ampliou a permissão de fazer baru"O
há risco de perd£
barulho, percfy
ao
ção ao
lho para bares, restaurantes, par- pressão do ar quando é feito um Lygia.
permitir
pior da lei ée permitir
auditiva. Nes<&
de
sensibilidade
as
barulho
à
noite,
decibéis
marca
60
ruído,
e
estáclubes
pesquando
ques de diversão,
"Se umpouco
car- soas têm de relaxar para descan- faixa estão os ruídos provocados
dios. Também foram beneficia- depois de ser ligado.
"Se alguém vai a
lamenta.
a
por
das casas de espetáculos e aca- ro produz 60 decibéis e outro sar", lamenta.
por trânsito intenso. De 110 a 130
onde se encaixam o badecibéis,
à
fica próximo
demias de ginástica onde sejam também, dobra-se a energia sono- uma discoteca e fica
moto-serras, britadeiráfe
rulho
de
de
sua
de
som,
caixa
próprejudica
promovidos shows, eventos es- ra", explica.
de
avião a jato, chegà-áe
e
motor
será
a
lei,
saúde.
Com
a
mestre
Segundo
Conforto
prejupria
portivos ou religiosos.
Munida do aparelho de medi- em conforto ambiental, a Asso- dicada a saúde de quem está de ao limite da dor. Também estãfr
bartfj-'
de rock, barülescala shows
nessa
tranessa
rock,
ção de ruído, a arquiteta Lygia ciação Brasileira de Normas Téc- fora. Tudo para não fazerem o traNiemeyer, mestre do Laboratório nicas (ABNT) determina que um tamento acústico necessário", lho de tiros de rifles calibre 22
(132 a 139 dB) e de pistolas (163
de Conforto da Faculdade de Ar- operário que trabalhe em ambien- opina a arquiteta.
barulho medido em foi
ao
170), o barulho
tabela
do
Sindicato
do
a
Segundo
níveis
de
ruidoso,
com
quitetura e Urbanismo da UFRJ e te muito
"É
de
ouvido
de
nes
do
do
do
Estado
dos
Fonoaudiólogos
subme(de 110 a 128).
ser
não
85
decibéis,
Arquitedos
diretora do Instituto
pode
absurda uma
uma lei municipal qiiè
não háabsurda
(Sinferj),
tos do Brasil (IAB), mostrou nas tidos a escalas de mais de oito ho- Rio de Janeiro (Sinferj),
"Quando chega a 110, o ruído agressão aos ouvidos até 50 deciquer se sobrepor a normas fedêruas de Copacabana quanto re- ras.
sem ouvir nenhum tédL;
rais, feitanenhum
com
presentam 80 decibéis. O decibe- provoca dor. De 130 a 140, o tím- béis. De 60 a 100, de acordo com
'
afirma
Lygia Niemeyer.
nico",
de
exposide
e
o
tempo
a
freqüência
límetro, que verifica a variação da pano estoura, literalmente", conta
•P
6
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BOA AÇÃO
quilos de comida
Quase 300 quilos de alimentos
foram doados pelos detentos do
presídio Hélio Gomes, no
complexo da Rua Frei Caneca,
ao Banco Rio de Alimentos,
entidade que fornece alimentação
para moradores de rua e famílias
carentes. Para fazer a doação, os
800 detentos dispensaram o
almoço de ontem. Os presos, que
aderiram ao projeto depois de
assistir a uma reportagem de TV,
decidiram que farão a doação
toda a última sexta-feira do mês.

rua

Manifestação em Ipanema vai pedir revogação da lei que aumentou decibéis.
Adryana Almeida
Adryana
LIMA
CLAUDIA

Médicas. Dedicou sua vida ao Hospital Universitário Pedro Ernesto. Foi
membro da Sociedade de
Cardiologia do Estado do
Rio de Janeiro; da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade
Interamericana de Cardiologia. O sepultamento
ocorreu ontem, no cemitério israelita do Caju.

Batalhão

de

DEMAIS FORMATOS,
CONSULTE A NOSSA
CENTRAL DE ATENDIMENTO
2574-4540/2574-4320
MA ÚTIL R$66,000 CM
DOMINGO; R$97,000 CM
br
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Metrô

ameaça

vila

art

deco'
Antòhio Lacerda

LUCIANA CABRAL
Na esquina das ruas Siqueira
Campos e Tonelero, em meio à
confusão do comércio de Copacabana, sobrados em estilo arquitetônico art déco guardam lembranças da década de 30. Mas as
sacadas, janelas e tetos que remetem ao passado estão prestes a ficar só na memória de quem um
dia dedicou um olhar à construção. Para que as obras do metrô
Siqueira Campos cheguem ao
fim, o governo do estado resolveu desapropriar a bela e rosada
Villa Hilda. Os planos para a esquina incluem a realocação do
posto de saúde ou, simplesmente,
a abertura de um acesso à estação
do metrô.
Proprietários, locatários e moradores do bairro resolveram se
juntar e impedir que os planos do
governo do estado e do Metrô de
abaixo a vila se concretizem.
pôr
"Fomos
pegos de surpresa com a
notícia. Meu avô foi quem conssempre esteve
truiu o prédio, que ^^^^^^Hsempre
com a família. Prefiro que ele seja tombado", afirmou Maria Cecília Silva Pereira, 49 anos, filha
da atual dona da vila. Ontem à
tarde, os moradores se reuniram
para preparar um protesto e enviar um documento à prefeitura
ressaltando o valor dos sobrados.
"Estão
Surpresa preservadas todas as características históricas de art déco na fachada. É
um tipo de arquitetura típica da
Copacabana antiga que está sendo exterminada em um momento
em que outros bairros estão tendo
as suas Áreas de Preservação do
Ambiente Cultural delimitadas",
ressaltou o historiador Roberto
Giraffa. Outro proprietário, Mário Soares, diz que também foi
surpreendido pela desapropria"Ninguém veio
conversar
ção.
comigo, só mandaram uma carta
depois", contou.
A Rio Trilhos, concessionária
do metrô, informou que o fim da
Villa Hilda é necessário para que
o projeto do metrô Siqueira
Campos saia conforme o planejado. Ali, do lado oposto da Rua
Tonelero onde está sendo cons-

Construída em 1938, a vila foi desapropriada e poderá dar lugar a um acesso para o Metrô
truída a estação, será aberto um
acesso ao metrô. O decreto
27.170 de 22 de setembro de
2000 assinado pelo governador
Anthony Garotinho diz apenas
que a desapropriação das casas
na Rua Siqueira Campos do número 111 a 117 e na Rua Tonelero do número 167 a 173 é para
fins de utilidade pública.
No Instituto Pereira Passos
não há registro da importância
histórica da vila e o processo de
desapropriação do terreno não
passou pelo órgão da prefeitura.
De acordo com a Rio Trilhos, a
prefeitura previa instalar no local
o posto de saúde João Carlos Bar-

reto - que foi transferido provisoriamente para a Praça Serzedelo
Correia - mas desde a mudança
de governo na administração municipal a empresa não foi mais
contactada.
O projeto arquitetônico do
novo posto, no entanto, está
pronto. Feito pela Promon, terá
quatro andares e, na cobertura,
uma horta para cultivo de produ"Primeiro falatos fitoterápicos.
ram para os moradores que o
posto ia ficar sobre a estação e
agora querem mudar tudo", reclamou Alcino Figueiredo, que
aluga um restaurante na Villa
Hilda. De acordo com a Rio Tri-

lhos, em cima da estação havér$
somente um terminal de ônibus t
um prédio comercial.
Apesar do decreto desapropriando o conjunto ter sido publi'-'
cado há um ano, até agora os pro*r!
prietários não receberam indeniza^
nem infoff
ção e alguns não foram
mados oficialmente. "Quando foíi-:
mos citados vou constituir advc/gado, mas antes disso vamos terçtar mudar o destino do caso", afii1mou Maria Cecília. Para os morcí-;
dores, o tombamento é a salvaçãó:
" Os técnicos vão abrir os olhoS:
para este bonito conjunto de valdr
histórico e que está em ótimo está-*'
do", aposta o historiador.
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azarão

do US Open
1 aproveita o serviço para derrotar o dinamarquês Pless em três sets e avançar à terceira rodada
- AFP
Nova
N ova Iorque
I arq ug-AFpHI
oportunidade
oportunidade
';¦$$
a
NOVA IORQUE Sem nada a veitou
primeira
VÔLEI JUVENIL FEMININO
perder, o azarão dinamarquês que teve para quebrar o saque do
Seleção estréia
Kristian Pless até pôs Gustavo dinamarquês, no quinto game, e
saNo
saKuerten para correr em quadra fez 3/2. No
game seguinte,
contra Alemanha!
no início do jogo, ontem, pela se- cando, Guga abriu 4/2. Pless, po•; - ".-.
A Seleção Brasileira feminina !
rem, reagiu, devolveu a quebra e
gunda rodada do US Open. Mas rém,
juvenil de vôlei estréia hoje,
Errando
i^v";
|
bastou ao número 1 do mundo igualou a etapa em 4/4. Errando
tentando repetir o título
faltas,
duplas
três
com
com
muito,
derrotar
o
saque
acertar
para
conquistado pela equipe
um presente a Guga
Pless por 3 sets a 0, com parciais Pless deu um
masculina, contra a Alemanha, I
três
break
seguida:break points.
em
de 6/3, 6/4 e 6/4, em uma hora e em
no Campeonato Mundial,
;
desperdi50U as chances,
29 minutos. Guga deixou a qua- Guga desperdiçou
realizado em Santo Domingo, na;
à
rede,
bola
numa
numa
mas,
do
sadiretos
junto
dra com 13 pontos
1
República Dominicana. No
terceira quebra na
que (aces) contra apenas cinco do conseguiu a
e
de
Brasil
Grupo
C,
além
;
dinamarquês. Ao contrário da es- partida, a segunda no game. Com
e
EUA,
estão
Alemanha,
6/4,
fez
o
brasileiro
tréia, em que oscilou o ritmo seu saque,
República Tcheca. A cidade de
contra o tcheco Daniel Vacek, ba- com 2 sets a 0.
Santo Domingo é sede também •Quebra - A vantagem des($0 em quatro sets, ontem, Guga
do grupo A (Rep. Dominicana, *
concentrou Pless. Logo no prinão teve problemas diante de concentrou
Itália, Venezuela e Argélia). Os I
do terceiro set, Guga
Pless, ex-número 1 entre os juve- meiro game do
jogos do Grupo B (Cuba,
de saque-- a ^
obteve outra quebra
nis.
quebra
Argentina, Croácia e Turquia) e-rt
foi sono
soO brasileiro jogará amanhã quarta no
jogo. Depois,
D (China, Coréia, China Taipei f
confirmar seus saques
mente
papaem busca de uma vaga nas oita- mente
Polônia) serão realizados em
6/4, fevas-de-final. O adversário sai do ra encerrar a etapa emfeSantiago.
em três sets.
confronto entre o bielorruso Max chando a partida em
'
aproveitamento
^
Mirnyi e o argentino Guillermo Guga conseguiu aproveitamento
NATAÇÃO
Canas. Guga segue sendo o único de 43% nos primeiros saques,
Teste sangüíneo
representante do país no Aberto mas ganhou
ganhou 88% dos pontos no
I.)
dos Estados Unidos. No início da primeiro serviço.
contra EPO
4
O número 1 cometeu apenas
madrugada de ontem, André Sá
A Federação Internacional de
foi eliminado pelo americano Pe- duas duplas faltas contra oito do
¦jmi
Natação (Fina) aprovou o uso IJ
mais
acertos
acertos
r
teve
te Sampras por 7/6 (7/4), 6/4 e europeu. Guga
^
de
testes sangüíneos para
6/3, na segunda rodada. Fernan- que falhas: somou 33 winners
eritopoietina (EPO)
detectar
erros
't
^
do Meligeni perdera do inglês (bolas sem defesa) e 27 erros
entre
os
nadadores, em iJ
vez,
V
não-forçados.
nao-for?ados. Pless, por sua vez,
Tim Henman em quatro sets.
1
internacionais. A •'
competições
cometeu
Ww-j|''^f!^|(^'
',, Guga se aproveitou das longas conseguiu 24 winners e cometeu
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o Grande Prêmio de Vancouver,
pjóxima etapa do Campeonato de
Fórmula Indy, que será disputada
amanhã, no circuito do Canadá,
cpm transmissão da TV Record.
Na última volta do treino da tarde,
marcou
Tagliani
Alexandre
após
destacando-se
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s230,
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as duas tomadas de tempo realizadas. O segundo tempo do dia foi

Chuva

não

Michael

marcado pelo brasileiro Hélio
Castroneves, que, também na segunda sessão, completou sua volta mais rápida em Imin01s438.
Roberto Pupo Moreno, outro
brasileiro na categoria, registrou o
terceiro melhor tempo das duas
com
combinadas,
sessões
Imin01s506. Na primeira tomada
de tempo do dia, o melhor resultado havia sido obtido por outro piloto brasileiro, Tony Kanaan, com
Imin01s958, seguido por Cristiano da Matta e Gil de Ferran.

atrapalha

Schumacher

SPA-FRANCORCHAMPS,
BÉLGICA - A chuva que caiu durante a segunda sessão de treinos
livres para o Grande Prêmio da
Bélgica de Fórmula 1, que será
disputado amanhã, em Spa-Francorchamps, não atrapalhou o tetra-campeão Michael Schumacher, da Ferrari. O alemão marcou o melhor tempo do dia:
Imin48s655. No final da segunda
sessão de treinos, Schumacher se
envolveu em um acidente com o
espanhol Pedro de la Rosa, da Jagúar. Com a visão bastante atrapalhada pela chuva, Schumacher

bateu na traseira do carro de De la
Rosa e arrebentou a asa dianteira
de sua Ferrari.
Vários pilotos rodaram durante o treino, sendo que o acidente
mais grave foi do colombiano
Juan Pablo Montoya, da Williams. Ele deslizou na pista e bateu na barreira de proteção, sem
se ferir. No treino da manhã, o escocês David Coulthard, da McLaren, também sofreu um acidente
grave, mas não se machucou. Hoje, será definido o grid de largada,
a partir das 8h, com transmissão
da TV Globo.

Eliminatórias da Copa do Mundo
Ásia - Fase final
Grupo A
Iraque
Arábia Saudita 1 x
Grupo B
Omã
Emirados Árabes Unidos 0x2 Qatar
Eliminatórias - Concacaf
GPGC
P J V E
12 7
Costa Rica 13 6 4 1
7 2
13 6 4 1
EUA
8 6 2 2 2 13 11
Honduras
8 6 2 2 2 5 8
Jamaica
7 6 2 1 3 8 8
México
1 6 0 1 5 4 13
Trinidad
Hoje: EUA x Honduras, Trinidad Tobago
x Costa Rica
Amanhã: Jamaica x México
Campeonato Brasileiro -Série A
Juventude
x
Fluminense
Atlético-PR
x
Palmeiras
Inter
x
Parana
Sport
Atletico-MG
Campeonato Brasileiro Slrie B
Paysandu-PA
Grupo A: Nautico x
Campeonato Brasileiro - Série C
A CBF divulgou ontem os grupos. Os
clubes do Rio estão no 7, com três paulistas: América, Olaria, Bangu, Madureira, Santo André, Sorocaba e Etti.
Campeonato do Rio de Janeiro
2* Divisão
Grupo E
Entrerriense
Arraial do Cabo x
Grupo F
Bonsucesso
Rubro

Aberto dos Estados Unidos
Segunda rodada - Masculino
6-3,6-4,6-4 Kristian Pless (DIN)
Gustavo Kuerten (BRA).
Tommy Robredo (ESP) 6 3,7-5,3-6,6-3 Todd Martin (EUA)
Lleyton Hewitt (AUS) 6-4, 3-6,2-6,6-3,6-0 James Blake (EUA)
Juan Carlos Ferrero (ESP) 7-i6 (7-2), 6-1,6-4 Vladimir Voltchkov (BLR)
6-3,6-3,6-3 Justin Gimelstob (EUA)
Goran Ivanisevic (CRO)
Albert Costa (ESP) 6- 4.6-4,7-6 (7-5) Dominik Hrbaty (SVK)
Albert Portas (ESP) 6- 2.7-6 (8-6), 6-3 Andrei Stoliarov (RUS)
David Nalbandian (ARG) 4-6, 6-3,4-6,6-3,7-5 Nicolas Escude (FRA)
George Basti (SUI)
Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2-6, 5-7,6-1,6-4,6Tommy Haas (ALE) 6-1, 6-0,6-7 (5-7), 6-3 Félix Mantilla (ESP)
.6-1,6-1,6-2 Bjorn Phau (ALE),
Jiri Novak (TCH)
Terceira rodada - Feminino
Justine Henin (BEL) 6-3,6-2 Miroslava Vavrinec (SUI)
Elena Likhovtseva (RUS) 6-7 (6-8), 7-5,6-4 Barbara Schwartz (AUT)
Serena Williams (EUA) 6-1,6-0 Martina Sucha (SVK)
Daja Bedanova (TCH) 6-4,6-1 Meghann Shaughnessy (EUA)
Jelena Dokic (IUG) 6-4,7-5 ...Arantxa Sanchez-Vicario (ESP)
Martina Hingis (SUI) 4-6,6-4,7-6 (7-5) Iva Majoli (CRO)
Monica Seles (EUA) 6-2,6-3 Eleni Daniilidou (GRE)
r ;
v ,V- v
AUTOMOBILISMO
Fórmula 1 - GP da Bélgica - Treinos livres
..Ferrari 1min48s655
Michael Schumacher (ALE)..
..Jordan 1min49s404
Jarno Trulli (ITA)
..Ferrari 1min49s456
Rubens Barrichello (BRA).
..Benetton 1 min50s192
Giancarlo Fisichella (ITA)
..McLaren 1min50s239
Mika Hakkinen (FIN)
..Sauber 1min51s645
Kimi Raikkonen (FIN)
..Williams 1min50s801
Ralf Schumacher (ALE)
..Jaguar 1min51s555
Eddie Irvine (GBR)
..Jordan
1 min51 s631
Jean Alesi (FRA)
..Benetton 1min51s673
10 Jenson Button (GBR)
..Minardi 1min55s099
19 Tarso Marques (BRA)
..Arrows 1min55s491
20 Enrique Bernoldi (BRA)....
..Prost 2min11s037
21 Luciano Burti (BRA)
..McLaren 12min37s
22 David Coulthard (GBR)
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GLOBO
l
o
GP
da
jj
8h Treino Oficial para
Bélgica de Fórmula 1 - ao vivo i
12H45Fórmula3000-GPdaBél- j
glea - Melhores Momentos *
12h50 Globo Esporte !
SPORTV
r
lOh Mundial de Fórmula 3000 - ¦
ao vivo - GP da Bélgica H
15MO Estadual do Rio de Futsal-¦
¦
OlariaxAmérica -ao vivo
I
PREMIERE ESPORTES (PPV)
15h Futebol - Campeonato Brasl-1
»
lelro - Palmeiras xAtiátioo-PR
16h Futebol - Campeonato Brasl- !
lelro-Fluminense x Juventude- !
\T\i Futebol-Campeonato Brasl- 5
lelro - Atlético-MG x Sport jj
1
ESPN BRASIL
I7h Futebol -Copa do Mundo - -«
EspanhaxÁustria-ao vivo
20h30 Sportscenter ¦
¦
22h30 Bola da Vez-Zinho
ESPN INTERNACIONAL I
141125 Futebol-Copa do Mundo-1
AlemanhaxInglaterra-ao vivo ¦
16Ü30 Futebol-Copa do MundoPolônia x Noruega - VT M
181*30 Futebol-Copa do Mundo- U
I
Utuânla x Itália - VT
22h Futebol - Copa do Mundo - ¦
m
Alemanha x Inglaterra - VT
PSN
I
1» Tênis - US Open -ao vivo I
16h Futebol Mundial ¦
16h45 Futebol - Eliminatórias para ¦
a Copa do Mundo 2002 - IHnldad W
& Tobago x Costa Rica-ao vim U
20h Tênis - US Open - 31 rodada ¦
masculino e temMno • ao vivo f&à
22h Futebol - Eliminatórias para
Copa do Mundo 2002 - Irlanda n
'H
Holanda -VT
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1 aproveita o serviço para derrotar o dinamarquês Pless e amanhã busca a revanche contra o bielorrusso Mirnyi
Nova Iorque - AFP
NOVA IORQUE - Sem nada a dois winners (bolas sem defesa),
VÔLEI JUVENIL FEMININO
perder, o azarão dinamarquês Guga quebrou o saque do rival e
Seleção estréia
Kristian Pless até pôs Gustavo abriu 3/1. Mesmo irregular no saKuerten para correr em quadra que, o líder do ranking de entracontra Alemanha:
no início do jogo, ontem, pela se- das e da Corrida dos Campeões
A Seleção Brasileira feminina
"JPr
gunda rodada do US Open. Mas não teve o serviço ameaçado em
I
I
juvenil de vôlei estréia hoje,
bastou ao número 1 do mundo nenhum momento no set inicial.
tentando repetir o título
acertar o saque para derrotar Na primeira etapa, Guga pôs em
conquistado pela equipe
Pless por 3 sets a 0, com parciais quadra somente 40% dos primeimasculina, contra a Alemanha, I
de 6/3, 6/4 e 6/4, em uma hora e ros serviços.
I'1'
no Campeonato Mundial,
No segundo set, Guga apro29 minutos. Guga deixou a quarealizado em Santo Domingo, na]
dra com 13 pontos diretos do sa- veitou a primeira oportunidade
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que
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Grupo C, além de Brasil e
dinamarquês. Ao contrário da es- dinamarquês, no quinto game, e
Alemanha, estão EUA, e
tréia, em que oscilou o ritmo fez 3/2. No game seguinte, saRepública Tcheca. A cidade de
contra o tcheco Daniel Vacek, ba- cando, Guga abriu 4/2. Pless, poSanto Domingo é sede também
e
a
reagiu,
devolveu
tido em quatro sets, ontem, Guga rém,
quebra
do grupo A (Rep. Dominicana,«
rião teve problemas diante de igualou a etapa em 4/4. Errando
Itália, Venezuela e Argélia). Os::
Pless, ex-número 1 entre os juve- muito, com três duplas faltas,
Pless deu um presente a Guga em
jogos do Grupo B (Cuba,
nis.
Argentina, Croácia e Turquia) e
Amanhã, o brasileiro fará um seguida: três break points. Guga
D (China, Coréia, China Taipei §
as
chances,
mas,
nuajuste de contas com o bielorrus- desperdiçou
Polônia) serão realizados em
so MAx Mirnyi em busca de uma ma bola junto à rede, conseguiu a
Santiago.
vaga nas oitavas-de-final. Na úni- terceira quebra na partida, a seon
ca vez em que se enfrentaram, gunda no game. Com seu saque,
NATAÇÃO
é
Mirnyi venceu por 3/6, 6/3 e 7/6 o brasileiro fez 6/4.
Teste sangüíneo Mi
na primeira rodada do Masters
Quebra - A vantagem desSeries de Hamburgo, este ano, no concentrou Pless. Logo no pricontra EPO
piso de saibro, o preferido de Gu- meiro game do terceiro set, Guga
A Federação Internacional de A
ga. O brasileiro defendia o título obteve outra quebra de saque a
Natação (Fina) aprovou o uso .jj
conquistado na quadra alemã na quarta no jogo. Depois, foi sode testes sangüíneos para
última temporada. O bielorrusso mente confirmar seus saques padetectar eritopoietina (EPO)
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é um especialista
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entre os nadadores, em
da, como o cimento do US Open, chando a partida em três sets.
competições internacionais. A :n
e tem no estilo saque-voleio seu Guga conseguiu aproveitamento
EPO é considerada uma das
forte. Mirnyi eliminou ontem o de 43% nos primeiros saques,
*i
substâncias mais perigosas
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6/3, 3/6, 7/5 e 6/3.
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O número 1 cometeu apenas I
Guga segue sendo o único rejá durante o Goodwill Games,
presentante do país no Aberto duas duplas faltas contra oito do Guga jogará amanhã em busca de uma vaga nas oitavas-de-final: brasileiro fez 13 aces ontem
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dos Estados Unidos. No início da europeu. Guga teve mais acertos
que está sendo realizado na
Austrália,
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O número 1 se aproveitou das 28 erros.
ro é o favorito nas votação pela americano Andy Roddick, que neio, do qual o brasileiro Jaime
Oncins participou ano passado,
Se vencer o jogo de amanhã, internet no site da ATP anteontem fez 19 anos.
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A polêmica da cusparada conti- começará em 14 de novembro.
Tem
uma tática típica das quadras len- Guga enfrentará, nas oitavas-de- <www.atptennis.com>.
Finalmente, um pouco de emotas (saibro) que favorece o brasi- final, o vencedor do jogo entre o 42% contra 24% de André nua. O americano Justin GimelsJaneth na Equipe
leiro. O equilíbrio do primeiro espanhol Albert Costa e o croata Agassi. Na página do US Open tob - que ganhou em vez do tradi- ção entre as mulheres. A suíça
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VANCOUVER, CANADÁ - O
piloto canadense Alexandre Tagliani marcou o melhor tempo no
primeiro dia de treinos livres para
o Grande Prêmio de Vancouver,
próxima etapa do Campeonato de
Fórmula Indy, que será disputada
amanhã, no circuito do Canadá,
com transmissão da TV Record.
Na última volta do treino da tarde,
Tagliani
marcou
Alexandre
Imin01s230, destacando-se após
as duas tomadas de tempo realizadas. O segundo tempo do dia foi
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rápido
marcado pelo brasileiro Hélio
Castroneves, que, também na segunda sessão, completou sua volta mais rápida em Imin01s438.
Roberto Pupo Moreno, outro
brasileiro na categoria, registrou o
terceiro melhor tempo das duas
sessões
combinadas,
com
Imin01s506. Na primeira tomada
de tempo do dia, o melhor resultado havia sido obtido por outro piloto brasileiro, Tony Kanaan, com
Imin01s958, seguido por Cristiano da Matta e Gil de Ferran.

atrapalha

Schumacher

SPA-FR ANCORCHAMPS,
BÉLGICA - A chuva que caiu durante a segunda sessão de treinos
livres para o Grande Prêmio da
Bélgica de Fórmula 1, que será
disputado amanhã, em Spa-Francorchamps, não atrapalhou o tetra-campeão Michael Schumacher, da Ferrari. O alemão marcou o melhor tempo do dia:
Imin48s655. No final da segunda
sessão de treinos, Schumacher se
envolveu em um acidente com o
espanhol Pedro de Ia Rosa, da Jaguar. Com a visão bastante atrapalhada pela chuva, Schumacher

Esporte na TV
JB

bateu na traseira do carro de De la
Rosa e arrebentou a asa dianteira
de sua Ferrari.
Vários pilotos rodaram durante o treino, sendo que o acidente
mais grave foi do colombiano
Juan Pablo Montoya, da Williams. Ele deslizou na pista e bateu na barreira de proteção, sem
se ferir. No treino da manhã, o escocês David Coulthard, da McLaren, também sofreu um acidente
grave, mas não se machucou. Hoje, será definido o grid de largada,
a partir das 8h, com transmissão
da TV Globo.

Eliminatórias da Copa do Mundo
Ásia - Fase final
Grupo A
Iraque
Arábia Saudita 1 x
Grupo B
Omã

0x2

China

Emirados Árabes Unidos 0x2 Qatar
Eliminatórias - Concacaf
GP GC
P J V E
12 7
Costa Rica 13 6 4 1
7 2
13 6 4 1
EUA
13 11
8 6 2 2
Honduras
5 8
8 6 2 2
Jamaica
7 6 2 1
8 8
México
4 13
1 6 0 1
Trinidad
Hoje: EUA x Honduras, Trinidad Tobago
x Costa Rica
Amanhã: Jamaica x México
Campeonato Brasileiro -Série A
Juventude
Fluminense
x
Atlético-PR
Palmeiras x
Paraná
Inter
Sport
Atlético-MG
Campeonato Brasileiro Série B
Grupo A: Náutico x
Paysandu-PA
Campeonato Brasileiro - Série C
A CBF divulgou ontem os grupos. Os
clubes do Rio estão no 7, com três paulistas: América, Olaria, Bangu, Madureira, Santo André, Sorocaba e Etti.
Campeonato do Rio de Janeiro
2* Divisão
Grupo E
Arraial do Cabo x
Entrerriense
Grupo F
Rubro x
Bonsucesso

Aberto dos Estados Unidos
Segunda rodada - Masculino
Gustavo Kuerten (BRA) .6-3,6-4,6-4 Kristian Pless (DIN)
Tommy Robredo (ESP) 6- 3,7-5,3-6,6-3 Todd Martin (EUA)
Lleyton Hewitt (AUS) 6-4, 3-6,2-6,6-3,6-0 James Blake (EUA)
Juan Carlos Ferrero (ESP) 7- 6 (7-2), 6-1,6-4 Vladimir Voltchkov (BLR)
.6-3,6-3,6-3 Justin Gimelstob (EUA)
Goran lvanisevic (CRO)
Albert Costa (ESP) 6- 4.6-4,7-6 (7-5) Dominik Hrbaty (SVK)
Albert Portas (ESP)
6 2.7-6 (8-6), 6-3 Andrei Stoliarov (RUS)
David Nalbandian (ARG) 4-6, 6-3,4-6,6-3,7-5 Nicolas Escude (FRA)
George Basti (SUI)
Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2-6, 5-7,6-1,6-4,6Tommy Haas (ALE) 6-1, 6-0,6-7 (5-7), 6-3 Félix Mantilla (ESP)
.6-1,6-1,6-2 Bjom Phau (ALE),
Jiri Novak (TCH)
Terceira rodada - Feminino
Justine Henin (BEL) 6-3,6-2 Miroslava Vavrinec (SUI)
Elena Likhovtseva (RUS) 6-7 (6-8), 7-5,6-4 Barbara Schwartz (AUT)
Serena Williams (EUA) 6-1,6-0 Martina Sucha (SVK)
Daja Bedanova (TCH) 6-4,6-1 Meghann Shaughnessy (EUA)
Jelena Dokic (IUG) 6-4,7-5 ...Arantxa Sanchez-Vicario (ESP)
Martina Hingis (SUI) 4-6,6-4,7-6 (7-5) Iva Majoli (CRO)
Monica Seles (EUA) 6-2,6-3 Eleni Daniilidou (GRE)
¦Pi§9â&3$ m ' $$HHP
Fórmula 1 - GP da Bélgica - Treinos livres
..Ferrari 1min48s655t
Michael Schumacher (ALE)..
..Jordan 1min49s404
Jarno Trulli (ITA)
Rubens Barrichello (BRA).
..Ferrari 1min49s456
..Benetton 1 min50s192
Giancarlo Fisichella (ITA)
..McLaren 1min50s239
Mika Hakkinen (FIN)
..Sauber 1min51s645
Kimi Raikkonen (FIN)
Ralf Schumacher (ALE)
..Williams 1min50s801
..Jaguar 1min51s555
Eddie Irvine (GBR)
Jean Alesi (FRA)
..Jordan 1min51s631
10 Jenson Button (GBR)
..Benetton 1 min51 s673
..Minardi Imin55s099
19 Tarso Marques (BRA)
20 Enrique Bemoldi (BRA)....
..Arrows 1min55s491
21 Luciano Burti (BRA)
..Prost 2mln11s037
..McLaren 12min37s
22 David Coulthard (GBR)

8ti Ttolno Oficial para o GP da
Bélgica de Fórmula 1-ao vhro
12M5 Fórmula 3000-GP da Bétgica - Melhores Momentos
12M0 Globo Esporte i
SPORTV
J
10h Mundial de Fórmula 3000 ao vivo-GP da Bélgica ;
|
15M0 Estadual do Rio de Futsal
Olaria x América-aovlvo ?
15h Futebol - Campeonato Brasi- I
!
lelro-Palmeiras xAÊHahPRiflh nufwfiüf famwwHÉi flmf f
; JBMR TnUnwenm J
I7h Futebol - Cmtffifíato fíraal- 11»
- AB6KO-MG x sport
iáfinw'
mo
jj
& SgÉ
ESPNMAML
tspanna x numa - w ww>.
I
33K30 Bola da Vez-Zinho
HHPM ÍÉIVÉMÉOttKAL I
SÉlmSm!X:'

I

mzssmm^ I
\»00 Futebol-Copa do Mundo- I
UtuinkxMa-M I
22h Futebol - C&a'do Mundo I
Alemanha xlngkfèna-vr I
psn
I
¦ ¦
¦ I
üO.l*'
12ti rm-US Open-ao vivo I
I
10h Futebol
— ¦«-«--»Mundial
nt«ifii n"'~ pn I
¦
iBMo ri/noa - uniwiM
a Copa do Mundo 2002 -VHdad I
I
& Tobago x Costa Rica - ao vbo
20h TMa - US Open - 3-rodada I
mascuUnoe feminino-aovtvo J
22h Futebol I Btmtnatáriaspmaa
| Copa do Mundo 2002-mtiax M
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Roger

ao

Flu

em

volta

hoje

Brasília

Meia é a novidade contra Juventude
conferida por Roger, em sessão de
autógrafos promovida na tarde de
ontem por uma loja temática do
do
BRASÍLIA O meia Roger,
Fluminense, voltará a campo hoje, clube em Brasília. Ele bem que
no jogo contra o Juventude, às 16h, tentou dar atenção a todos, autono estádio do Serejão, em Tagua- grafando até o babador de Sarah
tinga, cidade periférica do Distrito Raquel, uma torcedora de apenas
Federal. São grandes as chances de dois meses de vida. Mas para
o principal ídolo tricolor, que pas- quem não conseguiu aproximar-se
sou 25 .dias recuperando-se de um do ídolo, Roger fez questão de
estiramento na coxa direita, come- aparecer na sacada da loja e pedir
"Obrigado
pelo carinho,
çar a partida como titular e ser apoio.
força
no jogo de
dessa
substituído por Jorginho no segun- precisamos
do tempo, segundo o técnico Os- amanhã", pediu, ao microfone, pa"Se ele come- ra uma centena de torcedores
waldo de Oliveira.
que
a
caexibindo
seu
nome
mas
Jorginho,
no
lugar
do
será
gritavam
çar,
terei de fazer uma substituição no misa do time. O Fluminense é o
segundo tempo", avaliou Oswaldo, nono colocado no Brasileiro, com
para quem Roger ainda não adqui- 13 pontos.
Juventude - O meia Fernanriu ritmo de jogo para suportar os
90 minutos de jogo. A TV Globo do, convocado de última hora para
amanha
Romdrio substituiu Bebeto no coletivo e tem grandes chances de jogar amanhã
lesao no joelho, Romário
o lugar de Tinga na Seleção Brasi- I Dezesseis dias depois de sofrer lesão
transmite a partida.
do
Juvenúnico
desfalque
é
o
O craque está liberado clinica- leira,
mente para a partida. Ele tem se tude para o jogo de hoje. Sidney
destacado nos treinos e diz estar Souza será o seu substituto. Com
de
volta
sua
e
após cinco jogos afastado. 11 pontos, o time gaúcho ocupa a Romário
pronto,
pose
"Estou
pronto para ajudar meus 13° colocação no Brasileiro.
"Até agora, não tive nenhuma Brasil no momento, não
pode ficar beirão Preto, a idéia de efetivar
Outros jogos - Jogam hoje LUIZ AUGUSTO NUNES E MÁRcompanheiros", garantiu. No lugar
Bebeto, 37 anos, será adiada. Os
de
fora".
sentir
nada
se
não
E
dor
muscular.
PaiBrasileiro:
Campeonato
CIO
MARÁ
suspenso
do lateral Paulo César,
pelo
dois atuando juntos, pelo menos
atreviSe
mostrou
Treino
no treino de dois toques de amapelo terceiro cartão amarelo, entra- meiras x Atlético-PR, às 15h, no
nos
22
mimento
nas
declarações,
ser
o
vou
nhã
Eram 31 min de coletivo entre
por enquanto, nem pensar, segun(hoje),
jogar. Quero
rá o estreante Júnior César. Será a Pacaembu; Paraná x Internacional,
do o treinador Hélio dos Anjos.
Romário
tetreinou
nutos
em
Brasido
Campeonato
artilheiro
Romáe
reservas
que
quando
estréia do jogador, de apenas 19 no Lourival de Brito, às 16h; Atlé- titulares
"Dentro da competitividade do fiicom
lemodesta,
ve
condição
de
eu
tenho
leiro.
Só
beira
do
à
rio
apareceu
no
Indepenx
Sport,
participação
gramado
anos, na equipe principal. Júnior tico Mineiro
de São Januário. E, para surpresa passar dos 20 gols", avisou Romá- ves deslocamentos e passes late- tebol de hoje é muito complicado
César viajou às pressas do Rio de dência, às 17h.
Janeiro, disputou a vaga com An- FLUMINENSE:Murilo; Flávio, Régis, geral, entrou no lugar de Bebeto, rio. Apesar da costumeira banca, o rais. Mas a surpreendente recupe- entrar com os dois."
Mas se Hélio dos Anjos tem esderson no coletivo de ontem e con- André Luiz e Júnior César; Marcão, Sidnei, atuou nos 22 minutos restantes e atacante, que esteve presente à ração do atacante deixou a comis"Queria sentir
sa
dúvida
no ataque, o restante do
departamento
mésão
técnica
e
o
no
Max
Sport,
Botafogo
firmou a escalação.
Jorginho (Roger) e Yan; Roni e Magno Alves. causou suspense que permanecerá partida
está
escalado. Dedé ficará
time
espera
da
reação
dico
do
Vasco
à
fez
elogios
à
noite,
racanã,
E
hoje
à
tarde.
o
treino
de
já
até
quarta
como ele se sairia entre os titula- Técnico: Oswaldo de Oliveira.
"Tudo está sendo na outra vaga do ataque. Wagner
no
dia
seguinte.
artiRodrigo,
atual
alvinegro
ao
sobre
a
resposta
ele
dará
res", justificou Oswaldo de Olivei- JUVENTUDE:Diego; Edinho, Márcio Pe- quando
da competição, com oito programado com cuidado", disse o será o volante com Bóvio, saindo
ra, que há dias confessou não con- reira, Fernandão e João Marcelo; Sidnei, as condições de reaparecer ou não lheiro "Não
"Se não Fabiano Eller. E Siston cede a vaé qualquer jogador que médico Armando Marcial.
Sidney Souza, Lau e Dauri; Leonardo Manzi com a camisa 11 do Vasco diante gols.
fiar muito em Anderson.
de sua torcida amanhã, às 15h, faz um gol como aquele de sem- sentir dores musculares, tem gran- ga para Juninho Paulista na função
O Fluminense não se abalou e Michel. Técnico: Zé Teodoro.
com a perda da invencibilidade no Local: Estádio do Serejão, em Brasília. contra o Botafogo de Ribeirão pulo (contra o Sport Recife)". Mas des chances de jogar", completou de quarto homem do meio-campò.
Botti, que marcou os gols na vitóúltimo jogo, em Goiânia, e sabe Horário: 16h. Arbitro: Luciano Augusto de Preto, 16 dias depois de sofrer le- não perdeu a chance de cutucar o fisioterapeuta Fábio Marcelo.
ria dos titulares sobre os reservas
ceré
menos,
coisa,
Uma
Juter
convocado
não
Felipão
direito,
na
no
são
pelo
brada
torcida
por
apoio
total
partida
joelho
Almeida, auxiliado por Jorge Paulo Gomes e
que terá
a Seleção Bra- ta. Se Romário, 35 anos, começar por 2 a 0, será mantido. Bem coiço
para
siliense para derrotar o adversário Rogério Oliveira (todos do DF). A TV Globo contra o Vitória, que o levou a fa- ninho Paulista
-!
sileira. "É o melhor jogador do jogando contra o Botafogo de Ri- Giuliano na lateral direita.
zer uma artroscopia.
gaúcho. A festa dos torcedores foi transmite a partida.
ANDRÉ BARRETO

Lancei

Peruano

estréia

no

Botafogo

1

Ciurlizza entra no lugar do artilheiro Rodrigo. Júnior e Daniel também jogam

Ciurlizza terá sua primeira chance no Botafogo em Curitiba

Sem Rodrigo, suspenso por ter recebido
o terceiro cartão amarelo contra o Sport, o
técnico do Botafogo, Paulo Autuori, confirmou ontem, em Caio Martins, que o meia
peruano Marko Ciurlizza fará sua estréia
neste Campeonato Brasileiro, amanhã, em
Curitiba, contra o Coritiba. O treinador conversou bastante com o grupo e ressaltou que
o adversário acaba de surpreender o Flamengo, no Maracanã, e, por isso, será preciso
muita atenção na marcação.
Além de Ciurlizza, outros dois jogadores
terão oportunidade de jogar desde o início.
O primeiro é o zagueiro Júnior, que entra no
lugar de Tiago, também suspenso por causa
dos cartões amarelos. No ataque, o uruguaio
Cláudio Millar perdeu a posição para Da-

niel. Isso enquanto Dodô não estrear.
"Será um
jogo difícil. Estamos desfalcados, mas os que estão entrando na equipe sabem da responsabilidade", disse Autuori,
que analisou seu próximo adversário através
de uma fita gravada quinta-feira no Maracanã. "Este campeonato já provou que não
existem favoritos e que o fato de jogar em
casa é importante, mas não significa vitória.
Nós mesmos fomos surpreendidos pelo
Goiás". Já o iugoslavo Vlad Petkovic, que a
exemplo de Ciurlizza já está com a documentação regularizada, ficará no banco de
reservas.
Autuori garantiu que vem observando
atentamente o meia peruano nos treinamentos. O técnico, que trabalhou com o jogador

no Alianza de Lima, confia que Ciurlizza
"É um
tem tudo para dar certo no Botafogo.
jogador que ainda está se soltando, precisa
readquirir um pouco da forma física. Mas tenho certeza de que, com os trabalhos já rea- ;
lizados nos últimos dias, contribuirá muito 1
para a equipe do Botafogo".
Autuori aproveitou a conversa de ontem
com os jornalistas para analisar a campanha •'
"Antes, ninguém falava do Rodo Botafogo.
drigo. Hoje, ele é a estrela do Botafogo! ¦
Acontece que ele encontrou a sua verdadei- •1
ra posição e tem desequilibrado. Antes, nós
éramos criticados por não ter ninguém. Agora, dizem que dependemos do Rodrigo. O '
importante é que o Rodrigo sempre fez a di- '
ferença e que não joga sozinho".

Brasileiro
I Campeonato Brasileiro!
PG
GP GC S
Palmeiras 19
19 10 9
2Atl6tiC0-MG 17
2Atl6tlC0-MG
15
11
International 16
13
5
Sao Paulo 15
17 10 7
Ponte Preta 15
12 11 1
Goids
14
84228
44
3
Atl6tico-PR 14
11
Coritiba 14
10
1
Flumlnense 13
13 11 2
1
10 Sao Caetano 13
II Botafogo 12
12
4
12
82609
63
12 Santos
13Juventude 11
10 10 0
14 Bahla 10
12 11 1
l£tat|)uesa
-1
1$tat|)uesa 10
10
14
16Wte|,,
10
IfivOte,, 10
14
8
17PaSPfe,
13
17 Pana|p|,
13 -4
18 Corinffllans1
11 12
12 -1
Corinmlans
11
19 Vit6ria
11 -5
20 Gr&mio
11 -2
21 Cruzeiro
11 -2
22 Gama
10 -2
23 Sport
13 -5
24
Flamengo 782154
782154 10
10 -6
-6
24Flamengo
25 America
10 -3
10 17 -7
26 Santa Cruz
27 Guarani
20 -12
28 Botafogo-SP
16 -10

Flamengo
GUSTAVO MARIA
O presidente do Flamengo,
Edmundo Santos Silva, pediu na
quinta-feira à CPI 24 horas para
enviar aos senadores documentos
e explicações sobre a compra de
Petkovic e a conta que o clube
possui nas Ilhas Cayman - do
qual ele disse não se lembrar da
existência durante seu depoimento. Ontem, no entanto, o prazo expirou e nenhum documento chegou a Brasília. Motivo: Edmundo
e os presidentes de poderes do
clube ligados a ele decidiram que
o Flamengo está rompido com a
CPI e não vai mais colaborar com
as investigações.
"É um abuso a CPI
querer investigar uma entidade privada.
Esses senadores estão usando a
CPI como palco para aparecerem.
E não sabem nem que a bola é redonda", disparou o advogado do
clube para o assunto CPI, Antônio
Augusto Dunshee de Abranches,
ex-presidente que ficou famoso
pela venda de Zico.
Para tomar tal decisão, o advo-

decide

gado está respaldado nos dois
mandatos de segurança que o clube conseguiu no Supremo Tribunal
Federal (STF) - um que impede a
quebra de sigilo bancário, fiscal e
telefônico do Flamengo; e o outro
que permite ao presidente Edmundo não responder aos senadores sobre assuntos internos do clube sem
correr o risco de ser processado ou
"Agora,
qualquer coisa que
preso.
a CPI quiser com o Flamengo terá
de se entender com o STF', sentenciou o advogado.
Procurados pela reportagem do
JB após as declarações de Dunshee de Abranches, os senadores
Geraldo Althoff (PFL-SC) e Álvaro Dias (sem partido-PR) não foram encontrados.
Conta misteriosa - Sobre a
compra de Petkovic, Edmundo ficou de enviar aos senadores uma
cópia do contrato que prova que a
empresa Picoline Corporation era
mesmo detentora dos direitos de
imagem do jogador na ocasião da
compra do seu passe, em 2000. O
clube depositou US$ 1,55 milhão
na conta da empresa e mais US$

desafiar

1
CPÍf

450 mil da conta da Lake Blue, clarar. E isso acabou em 1998'V
- justifica Dunshee.
que teria intermediado o negócio
Futebol - Se fora do campo o
ambas as empresas são sediadas
Flamengo vive dias de sérios píÍK
em paraíso fiscal.
blemas, dentro dele a situação nãó'
tamhavia
dito
O presidente
bém no seu depoimento de quinta- é diferente. Na 24* posição riò'
feira que enviaria explicações so- Campeonato Brasileiro, com ápé:*
bre a conta que o Flamengo pos- nas sete pontos em oito jogos, óti>
sui nas Ilhas Cayman. Não enviou me precisa vencer o Santa Cniimas promete explicações para o amanhã, em Recife, para afastar a
o crise. Só que o técnico interino*
quadro social e para a imprensa
"Não Luís Carlos
Prima não contará,
mais rapidamente possível.
houve tempo para apurar a origem com nada menos do que oito titula?,
da conta mas amanhã (sábado) ou, res e ainda não sabe o que fazer/
"Liguei
no mais tardar, na segunda-feira
para o Zagallo e ele me penos pronunciaremos", prometeu diu para ter calma e cuidar primei-*
ro do sistema defensivo", disse,1
Dunshee.
A conta bancária é um mistério. apreensivo, o substituto do técnico;
Pode ter sido aberta em gestões an- que segue em casa, de repouso.
Sem Juan e Vampeta, na Selé-'
teriores a de Edmundo, mas presidentes como Kleber Leite, Márcio ção, Jorginho e Gilmar, suspeti-;
Braga e o próprio Dunshee de sos, e Fernando, Cássio, Beto
"No final da dé- Petkovic, machucados, Prima dê-'
Abranches negam.
cada de 70, o Flamengo começou a ve escalar alguns jovens jogado-'
disputar torneios fora do Brasil e o res desconhecidos da torcida. O
clube abriu uma conta no exterior zagueiro Anderson Luiz, o lateraT-'
para receber cotas de amistosos e esquerdo Anderson e o meia An-prêmios. Só que naquela época os drezinho deverão fazer compaclubes eram isentos de imposto de nhia a outros reservas que seriõ'
renda e podiam fazer isso sem de- promovidos a titulares.
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Os jogos, de ida e volta, serão nos dias 10 ou 11 e 14 de novembro
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Maradona
Diego
gentino
dou, ontem, os brasileiros Pelé e
o glamour e as boas idéias
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jlona.
fez
OS
; Quando jogava, Maradona fez
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Costa Rica ec EUA

e lidera Grupo B
jogam liderança
para transferência
A disputa por uma vaga na Copa
de
A Fifa e o Sindicato Internacional A China venceu a seleção
Omã, por 2 a 0, ontem, e lidera o do Mundo entra em fase decisiva
dp Jogadores Profissionais
também na Concacaf, com os dois
Grupo B das Eliminatórias
(FIFPro) chegaram a um acordo
Asiáticas para a Copa do Mundo. líderes jogando hoje: os Estados
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Unidos enfrentam Honduras em
Já o Qatar derrotou os Emirados
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posição.
Honduras e Jamaica estão em
Saudita derrotou o Iraque por 1 a
cqlaboração do sindicato. O
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"gordinho",
Felipão antecipa a provável convocação de Ronaldinho,
ildinho, a quem
quern chamara de
para jogo com Chile, em outubro
Varese, Itália
Italia - AFP
—-———Vareae,
LUIZ AUGUSTO NUNES
gentina, mas dá perfeitamente para ganhar
Enviado especial
o jogo", garantiu.
O técnico justificou a postura anterior,
TERESÓPOLIS - É além de provável a de defensor dos empates, como uma neque a próxima convocação da Seleção cessidade do momento, já em que a SeleBrasileira (para o jogo do dia 7 de outubro, ção estreara com uma derrota na Copa
contra o Chile, em Curitiba) tenha um América. "Aquilo foi para tirar a responsa"gordinho"
como destaque. A possibilida- bilidade dos meus jogadores. Agora eles
de de Ronaldinho voltar ao time do Brasil sabem que uma vitória sobre a Argentina
foi confirmada ontem por Luiz Felipe Sco- representará a classificação para a Copa",
lari, depois de o treinador ser informado da disse.
jj
|k|^v
¦
atuação do craque no jogo-treino de onUm cabeça-de-área - Das palavras o
tem, em que o Internazionale venceu o li- treinador parece que vai passar à ação. Feme francês do Bastia por 4 a 2.
lipão lembrou que já adotara um esquema
Ronaldinho entrou aos 19min do se- ousado na partida em que venceu o Paragundo tempo, no lugar de Adriano, mar- guai por 2 a 0, o que pretende repetir diancou dois gols, resolveu um jogo que esta- te da Argentina na quarta-feira, no Estádio
va difícil e mostrou com um punhado de Monumental de Nunez. Para tanto, a cauarrancadas que está completamente recu- tela com que costuma armar seus times fi"Tenho
uma pessoa na Itália que cará restrita ao esquema de três zagueiros.
perado.
está acompanhando toda a recuperação de No meio-campo, avisou que dificilmente
Ronaldinho. Uma pessoa, inclusive, que escalará dois jogadores com a mesma catem contato direto com o técnico do lnter- racterística, no caso de marcação, como
nazionale (o argentino Hector Cuper). As- Mauro Silva e Eduardo Costa. "Em princísim que ele me confirmar que o jogador pio não estou pensando em escalá-los junestá recuperado, ele será chamado".
^P^l
II
tos", disse.
v
Felipão disse ainda que confia plenaMas como nem sempre faz o que diz,
mente no seu informante, a ponto de só le- Felipão insinuou também que se deve esvar em consideração as avaliações que se- perar pelo coletivo que vai realizar amarão feitas por ele. "Não adianta assistir a nhã, quando começará a montar o time que
um jogo do Ronaldo pela TV. Tenho de sa- enfrentará a Argentina. Logicamente sem
ber por quem está acompanhando de per- Tinga, cortado com estiramento muscular
to. Tenho certeza que meu informante não - Fernando, do Juventude, já se apresentou
vai me passar para trás", garantiu Felipão. em Teresópolis -, e sem Edilson, que não
Para encerrar de uma vez a questão re- foi nem convocado. "Do time que enfrenlativa a seu peso (algo que tàíibém o preo- tou o Paraguai vão ficar oito ou nove jogacupa), Ronaldinho fez queiifRwde divulgar dores", avisou Felipão.
Numa outra mudança de rumo, o técnique participou do amistoso pesando exatos
82 quilos. E tem de continuar assim - sob co resolveu trabalhar às claras e não vai repena de, se ficar mais pesado, ler proble- correr ao mistério, como fez nas vezes an- I Ronaldinho (E) dribla
driblet um adversdrio
adversário no amistoso do Internazionale: Felipao
Felipão garante estar informado
infonnado sob
sobre
re artilheiro
mas no joelho operado.
teriores, para esconder o time do Brasil do
Brincadeira - A lembrança de Ronal- técnico argentino Marcelo Bielsa. "Até
dinho deu a oportunidade para Felipão es- porque não adianta. Tem um jornalista arciarecer o episódio em que chamou o ata- gentino aí que vai contar tudo para ele.
Ricardo
Teixeira
é
operado
do
coração
cante de "gordinho", após vê-lo em campo Domingo (amanhã) todos vão saber o time
no amistoso do Internazionale com os ni- que vai jogar em Buenos Aires".
O presidente da CBF, Ricardo Teixei- de vista médico, se houver qualquer pro- ele sempre se mostrou um
"Pegaram
paciente extreuma deTitular - Dos dois ou três jogadores ra, foi submetido a uma angioplastia (ci- blema eu não o libero. E, se for, a CPI vai mamente rebelde, não
gerianos do Enymbia.
nem de subgosta
claração minha, feita mais por brincadeira, que vão entrar,Juninho Pernambucano é rurgia de dilatação), ontem
meter-se aos exames de rotina. Quem o
pela manhã, ter que se responsabilizar", avisou.
com boa intenção, mas não tiveram a mes- um com esperança de estar ao lado de para desobstruir a artéria coronária direiBem-sucedida - Apesar do alerta, a in- conhece sabe que ele esconde as coisas",
ma boa intenção comigo. Foi apenas uma Mauro Silva. O principal motivo para o ta do coração, que estava com obstrução tervenção
Ricardo Teixeira sofreu confidenciou.
observação, sem intenção de repercutir no otimismo do ex-vascaíno é que agora ele de 80%. Se a lesão não fosse logo tratada, ontem foi, que
segundo a equipe médica do
No ultimo fim de semana, porém, Teimundo do futebol como aconteceu", expli- está em forma, com ritmo de jogo, como Ricardo Teixeira corria o risco de sofrer Pró-Cardíaco, tranqüila e bem-sucedida. xeira
a
pediu uma consulta a Horcades,
cou o técnico, parecendo arrependido, há muito não acontecia. Juninho Pernam- um enfarte. O dirigente ficará três dias em Para desobstruir a artéria, o cirurgião
dis ,e estar sentindo-se "desconforquem
mesmo sem o admitir.
bucano vem sendo um dos destaques do observação antes de deixar a unidade de Nelson Mattos implantou um stent - um tável, com o braço dormente". Foi subDo treinador que passou a Copa Amé- Lyon. "Nas outras vezes em que fui convo- tratamento coronariano do hospital Pró- cilindro feito de malha de aço fina e resis- metido a uma
bateria de exames nos últirica enaltecendo o 0 a 0 como um resulta- cado, estava conformado com a reserva, Cardíaco, em Botafogo.
tente,
com
15mm
de
extensão
onde
mos
dias.
por
que comprovaram a necessidado excelente - "se não levarmos gol já se- pois fiquei muito tempo parado. Agora, já
Segundo o cardiologista Roberto Hor- o sangue passou a circular. O presidente de da angioplastia. "Marquei vários èxará bom demais" -, Felipão está mais ousa- joguei quatro partidas e estou em condi- cades, que acompanha Teixeira há 25 da CBF também
possui outra artéria le- mes, em seqüência, para que o bichinho
do. Ao contrário de alguns jogadores, que ções de ser escalado", disse ele, que deve anos, ainda é cedo
dizer
se
o
sionada,
a
descendente
anterior, mas a não fugisse", disse o médico. Após a inpara
presiconsideram o empate satisfatório, pelas disputar o lugar de segundo volante com o dente da CBF
comparecer ao de- obstrução é de 40% - apenas os casos aci- tervenção, Teixeira quis saber se poderia
poderá
circunstâncias da classificação - o Brasil rubro-negro Vampeta.
poimento marcado para o dia 2 de outu- ma de 75% requerem intervenção cirúrgi- assistir ao jogo do Brasil contra a ArgenElber e Euller disputarão nos treinos bro, na CPI do Senado, em Brasília. ca.
passaria a 25 pontos ganhos -, o técnico
tina, no dia 5. Foi autorizado, com resergarante que vai a Buenos Aires com o pen- até a quarta-feira a vaga que era de Edil- "Doença coronária é uma caixinha de
O médico de Teixeira confidenciou vas. "Até eu tenho tomado calmantes pa"Claro
samento exclusivo na vitória.
que son. disponível no ataque. Isso, claro, en- surpresas. Há uma série de complicações que o presidente da CBF não é um pa- ra ver os jogr da Seleção ultimamente,
"bm 25 anos
um ponto não é ruim. Respeitamos a Ar- quanto Ronaldinho não chega.
de convivência imagine ele'. brincou o médico.
que podem acontecer, ou não. Do ponto ciente fácil,
Teresópolis - João
Teresbpolis
Joao Cerqueira
Rivaldo
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Rivaldo,
^nth•
durante o treino na Granja Comary: elogios
florins de Zico e Maradona

agradece

Maradona já disse que Rivaldo é o unico jogador do futebol atual que o encanta,
daqueles que pode ser considerado um
verdadeiro craque, um fora-de-série. O
pernambucano Victor Borba Ferreira, idoIo no Barcelona mas contestado no Brasil,
agradece. Pelos elogios serem de alguém
que considera ídolo e por virem de um argentino. O maior de todos os jogadores da
história do adversário brasileiro na partida
da quarta-feira, contra quem Rivaldo coleciona vitórias e boas exibições.
"O Maradona
e o Zico sempre foram
meus grandes ídolos. Saber que ele pensa
isso me deixa feliz. E jogar contra a Argentina dá sempre uma motivação especiai. E uma partida na qual todo jogador
gosta de atuar", diz Rivaldo.
Mas não foi só Maradona quem rasgou
elogios. Para Zico, o astro do Barcelona é

elogios

de

o único jogador brasileiro que hoje pode
desequilibrar uma partida. O ídolo rubronegro, inclusive, foi mais longe garantindo
que se fosse o treinador da Seleção Brasileira escalaria Rivaldo mais avançado.
Zebra - O atacante vai reviver na
quarta-feira, em Buenos Aires, a expectativa que cria nos torcedores sempre que entra em campo pela Seleção. Va. jogar bem
e se destacar, como faz no Barcelona? Ou
vai frustrar quem dele espera jogadas de
craque e gols decisivos? A dúvida o perturba. Ainda mais por ser um jogo contra a
Argentina, um adversário que todos estão
considerando favorito, o que tornaria improvável a vitória do Brasil. Uma autêntica zebra, na opinião de muitos. "Uma vitória do Brasil nunca será zebra. A Argentina está superior no momento, tem a
tranqüilidade de estar classificada, mas

seus

ídolos

seus jogadores nos respeitam", assegura.
Rivaldo lembra que, pelo fato de a Argentina estar classificada, seus jogadores
vão querer coroar a campanha nas Eliminatórias com uma vitória. Sem contar que
os argentinos vão querer se desforrar da
única derrota que sofreram (3 a 1, no Morumbi. "Eles estão em um grande momento e vão querer provar isso. Farão de tudo
para vencer este jogo", pjevê.
Rivaldo conhece de ouvir falar algumas
histórias de jogos entre Brasil e Argentilía;
mas diz que vive realidade diferente. Ele
não acredita que a rivalidade descambe pa,-:
ra algo que não seja apenas o confronto
dentro de campo. "Somos profissionais e
nos "respeitamos. Nenhum dos dois lados
quer perder", explica Rivaldo, que atua
com dois argentinos no Barcelona, o goleiro Bonano e o meia Saviola. (L.A.N)
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Vantagem, argentina sobre o Brasil nos anos 30/40produziu o
platinismo
ROBERTO ASSAF
Houve

O Seleção de 40 não teve forças para impedir a goleada em Buenos Aires

uma
as dée 40,

da Argentina. U período, que passou à história como platinismo, viveu seu auge no dia 5
de março de 1940, no Estádio Gasometro, do San Lorenzo, quando a seleção
dirigida pelo ex-atacante Guillermo Stabile, sem um pingo de dó, venceu o Brasil por 6 a 1.
O jogo foi válido pela extinta Copa
Roca e abreviou a promissora carreira
de Aymoré Moreira, futuro treinador
campeão mundial em 1962, como goleiro da Seleção Brasileira. Carlos Peucel-

le, único representante do River Plate,
acabou como destaque, marcando três
vezes. També."1 brilharam o zagueiro
Salomon, senhor da área, e Antonio
Sastre, futuro craque do São Paulo.
0 Brasil desarticuloü-se logo aos
3min, quando Masantonio fez 1 a 0.
Peucelle ampliou para dois, depois para
3 a 0, ainda na etapa inicial. O desastre
parecia inevitável. Jair diminuiu aos
25min do segundo tempo, mas a dupla
de atacantes do Huracan, primeiro Baldonedo, depois Masantonio, completou
o vexame.
O Brasil ganhou o jogo seguinte, 3 a
2, mas voltou a ser goleado por 5 a 1,
em Avellaneda, perdendo a Copa Roca
de forma inapelável para a Argentina.
Brasil: Aymoré (Botafogo) depois

Jurandir (Palestra-SP), Jau (Vasco) e
Florindo (Vasco); Zezé Procópio (Botafogo), Zarzur (Vasco) e Argemiro (Vas-'
co); Lopes (Corinthians), Romeu (Fluminense), Carvalho Leite (Botafogo),
Jair Rosa Pinto (Madureira) e Carreiro
(Fluminense). Técnico: Jayme Barcellos. Argentina: Sebastian Gualco (San
Lorenzo), José Salomon (Racing) e Victor Valussi (Boca Juniors) depois Ernesto Gonzalez (San Lorenzo); Manuel
Araguez (Chacarita), Angel Perucca
(Newell's Old Boys) e Pedro Suarez
(Boca Juniors); Carlos Peucelle (River
Plate), Antonio Sastre (Independiente),
Herminio Masantonio (Huracan), Emilio Baldonedo (Huracan) e Enrique Garcia (Racing). Técnico: Guillermo Stábile. Juiz: Bartolomé Macias (Argentina).
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"gordinho",
planeja volta de Ronaldinho, a quem chamara de
possivelmente no jogo com o Chile, em outubro
LUIZ AUGUSTO NUNES
Varesa,
Vareso, llâlla
ItAlia --AFP
j°g°" garantiu.
O jogo",
Af P
garantiu.
Enviado especial
O técnico justificou a postura anterior,
a de defensor dos empates, como uma neTERESÓPOLIS - A próxima convoca- cessidade do momento, em
já
que a Seleção da Seleção Brasileira (para o jogo do ção estreara com uma derrota na Copa
'
dia 7 de outubro, contra o Chile, em Curi- América. "Aquilo foi
responsa:
para tirar a responsa,#']
tiba) pode ter Ronaldinho como destaque. bilidade dos meus
eles
jogadores. Agora eles
^f'f.:
A possibilidade do craque voltar ao time sabem
^^
que uma vitória sobre a Argentina
do Brasil foi confirmada ontem por Luiz representará
representara
para
a classificação
para a Copa".
Felipe Scolari, depois de o treinador ser inUm cabeça-de-área - Das palavras o
formado da atuação de Ronaldinho no jo- treinador
parece que vai passar
passai- à ação. Fego-treino de ontem, em que o Internazio- lipão lembrou que já adotara um esquema
nale venceu o Bastia por 4 a 2.
ousado na partida em que venceu oo ParaO artilheiro entrou aos 19min do se- guai por 2 a 0, o que pretende repetir diandiana
gundo tempo, no lugar de Adriano, mar- te da Argentina na quarta-feira, no Estádio
cou dois gols, resolveu um jogo que esta- Monumental
Monumental
de Nufiez. Para
Para tanto, caua cauva difícil e mostrou com um punhado de tela com
costuma armar seus times fique
arrancadas que está recuperado. "Tenho cará restrita ao esquema de três zagueiros.
,uma pessoa na Itália que está acompa- No meio-campo, avisou que
que dificilmente
nhando toda a recuperação de Ronaldinho. escalará dois
mesma cajogadores com a mesma
Uma pessoa, inclusive, que tem contato di- racterística, no caso de marcação, como
reto com o técnico do Internazionale (o ar- Mauro Silva e Eduardo Costa. "Em
princígentino Hector Cuper). Assim que ele me pio não
nao estou pensando em escalá-los
escala-losjunjunconfirmar que o jogador está recuperado, tos", disse.
ele será chamado", disse o técnico.
Mas como nem sempre faz o que diz,
Felipão disse ainda que confia plena- Felipão insinuou também
que se deve esmente no seu informante, a ponto de só le- perar pelo coletivo
vai
realizar amaque
var em consideração as avaliações feitas nhã, quando começará a montar o time
que
"Não
adianta eu assistir a um jogo enfrentará a Argentina. Logicamente sem
por ele.
do Ronaldo pela TV. Tenho de saber por Tinga, cortado com estiramento muscular
quem está acompanhando de perto. Tenho - Fernando,
Fernando, do Juventude, já se apresentou
certeza que meu informante não vai me em Teresópolis -, e sem Edilson,
que não
passar para trás", garantiu o técnico.
foi nem convocado. "Do time que enfrenPara encerrar de uma vez a questão re- tou o Paraguai vão ficar oito ou nove
jogalativa a seu peso (algo que também o preo- dores", avisou Felipão.
cupa), Ronaldinho fez questão de divulgar
Numa outra mudança de rumo, o técnique participou do amistoso pesando exatos co resolveu trabalhar às
as claras e não
nao vai rereu
82 quilos. E tem de continuar assim - sob correr ao mistério, como fez nas vezes anpena de, se ficar mais pesado, ter proble- teriores, para esconder o time do Brasil do
do [HHIIHilHIHHIH|||H|B|MlHllHill||^^^^^^^^^^^^H[|^|^^^||i^^^^^^|
mas no joelho operado.
técnico argentino Marcelo Bielsa. "Até Ronaldinho
um "*mM""°
***• ""'
adversário no amistoso do
(E)
"> dribla
Internazionale: Felipão
*>S^P
Fetipaogarante
Brincadeira - A lembrança de Ronal- porque não adianta. Tem
artlhein
garante estar informado sobre artilheim
to um
™ jornalista
ar-R0""k"""0
jS£ta£
dinho deu a oportunidade para Felipão es- gentino aíaf
vai
contar
tudo
ele.
que
para
para
clarecer o episódio em que chamou o ata- Domingo
•
i
vao saber o time
i
time
B.!
J _
nr
^^^^^^^^^Hbomingo
(amanha) todos vão
^K:„S!Za.
^^^^^^^^^Heriores, (amanhã)
^^^^^^^^Hjoresolveutrabalhar
"gordinho",
cante de
após vê-lo em campo que vai jogar em Buenos Aires", disse FeRicardo
Teixeira
é
operado
do
coração
no amistoso do Internazionale com os ni- lipão
que ontem estava bem humorado, o
"Pegaram
uma de- que não perdeu nem mesmo quando um
gerianos do Enymbia.
O presidente da CBF, Ricardo Teixei- de vista médico, se houver
claração minha, feita mais por brincadeira, torcedor o criticou ao vê-lo fazendo
pro- ele sempre se mostrou um paciente extrecruza- ra, foi submetido a uma angioplastia (ci- blema eu não o libero. E, se qualquer
for, a CPI vai mamente rebelde, não gosta nem de sub-;
com boa intenção, mas não tiveram a mes- mentos
"Ô
rurgia de dilatação), ontem pela manhã, ter
para a conclusão dos atacantes.
que se responsabilizar", avisou.
meter-se aos exames de rotina. Quem o
ma boa intenção comigo. Foi apenas uma Felipão, você é ruim mesmo. Não acerta
desobstruir a artéria coronária direi- Apesar do alerta, a in- conhece sabe
para
Bem-sucedida
observação, sem intenção de repercutir no uma ,
que ele esconde as coisas";
gritou o torcedor. O técnico sorriu.
ta do coração, que estava com obstrução tervenção
que Ricardo Teixeira sofreu confidenciou.
mundo do futebol como aconteceu", expliitular - Dos dois ou três jogadores de 80%. Se a lesão não fosse logo tratada, ontem
foi, segundo a equipe médica do
No último fim de semana, porém, Tei-;
cou o técnico, parecendo arrependido, que vão entrar, Juninho Pernambucano é
Ricardo Teixeira corria o risco de sofrer Pró-Cardíaco, tranqüila e bem-sucedida.
xeira
mesmo sem o admitir.
pediu uma consulta a Horcades,"a
um com esperança de estar ao lado de um enfarte. O dirigente ficará três dias
em Para desobstruir a artéria, o cirurgião
dis estar sentindo-se "desconforDo treinador que passou a Copa Amé- Mauro Silva. O
principal motivo para o observação antes de deixar a unidade de Nelson Mattos implantou um stent - um quem
tável, com o braço dormente". Foi subrica enaltecendo o 0 a 0 como um resulta- otimismo do ex-vascaíno é
agora ele tratamento coronariano do hospital Pró- cilindro feito de malha de aço
fina e resis- metido a ama bateria de exames nos újtí-;
do excelente - "se não levarmos gol já se- está em forma, com ritmo deque
jogo, como Cardíaco, em Botafogo.
tente, com 15mm de extensão - por onde mos dias
rá bom demais" -, Felipão está mais ousa- há muito não acontecia. Juninho
que comprovaram a necessidá-;
PernamSegundo o airdiologista Roberto Hor- o sangue
passou a circular. O presidente de da angioplastia. "Marquei vários exado. Ao contrário de alguns jogadores, que bucano vem sendo um dos destaques
do cades, que acompanha Teixeira há 25 da CBF também
consideram o empate satisfatório, pelas Lyon. "Nas outras vezes em
possui outra artéria le- mes, em seqüência, para que o bichinho,
fui convo- anos, ainda é cedo para dizer se o
que
presi- sionada, a descendente anterior, mas a não fugisse", disse o médico. Após a incircunstâncias da classificação - o Brasil cado, estava conformado com a reserva,
dente da CBF poderá comparecer ao de- obstrução é de 40% - apenas os casos aci- tervenção,
Teixeira quis saber se poderia
passaria a 25 pontos ganhos -, o técnico
fiquei
muito
tempo
Agora,
parado.
já poimento marcado para o dia 2 de outu- ma de 75% requerem intervenção cirúrgi- assistir ao
pois
do Brasil contra a Argenjogo
garante que vai a Buenos Aires com o pen- joguei quatro partidas e estou em condi- bro, na CPI do Senado,
em Brasília. ca.
tina, no dia 5. Foi autorizado, com resersamento exclusivo na vitória. "Claro que
"Doença
de
ser
escalado",
disse
ele, que deve
ções
coronária
"AM eu
™ é uma "T
caixinha de
*
°O médico
«"!» de Teixeira
confidenciou vas.
co„f,<lenciou
»as. "Até
um
=u tenho tomado
.omado calmantes
não té ruim. Respeitamos
calmanles pa- ponto
Rapetanos a A,pomo *>
Ar- disputar o lugar de segundo£%,
volante com o surpresas. Há
H uma série
LT
de
™mPka5°fs
complicações
o
<P
•
da
*
CBF
nao
não
é
um
que
ra
ver
»Cr
i
presidente
os
da
Seleção
mas
Selepo
ultimami,
I™**
hmsda
dá
ultimamente,
papajogo
jogr
gentina,
rubro-negro Vampeta.
perfeitameme para
perfeitamente
J££Xmm
Z?S
vampeu.
que
I
pa,a
ganhar
ganha, negro
T" ou não.
nao. Do ponto
que podem acontecer,
fácil, "fcm 25 anos de convivência
convivencia imagine ele",
ponto ciente facil.
ele". brincou o médico.
medico
'
Teres6polis
Teresópolis - João
Joao Cerqueira
Cerqueira
'
. ' '
Feüpão

Rivaldo

agradece

elogios

de

seus
sens

ídolos
ldolos

Maradona
Maradonajadisse
o uni- o único
já disse que Rivaldo éeounifinico jogador brasileiro que hoje pode
assegúra.
pode seus jogadores nos respeitam", assegura
IfllBl
cojogador
co jogador do futebol atual que o encanta,
encanta,
desequilibrar uma partida. O0 ídolo
fdolo rubrorubroRivaldo lembra que, pelo fato de a Ar^
Ar'IX
daqueles que pode ser considerado um negro, inclusive, foi mais longe
.
estar classificada, seus
garantindo
se^^adoi^
8^nd?
^s^da'
gentina
jogadores
verdadeiro
3^Ucera^e
craque, um fora-de-série.
que*fosle^'ad
O que se fosse o treinador1 da
Seleção Brasi- vão querer coroar a campanha nas Eligii-;
d°Sd
pernambucano Victor Borba Ferreira, ido- leira escalaria Rivaldo mais avançado.
natórias com uma vitória. Sem contar qiíe:
lo no Barcelona mas contestado no Brasil,
Zebra - O atacante vai reviver na os argentinos vão
querer se desforrar jji|
agradece. Pelos elogios serem de alguém
alguem quarta-feira, em Buenos Aires,
Aires! a expectatiexpectatiúnica
derrota que sofreram
unica^errota
softeram (3 a l,1, no Mcn
M£
considera ™
ídolo e Pf*
ar- va que
que
que,f:ons!jera
por virem de um wen- rumbi. "Eles estão
q«e cria nos torcedores sempre que enestao em um grande momenmomen-:
gentino. O maior de todos os jogadores da tra em campo pela Seleção. Va: jogar bem to e vão
vao querer provar isso. Farão
Farao de tudo
tudq
¦mmm
história
do adversário brasileiro na partida ^gmpopela^le?5o^fij°garbem
SacbSsdri^teSkSSSda
e
se
destacar,
como
faz
no
*»?
Barc
elona?
Ou
vencer este jogo", prevê.
it»
para
da quarta-feira, contra quem Rivaldo cole- vai frustrar
Rivaldo conhece de ouvir falar alguâwS
quem dele espera jogadas de
.
m-1ad ciona
ia*
vitórias e boas
exibições.
bSseriwS«!Vald0^
craque
e
T'
decisivos? A dúvida o pertur- histórias de jogos entre Brasil e Argenttóc
«SI
gols
illvtfiffl
"O
máSíSísl
Ckw
.íMffi«ut. -ín«Sa»j
Maradona e o Zico sempre foram ba. Ainda
mais por ser um
^^kd^si^s?A^
d- a mas diz que vive realidade diferente.
contra
gk|
^st^t^<;onhecedeiwfalaralgunras
meus grandes ídolos. Saber que ele pensa Argentina, um adversário jogo
todos
estão não
acredita que a rivalidade descambe-pa^
que
isso me deixa feliz. E jogar contra a Ar- considerando favorito, o
que tornaria im- ra algo que não seja apenas o confronto
4&4»'*
gentina dá sempre uma motivação espe- provável a vitória do Brasil. Uma autênti- dentro de campo. "Somos
profissionais e
ciai.
É uma partida na qual todo jogador ca
Sufiama'partidaTqu^So^ogador
cazebm
zebra, na opinião de muitos. "Uma vi- nos respeitamos. Nenhum dos dois lados
gosta de atuar", diz Rivaldo.
tória do Brasil nunca será zebra. A Argenquer perder", explica Rivaldo, que atua
Mas não foi só Maradona quem rasgou tina está superior no momento, tem a com
Rivaldo, durante o treino na Granja Comaiy: elogios de Zico e
dois argentinos no Barcelona, o golei-'
Maradona elogios. Para Zico, o astro do Barcelona é tranqüilidade de estar classificada,
*
mas ro
Bonano e o meia Saviola. (LÀ.N)
ESSISS?
£s£r2j:ajjjSi
gwMfflP8seg
jí^ *fj * • ¦ *,

Reprodução

Complexo

de

perdedor
Vantagem argentina sobre o Brasil nos anos 30/40produziu
o platinismo
le, único representante do River Plate, Jurandir (Palestra-SP), Jau
(Vasco) e
acabou como destaque, marcando três Florindo (Vasco); Zezé Procópio
(BotaHouve
uma vezes. Também brilharam o zagueiro fogo), Zarzur
(Vasco) e Argemiro (Vas-;
época, entre as dé- Salomon, senhor da área, e Antonio co); Lopes
(Corinthians), Romeu (Flu-cadas de 30 e 40, Sastre, futuro craque do São Paulo.
minense), Carvalho Leite (Botafogo),- .
O Brasil desarticulou-se logo aos Jair Rosa Pinto (Madureira) e Carreiro .
que o Brasil tremia
diante da Argenti- 3min, quando Masantonio fez l a 0. (Fluminense). Técnico: Jayme Barcel-.
na. O período, que passou à história co- Peucelle ampliou
para dois, depois para los. Argentina: Sebastían Gualco (San
mo platinismo, viveu seu auge no dia 5
3 a 0, ainda na etapa inicial. O desastre Lorenzo), José Salomon
(Racing) e Vic- .
de março de 1940, no Estádio Gasome- parecia inevitável. Jair diminuiu aos tor Valussi
Juniors) depois Ernes(Boca
tro, do San Lorenzo, quando a seleção 25min do segundo tempo, mas a dupla to Gonzalez
(San Lorenzo); Manuel ,
dirigida pelo ex-atacante Guillermo Sta- de atacantes do Huracan,
primeiro Bal- Araguez (Cbacarita), Angel Peruccà;.
bile, sem um pingo de dó, venceu o Bra- donedo, depois Masantonio, completou
(Newell's Old Boys) e Pedro Suarez
sil por 6 a í.
o vexame.
(Boca Juniors); Carlos Peucelle (River
O jogo foi válido pela extinta Copa
O Brasil ganhou o jogo seguinte, 3 a Plate), Antonio Sastre (Independiente),.
Roca e abreviou a promissora carreira 2, mas voltou a ser
goleado por 5 a í, Herminio Masantonio (Huracan), Emide Aymoré Moreira, futuro treinador em Avellaneda,
perdendo a Copa Roca lio Baldonedo (Huracan) e Enrique Garcampeão^undial em 1962, como golei- de forma inapelável
cia (Racing). Técnico: Guillermo Stábipara a Argentina.
ro da Seleção Brasileira. Carlos PeucelBrasil: Aymoré (Botafogo) depois le. Juiz: Bartolomé Macias
(Argentina).
|,
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O Seleção de 40 não teve forças para impedir a
goleada emBueno^hZ
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Maricotinha
¦Rpf'
|jSR^;fv'

tá

tá
que

Bethânia une inteligência e independência em CD
¦Eiiii
capa de Rosa dos ventos, coisa dos
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
ripongas anos 70. O contraste coraGal Costa canta mais. Mas quem
joso anula qualquer nostalgia. Sem
essa de saudade. Nas músicas tamouviu seus últimos discos sabe: que
bém. Bethânia gravou o clássico
desperdício de talento! Maria BethâPrimavera, de Carlos Lyra e Vinínia canta menos. Mas quem ouviu
cius
de Moraes, na faixa dois. O
esta
semana,
lançado
Maricotinha,
mais
inteliintérprete
é
a
pessoal da bossa nova não deve ter
percebeu:
da
MPB.
gostado. Ficou sentimental demais,
gente
Gal disse que não há mais bons
justo o grande medo dos desafinados. Três faixas adiante vem de
compositores desovando pepitas no
Herbert Vianna na balada Quando
ai,
e
balaio das cantoras,
que prevocê não está aqui. O pessoal do
músicas
velhas
regravou
guiça!
de seu próprio repertório. Bethânia
pop deve ter gostado menos ainda.
Ficou Roberto Carlos demais.
fez o contrário. Apostou num puÉ um disco absolutamente partinhado de canções de novos compocular, independente, de uma cantora
sitores, c ainda se deu ao charme de
regravar delicadezas que estavam
que não se mete em trapalhadas politicas, não troca favores com jornalisescondidas no repertório de Caymtas, não é vista em decúbito dorsal
mi e Chico Buarquc. Metidíssima,
nas gravadoras, não circula pelos
com toda razão, na primeira frase
restaurantes da moda - e no entanto
da primeira faixa do CD ela canta:
"Dona do Dom
está sempre, mesmo que ao seu jeito,
que Deus me deu".
Maricotinha tá que tá. Aturem. Faz
por dentro das novidades que interessam na MPB. "A
merecer.
por
lua é um CD de luz
Mercado Aos
no céu/ E aqui no
Gal Cosia devia
55 anos de idade,
meu ap. é um deser35 de uma carreira
desmentir o
to", diz Carlos Renesteve
nunca
que
"burrinha"
nó na letra de Antes
atrelada a ondas do
que
amanheça.
momento,
mas
que
Macalé lhe pregou
Bethânia pensa. Gal
sempre ficou próxinos cabelos e chamar
dispensa. Ainda há
ma do modernocortinas de violinos
clássico-atemporal,
Bethânia para
assustadoras (Antes
Bethânia confirma
seu
nem
aí
não
está
próximo
produzir
que amanheça, Se
que
eu morresse de sause o negócio é axé,
disco. Ela faz o seu e
dade) e Maricotise é brega ou se é
o mercado que se vire.
nha às vezes insiste
gravar grandes suem
levantar as notas
cessos ao vivo. Faz
A idade lhe fez bem
o seu e o mercado
(Depois de ter você) como se quisesse acordar as venque se vire. Mais uma vez deixou por
dedoras das lojas de discos. Em
alguns dias a casa que nunca mosDona do Dom, uma balada de sonotrou para Caras e abriu a boca no esridade árabe, o compositor Chico
túdio. A idade lhe fez bem. Bethânia
César mata a charada ao tentar incortanto.
nem
grita
já
Maricotinha quase ficou eleganporar na letra o que deve ir n'alma da
cantora: metade "serafim de prociste. Onde tonitroava, agora silencia.
"ilusão do interior", a outra metade
Onde vociferava contra as canalhiminando o escuro com um bustiê
ces amorosas, agora pauseia acústicarmim".
ca sem qualquer mágoa com as traSem preconceito - Desde
ças da paixão. Não bale mais no
Noites do Norte, do mano Caetano,
peito. Podia ter radicalizado todas
não saía um disco tão suculento e de
essas novidades, mas seria pedir debem com a música brasileira. A foto
mais. Parece lacanianamente, como
da capa traz Bethânia em plano fediria aquela menina no Baixo Gáchado, mostrando apenas o blazer
vea, resolvida e persegue o equilímoderninho de couro. Mas na conbrio. Na capa do CD prendeu os catracapa, em plano aberto, o jogo se
belos, do mesmo jeito que fez na escompleta: a calça do conjunto é
tréia em Opinião, de 1965 - nem aí
branco-candomblé, e a cantora está
se o rosto mostra os sulcos inevitánaqueles trabalhos rituais de velas
veis do envelhecimento. Já no enacesas, areia e mar que lhe são baiacarte meteu a foto em que aparece
namente emblemáticos. O disco é
nua, seios embicados ao Senhor, da
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an tores e delicadezas escondidas de Chico e Caymmi
musicas de novos autores
Maria Bethânia
Bethania une no CD músicas
saratodo assim: sem preconceitos, sararecomendavel
patel e sushi - e ée recomendável
os
principalmente para quem lambe os
discurseira
beiços
bei?os com os dois. A discurseira
em
dramática
dramatica de Renato Teixeira em
Juntar o que sentir ("Não me peça o
que eu não quero ter/ Só me mostre
o que eu não quero ver") é servida
após o mistério elegante de Chico
Buarque e Edu Lobo em A moça do
sonho ("Um lugar deve existir/ Uma
espécie de bazar/ Onde os sonhos

As vezes os
os
extraviados vão
vao parar"). Às
extraviados
Alem parecem puarranjos de Jaime Além
arranjos
purepertorio gaxar para baixo. Mas o repertório
xar
gasaBethania ée de quem sarimpado por Bethânia
rimpado
Maricotinbe das coisas. Ela pegou Maricotinbe
ha, de Dorival Caymmi, que estava
no último disco de Tom Jobim, acelerou a levada de samba baiano e encontrou a roupa que vai vestir para
sempre esse clássico recente. Tem os
novos Lenine e Ana Carolina, também de roupa nova, mais suaves, e

os medalhões
medalhoes Gilberto Gil e Caetaos
no,
no, que junta vozes com a mana na
Sinhd,
bela toada O0 canto de Dona Sinhá,
bela
de Vanessa da Mata.
de
ÉE a tal lua, um CD de luz no
apartamento deserto da MPB. Gal
"burrinha"
devia desmentir o
que
Macalé lhe pregou nos cabelos, e
chamar Bethânia para produzir seu
próximo disco.
Maricotinha. Maria Bethânia. EMI,
R$ 23 em média.

Na página 2, o espanhol gravado por Bethânia
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Antonio
Antonio

Torres
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Men

recente sucesso de Antonio Torres, acaba de
querido canibal\ o mais

receber
de
Skk

dos

o Premio Passo Fundo Zaffari & Bourbon, da Jornada Literaria/

Passo Fundo. A Editora Record mais uma vez parabeniza Torres, um
mais importantes escritores brasileiros deste seculo, e cumprimenta,
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Salim Miguel, tambem vencedor do premio.
wwwtecbfd.com.bt
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Controle

Franciscano

PROGRAMA

Começou a vigorar na
França uma lei das mais polêmicas.
A partir de agora, to-dos os
envolvidos em acidentes de
trânsito que ocasionarem
mortes serão submetidos a
exames que verificarão se
houve consumo de drogas.
Segundo estatísticas das
autoridades francesas, o uso
de entorpecentes é responsável por quinze por cento
das mortes nos acidentes de
trânsito.

Se algum oficial de Jusnormal, comida normal, que
tiça entrar na mansão do exnão é metido a na-da, onde
senador Luiz Estevão, em
se pode conversar e que não
Brasília, em busca dos vaestá no auge da moda - não é
liosos quadros e móveis anótimo? Chegando, peça uma
tigos que ele tinha lá denbebidinha e umas coisinhas
DANIIZA
tro, não vai encontrar nada
para beliscar. Vão chegar váde encher os olhos.
rias delícias: queijo parmeHá tempos que, prevenisão - italiano de verdade
I do, Estevão
Crlsllna Granalo
já tirou de denpresunto cru transparente, de
tro de casa tu-do o que hatão fininho, bruschetta - favia de valor.
tias de pão quentinho com
tomate e manjericão -, e cebolas adocicadas; tudo de comer rezando. Depois de aplaSou da paz
cada a primeira fome, pense,
A deputada Jandira Fegcom muita calma, na próxi¦''HI
B
hali (PC do B-RJ) está corma etapa.
p!p
rendo o Congresso atrás de
O tagliolini com lagostins
assinaturas dos parlamentae
delícia,
verdadeira
é uma
res para o Manifesto em
com alho e óleo é de-mais,
Defesa do Povo Palestino,
mas é preciso saber se to-dos
contra os ataques e bomAlacordo.
de
da mesa estão
bardeios israelenses e pela
lio é um perigo: ou se ama ou
reabertura das negociações
se odeia.
de paz.
uma
atraoferece
O Gibo
O documento vai ser ender
sorte,
você
se
extra:
ção
viado para a ONU, OLP, lidepode até encontrar Millôr
res dos países árabes, da
Fernandes e Oscar Niemeyer,
União Européia e dos Estados
assífreqüentadores
são
que
Unidos.
duos da casa.
"O
governo brasileiro,
Depois de terminados os
omisso até o momento, pretrabalhos, peça um cointreau
cisa tomar uma posição em
e fique jogando conversa fofavor da paz naquela rera; aí, chega um amigo, dese
e
logo
outro,
chega
gião", alfineta a deputada.
pois
estabelece um tipo de fraternidade que só os cariocas en^
tendem. E que Fique bem cia- m
Rio de dinheiro
ro: ser carioca não tem nada
i
Nos cinco primeiros
a ver com o lugar onde se
meses
deste ano, o estado
nasceu.
do Rio registrou um auSábado é o melhor dia da
mento de 3,5 por cento no
semana, sobretudo porque é
rendimento médio dos travéspera de domingo dia de
balhadores, conforme daChiara Magalhães - solteira e linda
não se fazer absolutamente
dos do IBGE.
na-da.
O instituto também constatou que, nos últimos anos,
'Success'
o chamado Grande Rio tem
^ 'ns,'tut0 Cultural Villa Maurina
TYfTSlPKTVíDÀ
HjULUr\
mantido a menor taxa de devaj promover uma volta ao tempo,
semprego entre todas as deo
romas
achou
c
a
direção,
o
elenco
elogiou
A
crítica
da
segunda-feira, com a exposição do quadro Vista da Colina
mais regiões metropolitanas
dithem
o
filme
Me,
mesmo
assim
teiro
fraco;
Hildebrandt.
de
Eduard
de
Janeiro,
quer
do
Rio
you,
Glória
do país.
zer Eu Tu Eles -, de Andrucha Waddington, está fazendo
Pintada em 1844 - quando o artista esteve aqui, patrocinado
-,
Detalhe: as estatísticas
boa carreira em Londres, onde estreou dia 10 de agosto.
pelo rei Frederick William IV, da Prússia a obra mostra a Baía
apontam
Soho
estao
cinema
Curzon
de
semana
No
fim
Glória
de
N.
S.
da
a
que o crescimenigreja
do
sol,
com
o
nascer
de Guanabara
passado,
to nas oportunidades de
va simplesmente lo-ta-do.
do Outeiro e, ao fundo, o Pão de Açúcar.
trabalho se deu no setor
De espectadores ingleses.
Da Villa Maurina, o quadro segue para Londres, onde será
informal.
leiloado, dia 26, na Christie's.

Sábado de sol no Rio é
sempre uma festa, e os dias
têm estado tão lindos que a
gente morre de vontade de
ver cair uma chuva daquelas,
só pensando no racionamento
de'energia.
Todo mundo sabe que não
tem nada a ver, que os reservatórios são longe etc. etc.,
mas nós, cariocas, que mmca. perdemos a esperança, só
pensamos em uma coisa: se
quando o calor chegar já vamos poder dormir com o ar
condicionado ligado, sem
medo.
Mas como o verão ainda
está longe e a temperatura
âinda não passou dos suaves
30 graus, vamos prestigiar a
cidade e nos programar para
ver hoje, ás 7 da noite, a orquestra The Women's Pltilarmonic de São Francisco, no
posto 2 da Praia de Copacabana, com direito a ouvir Nana Caymmi, Leila Pinheiro e
Daniela Mercury - e tomara
que Daniela esteja calma.
Para isso - como para quase tudo - é preciso uma pequena produção; chegue cedo, levando uma cadeira de
praia e uma garrafa com água
para na hora de sair tirar a
areia dos pés, e uma toalha
para os arremates finais. Ah,
leve também um namorado
ou um candidato a: hoje é
noite de lua cheia.
Depois do show, com a alma lavada, vai ser preciso cscolher onde jantar, e se eu
fosse você ia ao Gibo, na
Praça General Osório. E um
restaurante normal, de gente

Ecumenismo
A capela Nossa Senhora
de Guadalupe, construída
por escravos em 1775 na periferia de Nova Iguaçu - e
que atualmente serve como
curral e depósito - vai ser
restaurada.
O governador liberou R$
104 mil para a obra que deve
durar seis meses, atendendo a
pedido do vereador Mário
Del Rei, do PSB do G - de
Garotinho, cla-ro.
'Jane

Fonda'

Quem caminha diariamente pelo calçadão de Ipanema
por volta das 9 da manhã já
está se acostumando a ver Angela RoRo andando de bicicleta pela ciclovia.
E mais: a cantora sempre
leva uma câmera fotográfica
e faz os cliques dos amigos
que encontra nas proximidades do Arpoador.

Amnésia
A frase da semana foi sem
dúvida do ministro José Gregori, que declarou no Jornal
Nacional de quinta-feira, a
propósito do affair Sílvio
Santos, que estava feliz,
"pois o caso terminou sem
vítimas".

Danuza Leão, Marcelo Camacho e Carlos Henrique Braz

Histórias
de

uma

letra

só

Imagine uni enredo inteiro
escrito com palavras que comecem com uma mesma letra, mais ou menos assim:
"Sabia ser sisudo/ sabia ser
sortudo/ somente sossegava
sonhando." Foi apostando
nessa aliteração que a escritora Cristina Almeida debutou
na literatura infantil há sete
anos, com Doido demais, primeiro volume de uma coleção
batizada Letrinha Feliz, publicada pela editora Livro
Técnico. O trecho acima refere-se ao sexto volume da
compilação, Sonho sonhado,
que terá lançamento hoje, a
partir das 14h, no Rio Design
Center da Barra. A intenção
da editora é completar o alfabeto e, para tanto, Cristina já
apresentou às crianças as
obras Boneco barrigudo, Ferliando Frederico, Gosto genial e Tanto trabalho.
"O
projeto prevê, ainda este ano, o lançamento de mais
dois volumes: Crianças cóntentes c Mundo mágico", conta a escritora, formada em Psicologia ("estudei mas nunca
exerci"). Cada um dos volumes teni cerca de 15 páginas
"As idéias vêm nas
ilustradas.
horas mais inesperadas", conta Cristina, que já chegou a
escrever um dos livros enpresa numa enquanto estava
chente. "Encalhei na Visconde
de Pirajá e o canal começou a
transbordar. De dentro do carro via passar boiando uma
porção de entulho. Daí para a
historinha foi um passo", conta, referindo-se ao enredo de
Tanto trabalho, que menciona
uma "tempestade que trazia
trecos, tralhas e troços."
Sonho sonhado. De Cristina Almeida
Editora Livro Técnico, 16 páginas.
Lançamento hoje, às 14h, no Rio Design da Barra (Av das Américas,
7777, 3o piso)

Neblina,

maresia

e

orvalho

A artista plástica Brígida

Baltar faz arte com umidade presente na natureza
Divulgação

ANA CECÍLIA MARTINS
A mudança do viés artístico
de Brígida Baltar obrigou a carioca a transformar também sua
rotina. Passou a acordar cedo,
por vezes de madrugada, e a
lançar-se em expedições pela
natureza do Rio de Janeiro. Ia
ao encontro de uma arte plantada no mundo e colhida pelo trabalho que batizou "coletas de
umidade", experiência voltada
para a apreensão, em vidros e
potes, da umidade invisível do
ambiente sob a forma de neblina, maresia e orvalho,
Brígida, que foi convidada
para participar da próxima edição da Bienal Internacional de
Arte de São Paulo, em março de
2002, apresenta a partir de hoje
no Espaço Agora/Capacete, na
Lapa, os resultados dessa pesquisa desenvolvida desde 1996: um
CD, que traz sons captados durante as coletas, um livro que documenta todo o projeto em fotos,
desenhos e conversas com críticos e artistas do Brasil e exterior,
e projeções dos vídeos produzidos durante suas experiências.
Neblina, maresia, orvalho - Coletas é o nome dado à mostra.
Para Brígida, que embarca
em outubro para mostrar seu
trabalho em Washington e Nova
Iorque, o sentido de seu projeto
está calcado na própria experiência. "O resultado é o menos
importante. O que vale é a pró-

^/VX/ítH;'

^¦VT^S^U

fHHjH

CINEMA / VÍDEO

Ü&

MUSICA
Brigida usa umidade colhida no ambiente
Sao Paulo, Brígida
Selecionada para a próxima Bienal de São
pria vivência na manhã, na
montanha. A experiência tem o
valor sensorial", comenta Brígida, 42 anos. A afirmação sossega aqueles que se inquietam
com a invisibilidade da matéria.
"Os significados são simbólicos
e tratam da sutileza que vem
com a transparência, com a
ação propriamente dita", diz ela
sobre o projeto, que tem apoio
da Petrobras.
Coletas - São os fragmentos dessas experiências ocorridas em cantos do Rio como a

Serra das Araras, dos Órgãos, no
Corcovado e Paineiras, que estarão presentes na mostra. O disco
apresenta o som captado pelas
coletas. "É o barulho dos vidrinhos, do passo na mata, da própria ação. Chamo de sonoridade, não chega a ser uma música", explica a artista. O livro,
que leva o nome da mostra
Neblina, maresia, orvalho - coletas, revela, em 100 páginas,
alguns dos momentos junto à
natureza em desenhos, fotos e
textos que registram conversas

de Brígida
Brigida com amigos, artistas
e críticos.
Depois que voltar dos EUA,
a artista vai se dedicar ao trabada
a primeirada
lho da Bienal,
Bienal,
"Ainda
sei
o
não
nao
qual participa.
evento.
o
vou
fazer
para
para
que
Nesse momento aa única coisa
em que posso pensar ée em fazer
um trabalho realmente bom",
Brigida.
afirma Brígida.
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coletas. , ..'.f.XiS '
Neblina, maresia, orvalho - coletas.
Espaijo
Brigida Baltar. Espaço
Exposigao de Brígida
Exposição
Silva,
<
Joaqulm Silva,
Agora/Capacete. Rua Joaquim
h.
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is 21 h.
71, Lapa. 5»5' a dom., das 17 às
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Sábato Magaidi

defende o
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de
de montagens

do autor,
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pe9as
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analisa o momento

MARCELLA FRANCO
Sábato Magaidi costuma dividir seu tempo
entre Rio e São Paulo. Tem casas nas duas cidades, vai ao teatro também em ambas e culíiva amizades importantes em qualquer uma
delas. Mineiro, não diz qual é a que leva sua
preferência. Com jeito de lorde inglês, faz
média relatando suas atividades em cada uma,
"que é
para equilibrar e ninguém ficar com
ciúmes". No Rio, desde que entrou para a
Academia Brasileira de Letras, em 1995, gosta de tomar chá com os outros imortais. Na
capital paulista, anda pela praça que faz vista
para seu apartamento 110 bairro de Higienópolis, e lembra bons momentos que dividiu com
Plínio Marcos na padaria e com Décio de Alrneida Prado de frente para a TV. Tem sido assim a rotina desde que ele deixou a crítica em
jornais, após 38 anos de atividade. Sábato, um
dos mais importantes estudiosos do teatro
brasileiro (tem oito livros publicados e planeja mais uma boa porção deles), lançou recentemente, pela Editora Senac, Cem anos de
teatro em São Paulo - compilação de textos
que publicou entre 1975 e 1976 em O Estado
de S. Paulo. Nesta semana, abriu as portas de
sua casa paulista ao JB para lazer um balanço da cena teatral atual: pediu maior participação do Estado na área, falou de Nelson Rodrigues (amigo pessoal e objeto maior de estudo), criticou modismos, deu seu voto para a
cadeira 23 da ABL e, claro, comentou a rivalidade entre Rio e São Paulo.
Em diversas partes de seu livro, o senhor
relata uma provável rivalidade teatral entre Rio e São Paulo. Há artigos sobre o assunto desde 1895. Isso ainda acontece?
Não, isso já não existe mais. Existiu, claro,
porque durante muitas décadas o Rio, como
capital da República, exportava teatro, sobretudo para São Paulo. As companhias estrangeiras que vinham ao Brasil passavam primeiro pelo Rio. Havia, evidentemente, um
teatro profissional em São Paulo, mas a cidade passou a ser importante a partir da fundação do Teatro Brasileiro de Comédia (o TBC,
criado em 1948). Foi quando muitos diretores vieram da Europa: Ziembinski (que já estava no Rio desde a década de 40, e acabou
se transferindo para a capital paulista para
trabalhar no TBC), por exemplo. Com isso,
muitos elementos enriqueciam o teatro de
São Paulo, e a situação começou a se inverter. O teatro paulista passou então a exportar.
Na verdade, não há rivalidade, há um entrosamento das duas cidades. As coisas importantes do Rio vêm para São Paulo e vice-versa. E, aliás, o mais recomendado. Esse intercâmbio c saudável.
A obra de Nelson Rodrigues é constantemente encenada. O senhor, como um dos
maiores conhecedores da sua dramaturgia,
acredita que esse excesso de montagens pode acabar esterilizando o mito?
Nelson teve grande sorte. 110 bom sentido,
porque, menos de seis meses depois da sua
morte (em 21 de dezembro de 1980), Antunes
Filho estreou Nelson Rodrigues, o eterno retorno em São Paulo. Foi a coisa mais importante que se fez, um espetáculo memorável.
Isso deu um padrão extraordinário às montagens dele. Uma vez ou outra alguém faz uma
bobagem, um Nelson caricatural. Mas eu
acho que todo mundo hoje tem esse modelo e
não pode brincar em serviço. Os espetáculos
do Grupo Tapa foram muito bons, por exempio. O Eduardo Tolentino é um excelente diretor. muito sério. Montar demais não esteriliza, não. E claro que o Nelson, que durante
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muito tempo foi meio banido, com a morte
para conseguir verba para montar um espetáacabou se tornando uma unanimidade nacioculo. Acho isso um absurdo. Deveria haver
nal. Todo inundo quer montar uma peça dele,
recursos orçamentários permanentes que pero que eu acho legítimo, não poderia condenar
mitissem aos grupos mais sólidos atuar sem
isso. O autor, quando se sustenta por conta
precisar desse malabarismos para arranjar dinheiro. As pessoas ficam atrás de um patrocíprópria, não gasta. Não acredito que ele possa desaparecer ou se tornar desinteressante.
nio para ver se arranjam apoio daqui e dali,
Ele é o nosso autor mais importante, então é
isso toma muito tempo, muita energia. A prenormal que seja sempre reservação cultural é um devisitado. Shakespeare está
ver de Estado. Vão me chasendo montado o tempo inmar de estatista, essa coisa
II
teiro, não está?
toda, mas eu assumo isso. O
Uma vez 011 ou Ira,
Nas páginas Finais do seu
pessoal, não podendo mais
surge alguém que faz
livro há o seguinte trecho:
usar a política para censu"Há dois
rar, passou a usar a econouma bobagem, um
problemas que
afligem o teatro em São
mia. Isso é terrível. O teatro
Nelson caricatural. Mas
Paulo e em todo o Brasil,
está com dificuldades por
em 1974: a falta de subcausa disso. Muita coisa
o aulor, quando se
venções adequadas e a falacaba desaparecendo, nem
suslenla por conta
ta de liberdade de expreschega
a se fixar porque não
"
/ •
são." Quase 30 anos detem
recurso.
nao
gasta.
própria,
- Então esse é o maior propois, os problemas são os
mesmos?
blema do teatro brasileiro
Acho que o teatro
atualmente? - Há, no geral, um problema de
precisa ter condições de
funcionar. Houve um momento em que havia
produção no teatro. O diretor que tem dinheiuma verba ponderável. Depois veio o problero continua trabalhando, aparece. Se não dá
ma das leis de incentivo, que são em si óticerto, ele vai para a televisão. Havendo verba,
mas, mas a meu ver como coadjuvantes de
os diretores aparecem, e os atores também. A
uma política de Estado. Ter meios é muito
solução seria uma participação estatal, acabar
bom, mas entregar tudo à atividade privada
com esse neo-liberalismo estúpido que atraacho um desastre. Assim acabou a política
palha tudo, que já liquidou o Brasil. Tenho
cultural de teatro. Se não me engano, a Feruma visão muito negativa das possibilidades
nanda Monlenegro uma vez ficou vários anos
do Brasil por causa disso. Enquanto não mu-

dar radicalmente a política brasileira como
um todo, não há solução para o teatro nem para a vida humana. O teatro é apenas uma conseqüência.
O senhor abandonou sua posição de critico teatral há alguns anos. Como ficou a
crítica desde sua saída?
Há uma certa mania de sempre achar
que
havia uma ótima crítica no passado. Quando
os críticos que estão em atividade hoje deixarem de fazer crítica, virá uma nova geração de
atores e diretores dizendo: "ah, aqueles críticos eram ótimos". Mas ninguém percebe que
são aqueles que estão trabalhando hoje! Temos uma geração muito boa, acho que é uma
geração, no conjunto, melhor que a nossa, por
exemplo. Nós todos fomos autodidatas em
teatro, e muitos dos críticos que hoje colaboram nos jornais passaram por escolas de teatro, começaram 11a profissão muito melhor
aparelhados.
O senhor sente-se um órfão de Décio Almeida Prado?
-Tivemos uma grande amizade, sinto muito a
falta dele. Logo que vim morar aqui (há dois
anos e meio), o Décio morava perto de mim,
em uma casa no Pacaembu, então estávamos
sempre juntos. Algumas vezes ele veio aqui
para assistir ao futebol na minha TV. O Plínio
(Marcos), que morava a duas quadras daqui,
também aparecia para irmos tomar café, bater
papo. Era um enorme prazer.
Seu livro pára em 1974.0 senhor tem re-

gistros da história dl
-Mantenho cadernos!
vida teatral. São 45 <
de 400 laudas cada uij
das, né? Lá eu regis
Uma vez ou outra
pormenorizada. Mas,
gistro de cada coisa
no cotidiano. Tenho tij
contros com meus an
Por exemplo, escrevi j
Becker estevi
Cacilda Becker
no Brooklin (região]
quando ia para
para casa, ]
ra ver como ela estavjj
agonia da Cacilda eí
cadernos. São mais 1
que vou fazer com isd
formar em minhas mfl
ra e simplesmente pa
pan
ço com intenção 1
caria. Eu precisaria
para torná-lo publicá
paciência.
O senhor nunca
ças?
Não, porque acho 1
específico para
para escreV
soa é preparada, mas j
Pode-se escrever]
so. Pode-se
um
urn tanto
tanto ignorante,
porque
porque alguém mais |
rachar ao
ao escrever un
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Evitando armadilhas circenses, Ana Kfouri dirige com sensibilidade
MACKSEN LUIZ
A dramática de O Gordo e o Magro vão para o céu não é fundamentada no psicológico ou
no emocional, mas na narrativa que extrai a fábula da comédia. O formalismo do gênero, que
reproduz as pantomimas e os esquetes da dupla
cinematográfica, apóia no texto de Paul Auster
a redução dos "conflitos" a seus próprios meios
expressivos. A tarefa dos palhaços - o indivíduo mimetiza gestos mecânicos de humor para
demonstrar sentimentos - é obsessiva e monotona, marcada pelo medo da punição e da inquestionável necessidade de prosseguir, indefinidamente, na ação repetida.
Construir um muro parece ser tudo que resta
aos dois palhaços, mímicos dos mesmos gestos
que não se esgotam 11a conclusão da tarefa. Recomeçar é refazer a monotonia dos atos intermináveis, é viver a parábola da existência com o único
sentido de recomeçar e refazer. Nesta fábula com
forte inspiração em Samuel Beckett, Paul Auster

revive nos palhaços (um pouco mais identificáveis que seus pares de Esperando Godot) a estrutura narrativa das comédias de o Gordo e o Magro, com as suas indefectíveis brigas por situações banalizadas por um cotidiano de enganos.
Jogo de contrários - A projeção desse
humor direto em um quadro beckettiano estabelece o jogo de contrários dessa comédia metafísica em que o estilo é apenas a superfície
sob a qual a aparência fabular da trama encontra densidade para fazer rir da dor da vida.
O Gordo e o Magro vão para o céu vive cenicamente da capacidade de traduzir esse aspecto de pantomima e de comédia de significados reconhecíveis em uma linguagem que projete o substrato do texto. O detalhamento da
pantomima pode engolir o espetáculo e reduzilo a uma série de movimentos em torno de um
modelo (a citação à dupla Gordo e Magro) e
obscurecer a verdadeira intenção em usar esses
"vopersonagens como elementos formais e
zes" de uma representação do mundo.

rir
'O

do

cotidiano

Gordo e o Magro...', inspirada em Paul Auster

A diretora Ana Kfouri interpretou com sensibilidade e acuidade cênica a interposição dessas
linguagens numa montagem em que o exercício
de estilo (a exploração técnica do movimento) se
complementa na "humanização" do texto (o que
explica a ação dos personagens). O espetáculo
imprime ao gesto uma função desmistificadora
daquilo que, aparentemente, pretende significar.
O palhaço redimensiona os seus métodos expressivos, faz suas ridículas intervenções como
se quisesse demonstrar que nesses gestos e caretas tão primários estão sentimentos bem mais
complexos e dúvidas insolúveis.
Pastelão - Ana Kfouri insufla na cena todo o aparato desse humor "primário". As quedas, o corpo em permanente desequilíbrio, as
palavras repetidas como uma piada, o gesto
que se confunde com o pastelão são os meios
pelos quais a tensão dramática se instala. As
vinhetas sonoras, que sublinham os movimentos, reforçando a carga "circense", compõem
com exatidão a coreografia.
*

A idéia do cenógrafo Wilson Reiz de utilizar dominós como as pedras da construção do
muro empresta um caráter de brinquedo à encenação, ao mesmo tempo em que o predomínio do cinza e dos contrastes de preto e branco desenham um clima sombrio, sem perda da
referência cômica.
Os atores Isabel Cavalcanti e Ronaldo Serruya interpretam com depuramento físico o Gordo e o Magro, revelando aplicada investigação
no estilo do clown, ao mesmo tempo
tempo que refletem o trágico do seu humor. Com maior refinamento técnico do que seu companheiro de palco,
Isabel
Isabel
destaca
Cavalcanti
se destaca ao encontrar o0 sentido mais patético do seu Gordo, mas a integração entre ela e Ronaldo Serruya se mantém viva
numa montagem que faz sensível interpretação
de um texto provocantemente interessante.
O Gordo e o Magro vão
vaopara
para oo céu. Texto: Paul Auster.
Direção: Ana Kfouri. Com: Ronaldo Serruya, Isabel
Cavalcanti. Teatro do Planetário/Maria Clara
Machado,
Clara
Sexta e sábado, 23h. R$ 10.
À
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política brasileira como
ção para o teatro nem pateatro é apenas uma connou sua posição de criíris anos. Como ficou a
ida?
lia de sempre achar que
tica no passado. Quando
em atividade hoje deixavirá uma nova geração de
:endo: "ali. aqueles crítias ninguém percebe que
ío trabalhando hoje! Telito boa, acho que é uma
, melhor que a nossa, por
i fomos autodidatas em
críticos que hoje colaboaram por escolas de teaprofissão muito melhor
um órfão de Décio Alic amizade, sinto muito a
vim morar aqui (há dois
ío morava perto de mim.
aembu, então estávamos
mas vezes ele veio aqui
dI na minha TV. O Plínio
m a duas quadras daqui,
a irmos tomar café, bater
e prazer.
1974. O senhor tem re-
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gistros da história do teatro dc lá para cá?
Mantenho cadernos que chamo Crônicas da
vida teatral. São 45 cadernos já preenchidos,
de 400 laudas cada um. Dá quase 20 mil laudas, né? Lá eu registro minhas impressões.
Uma vez ou outra escrevo uma coisa mais
pormenorizada. Mas, em geral, é mais um registro de cada coisa que vou acompanhando
no cotidiano. Tenho também registros dos encontros com meus amigos da classe teatral.
Por exemplo, escrevi sobre o tempo em que
Cacilda Becker esteve em coma. Eu morava
no Brooklin (região sul de São Paulo) e,
quando ia para casa, passava no hospital, para ver como ela estava. Todo esse processo da
agonia da Cacilda está registrado nos meus
cadernos. São mais que lembretes. Não sei o
que vou fazer com isso. Não sei se vou transformar em minhas memórias, se vou doar pura e simplesmente para uma entidade. Não faço com intenção literária, acho que não publicaria. Eu precisaria retrabalhar esse material
para torná-lo publicável. Não sei se vou ter
paciência.
O senhor nunca pensou em escrever peças?
Não, porque acho que é preciso ter talento
específico para escrever. Ébom quando a pessoa é preparada, mas o talento independe disso. Pode-se escrever uma grande peça sendo
um tanto ignorante. O equivalente não vale,
porque alguém mais preparado pode se esborrachar ao escrever uma peça.

Kv $*;<&

E há bons ignorantes escrevendo para
ro. Gostaria que houvesse mais musicais brateatro?
sileiros, aproveitando a nossa música, que é
Sempre houve (risos). Isso é muito comum.
de muita qualidade. Chico Buarque e Edu LoEm seu livro, o senhor diz que 1967 foi o
bo são, sem dúvida, os maiores nomes a colaano de Plínio Marcos, porque quatro de
borar com isso.
O senhor sempre disse condenar qualseus textos estavam sendo encenados. A
dramaturgia dele teve apenas esse grande
quer tipo dc moda no teatro. Os musicais
momento ou continua atual?
são um modismo negativo?
Plínio Marcos deixou uma
- Eles não são um modismo.
obra imensa, escrevia com
Tenho horror ao besteirol,
muita facilidade. E houve o
por exemplo, que é uma coimomento da descoberta desa lamentável, uma perda de
Há uma cerla mania
le, quando tudo apareceu de
tempo, um atraso de vida.
de sempre achar que
repente. Na linha em que teFelizmente acabou essa momos precursores como Osda. foi uma doença que pashavia uma ótima crítica
wald de Andrade, Nelson
sou pelo teatro e desapareno passado. Mas a
Rodrigues, Jorge Andrade.
ceu. Houve no passado, um
Ariano Suassuna, Gianfranoutro exemplo, a mania da
geração de hoje é muito
cesco Guarnieri, Oduvaldo
expressão corporal. O pesboa, melhor do que a
soai dizia: "a palavra acaVianna Filho e Augusto
•>">
nossa no conjunto
Boal, o grande nome que
bou". Algum idiota decretou
surgiu na sucessão foi o de
que a palavra tinha acabado,
Plínio Marcos.
e o teatro tinha virado exAlgum nome recente chama sua atenção?
corporal.
Você ia ver uma peça e ficapressão
Há alguns nomes interessantes, mas, com
vam lá aquelas pessoas fazendo ginástica em
cena. Eu dizia: "olha, por favor me avisem,
essa organicidade toda que havia em Plínio
Marcos, no momento não há.
porque eu não gosto de ver ginástica e, se for
Tem crescido a produção de musicais no
para isso, não vou perder meu tempo." Ainda
eixo Rio-São Paulo. Como o senhor enxerbem que isso acabou, foi uma coisa que sumovimento?
miu logo, morreu de morte morrida.
esse
ga
São produtos de exportação feitos nos granCerta vez, o senhor disse que o Brasil é
muito rico cm encenadores-criadores. O que
des centros, principalmente Nova Iorque. Isso
vira um sabonete que vai para o mundo inteidefine esses profissionais e quem são eles?

De repente, alguns encenadores acharam
que era importante que atuassem como autores do espetáculo. Não apenas servindo o texto, mas fazendo um espetáculo que representasse aquilo em que eles acreditam, Precursores são, por exemplo, o franco-argentino Victor Garcia e Antunes Filho, com Macunaíma.
Ele (Antunes) via imagens ao ler o livro, e
transpôs isso para o espetáculo. Ele é um encenador-criador porque participou de forma
fundamental no resultado. Isso criou uma nova geração, de que Antonio Araújo, por exempio, faz parte. Eles não apenas servem ao texto, mas criam uma autoria própria. Muita gente acha um exagero, eu acho legítimo. A única questão é que o diretor precisa ter talento
para isso.
Então gostaria que o senhor avaliasse o
talento de alguns "encenadores-criadores".
Desconstruindo os diretores, a começar
por Gerald Thomas.
Gostei muito dos espetáculos dele baseados
em textos. Quatro vezes Beckett é maravilhoso. Mas, algumas vezes em que vi textos dele
próprio, achei que o diretor era muito superior
ao autor.
Gabriel Villela.
Começou muitíssimo bem, muito talentoso.
Mas vi umas bobagens que ele andou fazendo, umas coisas que me deixaram meio aflito.
Uma delas foi no Rio de Janeiro e, felizmente, nem me lembro o nome do espetáculo. Ele
punha uns sujeitos com o traseiro à mostra subindo no palco, era de muito mau gosto.
José Celso Martinez Corrêa.
O último espetáculo dele que vi foi Cacilda, e achei muito interessante. Zé Celso é um
grande diretor, desde Pequenos burgueses
(de Górki, em 1963). Ele fez muito bem
Galileu Galilei, (de Brecht, em 1968), o importantíssimo 0 rei da vela (de Oswald de
Andrade, em 1967), e Na selva das cidades
(de Brecht, em 1969), um dos mais bonitos
que o Brasil já viu. Depois disso, ele andou
se atrapalhando um pouco. Alguns tinham
aquelas coisas bem Zé Celso, um exibicionismo sexual meio ridículo, o pessoal se masturbando gratuitamente em cena. Mas, no conjunto, a obra dele é muito boa. Espero que ele
não se perca de novo.
Antonio Araújo.
Ele é um diretor da maior seriedade, todos
os espetáculos que fez eram de excelente qualidade. 0 livro de Jó é ótimo, assim como
Apocalipse 1,11.É a última revelação de um
grande diretor que tivemos.
Em 1995, o senhor foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, na cadeira que
foi, entre outros, de Cyro dos Anjos e Manuel Bandeira. Desde então, o senhor se
considera um verdadeiro imortal?
A imortalidade do acadêmico significa que,
em geral, quando alguém toma posse para
aquela cadeira, seus antecessores serão lembrados sempre. Mas tem tanta gente que ninguém nem sabe que foi da Academia, então
onde está a imortalidade disso? Não sou
imortal, não (risos).
Como membro da ABL, o senhor está
acompanhando de perto a polêmica sobre
a eleição para a cadeira número 23, antes
ocupada por Jorge Amado. Seu voto vai
para quem?
Se nada houver em contrário, vou votar na
viúva dele (a escritora Zélia Gaitai). Acho
que ela tem valor, é uma candidatura legítima. Dos que se apresentaram para a vaga,
me parece ser ela a pessoa com mais merecimentos. Na minha opinião, o Joel (Silveira,
também candidato à cadeira) foi infeliz em
suas declarações.

Dalton Valerio/ Divulgação
Giulia
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fií Paul Auster
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Gam

Mann

A atriz Giulia Gam sabia muito pouco sobre Julia Mann quando foi convidada a encarná-la numa leitura teatral. Além de perceber a
semelhança com seu nome, sabia, entre outras
"a mãe brasileira
poucas coisas, que Julia era
"a história
do escritor Thomas Mann" e que
de sua vida era interessante". Dizendo que Julia já passou de interessante a incrível, Giulia
agora garante conhecer bastante sobre o assunto graças às aulas que recebeu do diretor
Caco Coelho durante os ensaios de Julia Mele,
leitura que será feita hoje, às 17h. no Museu
da República.
"Leitura, não", adverte, brincando, a atriz.
"Isso aqui
já está virando quase uma performance." A apresentação faz parle de uma
mostra sobre a vida de Julia, Julia Mann, uma
vida entre duas culturas, e pretende ocupar
diversos espaços do museu. "Recebo as pessoas na varanda, como se fosse a casa dela em
Munique", conta Giulia, que diz ter se identificado com o papel.

encarna

em

leitura

"A coincidência dos
nomes fez com que eu
me apaixonasse. Minha história é como a dela,
só que pelo avesso. Tenho ascendência dinamarquesa, nasci na Itália, vivi no Brasil. Tive
uma vida brasileira com influências bastante
européias", conta ela.
Alma artística - Julia Mann era filha de
mãe brasileira e pai alemão. Nasceu em uma fioresta, no meio de uma viagem dos pais pelo Brasil, e viveu até os 7 anos em Paraty. Depois da
morte de sua mãe, passou a morar com a família
"Ela era a alma artística da
paterna na Alemanha.
família. Thomas Mann dizia que só pôde fazer o
que fez graças à sua mãe", lembra Giulia.
Julia Mãe faz colagens de textos de diversos
autores, de Nelson Rodrigues e Mario de Andrade até o próprio Thomas Mann e outros escritores da família, passando por Eurípides e Goethe.
Já a parte musical mistura Bach, Tom Jobim,
Peter Gabriel e cantos para Iemanjá. (M.F.)
Julia Mãe. Leitura às 17h no Museu da República. Grátis.
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CINEMA
COTAÇÕES: • ruim * regular ** bom
?¥* ótimo ? ??* excelente
Os horários dos filmes e os endereços
dos cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.
O Caderno B não se responsabiliza por aitefàções de última hora nos preços, liorários e endereços fornecidos pelos organizadores e divulgadores dos eventos, ou
empresas citadas. Os horários podem ser
confirmados por telefone.
PRÉ-ESTRÉIA
CÓDIGO DESCONHECIDO - Code Inconnu - De
Michael Haneke. Com Juliette Binoche,
Thierry Neuvic e Sepp Bierbichler.
Dhama. Um rapaz joga comida em um mendigo e causa um pequena confusão que interfere indiretamente na vida de vários personagens nas ruas de Paris. Duração: 1h57.
França/2000. Censura: 14 anos.
Circuito: Espaço Leblon de Cinema: sáb.,
às'23h.
Atenção! Ficam canceladas as sessões normais
noà horários em que houver pré-estréia.
ESTREIA
AMNÉSIA - Memenlo - De Chrlslopher Nolan.
Cbm Guy Pearce, Carrie-Anne Moss e Joe
Pantollano
Drama. Um homem passa por uma terrível
experiência e perde a capacidade de guardar na memória as últimas coisas que acontecem. O único fato que consegue lembrar é
que sua mulher foi assassinada. Duração:
1li54. EUA/2000. Censura: 16 anos. ***
Circuito: Estação Botafogo 1, Art Fashlon Mall 4, Downtown 3, Botafogo PraIa 3, New York 1, Roxy 3, Iguateml 6
BUFO & SPALLANZANI - De Flávlo R. Iambellini. Com José Mayer, Tonl Ramos e Isabel Guerón.
Pollcinl. Ivan CanaLuava é detetive de uma
seguradora e está investigando o caso de
um fazendeiro que morre pouco tempo dede
pois de fazer um seguro de um milhãoForidólares. Baseado no livro de Rubem
seca. Duração: 1h36. Brasil/2000. Censura: 16 anos. ?*
Circuito: Espaço Unlbanco 2, Estação
Ipànema 1, Odeon BR, Downtown 6,
New York 12. São Luiz 4. Copacabana.
Via Parque G. Iguateml 7
DOCE TRAPAÇA ¦ Heartbreakers - De David
Mirkin. Com Sigourney Weaver, Jennifer
. LoVe Hewill e Gene Hackman,
Comédia. Sigourney Weaver interpreta uma
espertalhona que dá golpes ao lado da filha, vivida por Jennifer Love Hewitt.. Duração: 11i30. EUA/2001. Censura: 12 anos. *
Circuito: Art Quallty 2, Downtown 4. Carloca Shopping 5. Star Rio Shopping 1,
New York 11. Rio Sul 3, Via Parque 2,
Recreio Shopping 4. Iguateml 3, Norte
Shopping 2. Ilha Plaza 1, Madurelra
Shopping 2, Grande Rio 1, Bay Market 2
0 DOM DA PREMONIÇÃO - The gift - De Sam
Raimi. Com Cate Blanchett, Keanu Reeves e Katie Holmes.
Suspense. Uma vidente usa seus poderes
para buscar pistas sobre o desaparecimento'de uma socialite da pequena cidade onde
mora. . Duração: 1h50. EUA/2000. Censura:
16 anos. ??
Circuito: Top Cine Leopoldlna 2, Art Fashlon Mall 2, Art Quallty 1. Art West Shopplng 1, Art Norte Shopping 2, Art Unigranrlo 1, Downtown 8, Botafogo Praia 4,
Carioca Shopping 4, Largo do Machado
1. New York 3, Palácio 1. Via Parque 1,
Recreio Shopping 1, Shopping TIJuca 2.
Nova América 1, Madurelra Shopping 3.
Grande Rio 5. Iguaçu Top 3, Bay Market 3
FAST FOOD, FAST WOMEN • Fast food, fast wometi - De Amos Kollek. Com Anna Tliomson, Jame Harris e Louise Lasser.
Comédia. Uma mulher de 35 anos procura
se realizar trabalhando como garçonete
em Nova Iorque.,onde acaba se tornando
a confidente de um monte de clientes. Duração: 1h36. França/ltália/EUA/2000. Censuta: 12 anos. *
Circuito: Espaço Unlbanco 3, Downtown
2, New York 7. São Luiz 1. Rio Sul 4.
AS FERAS - De Walter Hugo Khouri. Com Nuno Leal Mnia, Cláudia l.iz e Lúcia Veríssimo.
Drama. Um psicólogo de meia-idade passa
por1 dificuldades de relacionamento quando
sua namorada resolve ser atriz numa peça
onde todas as mulheres que trabalham na
produção são lésbicas. Duração: 1h30.
Brdsil/1994. Censura: 18 anos. *
Circuito: New York 10
VIVE UAMOUR • Vive l'Amour - De Tsai MingLiahg. Com Yang Kuei-Mei, Chen ChãoJung e Lee Kang-Sheng.
Drama. Em um apartamento vazio de Taipei dois homens e uma mulher sem maiores traços em comum a não ser a falta de
apego por suas respectivas ações. Duraç£\p: 1h58. França/Taiwan/199'Í. Censura:
vtíanos. ***
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil.
EM CARTAZ
0 ALFAIATE DO PANAMÁ -The tailorof Panama Dá John Boorman. Com Pierce Brosnan,
Geoffrey Rush e Jamie Lee Curtis.
Suspense. Pierce Brosnam dá uma de 007
e yolta a viver um agente secreto inglês.
Duração: 1h49. EUA/2001. Censura: 10
anos. ??
Circuito: Cineclube Laura Alvlm 2
ALÍA VELOCIDADE - Driven - De Renny Hai
lirr; Com Sylvester Stallone, Burt Reynolds
e Gina Gershon.
Aventura. Stallone investe seu restinho de
for£a num filme sobre a Fórmula Indy. Duraçfio: 1h57. Canadá/EUA/2001. Censura:
13 anos. *
Cirfiuito: New York 15, Carioca Shopping 3
ATLANTIS: 0 REINO PERDIDO - Atlanlis: lhe lost
enjplre - Desenho animado de Gary Trousdalô e Kirk Wise. Produção de Walt Disney.
Nas versões dubladas as vozes de Maitê
Ptòença e Camila Pitanga.
Desenho. Duração: 1 h41. EUA/2001. Censurte: livre. *
Citíuito: Downtown 11.
ATRAÇÃO SEM LIMITE - Cold Hearl - De DennisiDImster-Denk. Com Nastassja Kinski,
Húçison Leick e Josh Holloway.
Driarma. Linda Cross é uma bela mulher
queS sente que está sendo passada para
trá! pelo marido. A chance de se vingar
aparece quando a bem sucedida executiva
gartha um novo assistente no trabalho: um
rapliz pintoso e atencioso. Duração: 1h30.
EUA/2001. Censura: 16 anos.
Cifcuito New York 6
0 BARATO DE GRACE - Saving Grace - De Nigel Cole. Com Brenda Blethyn, Craig Ferguson e Tchêky Karyo.
Comédia. Grace Trevethen é uma típica senhpra inglesa que cuida com o maior carinho
dos jardins de sua mansão. Mas sou marido
morre inesperadamente e deixa para a viúva
urri monte de dívidas. Ela decide usar seu
jardim para plantar maconha e ganhar dinheiro para pagar os credores. Duração:
1h&4. lnglalerra/2000.Censura: Manos. **
Circuito: Art Fashlon Mall 3, Art West
Sljopplng 3. Estação Icaraf, Estação
Ipahemn 2, Estação Palssandu
Continua na página 7

ZONA SUL
ART FASHION MALL- -2529-4888).
(Estrada da Gávea,
Sala 1
899, São Conrado
(164 I.): ): Nove rainhas: 14h50, 17h05,
da
dom
I.):
O
2
Sala
(356
19h20, 21h35.
premonição: 15h, 17h15, 19h30, 21h45,
sáb., à mela-nolle. Sala 3 (3251.): O barato
de Grace: 16h, 17h55, 19h50, 21h45, sáb.,
às 23h40. Sala 4 (192 I.): Amnésia: 15h30,
17h45, 20h, 22h15. R$ 9 (2® a 5o) e R$ 11
e pessoas
(6° a dom., e feriados). Criançasmeia.
com mais de 60 anos pagam
(PraBOTAFOGO PRAIA SHOPPING (Clnemark)ia de Botafogo, 400, Botafogo -2237-9484
-). Sala 1 (139 I.): Memórias póstumas-,
1BI150,21h30,6" e sáb., à meia-noite. Planeta dos macacos-. 13h10, 16h05. Sala 2
(137 I.): Rugrats em Paris-. 13h20, 15h30
ás
(dub.). A senha: 10h, 20li50. 6" e sáb.,13h,
23h40. Sala 3 (254 I.): Amnésia:
0h10.
às
151140, 181130. 21h20, 6" a sáb.,
Sala 4 (204 I.): O dom da premonição:
141115, 171120, 201130. 6® e sáb., às 23h30.
Sala 5 (2891.) Moulin Rouge: 13h50,17h10,
20h15, 6° e sáb., às 23h50. Sala 6 (289 I.):
diário de Bridget Jones: 13h40, 16h10,
19h, 21h40, sáb. e dom., às 0h15. R$ 6 (2o
a 5o, sessões até 17h), R$ 10 (6" a dom.,
sessões até 17h) e R$ 10 (2" a 5". sessões
após 17h, exceto feriados), R$ 11 (6® a
dom., sessões após 17h). Crianças e pessoas com mais de 60 anos pagam meia.
Angélica,
CÂNDIDO MENDES- (Rua Joana
63, Ipanema -2267-7295 - 99 I ): A partilha: 15h45, 17H30, 19h15. 21h. R$ 6 (4"
e 5") e RS 8 (6" a dom.).
CINECLUBE LAURA ALVIM- (Av Vieira Souto, 176, Ipanema -2267-1647). Sala 1
alfaia(77 I.): Ver mostra. Sala 2 (45 I.): h.O Sala
3
te do Panamá: 16h40, 18h50, 21
17h.
(52 I ): As coisas simples da vida: leriaSunshine: 20h. R$ 8 (2" a 5", exceto
dos) e RS 10 (6" a dom ).
N.S. de Copacabana,
COPACABANA- (Av. -2529-4848
- 712 I.):
801, Copacabana
Copacabana: 14li50 Buto S Spallanzani:
16h40, 18li50, 21 h. RS 7 (2" a 5', até
ali), R$ 9 (6" a dom., sessões até 18h,
e 2" a 5o, sessões após 18h, exceto feriados), R$ 11 (6" a dom., sessões após
18h). Crianças e pessoas com mais de
60 anos pagam meia.
ESPAÇO LEBLON DE CINEMA- (Rua Conde
de Bernadote, 26. loja 101. Leblon
-2511-8857 - 185 I ): Pão e tulipas:
14h40, 161150, 19h. Curta: Três minutos.
Ver Mostra. R$ 8 (2" a 5") e R$ 11 (6" a
dom. e feriados). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.
ESPAÇO UNIBANC0- (Rua Voluntários da
Pátria. 35, Botafogo -2529-4829). Sala 1
(267 I.): Moulin Rouge 16li, 18H40,
21h20. Sala 2 (228 I ): Buto & Spallanzam. 15h40, 17h40, 19h40, 21 Ii40. Sala 3
(104 I.): Fast food, fast women: 17h, 19h,
21 h, sáb. e dom., a partir de 15h. Curta:
Cheque mate RS 9 (2a a 5", exceto feriados) e R$ 11 (6" a dom.).
ESTAÇÃO BOTAFOGO- (Rua Voluntários da
Pátria, 88, Botafogo -2529-4829). Sala 1
(280 I ): Amnésia: 17h, 191120. 21h40. sáb.
e dom., a partir de 14h40. Sala 2 (41 I.):
Copacabana: 15h30, 18h40, 21h50. O casamento de Louise: 17h10, 20h20. Sala 3
(66 I.): Memórias póstumas: 16h, 10ii, 20h,
22h, sáb. e dom., a partir de 14h. R$ 9 (2o
a 5", exceto feriados) e R$ 11 (6° a dom.).
ESTAÇÃO IPANEMA- (Rua Visconde de Pirajá, 605, Ipanema -2529-4829 -). Sala
1 (141 I.): Bufo & Spallanzani: 16h, 18h,
20h, 22h, sáb. e dom., a partir de 14h.
Sala 2 (163 I ): O barato de Grace:
15h40, 17h40. 19h40. 21h40. RS 9 (2« a
5°, exceto feriados) e R$ 12 (6° a dom.).
ESTAÇÃO PAISSANDU- (Rua Senador Vergueiro, 35, Flamengo -2529-4829 - 450
I ): O barato de Grace: 15h30, 17h30,
19h30, 21li30. R$ 8 (2° a 5". exceto feriados) e R$ 10 (6" a dom.).
INSTITUTO MOREIRA SALLES- (Rua Marquês de- São Vicente, 476, Gávea -25126448 120 I.): Pão e tulipas: 15h, sáb. e
dom., às 15h e 17h. R$ 7 (3° a 5o) e R$ 9
(6P a dom ).
LARGO DO MACHADO- (Largo do Machado,
29, Largo do Machado - 2205-6842). Sala
1 (835 I.): O dom da premonição 15h, 17h,
19h, 21h.Sala 2 (4191.): Planeta dosmacacos: 14h10. A senha: 16h30, 18h10. O céu
pode esperar. 20h, 21 h30. R$ 7 (2" a 5o, exceto feriados, até as 18h) e R$ 9 (2P a 5", exceto feriados, após às 18h, e de 6o a dom. e
feriados até às 18h). R$ 11 (6" a dom. e feriados após às 18li). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.
LEBLON- (Av. Ataulfo de Paiva, 391, Leblon -2529-4848). Sala 1 (714 I.): Moulin
Rouge: 16h30, 19li, 211130, sáb. e dom., a
partir de 14h. Sala 2 (300 I.): O diário de
Bridget Jones: 16h, 18li, 20h, 22h, sáb. e
dom., a partir de 14h. R$ 8 (2n a 5", sessões até 18li), RS 10 (6" a dom., sessões
até 18h) e RS 10 (2' a 5°, sessões após
18h, exceto feriados), R$ 12 (6" a dom.,
sessões após 18h). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.
NOVO JÓIA- (Av. N.S. de Copacabana,
680, Copacabana -2529-4829 - 95 I.):
Nelson Gonçalves: 14h. Nove Rainhas:
15h30, 171140, 191150. RS 7 (2" a 5®, exceto feriados) e R$ 8 (6n a dom.).
RIO SUL- (Rua Lauro Müller, 116/Loja 401,
Botafogo -2529-4848). Sala 1 (160 I):): O
diário de Bridget Jones: 16h, 18h, 20h,
22h, sáb. e dom., a partir de 14h. Sala 2
(209 I.): Moulin Rouge: 16h30, 19h,
21h30, sáb. e dom., a partir de 14h. Sala
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3 (151 I.): Doce trapaça: 16h20, 18h10,
20li, 21h50, sáb. e dom., a partir de
14li30. Sala 4 (156 I.): Fast food, fast women: 151130, 17h30, 19)130, 21h30, sáb. e
dom., a partir de 13h30. R$ 8 (2o a 5o,
sessões até 18h), RS 10 (6° a dom., sessões até 18h) R$ 10 (2 a 5", sessões
após 18h, exceto feriados) e R$ 12 (6" a
dom., sessões após 18h). Crianças e pessoas com mais de 60 anos pagam meia.
ROXY- (Av. N.S. de Copacabana, 945, Copacabana -2529-4848). Sala 1 (400 I.):
Moulin Rouge: 16h20,18h50, 21h20, sáb.
e dom., a partir de 13h50. Sala 2 (400 I.):
O diário de Bridget Jones: 16h, 18h, 20h,
22h, sáb. e dom., a partir de 14h. Sala 3
(300 I.): Amnésia: 16h50, 19h10, 21h30,
sáb. e dom., a partir de 14h30. R$ 7 (2o a
5", sessões até 18h), R$ 9 (6o a dom.,
sessões até 18h, e 2" a 5o, sessões após
18h, exceto feriados), R$ 11 (6o a dom.,
sessões após 1 Bli). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam mela.
SÃO LUIZ- (Rua do Catele, 307, Largo do
Machado -2529-4848). Sala 1 (140 I.):
Fast food, fast women: 16h, 18h, 20h, 22h,
sáb. e dom., a partir de 14h. Sala 2 (2581.):
Moulin Rouge: 16h30, 19h, 21h30, sáb. e
dom. a partir de 14h. Sala 3 (267 I.): O diário de Bridget Jones: 15h45,17h45,19h45,
211145, sáb. e dom., a partir de 13h45.
Sala 4 (149 I.): Bufo & Spallanzani-. 14h50,
17h, 19h10, 21h15. RS 8 (2" a 5". sessões
até 18h), R$ 10 (2° a 5", após 1BH) R$ 10
(6a a dom., sessões até 18h) R$ 12 (6ocoma
dom., após 18h). Crianças e pessoas
mais de 60 anos pagam mela.

14h35, 16h30, 181125, 20h20, 22li15, sáb.
e dom., o partir de 12h40, 6" e sáb., às
0h10. RS 7 (2" a 5", sessões até 18h), RS
10 (2" a 5", sessões após 18h), RS 10 (6°
a dom., sessões até 15h) e R$ 12 (69 a
dom., sessões após 15h).
VIA PARQUE- (Av. Ayrton Sentia, 3,000
-2529-4848). Sala 1 (242 I.): O dom da
e
premonição: 16h20, 18h40,2 21 h, I.):sáb.
dom., a partir de 14h. Sala (311 Doce
trapaça: 151120, 17h20, 19h20, 211120, sáb.
e dom., a partir de 13h30. Sala 3 (308 I.):
O céu pode esperar. 15h30,17h30,19h30,
21h30, sáb. e dom., a partir de 13h30. Sala
4 (311 I.):): O diário de Bridget Jones.
17h10, 19h20, 21li30, sáb. e dom., a partir
de 15h. Sala 5 (3131.): Moulin Rouge-, 16h,
18h30,21 h, sáb. e dom., a partir de 13h30.
Sala 6 (242 I.): Bufo <S Spallanzanf. 16li50,
19h, 21h10. RS 5 (4a), RS 5 (2» a 5®, sessões até 17h), RS 6 (6® a dom., sessões
até 18h) e RS 6 (2® a 5®, sessões após
17h, exceto feriados), RS 8 (6® a dom., sessões após 18h). Crianças e pessoas com
mais de 60 anos pagam mela.

NOVA AMÉRICA- (Av. Automóvel Club, 126,
Del Castilho -2529-4048). Sala 1 (261 I.):
O dom da premonição. 15h30,18h, 20h30,
sáb. e dom., a partir de 13h20. Sala 2 (240
I.): Planeta dos macacos. 16h, 18h30, 21 h,
sáb. e dom., a partir de 13h40. Sala 3 (260
I.): O diário de Bridget Jones: 16h50,
18h50. 20li50, sáb. e dom., a partir de
14h50. Sala 4 (185 I.): O céu podo esperar.
15h50, 171140, 191130, 21h20, sáb. e dom.,
a partir de 14h. Sala 5 (2611.): Moulin Rouge: 15h40, 18h10, 20h40, sáb. e dom., a
partir de 13IH0. RS 5 (4®), RS 5 (2® a 5®,
sessões até 17h), R$ 6 (6° a dom., sessões até 17h) e R$ 6 (2® a 5®, sessões
após 17h, exceto feriados), RS 8 (6® a
dom., sessões após 17h). Crianças e pessoas com mais de 60 anos pagam mela.
SHOPPING IGUATEMI- (Rua Barão de São
Francisco, 236/3° andar, Andaral -25294848). Sala 1 (240 I.) Moulin Rouge:
16h10,18h40, 21h10, sáb. e dom., a partlr de 13h40. Sala 2 (156 I.) O céu pode
esperar. 16h30, 18h20, 20h10, 22h, sáb.
e dom., a partir de 14h40. Sala 3 (156 I.):
Doce trapaça: 16h, 18h10, 20h, 21 h50,
sáb. e dom., a partir de 14h30. Sala 4
(188 I.) O diário de Bridget Jones: 15h20,
17h20, 19h20, 21h20, sáb. e dom., a partlr de 13h20. Sala 5 (155 I.) -4 senha:
15h50, 17h50, 19h50, 21h50, sáb. e
dom., a partir de 13h50. Sala 6 (152 I.):
Amnésia: 16h20, 18h40, 21 h, sáb. e
dom., a partir de 14h. Sala 7 (146 I.): Bufo & Spallanzani: 15h, 17h10, 19h20,
21h30. RS 7 (4®), RS 7 (2® a 5®, sessões
até 18h), RS 9 (6® a dom., sessões até
18h) RS 9 (2® a 5®, sessões após 18h, exceto feriados) e R$ 12 (6® a dom., sessões após 18h). Crianças e pessoas com
mais de 60 anos pagam meia.
SHOPPING TIJUCA- (Av. Maracanã, 987/3»
andar, Ti|uca -2529-4848). Sala 1 (192 I.)
Moulin Rouge: 16h10, 18h40, 21h10, sáb.
e dom., a partir de 13h40. Sala 2 (130 I.):
O dom da premonição: 16h50, 19h10,
21 Ii30, sáb. e dom., a partir de 14h30.
Sala 3 (195 I.): O diário de Bridget Jones:
15h50, 171150, 19h50, 21h50, sáb. e dom.,
a partir de 13h50. R$ 8 (4®), RS 8 (2® a 5®,
sessões até 18h), RS 10 (6® a dom., sessões até 18h) e R$ 10 (2n a 5a, sessões
epós 18h, exceto feriados) e RS 12 (6® a
dom., sessões após 18h). Crianças e pessoas com mais de 60 anos pagam meia.
STAR GUADALUPE- (Av. Brasil, 22.693,
Guadalupe -2529-4884). Sala 1 (154 I.):
A senha: 16h50, 18h50, 20h50. Sala 2
(154 I.): A partilha: 16h40, 18h40, 20h40.
RS 4 (2® a 5®) e RS 6 (6® a dom., e feriados). Crianças e pessoas com mais de
60 anos pagam meia.
STAR PENHA SHOPPING- (Av. Brás de Pina,
150/317, Penha -2529-4884 -). Sala 2
(99 I.): O céu pode esperar. 17h, 18h50,
20li40. Sala 3 (120 I.): Gatos numa roubada: 16h50, 1Bh50, 20h50. RS 4 (2® a
6®, exceto feriados) RS 6 (sáb. e dom.).
Crianças e pessoas com mais de 60
anos pagam meia.
TOP CINE LEOPOLDINA- (Av Brás -le Pina,
148, Penha-2529-4811). Sala I (182 I.):
Que mulher é essa?-. 16h40, 18h40,
20h40. Sala 2 (182 I.): Spot, um cão da
pesada: sáb. e dom., às 14h (dub.). O
dom da premonição: 15h50, 18h10,
20h30. RS 2 (2® a 5®, até às 1Bh), RS 4
(2® a 5®, após às 18h e 6® a dom. e feriado. até às 18h) e RS 6 (6® a dom. e feriado, após às 18h.). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

CENTRO
CASA FRANÇA-BRASIL- (Rua Visconde de
Itaboral, 78 -2253-5366- 531.): Infiel: 15h.
Ver Mostra. RS 2. Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam mela.
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL(Rua Primeiro de Março, 66 - 3808-202099 I.). Vive UAmour. 6", às 14h30 e 17h,
sáb. e dom., às 17h. Ver Mostra. RS 8.
ESTAÇÃO PAÇO- (Praça 15,48 - 2529-4829
- 64 I.): Bicho de sete cabeças-. 15h20,
19h. -4s luzes de um verão: 17h. RS 6.
ODEON BR- (Praça Mahatma Gandhi, 2
-2529-4829 - 714 I.): Bufo S Spallanzant 15h10, 17h20, 19h30. Curta: Negócio
da China. R$ 6. Crianças e pessoas com
mais de 60 anos pagam mela.
PALÁCIO- (Rua do Passeio, 40 - 25294848). Sala 1 (660 I.): O dom da premoniçãa. 13h40, 16h, 18h20, 20h40, sáb. e
dom., a partir de 16h.Sala2(3041.): Moulin
Rouge: 13h, 15h30, 18h, 20h30, sáb. e
dom., a partir de 15h30. R$ 5 (4°) e R$ 7.

BARRA DA TIJUCA
DOWNTOWN (Clnemark)- (Av. das Américas.
500/29 andar -2494-5004). Sala 1 (143 I.):
Planeta dos macacos. 1 Bh15, 21h10, 6° e
sáb., às 0h05. Dr. Doliltle 2. 13h15, 15h35.
Sala 2 (131 I.): Fast food, fast women:
131105, 15h30. 18h, 201130. Sala 3 (237 I.):
Amnésia: 14h40, 17h30, 20h20, 6' o sáb.,
às 231110. Sala 4 (286 I.): Doce trapaça:
151115, 17h40, 20h05, 22h25. Sala 5 (307
I.) Memórias póstumas: 15h20, 20h55. O
casamento de Louise: 13h10, 18h20, 6" e
sáb., às 231130. Sala 6 (172 I.): Bufo *
Spallanzanr. 14h35, 17h10, 19h50, 22h15.
Sala 7 (156 I.): A senha: 13h25, 16li,
18h30, 21 h, 6° e sáb., ás 23h40. Sala 8
ZONA NORTE
(287 I.): O dom da premonição: 14h10,
171105, 19h55, 22h40. Sala 9 (156 I.): O
Dom Hélder
céu pode esperar. 14h, 17h20, 19h40, sáb. ART NORTE SHOPPING- (Av. -2529-4888).
e dom., a partir de 17h20. A nova onda do Câmara, 5.332, Del Castilho
Imperador, sáb. e dom., às 14h (dub.). Sala Sala 1 (240 I ): Gatos numa roubada: 15h,
19h. O diário de Bridget Jones: 17h, 21h.
10 (172 I.): Moulin Rouge: 13h30, 16h30,
19h30, 221135. Sala 11 (145 I.): Atlantis: Sala 2 (240 I.): O dom da premonição:
14h40, 16h55, 19h10, 21h25. RS 6 (2® a
13h. 15h55 (dub.). Gatos numa roubada:
18h50, 21h30, 6" e sáb., às 0h10. Sala 12 5°, exceto feriados, até às 18h) e R$ 8 (2B
a
5°, exceto feriados, após às 18h.), R$ 8
14li20,
(267 I.): O diário de Bridget Jones:
16h40. 19IH0, 21h40, 6" e sáb., à meia- (6n a dom., até às 18h.) e R$ 10 (6" a
noite. 2®,3® e 5": R$ 6 (sessões de lOh às dom., após às 18h) Crianças e pessoas
17h) e R$ 9 (sessões depois das 17h), 6" com mais de 60 anos pagam meia.
a dom. e feriados: R$ 10 (sessões de 10h
às 17li) e RS 12 (sessões depois das 17h). CARIOCA SHOPPING (Clnemark) - (Estrada
RS 6 (4"). Crianças e pessoas com mais de Vicente de Carvalho, 909, Vicente de Carvalho). Sala 1 (282 I.): A nova onda do Im60 anos pagam meia.
perador. sáb. e dom., às 2h, 14h. A senha:
ESTAÇÃO BARRA P0INT- (Av. Armando 13h 10, 15h50, 18h15, 20h50, sáb. e dom.,
Lombardi, 350 -2529-4829). Sala 1 (150 a partir de 15h50. Sala 2 (188 I.):
Memórias póstumas: 21h25. O céu pode
I ): Himalaia: 17h20, 211130. Tabu: 19li30.
esperar. 14h10, 16h35, 19li, sáb. e dom.,
Sala 2 (150 I ): Nove Rainhas: 16h50,
19h, 21 Ii10. RS 9 (2" a 5®. exceto feria- a partir de 11h45. Sala 3 (228 I.): Alta velocidade: sáb. e dom., às 11h30. Planeta
dos) e RS 11 (6" a dom ).
dos macacos: 14h20, 17h15, 20h15. Sala
(3121.): O dom da premonição: 15h, 18h,
ESPAÇO RIO DESIGN- (Av. das Américas,
21h, sáb. e dom., a partir de 12h05. Sala
7 777, 3" piso -2438-7590- ). Sala 1
(312 I.):Doce trapaça: 14h40, 17h20,
(149 I.): O diário de Bridget Jones: 16h,
18h, 2011, 2211. Sala 2 (88 I.): Copaca- 20h, 22h20. sáb. e dom., a partir de
12h10. Sala 6 (22B I.): O grilo feliz. 13h50,
bana: 15h, 19h. Paõ e tulipas: 16h50,
21h. Curta: Três minutos. Sala 3 (116 I.): sáb. e dom., a partir de 11h20. O diário de
Bridget Jones: 16h20, 18h50, 21h50. Sala
Moulin Rouge: 14li30, 17h. 19h20,
21h40. RS 5 (2® a 5", até às 18li), RS 8 7 (188 I.): Dr. Dolittle 2.13h40, sáb. e dom.,
partir de 11h10. Moulin Rouge: 16h,
(2° a 5", após às 18h), RS 7 (6" a dom., e a19h10,
221110. Sala 8 (2B21 ): Gatos numa
feriados, até às 18h) e R$ 10 (6° a dom.,
e feriados, após às 18h). Crianças e pes- roubada: 14h05, 19h40. Final fantasy.
16h55, 22h, sáb. e dom., a partir de
soas com mais de 60 anos pagam meia.
111125. RS 5 (2®, 3®, e 5®, até as 17h, e 4"
dia inteiro), RS 6 (2®, 3® e 5®, após às
UCI: NEW YORK CITY CENTER- Av. das Améri17h e 6® a dom,, e feriados até às 17h) e
cas, 5.000 -2529-4840). Sala 1 (168 I.):
Amnésia 15ll, 17li20, 19h40, 22h, sáb. e R$ 8 (6® a dom., e feriados, após às 17h).
dom., a partir de 12h40,6" e sáb., às 0h20.
CINE- (Praia de São Bento, s/n»,
Sala 2 (238 I.): A senha: 14h45, 16Í150, ILHA AUTO
Ilha - 3393-3211 - Drlve-in): Planeta dos
18h55, 21 h, sáb. e dom., a partir de 12h40,
6" e sáb., às 23li05. Sala 3 (383 I.): O dom macacos: 18h15, 20h30, 22h45. RS 5 (2®
da premonição: 14h40,17h, 19h20, 21h40, a 5") e RS 7 (6® a dom., e leriados).
sáb. e dom., a partir de 12h20, 6o e sáb., á
Maestro Paulo e Silva,
meia-noite. Sala 4 (3B3 I.): Moulin Rouge ILHA PLAZA- (Av.-2529-4848).
Sala 1 (255
15IH0. 17h50, 20h30. sáb. e dom., a partir 400/158, Ilha
de 12h30. 6® e sáb., às 23li10.Sala 5 (307 I.): Doce trapaça; 15h30, 17h20, 19h10,
Sala
I.): O diário de Bridget Jones: 15h45, 21 h, sáb. e dom., a partir de 13h40.18h10,
17li50, 19li55, 22h, sáb,. e dom., a partir 2 (255 I.): Moulin Rouge: 15li40.
RS
de 13h40, 6" e sáb., às 0h05. Sala 6 (173 20h40, sáb. e dom., a partir de 13h10.18h),
(4®), RS 6 (2® a 5®, sessões até
I.): Shrek. 14h40, 16h40, sáb. e dom., a
RS 8 (6° a dom., sessões até 18h) e RS 8
partir de 12h40 (dub ). Atração sem limite:
181140, 20h50, 6" e sáb., ás 23h. Sala 7 (2® a 5", sessões após 18h. exceto feriaapós
(158 I ): Pequenos espiões: 17h40 (dub.). dos), RS 10 (6®e a dom., sessões
18li). Crianças pessoas com mais de
Fast foos. fast women: 15h35, 19h45,
21h50, sáb. e dom., a partir de 13h30, 6" e 60 anos pagam meia.
sáb., às 23h55. Sala 0 (299 I.): Planeta dos
macacos: 15h30, 18h, 20h30, sáb. e dom., MADUREIRA SHOPPING- (Eslrada do Portea partir de 13h, 6a e sáb., às 23h. Sala 9 Ia, 222/Lj. 301, Madurelra - 2529-4848).
I.): O céu pode esperar.
(159 I.): Final fantasy. 16h50, 19h10, Sala 1 (159
151140, 17h30, 191120, 21h10, sáb. e
211130, 6® e sáb., ás 23h50. O grilo feliz.
14h55, sáb. e dom., a partir de 13h. Sala dom., a partir de 13h50. Sala 2 (16121 I.):h,
10 (297 I.): Spot, um cão da pesada: Doce trapaça: 15h30, 17h20, 19h10, 3
16h25, sáb. e dom., a partir de 12h15 e sáb. e dom., a partir de 13h50. Sala
14h20 (dub.). As feras: 18h30, 20h30, (191 I.): O dom da premonição: 16h20,
22li30, 6" e sáb., às 0h30. Sala 11 (277 I.): 18h40, 21h. sáb. e dom., a partir de 14h.
Doce trapaça: 15h, 17h, 19h, 21 h, sáb. e Sala 4 (191 I.): Planeta dos macacos:
151150, 18h20, 20h50. Pokémon 3. sáb. e
dom., a partir do 13h, 6" e sáb., às 23h.
(2a a
Sala 12 (166 I.): Buto & Spallanzani: dom., às 14h (dub.). R$ 5 (4o), R$ 5 dom.,
14h30, 161135, 18h40, 20h45, sáb. e dom., 5", sessões até 17h), R$ 6 (69 a
a partir de 12h25, 6" e sáb., às 22h50. Sala sessões até 17h) e R$ 6 (2° a 5", sessõesa
13 (215 I.): Moulin Rouge: 16h10, 18h50, após 17h, exceto feriados), RS 8 (6®
21h30, sáb. e dom., a partir de 13h30, 6o e dom., sessões após 17h). Crianças e pessáb., às 0h10. Sala 14 (253 I.): Gatos nu- soas com mais de 60 anos pagam meia.
ma roubada: 15h40,17h40, 19h40, 211140,
Hélder Câmasáb. e dom., a partir de 13h40,6nesáb., às NORTE SHOPPING- (Av. Dom
Sala
23h40. Sala 15 (383 I.): A senha: 15h25, ra, 5.474, Del Caslilho -2529-4848).18h40.
(240 I.) Moulin Rouge: 16h10,
19h55, 6® e sáb., às 0li25. Alta velocidade:
17h30, 22li, sáb. e dom., a partir de 13h. 21 h, sáb. e dom., a partir de 13li40. Sala
(240 I.): Doce trapaça: 15h50, 17h40,
Sala 16 (253 I.) Mais que o acaso: 16h35,
18h50, 211105, 6» e sáb., às 23h20. Dr. Do- 19h30, 21h20, sáb. e dom., a partir de
little 2. 14h35, sáb. e dom., a partir de 14h. R$ 5 (4®), RS 5 (2® a 5®. sessões até
12h35. (dub.). Sala 17 (216 I.): O diário de 17h), RS 6 (6° a dom., sessões até 17h) e
RS 6 (2® a 5®. sessões após 17h, exceto
Bridget Jones: 15h05, 19h15, 21h20, sáb.
e dom., a partir de 13h, 6fl e sáb., às feriados), R$ 8 (6® a dom., sessões após
23h25. Rugrats em Paris: 17h10 (dub.). 17h). Crianças e pessoas com mais de 60
Sala 18 (167 I.): O céu pode esperar. anos pagam meia.
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(6® a dom., e feriados). Crianças e pessoas com mais de 60 pagam mela.
BAIXADA
ART UNIGRANRIO- (Rua Marquês de Herval,
1.216/A, Caxias -2529-4888). Sala 1 (195
I.) O dom da premonição: 14h15, 16h30,
18h45, 21h, dom., às 15h40, 17h55,
20h10. Sala 2 (1201) Gatos numa roubada:
14h, 16h, 18h, 20h, dom., às 15h30,17h30,
19h30. RS 4 (2® a 5®, exceto feriados) e R$
6 (6® a dom., e feriados). Crianças e pessoas com mais de 60 anos pagam mela.
SHOPPING GRANDE RIO- (Rodovia Pres.
Dutra, quilômetro 4, Merlti - 2529-4848),
Sala 1 (240 I.): Doce trapaça-, 15h30,
17h20, 19h10, 21h10, sáb. e dom., a partir de 13h40. Sala 2 (179 I): A senha: 15h,
17h, 19h, 21h, sáb. e dom., a partir de
17h. Pokémon 3: sáb. e dom., às 15h
(dub.), Sala 3 (164 I.) Gatos numa roubada: 16h50, 18h50, 20h50, sáb. e dom., a
partir da 14h50. Sala 4 (170 I.): Océupode esperar. 15h40, 17h30,19h20, 21h10,
sáb, e dom., a partir de 13h50. Sala S
(170 I.) O dom da premonição: 16h,
18h20, 20h40, sáb. e dom., a partir de
13h50. Sala 6 (230 I.): Planeta dos macacos: 15h50, 18h20, 20h50, sáb. e dom., a
partir de 13h30. RS 5 (4«), R$ 5 (2® a 5®,
sessões afé 17h). RS 6 (6® a dom., sessões alé 17h) e R$ 6 (2® a 5®, sessões
após 17h, exceto feriados), RS 8 (6® a
dom., sessões após 17h). Crianças e pessoas com mais de 60 anos pagam mela.
IGUAÇU TOP SHOPPING- (Rua Governador
Roberto Silveira, 540/2" andar, Nova
Iguaçu -2529-4848). Sala 1 (222 I.) ,4 senha: 15h, 17h, 19h, 21 h, sáb. e dom., a
partir de 17h. Pokémon 3: sáb. e dom., às
15h (dub.). Sala 2 (234 I.): Planeta dos
macacos: 15h50, 18h20, 20h50, sáb. e
dom., a partir de 13h30. Sala 3 (200 I.): O
dom da premonição: 16h, 18h20, 20h40,
sáb. e dom., às 13h40. RS 5 (4«), RS 5 (2®
a 5°, sessões até 17h), R$ 6 (6° a dom.,
sessões até 17h) e R$ 6 (2a a 5°, sessões
após 17h, exceto feriados), RS 8 (6® a
dom,, sessões após 17h). Crianças e pessoas com mais de 60 anos pagam meia.
SHOPPING NILÓPOLIS SQUARE - (Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100,
Lojas 327/328, Nllópolls - 2792-0824- ):
Sala 1 (172 I.):): Final fantasy. 15h, 17h,
19h, 21h. Sala 2 (102 I.): Que mulher é
essa?: 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.
Sala 3 (150 I.): Gatos numa roubada:
14h30. 16h30, 18h30, 20(130. RS 5 (2® a
5") e R$ 7 (6® a dom.). Crianças e pessoas com mais de 60 pagam meia.

NITEROI/SAO GONÇALO
CENTER- (Rua Coronel Moreira César,
265, Niterói -2529-4848 - 315 I.) O diário
de Bridget Jones: 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. RS 7 (4®), RS 7 (2® a 5®, sessles
até 18h), RS 9 (6® a dom., sessões até
18h, e 2a a 5°, sesrões após 18h, exceto
feriados) e RS 11 (6® a dom., sessões
após 18h). Crianças e pessoas com mais
de 60 anos pagam mela.
CINE-TEATRO ALCÂNTARA- (Rua Capitão
Antônio Martins, 183, São Gonçalo
-2701 -4226 - 180 I): Spot, um cão da pesada: 17h (dub). Planeta dos macacos:
19h. RS 5.
ESTAÇÃO ICARAi- (Rua Coronel Moreira César, 211/153, Niterói -2529-4829 -171 I.): O
barato de Grace: 15h, 17h, 19h, 21h. R$ 7
(2a a 5a, exceto feriados). R$ 9 (6a a dom.).
ZONA OESTE
ICARAi- (Praia de Icaraf, 161, Niterói
ART QUALITY- (Av. Geremário Danas.
-2529-4848 - 852 I.): Moulin Rouge:
1.400, Jacarepaguá -2529-4088). Sala 1
16h30, 19h, 21h30, sáb. e dom., a partir
(168 I.): O dom da premonição: 14h30,
16h45, 19h, 21h15. Sala 2 (154 \.):Doce de 14h. RS 7 (4®), RS 7 (2® a 5®, sessões
até 18h), RS 9 (6® a dom., sessões até
trapaça: 15h30, 17h20, 19h10. 21 h. RS 4
18h, e 2® a 5®, sessões após 18h, exceto
(2n a 5o, exceto feriados) e R$ 6 ( 6® a
dom. e feriados). Crianças e pessoas feriados) e RS 11 (6® a dom., sessões
após 18h). Crianças e pessoas com mais
com mais de 60 anos pagam meia.
de 60 anos pagam meia.
ART WEST SHOPPING- (Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande 2529-4B8B). SHOPPING BAY MARKET- (Rua- Visconde do
Rio Branco, 360, Niterói 2529-4848).
Sala 1 (210 I.) O dom da premonição:
Sala 1 (221 I.) Planeta dos macacos. 16h,
14h45, 17h, 19IH5, 21h30. Sala 2 (1B2 I):
18h30, 21h, sáb. e dom., a partir de
O céu pode esperar. 14h40. Moulin RouI ): O 13h30. Sala 2 (221 I.): Doce trapaça:
ge: 16h30, 19h, 21h30. Sala 3 (22819h25,
14h45, 16h45, 18h45, 20h45 Sala 3 (207
barato de Grace: 15h35, 17h30,
I.) O dom da premonição: 14h20, 16h40,
21h20. Sala 4 (216 I.): A senha: 15h, 17h.
19(1. 21h15. Sala 4 (207 I.): A senha:
19(1, 21(1. Sala 5 (252 I.): Dr. Dolittle 2. sáb.
15h30, 17h30, 19h30, 21(130, sáb. e dom.,
e dom., às 14h35 (dub.). Gatos numa roubada: 15h10, 17h10, 19h10, 21h10, sáb. e a partir de 13h30. R$ 6 (4B), R$ 6 (2* a 5a,
dom., às 16h30, 18h30, 20h30. Sala 6 sessõesíes até 18h), R$ 8 (6a a dom., sessões até 18h) e RS 8 (2® a 5®, sessões
(224 I.): Planeta dos macacos: 14h20,
16h40, 19h, 21h20. RS 6 (2® a 5®, exceto após 18h, exceto feriados) e R$ 10 e (68 a
pesferiados, até às 18h) e R$ 7 (2a a 5a, exce- dom., sessões após 18h). Crianças meia.
soas com mais de 60 anos pagam
to feriados, após 18h), RS 8 (6a a dom. e
e
a
dom.
e
R$
9
feriados, até às 18h)
(6a
Franferiados, após às 18h) Crianças e pes- STAR ITAIPU MULTICENTER- (Estrada
cisco Cruz Nunes, 6.501, Niterói -2529soas com mais de 60 anos pagam meia.
4884). Sala 1 (115 I.): Que mulher é essa?: 17h15, 19h05, 20h55. Sala 2 (193
RECREIO SHOPPING- (Av. das Américas,
-2529-484B).
I ): O diário de Bridget Jones: 16h50,
Sala 1
19.019, Recreio
18h50, 20h50. Sala 3 (227 I.): A senha:
(247 I.): O dom da premonição: 16h,
18h20, 20h40. Sala 2 (330 I.) Moulin 17h, 19h, 21h. Sala 4 (150 I.): GatosR$nu-6
ma roubada: 16h50, 18h50, 20h50.
Rouge: 16h, 18h30, 21 h. Sala 3 (330 I.):
(2® a 5®, exceto feriado) e RS 8 (6® a
O diário de Bridget Jones: 17h15, 19h15,
dom., e feriados). Crianças e pessoas
21h15. Sala 4 (247 I.): Doce trapaça: 16h,
17h50,19h40, 21h30. RS 7 (2® a 5») e RS com mais de 60 anos pagam meia.
11 (6® a dom.). Crianças e pessoas com
mais de 60 anos pagam meia.
PETROPOLIS
STAR CENTER SHOPPING RIO - (Av. GereSá
márlo Dantas. 404, Jacarepaguá -2529- ART BAUHAUS- (Rua Doutor Nélson de dias
4884). Sala 1 (208 I.): O diário de Bridget Earp, 88 -2246-0408 - 164 I.) Treze17h45,
15h,
o
mundo:
abalaram
que
Jones: 16h50, 18h50, 20h50. Sala 2 (184
20h30. R$ 4 (2® a 5®, até às 18h10), RS 5
l.):Gatos numa roubada: 16h40, 18h40,
e
20h40. Sala 3 (148 I.): Planeta dos ma- (2® a 5®, após às 18h10), R$ 6 (6® a dom,
feriados, até às 18h10) e RS 7 (6® a dom.,
cacos: 16h, 18h25,20h50. Sala 4 (1481.):
e feriados, após às 18h10). Crianças e pesMoulin Rouge: 15h35, 18h15, 20h55. R$
soas com mais de 60 anos pagam meia.
4 (2® a 5®) e RS 6 (6® a dom., e feriados).
Crianças e pessoas com mais de 60 paTOP CINE PETRÓPOLIS- (Rua Teresa,
gam meia.
1.515/2» piso -2529-4811). Sala 1 (210
I.): Moulin Rouge: 15h30, 18h, 20h30.
STAR RIO SHOPPING- (Estrada do Gabinal,
Sala 2 (154 I): Dr. Dolittle 2. sáb. e dom.,
313, Jacarepaguá -2529-4884). Sala 1
às 14h30 (dub.). A senha: 16h30, 18h30,
(208 I.): Doce trapaça: 17h20, 19h10,
20h30. RS 4 (2® a 5®, exceto feriado) e R$
21h. Sala 2 (130 I.): O céu pode esperar.
17h, 18h50, 20h40. Sala 3 (100 I ): A se- 6 (6® a dom.). Crianças e pessoas com
nha: 17h, 19h, 21h. R$ 4 (2® a 5') e RS 6 mais de 60 anos pagam mela.
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JORNAL DO BRASIL
Continuação da pág. 6/Cinema
BICHO DE SETE CABEÇAS - Db Laís Bodanzky. Com Rodrigo Snnloro, Othon Bastos e
Cássia Klss.
Drama. Um adolescente deixa sua família
preocupada porque luma maconha e vive
metido em contusão. Furioso, seu pai declde tomar uma atitude drástica e Interna o
lllho em um hospício. Duração: 1h2B. Brasll/ltôlla/2001. Censura: 14 anos. ?**
Circuito: Estação Paço.
O CASAMENTO DE LOUISE - De Betse de
Paula. Com Dlra Paes, Silvia Buarque e
Marcos Plamelra.
Comédia. Loulse é uma violinista separada e mâe de dois filhos. Um dia o horóscopo diz que ela vai encontrar seu príncipe
encantado e ela se convence de que ele ó
um maestro sueco de passagem pela cidade, com quem está trabalhando. Duração: 1h20. Brasil/2000. Censura: livre. *
Circuito: Downtown 5. Estação Botafogo 2.
O CÉU PODE ESPERAR - Down Io earth - De
Chris Weltz e Paul Weitz. Com Chrls Hock,
Regina Klng e Mark Addy.
Comédia. A história de um homem que vai
para o céu antes da hora por causa de um
an|o incompetente e tem que ocupar o corpo de um milionário para voltar ao mundo
dos vivos. Duração: 1 h27. EUA/2001. Censura: 12 anos.
Circuito: Star Rio Shopping 2, Slar Penha 2, New York 18, Via Parque 3,
Iguatemi 2, Nova América 4, Madurelra
Shopping 1, Grande Rio 4, Largo do Machado 2, Downtown 9, Carioca Shopplng 2, Art West Shopping 2.
AS COISAS SIMPLES DA VIDA-Yl Yl - De Edward Vang. Com Nlanzhen Wu, Jonathan
Chang.
Drama. A vida de uma típica família de
classe média morando num pequeno
apartamento em Taipei. Duração: 2h53.
Taiwam/2000. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Clneclube Laura Alvlm 3.
COPACABANA - De Carla Camurati. Com
Marco Nanini, Laura Cardoso e Walderez
de Barros.
Comédia. Senhor boa-praça de 90 anos. relembra os momentos mais importantes de
sua vida, que é intimamente vinculada ao
bairro onde nasceu, Copacabana. Duração:
1h40. Brasil/2001. Censura: 12 anos. **
Circuito: Espaço Rio Design 2, Copacabana, Estação Botafogo 2.
O DIÁRIO DE BRIDGET JONES - Brldget Jones
Dlary - De Sharon Maguire. Com Renée
Zellweger, Hugh Grant e Colin Firth.
Comédia romântica. Brldget Jones é uma
londrina de 30 e poucos anos, solteirona e
meio gordinha. Como resolução de Ano
Novo, decide escrever um diário com promessas. Duração: 1h37. Inglaterra/2001.
Censura: 12 anos. ??
Circuito: Espaço Rio Design 1. Star Center Shopping 1, Star Italpu 2, New York
5, New York 17, Roxy 2, São Luiz 3, Rio
Sul 1, Leblon 2, Via Parque 4, Recreio
Shopping 3, Shopping Tl|uca 3, Iguateml 4, Nova América 3. Center, Downtown 12, Botafogo Praia 6, Carioca
Shopping 6. Art Norte Shopping 1
DR. DOLITTLE 2 - Dr. Dolittle 2 - De Steve
Carr. Em inglês, vozes de Eddie Murphy.
Kristen Wilson e Raven-Symoné. Nas versões dubladas, vozes de Tom Cavalcante
e Márcio Garcia.
Comédia.. Duração: 1h30. EUA/2001. Censura: livre. ?
Circuito: Top Clne Petrópolis 2. New York
16, Downtown 1, Carioca Shopping 7,
Art West Shopping 5
FINAL FANTASY - Final fantasy - Animação digital de Hironobu Sakaguchi. Vozes de
Alec Baldwin, James Woods e Donald Sutherland.
Aventura. Em 2065, a Terra passa por um
sufoco. Um meteoro gigantesco caiu no
planeta trazendo um monte de seres fantasmagóricos, que se alimentam da alma
dos terráqueos. Duração: 1h50. EUA/2001. Censura: livre. *?
Circuito: Shopping Nilópolis Square 1,
New York 9, Carioca Shopping 8.
GATOS NUMA ROUBADA -Tomcals - De Gregory Poirier. Com Jerry 0'Conneil. Shannon Elizabeth e Jake Busey.
Comédia. Um grupo de amigos solteirões
e fixados por sexo organiza um bolão. Leva toda a grana que a turma está juntando
aquele que se casar por último. Duração:
1h35. EUA/2001. Censura: 14 anos.
Circuito: Star Center Shopping 2, Star
Penha 3, Star Italpu 4, Shopping Nllópolis Square 3, New York 14. Grande Rio 3.
Downtown 11, Carioca Shopping 8, Art
West Shopping 5, Art Norte Shopping 1,
Art Unigranrio 2
0 GRILO FELIZ - Animação de Walbercy Ribas.
Comédia infantil. Duração: 1h20. Brasil/2001. Censura: livre. ??
Circuito. New York 9. Carioca Shopping 6
HIMALAIA - Himalaya, 1'enfance d'un chef - De
Eric Valli. Com Karma Tensing e Nyama
Lama.
Drama. Numa distante vila do Himalaia, o líder da região morre num acidente de viagem. Seu pai acusa o melhor amigo do rapaz, Karma, de ser o responsável pela tragédia. Duração: 1h49. Nepal/Reino Unido/França/Suíça/1999. Censura: 14 anos. ??
Circuito: Estação Barra Polnt 1.
INFIEL-Trolüsa - De Liv Ullmann. Com Lena
Endre, Erland Josephson e Krister Henriksson.
Drama pesadão. Duração: 2h35. Suécia/2000. Censura: 16 anos. +*
Circuito: Casa França-Brasll.
AS LUZES DE UM VERÃO - A Ia verticale de l'été De Tran Anh IHung. Com Tran Nu Yen-Khe.
Drama. Há três coisas boas neste filme: as
paredes, as plantas e Lou Reed. Duração:
1h52. Vietnã/França/2000. Censura: 14
anos. ??
Circuito: Estação Paço.
MAIS QUE 0 ACASO - Bounce - De Don Roos.
Com Ben Affleck, Gwyneth Paltrow e Joe
Morton.
Romance bonitinho. Duração: 1h47. EUA/2000. Censura: 12 anos. *
Circuito: New York 16.
MEMÓRIAS PÓSTUMAS - De André Klotzel.
Com Reginaldo Faria, Petrônio Gontijo e
Sônia Braga.

PROGRAMA
Comédia. Brás Cubas é um homem ordinário
que, depois de morto, resolve contar ao públlco a história de sua vida banal. Duração:
1h42. Brasll/2000. Censura: 12 anos. **
Circuito: Downtown 5, Botafogo Prata 1,
Carioca Shopping 2. Estação Botafogo 3.
MOULIN ROUGE: AMOR EM VERMELHO • Moulln
Rouge: love In red - De Baz Luhrmann. Com
Nicole Kldman, Ewan McGregor E John
Legulzamo.
Musical. Na Paris do cancan, um jovem e
talentoso escritor inglês tenta fazer carreira
com uma peça para a famosa boate Moulin
Rouge. Duração: 2h08. EUA/2001. Censura: 12 anos. ****
Circuito: Espaço Rio Design 3, Star Center Shopping 4, Top Clne Petrópolis 1,
New York 4, New York 13, Roxy 1, Palácio 2. São Luiz 2, Rio Sul 2. Leblon 1,
Via Parque 5, Recreio Shopping 2,
Shopping Tljuca 1, Iguatemi 1, Norte
Shopping 1, Nova América 5, Ilha Plaza
2, Icaraf, Downtown 10, Botafogo Praia
5, Carioca Shopping 7, Art West Shopplng 2, Espaço Unlbanco 1.
NELSON GONÇALVES - De Ellzeu Ewald.
Com Alexandre Borges. Júlla Lemmertz e
Taumaturgo Ferreira.
Drama. A história de Nelson é uma mlstura de dramatização e cenas de arquivo,
com depoimentos do próprio cantor e entrevistas de seus amigos. Duração: 1h12.
Brasil/2001. Censura: 16 anos. **
Circuito: Novo Jóia.
A NOVA ONDA DO IMPERADOR - The emperor's
new groove - De Mark Dlndal. Animação
de Walt Disney. Vozes de David Spade,
John Goodman e Eartha Kltt. Nas versões
dubladas vozes de Selton Mello. Marieta
Severo e Humberto Martins.
Desenho.. EUA/2000. Censura: livre. ???
Circuito: Downtown 9. Carioca Shopping 1.
NOVE RAINHAS - Nueve reinas - De Fablán
Belinsky. Com Ricardo Darín, Gastón
Pauis e Leticia Bredice.
Aventura. Dois vigaristas, um mais experiente e o outro em início de carreira, se conhecem nas ruas e resolvem unir forças para aplicar um grande golpe. Duração: 1h55.
Argentina/2000. Censura: 12 anos. ??
Circuito: Art Fashlon Mall 1, Estação
Barra Polnt 2, Novo Jóia.
PÃO E TULIPAS - Pane e tullpanl - De Silvio
Soldini. Com Lfcia Maglietta, Bruno Ganz
e Giuseppe Battiston.
Comédia. Rosalba, uma dona de casa de
Pescara, Itália, está viajando numa excursão de ônibus com sua família. Ao parar
em um restaurante de beira de estrada,
ela é esquecida pelo marido e pelos filhos.
Duração: 1h55. ltália/França/2000. Censura: 12 anos. ??
Circuito: Espaço Rio Design 2, Instituto
Moreira Salles, Espaço Leblon de Cinema.
A PARTILHA - De Daniel Filho. Com Gloria
Pires, Andréa Beltrão, Paloma Duarte e Lilia Cabral.
Comédia dramática. Quatro irmãs de temperamentos bem diferentes voltam a se
reunir quando sua mãe morre. Duração:
1h33. Brasil/2001. Censura: 12 anos. **
Circuito: Cândido Mendes, Star Guadalupe 2.
PEQUENOS ESPIÕES • Spy klds - De Robert
Rodriguez. Com Antonio Banderas, Carla
Gigino e Alexa Vega.
Aventura. Duração: 1h28. EUA/2001. Censura: livre. ?
Circuito: New York 7.
PLANETA DOS MACACOS - Planet of the apes De Tim Burton. Com Mark Wahlberg, Tim
Roth e Helena Bonham Carter.
Ficção cientifica. Uma estação espacial
americana treina chimpanzés para pilotar
naves. Um dos macacos se perde numa
missão e seu treinador, o astronauta Leo
Davidson, segue para o espaço a fim de
procurar o bichinho. Duração: 2h. EUA/2001. Censura: 12 anos. ?
Circuito: Ilha Auto Clne, Star Center
Shopping Rio 3, Cine Teatro Alcântara,
New York 8, Nova América 2, Madurelra
Shopping 4, Grande Rio 6, IguaçuTop 2,
Bay Market 1. Largo do Machado 2,
Downtown 1, Botafogo Praia 1, Carioca
Shopping 3, Art West Shopping 6.
POKÉMON 3 - Pokémon 3 - Animação de Michael Haigney.
Desenho. Duração: 1h31. Japão/2001.
Censura: livre. ?
Circuito: Madurelra Shopping 4. Grande
Rio 2, Iguaçu Top 1.
QUE MULHER É ESSA? • One nlght at McCool's
- De Harald Zwart. Com Michael Douglas.
Liv Tyler e Matt Dillon.
Comédia. Duração: 1h33. EUA/2001. Censura: 14 anos. ?
Circuito: Star Italpu 1, Top Clne Leopoldina 1. Shopping Nilópolis Square 2.
RUGRATS EM PARIS, OS ANJINHOS - Rugrats In
Paris, the movle - De Stig Bergovist e Paul
Demeyer.
Desenho animado. Duração: 1 h18. EUA/2000. Censura: livre. **
Circuito: New York 17, Botafogo Praia 2.
A SENHA: SWORDFISH - Swordflsh - De Domi- ^
nic Sena. Com John Travolta, Hugh Jackman e Halle Berry.
Aventura. John Travolta é um homem misterioso e perigoso decidido a roubar 9,5 biIhões de dólares do governo esquecidos
em um banco. Duração: 1h39. EUA/2001.
Censura: 14 anos. ??
Circuito: Star Rio Shopping 3, Star Guadalupe 1, Star Italpu 3, Top Cine Petrópolis 2, New York 2, New York 15, Iguateml 5, Grande Rio 2, Iguaçu Top 1, Bay
Market 4, Largo do Machado 2, Downtown 7, Botafogo Praia 2, Carioca Shopplng 1, Art West Shopping 4.
SHREK • Shrek - desenho animado de Andrew Adamson e Vicky Jenson. Vozes de
Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Dlaz. Nas versões dubladas, voz de Bussunda (Shrek).
Desenho. Duração: 1h30. EUA/2001. Censura: livre. ???
Circuito: New York 6.
SPOT, UM CÃO DA PESADA ¦ Spot - De John
Whitesell. Com David Arquette, Michael
Clarke Ducan e Leslie Bibb.
Comédia. Um carteiro vivo orgulhoso de
sua habilidade em lidar com qualquer tipo

de cachorro. . Duração: 1h37. EUA/2001.
Censura: livre. •
Circuito: Clne Teatro Alcântara, Top Clne
Leopotdlna 2, New York 10.
SUNSHINE • 0 DESPERTAR DE UM SÉCULO •
Sunshlne - de István Szabó. Com Ralph
Fiennes, Rosemary Harrls e Rachel Weisz.
Drama, A trajetória de uma família Judia
através de três gerações que testemunharam a decadência do Império Austro-húngaro. Duração: 3h. Áustrio/Canadá/Alemanha/Hungria/1999. Censura: 14 anos. **
Circuito: Clneclube Laura Alvlm 3
TABU • Gohatlo - de Naglsa Oshlma. Com
Takeshl Kitano, Shinji Takeda e Tadanobu
Asano.
Drama. A história de um grupo de lutadores
japoneses com dúvidas a respeito da própria
sexualidade. Duração: 1h53. Japâo/França/lnglaterra/2000. Censura: 18 anos. *?
Circuito: EstaçSo Barra Polnt 1.
TREZE DIAS QUE ABALARAM 0 MUNDO - Thlrteen days - De Roger Donaldson. Com Kevln
Costner, Bruce Greenwood e Steven Culp.
Drama. Duração: 2h2S. EUA/2000. Censura: 12 anos. *
Circuito: Art Bauhaus.
MOSTRA
CURTA PETROBRAS ÀS SEIS/CURTA 0 SEGUNDO TEMPO - A revolta do videotape, de Rogérlo de Moura, SP/2001. Artigo 25, de
Marcos Fábio Katudjlan, SP/1995. Rádio
gogó, de José Araripe, BA/1999. Grátis.
Circuito: Casa França-Brasll: 18h.
CURTAS NO CENTRO - Os lilhos de Nelson,
de Marcelo Santiago. Brasil/2000.
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil:
6", às 14h30 e 17h. sáb. e dom., às 17h.
12® FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS DE
SÃO PAULO - Sáb., às 20h, Destaque 2.
Helgoland, Linha cruzada, A seguir,
Coração ligado, coração partido, E agora,
a felicidade, às 22h, Mix Brasil 2: Encontro
no caló, F, O guardião do banheiro, Baby.
A prece de Kalin. Legendas em português
Circuito: Clneclube Laura Alvlm 1.
12» FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS DE
SÃO PAULO - Sáb., às 21 h, Agnès Varda 2.
Salve os cubanos, Elsa, a rosa, Tio Yanco,
Panteras negras. Legendas em português.
Circuito: Espaço Leblon de Cinema.
.
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0 AVARENTO
Teatro Miguel Falabella, Av. Dom Hélder
Câmara, 5332, 2o piso, Norte Shopping,
Del Castilho (2595-8245). Cap.: 460 pessoas. 5" a sáb., às 21 h, e dom., às 19h30.
R$ 20 (5", 6* e dom.) e R$ 25 (sáb.).
CALENDÁRIO DA PEDRA
Teatro Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 180, Copacabana (25470156), Cap.: 300 pessoas. 5° a sáb., às
21h, e dom., às 20h. R$ 10.
CAMBAIO - De Adriana Falcão e João Falcão.
Direção de João Falcão.. Músicas de Chico
Buarque e Edu Lobo. Um popstar e um cambista se apaixonam pela mesma mulher.
Teatro Odylo Costa Filho/Campos da
Uer|, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã (2294-3399). Cap.: 1.100 pessoas.
6", às 21 h. sáb., às 18h30 e 21h, e dom.,
às 18h. R$ 10. Duração: 1 h 15.
DIÁLOGO DOS PÊNIS - Texto e direção de
Carlos Eduardo Novaes. Com Roberto Frota e Hélio Ribeiro. Dois amigos conversam
sobre mulheres e o que pensam delas.
Casa do Riso, Rua Adalberto Ferreira, 32,
Leblon (2274-4022). Cap.: 200 pessoas. 6°
e sáb., às 21 h, e dom., às 20h. R$ 20 (6"
e dom.) e R$ 25 (sáb.).
FRANCISCO DE ASSIS,UM MUSICAL DE CIRO
BARCELOS
Teatro Serrador/Sala Brigltte Blalr, Rua
Senador Dantas, 13, Centro (2220-5033).
Cap.: 350 pessoas. 6™ e sáb., às 19h, e
dom., às 18h. R$ 15.
LEITURA DRAMATIZADA - Julia mãe, direção
de Caco Coelho. Com Giulia Gam e atores
do Ciclo de Estudos Dramáticos.
Saião Nobre do Palácio do Catete/Museu
da República, Rua do Catete, 153, Catete
(2558-6350). 6" e sáb., às 17h. Grátis.
MORTE E VIDA SEVERINA - De João Cabral
de Melo Neto. Direção de Luiz Fernando
Lobo. Com Gilberto Miranda e a Cia. Ensaio Aberto. A peça destaca questões atuais como a fome e a luta de classes.
Teatro João Caetano. Praça Tiradentes,
s/n». Centro (2221-1223). Cap.: 1.222. 5« a
dom., às 19h. R$ 15.
SINFONIA METÁSTASE - Texto e direção de
Roberto Alvim. Com Luciana Borghi, Carla
Ribas e outros.
PraParafso, PraTeatro Carlos Gomes/Sala Paraíso,
Tiradentes,
s/n", Centro (2232(2232ça
ga
Centro

8701).Cap.: 40 pessoas. 5o a sáb., às 19h,
e dom., às 17h. R$ 5. Até 16 de setembro.
TODO MUNDO AMPLIA A PARANÓIA QUE CRIA.
Café Cultural, Rua São Clemente, 409,
Botafogo (2286-2648). Cap.: 50 pessoas.
Sáb., às 21h, e dom., às 20h. R$ 10. Até
30 de setembro.
TODO MUNDO TEM PROBLEMAS (SEXUAIS) - .
Teatro Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 824, Ipanema (2523-9794). 6o e sáb.,
às 21h30, e dom., às 20Í130. R$ 25 (6" e
dom.) e R$ 30 (sáb.).
TOM CAVALCANTE .
Canecão, Av. Venceslau Braz, 215, Botalogo (2543-1241). Cap.: 1.000 pessoas. 5",
às 21li30, 6" e sáb., às 22h, e dom., às
20h30. R$ 20 (arquibancada), R$ 30 (lateral), R$ 35 (setor C), R$ 40 (setor B) e R$
50 (setor A). Duração: 1h30.
EM CARTAZ
ACREDITE, UM ESPÍRITO BAIXOU EM MIM
Teatro dos Grandes Atores/Sala Verme. lha, Shopping Barra Square, Av. das Américas, 3555, Barra da Tljuca (3325-1645).
5° a sáb., às 21 h, e dom., às 20h. R$ 15
(5°). R$ 20 (6» e dom.) e R$ 25 (sáb.). Até
setembro.
ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO
Fundição Progresso/Espaço 8, Rua dos
Arcos, 24, Lapa. reservas pelo telefone
9817-2265. Cap.: 50 pessoas. 5S e 6", às
20h, sáb. e dom., às 18h e 20h. R$ 15 (5°
e 6°) e R$ 20 (sáb e dom.). Duração: 1h20.
Até 30 de setembro.
ARPAD & VIEIRA: RETRATO DE UM AMOR Casa França-Brasll, Rua Visconde de liaboral, 72, Centro (2253-5366). 5" e 6", às
18h, sáb. e dom., às 17h. R$ 10 (sáb.) e
Grátis (dom.), (com direito a visitar a exposição). Duração: 40 min. Até 30 de setembro.
0 BEIJO NO ASFALTO- De Nelson Rodrigues.
Direção de Marcus Alvisl. Com Marcelo
Serrado, Alessandra Negrini e outros. A
desventura de Arandlr, um su|eito bem casado que vê sua vida virar do avesso depois de um beijo na boca de um homem.
Teatro Carlos Gomes, Praça Tlradentes,
s/n" , Centro (2232-8701). 5" a sáb., às 21h,
e dom., às 19h. R$ 10 (5" e 6») e R$ 15 (sáb.
e dom.). Duração: 1h20. Até 30 de setembro.
BOEING-BOEING
Teatro Clara Nunes, Shopping da Gávea,
Rua Marquês de São Vicente, 52, 3o piso,
Gávea (2274-9696). Cap.: 480 pessoas. 5"
a sáb., às 21h30. e dom., às 20h30. R$ 20
(5"), R$ 25 (6° e dom.) e R$ 30 (sáb.). Duração: 1h25. Até setembro. Ingressos a domie filo pelos telefones 2285-2718.
BROADWAY BLUES - A FANTÁSTICA VIDA DE
TENNESSEE WILLIAMS
Teatro da Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93, Flamengo (2557-8102). 6° e sáb.,
às 21h30. e dom., às 19h30. R$ 15h. Duração: 1h20.

5o a sáb., às 21h, e dom., às 20h. R$ 15.
Até 9 de setembro.
FRISSON-O MUSICAL
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187,
Centro (2220-8394). 6" o sáb., às 19h30, e
dom., às 1 Bh. R$ 20.
0 GORDO E 0 MAGRO VÃO PARA 0 CÉU
Teatro do Planetárlo/Marla Clara Machado, Av. Padre Leonel Franca, 240, Gávea (2239-5948). 6" e sáb., às 23h. R$ 10.
Até 6 de outubro.
HENRIQUE IV
Teatro Vllla-Lobos/Espaço 3, Av. Princesa
Isabel, 440, Copacabana (2275-6695). 5* a
sáb., às 21 h, e dom., às 20h. R$ 1,99 (5») e
R$ 10 (6° a dom.). Até 9 de setembro.
0 HOMEM PÕE E A MULHER DISPÕE
Teatro do Museu da República, Rua do
Catete, 153, Catete (2558-5350). 6» e
sáb., às 21 h, e dom., às 20h30. R$ 10. Até
16 de setembro.
0 HOMEM QUE VIU 0 DISCO VOADOR
Casa da Gávea, Praça Santos Dumont,
116, Gávea (2239-3511). 5" a sáb., às
21 h, e dom., às 20h. R$ 20 (5a, 6" e dom.)
e R$ 25 (sáb.).
0 IRRESISTÍVEL SENHOR SLOANE
Teatro Posto 6, Rua Francisco Sá, 51,
Copacabana (2287-7496). 5" a sáb., às
21h, a dom., às 20h. R$ 10 (5' e 6") e R$
12 (sáb. e dom.).
LEMBRANÇAS DE UM VERÃO
Teatro Vannuccl, Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea (2274-7246). 6" e sáb.,
às 18h30. R$ 15. Até 27 de outubro.
MÃO NA LUVA - De Oduvaldo Vlanna Filho.
Direção de Amir Haddad. Com Maria Padllha e Pedro Cardoso. Um casal questiona
o casamento em meio aos acontecimentos do pais no fim dos anos 60.
Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea,
Rua Marquês de São Vicente, 52. 2" piso.
Gávea (2274-9895), 5° a sáb., às 21 h, e
dom., às 20h. R$ 20 (5* e 6"), R$ 25
(dom.) e R$ 30 (sáb.). Até 28 de outubro.
A MEMÓRIA DA ÁGUA - De Shelagh Stephenson. Direção de Felipe Hirsch. Com
Andréa Beltrão. Eliane Giardini, Ana Beatriz Nogueira e outros. O reencontro de
três irmãs para o velório da mãe provoca
uma catarse familiar.
Teatro das Artes, Rua Marquês de São
Vicente, 52, 2o piso, Shopping da Gávea,
Gávea (2540-6004). 5" a sáb., às 21 h. e
dom., às 20h. R$ 20 (5»), R$ 25 (6" e
dom.) e R$ 30 (sáb.). Ingressos a domicílio pelos telefones 2285-2718.
A MULHER DO KLÉBER
Café do Teatro Gláuclo Glll, Praça Cardeal Arcoverde, s/n°, Copacabana (25477003). 4" a sáb., às 18h30. Duração: 50
min. R$ 10. Até 29 de setembro.
PARA ACABAR DE VEZ COM 0 JULGAMENTO
DE ARTAUD
Casarão Cultural dos Arcos, Av. Mem de
Sá, 23, Lapa (9254-5297). Cap.: 120 pessoas. 5" a sáb., às 19h. R$ 10. Até 30 de
setembro.
UM PIJAMA PARA SEIS
Teatro dos Grandes Atores/Sala Azul,
Shopping Barra Square, Av. das Américas,
3555, Barra da Tijuca (3325-1645). 5a a sáb.,
às 21h30, e dom., às 20h30. R$ 15 (5n), R$
20 (6" e dom.) e R$ 25 (sáb.). Até setembro.
POR FALTA DE ROUPA NOVA, PASSEI 0 FERRO
NA VELHA
Teatro América, Rua Campos Sales, 118,
Ti|uca (2567-1572). 6» e sáb., às 21h30, e
dom., às 21 h. R$ 16. Até setembro.
UM PORTO PARA ELIZABETH BISHOP - De
Marta Góes. Direção de José Possi Neto.
Com Regina Braga. A história da poeta
norte-americana, nos quinze anos em que
morou no Brasil.
Teatro Adolpho Bloch, Rua do Russel,
804, Glória (2558-2570). 5" a sáb., às 21 h,
e dom., às 19h. R$ 20 (5" a dom.).
0 PROVOCADOR @
Teatro Glória, Rua do Russel, 632, Glória
(2555-7262). Cap.: 350 pessoas 5' a
sáb., às 21 h, e dom., às 20h. R$ 10 e R$
50 (4" fileira, com direito a um CD com
poesias de Fernando Pessoa lidas por Antonio Abujamra e uma camiseta). Duração:
1h15. Até 30 de setembro.
QUANDO A LIBIDO ATACA
Café do Teatro Gláuclo Glll, Praça Cardeal
Arcoverde, s/ng, Copacabana (2547-7003).
6a e sáb., às 23h. R$ 5. Até setembro.

120 pessoas. 5" a sáb., às 21 h. e dom., às
20h. R$ 15. Duração: 55 min.
SOUTH AMERICAN WAY • CARMEN MIRANDA, 0
MUSICAL - De Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa. Direção de Miguel Falabella.
Com Stella Miranda, Soraya Ravenle e outros. O musical mostra a trajetória de Carmen Miranda em várias fases da sua vida.
Teatro Scala, Rua Afrânio de Melo Fran- ,
co, 296, Leblon (2239-4448). 5" a sáb., às
21h, e dom., às 19h. R$ 30 (5"), R$ 35 (6"
e dom.), R$ 40 (sáb.) e R$ 20 (mezanlno,
todos os dias).ingressos a domicilio pelos
telefones 2285-2718.
TERROR EM COPACABANA - 0 FUMANCHU E 0
ESTRANGULADOR DE COPACABANA
Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel,
440, Copacabana (2275-6695). 6" e sáb.,
à meia-noite. R$ 10.
TERROR NA PRAIA
Teatro Glãuclo Glll, Praça Cardeal Arcb- '
verde, s/n°, Copacabana (2547-7003). 6a e
sáb., à meia-noite. R$ 10. Duração: 1h30.
TIMES SQUARE
Asa Branca, Av. Mem de Sá, 17, Lapa
(2224-2342). Sáb. e dom., às 19h. R$ 20.
Até setembro.
EA VIDA CONTINUA
Casa de Cultura da Estáclo de Sá, Av. •
Érlco Veríssimo, 359, Barra da Tl)uca
(2494-1023). 6" a dom., às 21h. Grátis.
VISITANDO 0 SR. GREEN - De Jeff Baron. Dlreção de Elias Andreato. Com Paulo Autran e Cássio Scapin. Jovem executivo
Ross Gardiner, é condenado a prestar ser*
viços comunitários ao velho Sr. Green
após tê-lo atropelado.
Teatro do Leblon/Sala Marflla Pêra, Rua
Conde Bernadotte, 26, Leblon (2511 -2791).
Cap.: 482 pessoas. 5" a sáb., às 21 h, e
dom., às 19h. R$ 20 (5«), R$ 25 (61 e dom.)
e R$ 30 (sáb.). Até 30 de setembro. Ingressos a domicílio pelos telefones 2285-2718.
ÚLTIMOS DIAS
HANDBAG
Casarão Cultural dos Arcos, Av. Mem de
Sá, 23, Lapa (9254-5297). Cap.: 120 pessoas. 5° a sáb., às 20h30, e dom., às 20h.
R$ 15. Até 2 de setembro.
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CIRCUITO BRASIL TELECOM DE DANQA - O ;
projeto reúne grupos de dança de diferen- •i
tes regiões do país para mostrar seus ultimos espetáculos. Hoje, o Grupo Cena 11. 1
(Florianópolis) apresenta Violência, de
Alejandro Ahmed.
Conjunto Cultural da Caixa/Teatro Nelson Rodrigues, Avenida Chile, 230 (entrada pela Rua República do Peru, s/n5),
Centro (2262-0942), 4» a dom., às
19h30. R$ 10. Estudantes e idosos pagam meia. Até 9/9.
CULLBERG BALLET - Na terceira atração da
série Antares Dança 2001, a companhia.sueca apresenta o clássico balé O lago
dos cisnes, na versão do coreógrafo Mats
Ek, inédito no Brasil.
Teatro Municipal, Praça Floriano, s/n°, Cinelândla, Centro (2262-3935). Sáb, às
21 h. R$ 20 (galeria), R$ 60 (balcão simpies) e R$ 120 (platéia e balcão nobre).
Capacidade: 2.350 pessoas.
2X1 - Duas companhias dividem o mesmo
espaço. O Núcleo de Pesquisa Corporal
em Dança para Atores apresenta
SxDança, seu primeiro espetáculo. E a
Companhia Márcia Pinheiro apresenta o ,
balé A viagem, que procura retratar o uso de drogas no mundo contemporâneo.
Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete;
338, Catete (2265-9933). Sáb., às 20h30,
e dom., às 19h. R$ 6 e R$ 3 (estudantes e ¦
pessoas com mais de 65 anos). Capaclda-^
de: 127 pessoas.

CASAMENTOS...
Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel,
440, Copacabana (2275-6695). 5o a sáb.,
às 21 h, e dom., às 19h. R$ 15 (6B), R$ 20
(5" e dom.) e R$ 25 (sáb.). Duração: 1h25.
COLE PORTER: ELE NUNCA DISSE QUE ME
AMAVA
Teatro do Leblon/Sala Fernanda Montenegro. Rua Conde Bernadotte, 26, Leblon
(2511-2791). 5" a sáb., às 21 h, e dom., às
20h. R$ 30 (5", 6" e dom.) e R$ 35 (sáb.).
Ingressos a domicílio pelos telefones
2285-2718.
COPENHAGEN
Casa da CISncla, Rua Lauro Muller, 3, Botafogo (2542-7494). Cap.: 120 pessoas. 6'
e sáb., às 20h30, e dom., às 20h. R$ 20.
Até 28 de outubro.
UM DIA DAS MÃES - Texto e direção de Flávio Marinho. Com Eva Wilma, Giuseppe
Oristanio e outros. Mãe autoritária, distante e fria recebe os dois lilhos para almoçar
no dia das mães.
Teatro Vannuccl, Shopping da Gávea, Rua
Marquês de São Vicente, 52, 39 piso, Gávea
(2274-7246). 5" a sáb., às 21 h30. e dom., às
19h. R$ 25 (5», 6' e dom.) e R$ 30 (sáb.).
III— Mill 111 Hi
DUSSEKOLÂNDIA
Porão da Casa de Cultura Laura Alvlm,
SHOWS
Av. Vieira Souto, 176, Ipanema (2247AVON WOMEN IN CONCERT - Na quarta edi6946). 6" e sáb., às 21h30, e dom., às
ção do evento que homenageia as mulhe20h30. R$ 15. Até 30 de setembro. O esres, apresentação da The Women's Phlpetáculo começa rigorosamente no horálharmonic de São Francisco e das cantorio e não será permitida a entrada de reras Nana Caymmi, Leila Pinheiro e Danie-,
tardatários.
Ia Mercury. As peças serão todas de Vinícius de Moraes.
ESPERANDO GODOT - De Samuel Beckett. Di- RETALHOS PARA UM RECITAL
reção de José Celso Martinez Corrêa. Com Teatro Vllla-Lobos/Espaço 2, Av. Prince- Posto 2 da Praia de Copacabana. Sáb.,
às 19h. Grátis.
Alulslo de Abreu, Otávio Muller e outros. Dois sa Isabel, 440, Copacabana (2275-6695).
5n a sáb., às 21 h, e dom., às 20h. R$ 10.
mendigos aguardam a chegada de Godot.
BENA
LOBO - No show Nada virtual, o canTeatro 1 do Centro Cultural Banco do Até 30 de setembro.
tor e compositor interpreta músicas do CD
Brasil, Rua Primeiro de Março, 66, Centro
músicas de seu pró-,
(3808-2000). Cap.: 141 pessoas. 4" a SERMÃO DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS - De homônimo e adianta de
Padre Antônio Vieira. Direção de Moacir xlmo álbum, Sangue índio.
dom., às 18h. R$ 10. Até 23 de setembro.
Chaves. Com Pedro Paulo Rangel e Josie Mistura Fina, Avenida Borges de MedeiFOSCO AVELUDADO CANTA DISCOTECA DO Antello. Uma reestréia. O sermão trata do ros, 3.207, Lagoa (2537-2844). Sáb., às
21h30. R$ 25. Capacidade: 183 pessoas..
destino do ser humano.
CHACRINHA
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Leonei
. ,
Alvim, Av.
av.leatro
ao Planetário,
Kianeiano, Av.
Teatro do
(Jasa de Cultura
Uultura Laura Alvlm,
Teatro Casa
Teatro
.
©
Via pigina
Cap.;
Contlllll8
Continua na
Franca,
240, Gávea
G&vea (2239-5948). Cap.;
Vieira Souto, 176, Ipanema
Ipanema
240,
paQina 8
(2247-6946).

"UM
LUGAR CHAMADO NOTTING HILL
DOS CRIADORES DE
HOJE
FASHION MALL
MALI
rjrri
ART fAãjiOH
ART OUALITY
QUALITY I
???
?
??
??
EHSJ i
??
iL
??
???
LhJ
[£]
AGORA
ART NORTE SHOPPING
I1"""-! FOLHA
DO BRASIL
JORNAL
DE SAO
PAULO
JORNAL
FOLHA——
SÃO
PAULO
TTSiSJ2r
IU»iS«
Biwes
O OLOBO
HiWffl
SHOPPING
ooio«o
BMKW
ART WEST SHOPPING
ART
UNIGRANRIO
ARTUNIGRANRIO
VIA PARQUE
RENEE
RENEE
RENÉE ZELLWEGER HUGH GRANT COLIN FIRTH
RECREIO
Distante.
LGO.
00 MACHADO
LGO.OOMACHADO
PAlÁaO
Indisponivel.
Indisponível.
O DOi DA PREMONIÇÃO SHOPPING TIJUCA
. ..
TIJUCA
, Frfgida.
AMERICA
NOVA AMÉRICA
dn
(H**/Mt uma rtutdi...)
SHOPPING
i
MADUREIRA SHOPPING
BAY MARKET
MARKET
'
GRANDE RIO
RIO
^1
IGUAÇU TOP
TOP
top QNE LEOPOtDINA
CINEMARK-DCWNTOWN
CWEMARK-BOTAFOGO
f .^jf
CIIEMARK-CARIOCA
CIIEMARK CARIOCA V^M|~
/ST :^^BV;
UCIMYORK

CATE
BLAWCHETT
ilNDICAD'

BUFO
anzani

mm

BRIDGETJONES
WARN)
DE BRIDGETJONES
DIAMO DE
DE
0 MÁRIO
(BridptJonM'i Diary)
(BfMgtfJorwrtDtary)
levou um bolo ou se deu bem.
seproduziu,
levou
Para quem j£
já se
-MWIJNU'lHMr !
turnmiKITI
mi in wiMiiwr!
HHHUUIMIIIITI
TMJUMIWr
HHUUUIIMS
mhhm wmm
(MM urn
iiik »_.«•
himuiui < viuui
1IIU wtowm
KÜiZHlWUH m
uitmui
newts
IMimUl
NCMSIIMUMIi
U*IVUUinCiniSSTHIMmlIMUllUIIUSnnn.MiM.WWllKllILi
IIMim MM
HCMKIt
FlHflM
ISHTBIKMHBHIIMIMMIH
IlHM
nmB
HCiLBB
flfMK
1SP1TB
taUCHB
BUM1KWCI
fSBUMAfl
OUStN -IPtTDOI
^rtTDCI NIK
flMU
JMS •mKM (III
liTMN lilt
NTlt
Hlli HBUCUa
(lyiUJHI!.—KMUIXttl
UM CUStN
JIUNUHlIt
JIM NIMHII
Mimillll
"imiiBimi
"tbhirm
mhs
twit
mis MM
mm MB
um
mm
mmw MIR
IBM MR
ihkh
atinei
st
km MUM
ibmm
aiHiti SMII
semi
ihmm WHHI
HIM
sihhi
jurou
sisiimi
bjhhi (HM
imhk "IBM
jtctsm BIIIUII
sisiiui""iiMifTMi
JSSNMM
¦siiinu JHBM
"•IIMIfTMl
r~==r»
=r-B
s=<fi ™-b
=r-B
I
«W?« ««"
JOUIUMUnMUI"7SUIMUtMI
rillNII jwuiiad
JHUHMUffl*JI"S!UHIWHII
UTmKi ^ssittM mini ts=^i
tilt
(lltlllim
•— BES fflKss
(lit riimii
H9T "•IIMIfTMI
>**1'"" www.ulp.com.br B~~¦©"&
iwi
tmm mmeM
amem C*»,wj^ www.ulp.com.br
W*"
II :
ft
sua
satide.
à
saúde.
cauur danos
Brldget pode causar
ALERTA: Adotar o estilo de vida de Bridget
ASSISTA

NOS

MELHDRE5

CINEMAS

-

CDNSULTE

ROTEIRO

BTfrVT^K<7rrV7T^V331Tri!<Va}nT?tf7y!f?H'
HOJE, SOMENTE NOS CINEMAS
IjjflHIflfilSEHiyykUllMUVBlHHiAiilflHHAflMHflB ^

3

JORNAL DO BRASIL

SÁBADO, Io DE SETEMBRO DE 2001

B
PROGRAMA

CANTORAS do rádio - Com as cantoras
Garmélla Alves, Carmlnha Mascarenhas,
Ellen de Lima e Violeta Cavalcante.
Cjafé Teatro Arena, Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana (2235-5348). 5° a
s<ib., às 21h e dom., às 18h. R$ 30 (5», 6»
eí dom.) e R$ 35 (sáb.). Capacidade: 250
Ressoas.
t
CAUBY PEIXOTO - O cantor Interpreta sucessos acumulados em seus 51 anos de
carreira como Luzes da ribalta, Meiga presença, Mulambo e outros.
Teatro Municipal de Niterói. Rua 15 de
Novembro, 35, Centro (2620-1624). Sáb.,
às 21 h. R$ 25. Capacidade: 400 pessoas.
DOMINGUINHOS - O músico lança seu novo
CD, Lembrando de você. O evento conta
ainda com uma aula de forró e shows dos
grupos Forró na Contramão e Trio Nordestino.
Malagueta. Rua Carneiro de Campos, 31,
São Cristóvão (2589-6053). Sáb., às 23h.
R$ 13.
ENGENHEIROS DO HAWAII - A banda apresenta repertório do CD 10.001 destinos.
Abertura do grupo Autoramas com temas
do disco Vida real.
Olimpo, Avenida Vicente de Carvalho,
1.450, Vila da Penha (2485-9797). Sáb.,
às 23h. R$ 10 (pista), R$ 12 (lateral especiai), R$ 15 (platéia). R$ 20 (vip) e R$ 25
(especial). Capacidade: 2.700 pessoas.
ESTAÇÃO DA MÚSICA/DOMINGUINHOS E BETH
CARVALHO - O projeto se encerra neste
sábado com shows de Domlnguinhos que
apresenta, entre outras, Sorriso cativante
b De volta pro aconchego. Em seguida,
sobe ao palco Beth Carvalho com seu
Pagode de mesa 2.
Praça Floriano, s/n®, Clnelândia. Sáb., às
13h30 e 15M30. Grátis.
JÓNGO DA SERRINHA - O grupo mescla música e dança.
Centro Cultural Carioca, Rua do Teatro.
Centro (2252-6468). Sáb., às 21h. R$
, 10. Capacidade: 200 pessoas.
JOYCE - A cantora e instrumentista reúne
sucessos incluídos nos CDs Astronauta ¦
canções de Elis e Tudo bonito, além de
inéditas do disco Gafieira moderna, recém-lançado no Japão e na Europa.
Sesc São Gonçalo. Avenida Presidente
Kennedy, 755, Estrela do Norte, São Gonçalo (2604-7557). Sáb., às 21 h. R$ 5 e R$
:3 (comerciários, estudantes e idosos).
LENY ANDRADE - Lançando o CD E quero
que a canção... seja você..., a bossanovista cantora homenageia o letrista Ronaldo
Bôscoli.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia, Centro (2532-4192). Sáb., às
20I130. R$ 15 (5") e R$ 20 (6o e sáb.). Estudantes pagam meia. Capacidade: 450
pessoas.
LEO GANDELMAN - O músico faz um apanhado de sucessos dos seus 21 anos de
carreira.
Garden Hall, Shopping Barra Garden, Avenida das Américas. 3255, Barra (2431-5527).
j Sáb., às 22h. R$ 25 (mezanino), R$ 40 (setores A e 0 e palco) e R$ 60 (camarote)
Márcio montserrat - Em show acústico,
o músico apresenta repertório de seu segundo CD, As mais lindas canções que eu
já cantei, além de sucessos de Chico
Buarque, Edu Lobo e Ivan Lins.
Vinícius, Rua Vinícius de Moraes, 39, Ipanema (2287-1497). Sáb., às 22b. R$ 15
(couvert) e R$ 0 (consumação). Capacidade: 90 pessoas.
MARIANNA LEPORACE E SHEILA ZAGURY - A
obra de Edu Lobo e Chico Buarque para o
teatro (O grande circo místico, O corsário
do rei e Dança da meia-lua) rendeu algumas das mais belas canções da Música
Popular Brasileira. A cantora Marianna
Leporace e a pianista Sheila Zagury pinçaram algumas faixas no disco São bonitas as canções.
Sala Funarte Sldney Mlller, Rua da Imprensa, 16, Centro (2297-6116 r/ 231).
Sáb., às 18h30. R$ 10 e R$ 5 (estudantes
e maiores de 65 anos). Capacidade: 250
pessoas.

MOVIMENTO CARIOCA - A terceira edição do
evento reúne os grupos Dread Llon, Bala
& Rockboys e Farofa Carioca. Após os
shows, arrasta-pé com o Trio Pé-de-Serra
e o DJ Xeleléu.
Fundição Progresso, Rua dos Arcos,
s/n», Lapa (2220-5070). Sáb., às 22h. R$
10 (antecipado nas lo|as PXC) e R$ 15 (na
hora). Capacidade: 4 mil pessoas.
MPB4 - No show Melhores momentos, o grupo resgata sucessos de seus 35 anos de
carreira. No repertório, canções de Tom Joblm, Aldor Blanc, Chico Buarque e outros.
Lona Cultural Elza Osborne, Estrada do
Rio do A, 220, Campo Grande. Sáb., às
22b. R$ 7 (antecipado) e R$ 10 (na hora).
Capacidade: 400 pessoas.
Lona Cultural João Bosco. Avenida São
Félix, 601, Vista Alegre (2482-4200). Sáb.,
às 20li30. R$ 10 (antecipado) e R$ 12 (na
hora). Capacidade: 600 pessoas.
MILLER TIME & BLUES - Terceira edição do
festival que homenageia ícones do blues
de todos os tempos. Hoje, o guitarrista RIcardo Giesta homenageia Cornell Dupree.
Espirito das ArteB, Cobal do Humaitá,
Rua Voluntários da Pátria, 448, Humaitá
(2579-4091). Sáb., às 22h30. R$ 8. Capacidade: 80 pessoas.
NAVEGAR FOI PRECISO - No espetáculo
poéllco-muslcal, Márcia Kaskus (atriz), Valérla Muniz (cantora) e Lene Bee (violão)
celebram os 500 anos do descobrimento
do Brasil.
Teatro do Museu da República, Rua do
Catete. 153, Catete (2558-6350). 6" e sáb.,
às 19h30 e dom., às 19h. R$ 7. Até 30/09.
TÂNIA MACHADO E CONVERSA DE BOTEQUIM
- A cantora, acompanhada por Ronaldo
(bandolim), Rogério (violão), Márcio "Hulck" (cavaquinho), Alexandre "Maionese"
(flauta) e Celsinho Silva (percussão), interpreta sucessos do samba e do choro.
Café Musical Carioca da Gema, Avenida
Mem de Sá, 79, Centro (2221-0043). Sáb.,
de 22h30 às 2h30. R$ 7 (couvert) e R$ 7
(consumação). Capacidade: 300 pessoas.
CLÁSSICO
ORQUESTRA PETROBRAS PRO MUSICA - O
concerto da orquestra, sob a regência de
Roberto Tibiriçá, marca a reabertura da
Sala Cecília Meireles. Solistas: José Carlos Cocarelli (piano) e Rosana Lamosa
(soprano). No programa, obras de Mozart,
Schumann, Villa-Lobos e Carlos Gomes.
Sala Cecília Meireles, Largo da Lapa, 47,
Lapa (2224-3913). Sáb., das 13h às 10h.
R$ 10 (balcão) e R$ 20 (platéia). Capacidade: 035 pessoas.

FESTA
AFRICÁLIA - O projeto, idealizado pelo africano Jean-Pierre, propõe a execução de
ritmos africanos como sacadé, zouk, biguini e reggae numa roupagem pop.
Casa Brasil-Nigéria, Avenida Mem de Sá,
39, Lapa (2222-4059). Sáb., às 22h30. R$
10 (com duas cervejas grátis).
SPECIAL NIGHT - Na festa de Ricardo Mello
o funk e o pagode estão excluídos. Os DJs
Marcelo Tabosa e Wamberson Santos animam a festa com dance, techno, flashback, rock, pop e forró. Comes e bebes liberados.
Casa Bosque da Gávea, Estrada da Gávea Pequena, 860, Gávea. Sáb., às 22h30.
R$ 35 (mulher) e R$ 45 (homem). Informação pelo telefone 2551-1310.
SUPERSONIC - FESTA PILOTO - Pré-estréia da
festa que, a partir do próximo dia 6, vai agitar as quintas do galpão. Nas carrapetas, o
DJ Fábio Maia vai de rock alternativo, triphop, hip-hop e breakbeats. Na pré-estréia
Fábio recebe os DJs Ricardo (do Empório),
Bira e Flávio (do projeto Andrenochrome).
Galpão, Rua Marques de Abrantes, 73,
Flamengo (2554-7858). Sáb., às 23h. R$
7. Capacidade: 200 pessoas.

BAILE
BAILE DO BALACOBACO - Sempre no primeiro sábado de cada mês, o baile será comandado pela orquestra Nlght Rio, do
maestro Silvio Barbosa, e pela DJ Ana R.
O Balacobaco, como sempre, terá bolero,
lorró, lê iê lê, salsa e samba. Participação
de Instrutores de dança.
Gafieira Elite, Rua Frei Caneca, 4, Cenlro
(232-3217). Sáb., às 22h30. R$ 9 (entrada)
e mesas grátis. Capacidade: 250 pessoas.
ESTUDANTINA MUSICAL - A gafieira promove
bailes todas as quintas, sextas e sábados.
No repertório, multa música brasileira, sucessos americanos, baladas Italianas, bolero e salsa. O salão, devidamente encerado, é um convite aos pés-de-valsa de plantão. Com a banda Shock Casual.
Praça Tiradentes, 79, Centro (25078067). Sáb., das 23h às 4h. Entrada a R$ 8
e mesas a R$ 6. Capacidade: 800 pessoas.
FORRÓ, PAGODE E SAMBA
PARAlBA do forró - O grupo comanda o
arrasta-pé que marca o lançamento da trllha sonora do filme 2000 nordestes, com
estréia marcada para o dia 7 de setembro.
Barraca Aconchego, Feira de São Crlstóvão. Sáb., às 20h. Grátis.
TRIBUTO A JACKSON DO PANDEIRO - Com as
bandas Raiz do Sana e Nossas Raízes
(formada por sobrinhos de Jackson do
Pandeiro).
Malagueta, Rua Carneiro de Campos, 31,
São Cristóvão (2589-6053). Sáb., às 22li.
R$ 12. As 50 primeiras mulheres não pagam. Xiboqulnha de graça até à meia-noite.
ítfit
CRIANÇA
TEATRO/ESTREIA
A BRUXINHA QUE ERA BOA - Volta ao cartaz o clássico de Maria Clara Machado
com a atriz Tathyane Goulart interpretando uma bruxinha que não consegue fazer
maldades.
Teatro do Leblon, Rua Conde Bernardotte, 26, Leblon (2274-3536). Sáb. e dom.,
às 17h. R$ 12.
CAÇTEL0 RÁ-TIM-BUM - TUDO PELO BEM DA
CIÊNCIA - Adaptação para o teatro da bem
sucedida série exibida na TV Cultura e Rede Brasil, que conta as tentativas do menino Nino para aprender Ciências e entrar
para a escola.
ATL Hall, Av. Ayrton Senna, 3.000, Via Parque, Barra da Ti|uca (2421-1331). Sáb., às
16h e dom., às 17h. R$ 60 (camarote e paico), R$ 40 (setor especial) a R$ 30 (platéia).
A COMÉDIA DA BICHARADA - O grupo Teatro
& Companhia volta aos palcos para contar
algumas das mais famosas fábulas de
Esopo onde animais ilustram falhas e virtudes humanas.
Centro Cultural Light/Palco do Bonde,
Rua Marechal Floriano, 168, Centro (22117468). Sáb. e dom., às 14h30. Grátis.
É PROIBIDO BRINCAR - O espetáculo mescla
ficção e fantasia para contar a história da
luta de um grupo de crianças pelo direito
de brincar e ser feliz.
Teatro Nós do Morro, Av. Presidente
João Goulart, 296, anexo à Escola Almirante Tamandaré, Vidigal. Sáb. e dom., às
18h e às 20h. R$ 1.
0 EQUILIBRISTA - Com movimentos acrobáticos e brincadeiras que desafiam o equlllbrio os atores mostram que viver é um risco, mas que vale a pena tentar.
Teatro do Sesc Tijuca, Rua Barão de
Mesquita, 539, Tijuca. Sáb. e dom., às
17h. R$ 5 .
A PORTA AZUL - Fábula musical baseada no
confo popular do Barba Azul que conta a
história de uma jovem que descobre a beleza camuflada pelo aspecto tenebroso de
um rico senhor.
Espaço Cultural Constituição, Rua da

Constituição. 34, Centro. Cap.: 53 pessoas. Dom., às 17h. R$ 5.
RÁDIO T, ATRAL"era- O musical Infantil resgata
a chamada
do rádio" com multo humor e Irreverência.
Espaço Zllka Sallaberry, Rua Álvaro Ramos, 394, Botafogo (2542-8002). Sáb. e
dom., às 16h30. R$ 10.
TEATRO/EM CARTAZ
AS ARTIMANHAS DE MOLIÈRE - Trechos de
diversas peças de Mollère montam um
painel burlesco da Intrigas, encontros e
desencontros.
Jardim do Museu da República, Rua do
Catete, 153, Catete (2285-6350). Cap.:
100 pessoas. Sáb. e dom., às 15h. Grátis.
Se chover não haverá espetáculo.
CASTELO DE SONHOS - Menina encontra em
um antigo livro um mundo repleto de magia que muda sua vida.
Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angéllca, 63, Ipanema (2267-7295). Cap.:
100 lugares. Sáb. e dom., às 17h. R$ 12.
CINDERELA - A história ganha humor na
adaptação de Maria Clara Machado encenada por atores e fantoches.
Teatro dos Grandes Atores/Sala azul,
Shopping Barra Square, Av. das Américas,
3.555, bloco 2, Barra da Tijuca (33251645). Cap.: 400 lugares. Sáb. e dom., às
17h30. R$ 12.
CYRAN0 DE BERINJELA - Poeta narigudo e
feioso se apaixona por uma donzela e usa
um amigo boa pinta para tentar conquistá-la.
Teatro Sesl, Av. Graça Aranha, 1, Centro
(2563-4166). Cap.: 350 lugares. Sáb. e
dom., às 17h. R$ 8.
AS CONFUSÕES DE JOÃO MINHOCA - Um
atrapalhado auxiliar de curandelro, ajuda a
filha de um fazendeiro a escapar de um
casamento arranjado.
Teatro Laura Alvim 1, Av. Vieira Souto,
176, Ipanema (2247-6946). Cap.: 250 lugares. Sáb. e dom., às 17h. R$ 10.
FESTA NA FLORESTA - Atores-cantores-bailarinos contam a história de um caçador
que desiste de matar os animais e tornase defensor da natureza.
Teatro das Artes, Shopping da Gávea,
Rua Marquês de São Vicente, , Gávea
(2540-6004). Cap.: 400 lugares. Sáb. e
dom., às 17h. R$ 12.
FLORISBELA EVENCESLAU - Os encontros e
desencontros entre dois palhaços apaixonados que vieram de um planeta onde não
há maldade.
Museu da República, Rua do Catete,
153, Catete (2285-6350). Cap.: 50 lugares.
Dom., às 16h. R$ 6, mais um quilo de alimento não perecível.
I PAGLIACCI - A ópera adaptada para crianças conta a história de uma atriz e seus três
amores. Para crianças a partir de 7 anos.
Teatro do Museu da República, Rua do Catete, 153, Catete (2558-6350). Cap.: 40 lugares. Sáb., 16h e 17h. Dom., às 16h30. R$ 10.
OU ISTO OU AQUILO - Adaptação teatral de
poemas de Cecília Meirelles pelo Grupo
Hombu.
Teatro do Planetário/ Maria Clara Machado, Av. Padre Leonel Franca, 240, Gávea (2239-5948). Cap.: 150 lugares. Sáb. e
dom., às 17h. Temporada popular: R$ 5.
0 PATINHO FEIO - A adaptação de Maria
Clara Machado conta a história de um patinho que se sente sozinho, incompreendido e rejeitado no mundo.
Teatro Clara Nunes, Shopping da Gávea,
Rua Marquês de São Vicente, 52/3° andar
(2274-9696). Cap.: 450 lugares. Sáb. e
dom., às 17h. R$ 12.
PEDRO E 0 LOBO - O musical conta história
de um menino que tenta capturar um lobo
e, ao mesmo tempo, ensina a platéia a distinguir os sons de diversos instrumentos
de uma orquestra.
Teatro Miguel Falabella, NorteShopping,
Av. Dom Helder Câmara, 5.332, 2o piso,
Del Castilho (2597-4452). Cap.: 456 lugares. Sáb., às 17h e dom., às 16h. R$ 10.

PLUNCT PLACT ZUUUM - O musical é centrado em um menino que aprende a lidar com
a separação dos pais.
Teatro 3 do Centro Cultural Banco do Brasll, Rua Primeiro de Março, 66, Centro (38082020). 3" a 6\ às 15h (grátis para escolas públlcas). Sáb. e dom., às 14h e 16h. R$ 4.
0 REI LEÃO - Simba perde o trono após a
morte do pai, mas luta para recuperar seu
titulo de rei de toda a selva.
Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186, Copacabana (2275-3346). Sáb. e
dom., às 18h. R$ 10
A VIAGEM DOS ESPANTALHOS - Espantalhos
ficam sem trabalho em função da destruição da natureza e viajam a procura do lendário Uirapuru.
Jardim do Museu da República, Rua do
Catete, 153, Catete (2558-6350). Cap.: 40
lugares. Sáb. e dom., às 17h30. R$ 8 e R$
4 (assinantes do JB, estudantes e terceira
idade). Se chover não haverá espetáculo.
GRÁTIS
OS MEUS BALÕES - Opereta Infantil que narra o encontro fictício entre dois visionários:
Dumond, pai da aviação, e Júlio Verne, autor francês dos clássicos Vinte mil léguas
submarinas e A volta o mundo em 80 dias.
Centro Cultural Llght, Rua Marechal Fioriano, 168, Centro (2211-7468). Cap.: 190
pessoas. Sáb. e dom., às 16h. Grátis. Senhas a partir das 14h.
SABADOCONTO - A cada semana são contadas histórias sobre virtudes, pecados,
ensinamentos e mistérios que envolvem a
infância. O grupo Canta que eu conto desperta o prazer da leitura através de brincadeiras e cantorias.
Auditório Padre Anchleta, Campus da
PUC, Prédio L, Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea. Sáb., às 17h. Acesso
pela Rua Padre Leonel Franca. Senhas
distribuídas 20 min. antes da sessão.
SESSÃO INFANTIL • CINEDUC - Apresentação do filme Amigos para sempre, (Inglaterra, 1996). O senhor Sapo e seus amlgos lutam contra um bando de fuinhas que
planeja transformar sua casa em uma lábrica de comida de cachorro. Exibição em
vídeo e sorteio de brindes.
Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro de Março, 66, Centro (3808-2020).
Sáb. e dom., às 14h. Grátis. Cap.: 40 lugares. Distribuição de senhas a partir das 13h.
RECREAÇAO
PLANETÁRIO - No sábado e no domingo, às
16h, O príncipe sem nome, uma ficção para crianças acima de 4 anos, mostra os
planetas e as constelações. Para crianças
acima de 10 anos é recomendado os documentários Céu: mito e realidade, com as
visões místicas e científicas da astronomia, no sábado, às 17h30 e Contempiando o cosmos, um passeio pela astronomia
moderna, no domingo, às 17h30.
Fundação Planetário, Rua Vice governador Rubens Berardo, 100, Gávea (22740096). R$ 5.
EXPOSI
ABERTURA
BRlGIDA BALTAR: NEBLINA, MARESIA, ORVALH0 - COLETAS - Projeção de vídeos onde
foi registrada a performance da artista ao
recolher em vidros a umidade invisível do
ambiente sob a forma de neblina, orvalho
e maresia. Até 23 de setembro. Abertura
hoje a partir das 19h.
Espaço Agora/Capacete, Rua Joaquim
Silva, 71, Lapa (2221-4887). 5" a dom.,
das 17h às 19h. Grátis.
ULTIMO DIA
NOVA 0RLÂNDIA - Artistas ocupam antigo casarão de Botafogo com performances, instalações, fotografias, pinturas e gravuras.
Orlãndla, Rua Jornalista Orlando Dantas,

53, Botafogo. Diariamente, das 8h às 22h.
Grátis.
SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA/CAMINHOS FlNIT0S - Pneus tratados com vários tipos
de materiais aparecem dispostos cqpio
instalações e ob|etos de arte.
Sesc Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539,
Tijuca (2238—4566). Sáb., das 12h às
18h. Grátis
EM CARTAZ
ALÉM DO ESPAÇO - Mostra de 37 trabalhos
de Hélio Oitlcica e inauguração do penetrável Invenção da luz.
Até 31 de outubro.
Centro de Arte Hélio Oitlcica, Rua Luiz de
Camões, 68, Centro. 3" a 6", das 11h às Í9h.
Sáb. e dom., do meio-dia às 18h. Grátis .
IVALD GRANAT0: HEADS - Obras em formato
de cabeça que vão desde rabiscos até
montagens elaboradas por computador.
Até 16 de setembro.
Espaço Cultural dos Correios, Rua Visconde de Itaboral, 20, Centro (25Ò38770). 3" a dom., das 13h às 19h.
J0G - RECRIAÇÃO ARTÍSTICA DE JOGOS - Alguns dos jogos que refletem a cultura.da
humanidade revistos por gravuristas. Até 9
de setembro.
Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio
Branco, 199, Centro (2240-0068). 3' a'6",
das 11 h às 17h. Sáb. e dom., das 13h às
17h. R$ 4, Dom. grátis.
JULIA MANN - UMA VIDA ENTRE DUAS CULTURAS - A mostra retrata diferentes períodos
da vida da brasileira Julia Mann, mãe do
escritor Thomas Mann. Até 2 de setembro.
Museu da República, Rua do Catete,
143, (2558-6350). 3». 5a. 6", das 12h às
17h. 4o, das 14h às 17h. Sáb. e dom., das
14h às 18h. Grátis
LANDSCAPE - Mostra de trabalhos de 19 arlistas contemporâneos britânicos que se
propõem a repensar a abordagem da paisagem nas obras de arte.
Museu de Arte Contemporânea de Nltarói, Mirante da Boa Viagem, s/n9, Boa Viagem, Niterói (2620-2400). 4" a dom., das 11 h
às 18h. R$ 2. Sáb., grátis. Estudantes, menores de 7 anos e maiores de 65 pagam mela.
LYGIA CLARK/CAMPO DE MINA - Instalação
com Imãs onde o visitante, usando calçados especiais, sofre bruscas interferências
na sensação de equilíbrio.
Museu de Arte Moderna, Av. Infante Dom
Henrique, 85, Aterro (2240-4944). 3" a
dom., do meio-dia às 17h, R$ 8. Crianças
até 12 anos não pagam, estudantes e
maiores de 65 anos pagam meia. Clube
JB: 30% de desconto
MOSTRA SURREALISMO - Cerca de 300
obras, entre pinturas, colagens, esculturas, objetos e filmes do movimento criado
em 1924 por André Breton.
Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro de Março, 66, Centro (3808-2020). 3'
a dom., do meio-dia às 20h. Grátis.
PERÍODO BRASILEIRO - Mostra do pintor
húngaro Arpad Szenes e da portuguesa
Vieira da Silva refaz a trajetória do casal
no período em que viveram no Brasil. Até
30 de setembro.
Casa França Brasil, Rua Visconde de Itaboral, 78, Centro. 3® a dom., das das 12h
às 20h. R$ 4 e R$ 2 (estudantes). Maiores
de 65, estudantes rede pública e professores não pagam.
SÔNIA CAVALCANTI/ETNIAS - Telas em pastel
retratando figuras de raízes africanas e Indígenas. Até 29 de setembro.
Livraria Ver e Dlcto, Rua Coronel. Moreira César, 158 (2610-2513). 2« a 5», das
10h às 21h. 6" e sáb., das 10h às 22h.
Grátis
SUSI SIELSKI CANTARINO /PÉTALAS DO RIO Interferência de desenhos e pinturas em
imagens antigas do Rio de Janeiro, fotos e
documentos históricos. Até 16 de setembro.
Museu Histórico Nacional, Praça Marechal Âncora, s/n5, Centro (2550-9242). 3"
a 6". das 10h às 17h30. Sáb. e dom., das
14h às 1Bh. R$ 5.
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BRASIL (CANAL 2)
Hino Nacional Brasileiro
Palavra viva. Religioso
Reencontro. Religioso
Telecurso 2000 - 1Q grau/História
Construtec. Documentário
Campus. Informativo do mundo
acadêmico
Redescobrindo o Brasil
Revista do trabalhador
Campo & cidade
Canal saúde
Por acaso. Hoje: a cantoterapeuta
Sônia Jopper e o músico José
Luís Mazzoti
12:00 Encontros. Documentários
12:45 Com saúde. Informativo
13:00 Arte, com Sérgio Britto. Hoje: o
jornalista Arthur Dapievi
14:00 A grande música. Hoje: modinhas
imperiais recolhidas por Mário de
Andrade
1^:00 X-Tudo. Infanto-juvenil
i 16:00 - Estação Senac
16:30 - Brasil urgente. Documentário
17:30 - A verdade. Entrevistas com
Oswaldo Sargentelli
18:00 - Rio eu gosto de você. Entrevistas
,19:00 - Revista do cinema brasileiro.
1&:30 - Observatório da Imprensa.
Com Alberto Dihes
>20:30 - Expedições. Hoje: Chapada dos
t *
Veadeiros e Diamantina
2j:00 - Doe. Documentários
22:00 Filme: A cartomante. De Marcos
Farias. Com (tala Nandi. Maurício
do Vale e Ivan Cândido.
Adaptação do conto homônimo
de Machado de Assis
00:00 - Hino Nacional Brasileiro
TV OLOBO (CANAL 4)
04:00 - Programa Ecumênico
04:05 - Telecurso 2000
05:20 Globo educação
05:40 Globo ciência
06:10 Globo ecologia
06:30 Ação
07:00 Bambuluá
08:45 Treino do GP da Bélgica de
Fórmula 1
09:05 Festival de desenhos
11:55 RJ TV - 1» Edição
12:50 Globo Esporte
13:20 Jornal Hoje
13:50 Vídeo Show
14:35 Caldeirão do Huck
16:15 Filme: Irmãos gêmeos. De Ivan
Reitman. Com Arnold
Schwarzenegger, Danny De Vitto
e Kelly Preston. Comédia
18:0$ A Padroeira. Novela
18:55 RJ TV - 2' Edição
19:15 As filhas da mãe. Novela
20:15 Jornal Nacional
20:55 Porto dos Milagres. Novela
22:10 Zorra total. Humorístico
23:15 Filme: Ressurreição - retalhos
de um crime. De Russell
Mulcahy. Com Christopher
Lambert, Leland Orser, Robert
Joy e Barbara Tyson. Suspense
01:15 - Altas horas

03:15 - Filme: A van. De Stephen
Frears. Com Colm Meaney,
Donald 0'Kelly e Caroline
Rothwell. Comédia
RTV (CANAL 6)
06:10 - TV educativa
06:30 - TV Polimport. Televendas
08:00 - A Igreja da Graça em seu lar
10:00 - Vitória em cristo
10:45 - Direct TV. Televendas
13:00 - Brazil connection. Televendas
13:30 - TV esporte. Com Jorge Kajuru
14:00-RTV jornal
14:15 - Filme: A emissora não divulgou o
filme a ser exibido
16:00 - Filme: A emissora não divulgou
o filme a ser exibido
17:30 - Viva ação
18:15 - TV Fama. Melhores momentos
20:30 - A feiticeira. Série
21:00 - Jornal da TV.
Com Augusto Xavier
21:45 - Eu vi na TV.
Com João Kleber. Reprise
23:00 - Perfil. Com Otávio Mesquita
00:00 - Noite afora. Apresentação de
Monique Evans
01:00 - Filme: A emissora não divulgou o
filme a ser exibido
02:30 - A Igreja da Graça em seu lar
BAND (CANAL 7)
06:30 - Programa Educativo
07:00 - São Gonçalo na TV
07:30 - E tudo mudou
08:00 - Ministério da comunidade cristã
08:30 - Paz do senhor
09:00 - Mr. Bean
09:30 - Geração livre
10:00 - Rompendo em fé
10:30 - Mr. Bean
11:00 - Furacão 2000
11:55 - Programa Paiva Neto.
Religioso
12:00 - Esporte total
12:30 Directv. Televendas
13:00 - O mundo dos esportes
13:30 - Filme: O serestelro de
Acapulco. De Richard Thorpe.
Com Elvls Presley, Ursula
Andress e Elsa Cárdenas.
Musical romântico
15:30 Band kids especial
18:00 - Clipmania. Com Sabrina
Parlatore
19:00 - Jornal do Rio
19:30 - Jornal da Band.
Com Marcos Hummel
20:00 - Esporte agora
20:30 - Filme: A inocência do primeiro
amor. De David Seltzer. Com
Corey Haim, Kerri Green e
Winona Ryder. Romance
22:00 - Discovery Channel.
Hoje: Planeta feroz: nevasca
23:00 - Os vídeos mais incríveis do
mundo
00:00 - Filme: Basquet case 2 - a
vingança. De Frank Henenlotter.
Com Kevin Van Hentenryck,
Annie Ross e Kathryn Meisle.
Suspense

02:00 - Filme: Prazeres ardentes. De
Kelly Caulhen. Com Megan
Hughes, Doug Jeffrey e Candace
Camille. Suspense erótico
04:00 Clipmania
05:00 - Encerramento.
CNT (CANAL 9)
06:40 - Educativo
07:00 - Igreja da Graça
10:00 - Pequenas máquinas
de fazer lucro
10:15 - Brazil connection. Televendas
11:00 - Rio shop TV. Televendas
12:00 - Igreja do Evangelho
Quadrangular
12:20 - Circuito Brasil
12:30 Zoom do arar
13:00 - Plpo's na TV
14:00 - Profetizando vitória
14:30 - Grupo Imagem. Televendas
15:30 - Posso crer no amanhã. Religioso
16:30 - Filme: Hangar 18. De James
Conway. Com Darren McGavIn e
Robert Vaughn. Ficção cientifica
18:30 - Fusão
19:00 - CNT Jornal - 1" edição
19:45 - R.R. Soares. Religioso
21:30 - CNT Jornal - 2" edição
22:00 - Check-ln - O turismo na TV
23:00 - Sabba show
23:30 - Show de Belas Artes
03:30 - Feiras & negócios
03:45 - Magnavita
04:00 - Polimport. Televendas
05:30 - Rio shop TV. Televendas
06:00 - Encerramento
SBT (CANAL 11)
06:20 - Educativo
06:40 - Bananas de pijamas
07:00 - Sábado animado
10:15 - Disney Cruj
12:00 - Festolândla
13:00 - Dose dupla. Série
13:30 - Clube do Chaves
14:30 - Mortal Kombat. Série
15:20 - Guardiões da eternidade. Série
16:15 - Vingança Ilimitada. Série
17:10 - Delia Ventura. Série
18:00 - Canta e dança. Com Carla Perez.
18:55 - O direito de nascer. Novela
19:30 - Carinha de anjo. Novela
20:15 - Pícara sonhadora. Novela
20:45 - Café com aroma de mulher.
Novela
21:15 - Sabadão
22:10 - A praça é nossa
23:45 - Filme: O inglês que subiu a
colina, mas desceu a
montanha. De Christopher
Monge. Com Hugh Grant, Tara
Fitzgerald e Colm Meaney.
Comédia
02:00 - Filme: Nu em Nova lork. De Dan
Algrant. Com Eric Stotlz, Marie
Louise-Parker, Kathleen Turner,
Whoopl Goldberg e Jlll
Clayburgh. Comédia
RECORD (CANAL 13)
05:00 - Programa educativo
05:20 - Palavra de vida. Religioso

06:00
07:00
07:30
09:00
10:00
10:15
11:00
11:30
13:30
18:05
18:55
19:15

-

Jesus verdade. Religioso
Fatos da bíblia
O despertar da fé. Religioso
Gospel line. Musical
Conexão Sebrae
Rio automotivo
Consuma bem
Desenhos
Programa Raul Gil
Cidade alerta.
Com José Luiz Datena
Informe Rio
Cidade alerta. Continuação

Oliver

Stone

As teorias de conspiração
defendidas por Oliver Stone
em filmes controversos como
JFK e Nixon sempre incomodaram muita gente em Hollywood. Sem contar sua obsessão pela guerra do Vietnã, expiorada à exaustão ao longo
de sua carreira e que acabou
rendendo o ótimo Platoon
(1986). Mas, no final dos
anos 90, Stone resolveu relaxar e empregar seu incomparável domínio de câmera e sua
capacidade de surpreender o

19:30
20:15
21:00
21:45
22:45

-

00:00 00:30 02:00 -

Jornal da Record.
Com Bóris Casoy.
Roda da vida. Novela
Terra conflito final. Série.
Casos reais
Filme: Doces sonhos. De Jack
Bender. Com Tiffani-Amber
Thiessen, David Newsom e Amy
Yasbeck. Romance
Seinfeld. Série
O despertar da fé.
Religioso
Vidas transformadas

mais

leve

espectador em um policial
noir despretensioso, porém
excitante do começo ao fim.
Reviravolta (U-Turn, 1997),
que será exibido hoje, às
19h35, no Telecine Action
(Net), mostra as confusões
que conduzem um ex-tenista
e viciado em jogos de azar
(Sean Penn) a cometer um assassinato para atender aos caprichos de uma fogosa morena (Jennifer Lopez).
Reviravolta. Telecine Action
(Net), 19h35.

NOVELAS
A PADROEIRA
18h - GLOBO
Faustlno luta com Dlogo, mas os pescadores acabam com a briga. Izabel confessa à Cecília que ama Faustlno. Valentlm
começa a procurar ouro seguindo as Indicações do diário de seu pai. Manoel e Dorotéia fingem estar namorando e deixam
Imaculada pasma. Cecília desconfia que
está grávida.
O DIREITO DE NASCER
18h20 - SBT
Jorge Luiz se preocupa quando Alberto
fala de seu Interesse por Isabel Cristina.
Osvaldo descobre que está Impedido de
fazer retiradas no banco e decide Ir embora de casa. Dom Rafael resolve Ir
pessoalmente à casa de Albertlnho para pedir que se afaste de sua neta. Alberto leva Isabel para almoçar em sua
casa.

AS PILHAS DA MAE
19h10- GLOBO
Tatiana e Alessandra se encantam com
Adriano e Dagmar fica em êxtase diante
de Ricardo. Lulu taz reserva no resort.
Manolo passa a presidência para Alessandra e Arthur tende a fazer o mesmo
com Tatiana. Adriano entra em pânico.
RODA DA VIDA
201)20 - RECORD
Reprise do último capitulo.
PORTO DOS MILAORES
20h50 - GLOBO
Os pescadores e os jagunços se enfrentam. O delegado Interfere e Quma acusa
Féllx de ser o mandante. Rosa garante que
só vai embora quando descobrir o paradelro do filho de Aríete e Bartolomeu. Féllx estranha o nervosismo de Adma quando ele
conta seu confronto com Quma.

TV POR ASSINATURA
FORÇA AÉREA 1
15h, Cinemax Prime (TVA)
Air Force One. De Wolfgang Peter. Com
Harrison Ford, Gary Oldman e Glenn
Close.
Ação. Esqueçam Bill Clinton ou Geotge
W.Bush. O presidente dos Estados Unir,
dos se chama J.Marshall, é relativamente
jovem, bonitão e é a cara do Marrfsòn
Ford. Uma dia, voltando de uma visita à
Rússia, Sua Excelência se vê cercado d»
perigosos terroristas que, disfarçados, entraram na maior cara-de-pau no avião presldencial, conhecido como Força Aérea 1.
Todo mundo acha que o presidente pulou
de pára-quedas, mas ele se recusou a essa covardia: decidiu ficar e prender os
bandidos Inimigos da liberdade. Por mais
ridículo que seja ver como os americanos
gostam de fazer do presidente um herói,
este filme é multo bem feito e diverte que
é uma beleza. EUA, 1997. Duração: ,2tl.
Dub. ???
SOLDADO UNIVERSAL
17h50, Telecine Action (Net)
Universal soldier. De Roland Emmerlch.
Com Jean-Claude Van Damme, Dotph
Lundgren e Ally Walker.
Ficção. Dois soldados mortos são transformados em robôs, mas eles não canseguem apagar trauma do passado e tecitram em conflito de novo. EUA, 1992. Du.
ração: 1h45. Leg.
O ESPECIALISTA
20h, TNT (TVA/Net)
The speclalist. De Luis Llosa. Com Sylvester Stallone, Sharon Stone e Eric Roberts.
Ação. Mulher contrata especialista em ex- H
ploslvos para eliminar bandidos que as- m
sassinaram seu pai. Sedutora, ela consegue se Infiltrar na gangue, em busca" do'
momento exato de agir. EUA, 1995. Duração: 2h. Dub. ?*
QUEM NAO MATOU MONAT
21h30, Telecine Premlum (Net)
Drownlng mona. De Nick Gomez. Com Dapny DeVIto, Bette Midler e Neve Campbell..
Suspense. A morte acidental de uma mu-,
lher não muito querida levanta suspeitas
numa pequena cidade do interior. EUA;
2000. Duração: 1h36. Leg. **
CAflS PINTADOS
22h, National Geographic (Net)
O programa mostra a vida de um animal
peculiar, o cão pintado, que vive em uma
região da África chamada Okavango.
Lembrando pouco os cães doméstk5os,
os cães pintados assemelham-se mais a
lobos e hienas. Alimentam-se de carne,
especialmente bovinos, e são responsávels por diversos ataques a rebanhos,
sendo por isso dizimados pelos fazendelros. O documentário mostra o trabalho de
conscientização feito junto a esses fazendelros tendo em vista o não extermFnlo.
dos animais.
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HELOÍSA TOLIPAN
Henrique Gendre
Violão na selva
A violonista Sharon Isbin
está encantada com a floresta amazônica. Ganhadora do
Grammy 2001 na categoria
melhor solista, ela se apresentou quinta-feira, pela primeira vez no Brasil, acompanhada pelo percussionista
Gaudêncio Thiago de Mello, no concerto Journey to
Amazon, no Teatro Amazonas, em Manaus. Na tarde
de anteontem, Sharon deu
uma aula para 150 violonistas da cidade e, ciceroneada
por Gaudêncio, fez questão
de provar pirarucu e tambaqui fritos. Ontem, a ameritricana se embrenhou pelas triamazonica.
lhas da floresta amazônica.
Xarás em ação
O filme Catch me if you can
mudou de diretor - Stevcn
Spilberg substituiu Lasse
Hallstrom - e está ganhando
elenco novo. Tom Hanks entrará nesta produção no papel
de um agente do FBI. Já o xará Tom Cruise será dirigido
por Anthony Minghella em
Cold mountain. Ele interpretará um soldado que, depois
da Guerra Civil, volta para a
mulher amada. Cate Blanchett está sendo cogitada para fazer esta personagem.

O pianista José Carlos Cocarelli toca m/ reabertura
ma traz a Abertura da ópera A
flauta mágica, de Mozart, e
Concerto em lá menor para piano e orquestra, de Schumann,
tendo Cocarelli com solista.
"Fico muito feliz em ter sido
convidado para este concerto.
Este é um espaço mítico para a
história da música clássica na
cidade", diz o pianista, 42
anos, que tocou pela primeira
vez na sala aos 11 anos. Na segunda parte, Rosana Lamosa
interpreta Bacliianas n" 5, de

Villa-Lobos, e Alvorada da
ópera Lo schiavo, de Carlos
Gomes.
A programação da Sala, que
ainda terá a fachada lateral pintada e retoques internos a serem finalizados, segue com vapor total. No próximo dia 15 se
apresenta no local a Orquestra
do Mozarteum de Salzburgo;
em outubro a ópera Domitila,
de João Guilherme Ripper, ganha montagem na sala. (Ana
Cecília Martins)

SILVA
CARLOS DA SILVA

DO BRASIL

GENTE

Cecília Meireles tem concerto
Arthur Max

Foram mais de sete meses
em que o Rio ficou sem uma de
suas principais salas de concerto. A Sala Cecília Meireles, eravada na Lapa, no coração da cidade, fechou as portas em dezembro para reformas que demoraram a engrenar. Mas agora, com a obra interna finalizada, o dia é de comemorações.
Para reabrir o espaço em grande
estilo a Orquestra Petrobrás Pró
Música, o pianista José Carlos
Cocarelli e a soprano Rosana
Lamosa, apresentam hoje, às
18h, concerto com obras de
Mo'zart, Schumann, Villa-Lobos e Carlos Gomes.
A reabertura da Cecília
Meireles vai devolver à cidade
uma afinada agenda de concertos e recitais, que durante o
tempo de reforma foi transferida para o Auditório Guiomar
Novaes, anexo à sala. Manter
uma programação, com atrações de menor porte, no espaço
alternativo foi a saída encontrada pelo diretor do lugar, Ronaldo Miranda, para não anular
"Não
a temporada 2001.
queríamos parar com as atividades
e aproveitamos para montar
uma programação que valorizasse os artistas nacionais",
comenta o Ronaldo, que promoveu apresentações de nomes
como Cláudio Cruz, Elisa Fukuda, Maria Teresa Madeira,
Paulo Moura, entre outros.
Programa - Hoje, sobem
ao palco o premiado pianista
brasileiro José Carlos Cocareili, radicado em Paris há 18
anos, e a soprano carioca Rosana Lamosa, uma estrela em
ascensão na cena lírica do país,
que acaba de interpretar Amina, na montagem de La sounambula, de Bellini, no Teatro
Municipal do Rio. Os solistas
estarão ao lado da Orquestra
Petrobrás Pró Música regida
por Roberto Tibiriçá.
A primeira parte do progra-

JORNAL

Rechonchuda
A magérrima Gwyneth Paitrow viveu uns dias de gordinha. Para fazer Shallow
Hal, de Bobby e Pcter Farrelly, Gwyneth usou uma
roupa especial para engordala que demorava três horas
"No dia em
para ser vestida.
que experimentei a roupa,
andei pelo lobby do hotel e
ninguém olhou para mim só
porque eu estava obesa",
contou a atriz à revista IV.

lindfsatengao de cinco mulheres lindísCAO?: Atrair a atenção
VIDA DE CA0?:
raga Bernese Mountain, conseguiu
simas. O0 cachorro Jeff, da raça
Iimas.
esta façanha. Luciana Curtis, Ana Hickmann, Thalyta Pugliese, Ana Beatriz Barros e Mariana Weickert (acima), as
modelos brasileiras mais requisitadas nas passarelas internacionais, estavam em férias no Brasil e aceitaram ir a São Paulo e posar para campanha defini de ano da grife de lingerie
Valisère. O fotógrafo Henrique Gendre - que vai se casar no
dia 20 de dezembro com Luciana Curtis - teve muita paciência com as tops que, durante a sessão de fotos, só queriam saber de brincar com o cãozinho levado ao estúdio pela dona,
Fabiana Kherlakian, responsável pelo styling do ensaio. As
beldades já voltaram para os Estados Unidos, onde moram,
porque dia 6 começam os desfiles da Semana de Moda de Nova Iorque. Depois, elas seguem para as temporadas de Milão
e de Paris. A gaúcha Ana Hickmann, décima no ranking das
100 mulheres mais bonitas do mundo, segundo a revista GQ,
será a musa da revista Sports lllustrated, com direito a um editorial sexy feito na Malásia. A mineira Ana Beatriz Barros
cortou ainda mais os cabelos, encarnando um visual moderníssimo exigido pelos estilistas nova-iorquinos.
De malas prontas
O cineasta Júlio Bressane e o ator Fernando Eiras estarão
hoje em Veneza, onde o filme Dias de Nietzsche em Turim
será exibido no Festival de Cinema dentro da mostra alternativa Novos Territórios. No Brasil, o longa terá uma avantpremière no FestRio, em outubro, e depois segue para o Festival de Brasília. As filmagens foram realizadas durante duas
viagens do diretor a Turim, relembrando os tempos em que o
filósofo alemão morou na cidade italiana, entre abril de 1888
e janeiro de 1889. Fernando Eiras volta ao Brasil na sextafeira a tempo de retomar seu personagem, Horácio, na peça
Hamlet, em cartaz em Belo Horizonte.
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SAGITARIO
agosto
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marco a 20 de abril
abril
LEAO
Aries • 21 de março
ÁRIES
ser6 multo compensador e lhe trará alegria, sagitariano, se vo- ;¦'
sábado será
0 s^bado
so- vTjf
Vfinus soamplla a influência
InfluSncIa de Vênus
Agora, leonino, em quadro
quadra astral que amplia
se (jTyvl Agora,
nao se
deve se resguardar em compromissos e não
voce deye
Hoje,
Hole, arietino, você
sua tendência a levar a fundo, ampliando ressenttmen-.
combater
e
nele
nelecombatersuatendfind.agafutjoag^'
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declsoes
prbximas o0 fazem reavaliar decisões
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e se dê ao diálogo. 0jMr
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Se)a
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o
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0
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Ihe dá
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com pessoas próximas.
trato
no
o
beneficiará
0
beneficial
de
afirmação
afirmagao
ptfxhnaB. .
I
mento
que
íntimos.
didlogo com os mais
mals fhUmos. 1
comportamento e invista no diálogo
inovagoes na rotina.
rotina. Ife =dzL comportamento
tina. Destaque para seu gênio
ggnio criativo e para inovações
— VIRGEM • 23 de agosto a 22 de setembro
CAPRICÓRNIO • 22 de dezembro a 20 de janeiro
Janeiro _ _ j
7| CAPRICbRNIO
setembro
(rV
maio
\rr
TOURO • 21 de abril a 20 de maio
'Sábado e Inicio de mês que lhe reservam influências muito positivas
elemenelemenJQjf
Mbado
carreia
carrela
semana nativo
native de Virgem,
flm de semana,
A* influência
"'"^ncla de seu fim
travesti- \
taurine, destacando sua persistência,
comega, taurino,
0 mês
persistencia, embora travestim§s começa,
agora,
Materializam-se
de
interesses
deinteresses.
pei^te^^e^^M
em
favor
pendentes.
pessoais
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mudan- fat)
fazendo-opropenso
regencia positivos
tos de regência
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o amor e sencompensações
e
afetiva
realização
para
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você
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benéfico
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de
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zem do sábado
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veve dele se aproveitar
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feverelro
,,
AQUÁRIO
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durante
sete
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como
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estiem
*
estreou
0
foi
grande
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lo: em três dias as estrelas do noticiário deixa.'
possível deixar de considerar que tratou-se de
um segundo seqüestro? Alguém é refém num
ram de ser as raposas políticas e os especulabrunch, convescote ou coquetel? E se o episó- •- ¦*
substiForam
capitais.
de
no
mercado
dores
i
I
dio caracteriza-se inequivocamente como
tuídas às pressas pelos psiquiatras, psicanalisI;
seqüestro, por que razão foi coberto com tatas e psicólogos convocados para traçar o per|
manho espalhafato enquanto o primeiro - sua
fil de Patrícia Abravanel, do pai, Silvio Sane razão - ficou envolto num ridículo
origem
Ferseqüestrador-assassino,
111 tos, e do duplo
meio-sigilo?
nando Dutra Pinto. Um prato para a rubrica de
:> »
"comportamento" na
Dirá o advogado do diabo: desta vez não
os
tanto
se
inspiram
qual
I
I
houve apelo da família, não houve razões
autores de telenovelas como seus ávidos es^
#
humanitárias, sinal verde para o estardalhapectadores.
|
I
fingiu
Hollywood
Nestes dias de cão,
ço. Não houve apelo porque o chefe da famíque
lia estava seqüestrado e o resto, refugiado
e transferiu-se para Baruetupi-guarani
falava
I
sem condições de tomar qualquer iniciativa.
^
ri e Morumbi. Mas os juristas, criminalistas e
¦H K|-'
Retrucará o advogado do demo: também as
soestar
deveriam
é
pontificando
policiais que
autoridades não pediram silêncio. Evidente:
bre a forma de classificar o último episódio
^
^
as autoridades maiores estavam de certa fordono
do
SBT.
em que se envolveu o
qi^
ma seqüestradas, negociando com o seqüesa
mão
armaassalto
de
domicílio,
Invasão
j)V/
trador.
da ou simplesmente um novo seqüestro? A
E este assistia pela TV, junto com o seqüesDeviirrisória.
nem
não
é
irrelevante
questão
trado,
à cobertura pela televisão de tudo o que
damente discutida pode levar a conclusões
acontecia
do lado de fora. Como no memorámuito graves.
vel filme Quarto poder [Mad City, de Milos
Seqüestro, como sentencia o Aurélio (antes
Forman) em que o seqüestrador das crianças
do
que chegue às livrarias o mega-dicionário
"aquele crime
no museu (John Travolta) é sitiado pela mídia
'''
seu desafeto, Houaiss), é
^
que
frente. E se o
consiste em reter ilegalmente alguém, privandopraça em fren^^^^
que se acotovelava na pra^
se
assustasse
com
a
imagem
de um
bandido
alguma
Nao
ha
duvida
o de sua liberdade". Não há dúvida
que
bandido
que
atirador de elite na tela do seu monitor e fizesatirador
ilegalo mais popular dos Abravanel foi retido ilegalJúnior, entraram no
Libertada a Abravanel Junior,
sese com Senor Abravanel o mesmo que fizera
Libertada
céno
de persuasao
Seu
mente e privado de seu direito de ir e vir. Seu
persuasão porque veio assinado por um cee
trapezistas
e,
cohoras
depicadeiro
os
malabaristas
horas antes com dois policiais que lhe deram
decode
TV.
0
O
e
apresentador
lebre
empresario
empresário
exigiu
dinheiro
dinheiro
nao
não
seqiiestrador
seqüestrador
picadeiro
presumido
ordem de prisao?
li- ordem
mo no tempo de Mao Tse Tung com o seu limo
diligêninvestigações e diligensejo de nao
não prejudicar investiga9oes
duas
às duas
mas extorquiu das autoridades, gramas
prisão?
graças as
vermelho,
tiraram
do
bolso
os
maFoi
Foi seqiiestro,
seqüestro, sim. Inconfundi'vel.
Inconfundível. E a mi'dia
mídia
vrinho
masecundarias
secundárias
as
razoes
razões
cias
foram
salvo
salvo
cabeça, um
armas apontadas para a sua cabe?a,
que
que vrinho
policiais
oo cobriu do jeito que sabe: ao vivo, em cores,
nuais de conduta espiritual para justificar o
nuais
omissão.
esta mídia
mi'dia alegou para justificar sua omissao.
cárcere.
até o carcere.
conduto para ser levado com vida ate
compro- berrante,
Só que agora o
berrante, reiterada e veemente. So
vácuo que deixaram no seu comprogrande
Grupo
eletrônicos do Grupo
veículos eletronicos
Mas como os vei'culos
será
ação deste que em breve sera
Se a segunda a^ao
grande vacuo
Patrícia ou a audestino, os fados, o tal deus de Patricia
eventuais destino,
misso de informar. Para remendar eventuais
formidável poder de penetraGlobo com o seu formidavel
comunicadocarinhosamente chamado pelos comunicadomisso
penetradácia de FDP - juntos ou separados - mostradanos na credibilidade, foram trazidos os
os dacia
danos
tamanão poderiam perder um prato deste tamafor
res de Fernandinho, Dutrinha ou Pintinho for
?ao
ção nao
ilusionistas
com
as
mídia ainda nao
não conseguiu encontrar
ram que a mi'dia
inevitdveis
ram
e
inevitáveis
mágicos
envolvia
o
nho (sobretudo porque
ficara em
em
seqüestro quem ficará
enquadrada como sequestra
principal
magicos
principal
de
equilibrio,
seu padrao
seu
o
e
equilíbrio,
o
improo
improsondagens
ficou
transsondagens
transa
cortina
concorrente
televisivo),
civil
alem
da
maus len^ois,
lençóis, além
ponto
pesquisas para provar
padrão de respaulista,
paulista,
polfcia
polícia
o
cidaponsabilidade.
Pendurada
cidanum
ao
longo
de
uma
semana
vável:
todo
o
sentido.
vavel:
sentido.
hipósera
será a imprensa flagrada num dos mais hipopendulo
pêndulo doido,
ponsabilidade.
que
parente perdeu
omite-se ou se assanha. Emascula-se ou exaligou omite-se
dão que comprou um jornal ou revista, ligou
midiatico dao
então no grande circo midiático
Armou-se entao
os
mídia brasileira desde os
critas arranjos da mfdia
contentíssimo em
cerba. Evapora ou fumega.
em cerba.
rádio ou a televisao
televisão ficou contentissimo
oo radio
respeitánúmero respeitaum show extra: enquanto um numero
militar.
tempos da autocensura do regime militar.
séculos no cenaculo
cenáculo do
Ao
Ao longo de sete seculos
notícia
nao
disfarçados
não ser informado. Sequer com uma notfcia
vel de mediadores, subitamente disfar?ados
Num surpreendente pool para sepultar aa
com
ilustres
teologos,
astrologos,
teólogos,
astrólogos,
mundo
discreta.
social,
olhadiscreta.
mundo
olhada
responsabilidade
da
em
agentes
da
maior
a
e
concorrencia
concorrência a pluralidade, parte
poetas, medicos,
médicos, estadistas e financistas, os AbraAqui entra a questao
Aqui
nada
vam para cima e para o alto fingindo que nada
silêncio
Paulicéia fez um pacto de silencio
midia
mídia da Pauliceia
questão de como classificar a tas,
serviço
vanel acabaram prestando um grande servi90
da vanel
segunda 3930
ação de Fernando Dutra Pinto. Se da
acontecera, os demais - liberados de quaisPatrícia Abravanel.
Abravanel.
em torno do seqiiestro
seqüestro de Patricia
quais- segunda
- botaram
esta
nua.
está
mi'dia
brasileira:
mostraram
brasileira
à
mídia
esa
ate
hoje
a
mi'dia
manhii
de
esaté
mídia
manhã
botaram
e
constrangimentos
cuidados
O pretexto foi 0o apelo de um pai, aflito pela
que
quinta
quer
pela
Pelada.
Pelada.
SanSansorte da filha mas que ganhou tremendo poder
que Silvio Santa tá tonitroando em manchetes
quebrar.
poder
para quebrar.
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sociologo Norbert Elias refletiu sobre a solidão da morte e o sentido da vida
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4'

^

^

Vincl
Auto-retrato, dedo Leonardo da Vinci
Auto-retrato,

*4HR9P&
«PiÉte#
ewjri
>• ^«BSUÍÍSMSE^SííK
; ssnHBHBis«Vr^fe

¦

it®#

VSR

":b
.

:$&

¦

r

,

Kg

^

vi

'

3

Elias não pode nos
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A SOLIDÃO DOS MORIBUNDOS
Norberl Elias
Tradução de Plínio Dentzien
Jorge Zahar Editor, 107 páginas
R$ 15
MOACYR SCLIAR
Na última cena de Tlielma e Louise, as
duas protagonistas, que acabaram de encerrar, com um pacto de morte, uma tresloucada mas exuberante trajetória, precipitam-se
no Grand Canyon em um automóvel. Em se
tratando de filme americano, seria de esperar
que o carro se despedaçasse nas rochas, explodindo espetacularmente. Mas não é o que
acontece. A cena fica congelada, o automóvel no ar. Logo depois vemos Geena Davis e
Susan Sarandon, sorridentes, como estiveram em muitos momentos da película. Ou
seja: elas não morreram. O diretor opta por
esta solução por razões óbvias: a maioria dos
espectadores não suporta a morte de heróis
ou heroínas. Só os bandidos podem morrer.
Lidar com a idéia da morte é uma coisa
difícil. Estudante de medicina vi, pela primeira vez em minha vida, pessoas morrendo.
Presenciei, várias vezes, aquele instante que
denominamos, eufemisticamente, de último
suspiro. A minha reação era dupla: de horror
e de perplexidade. Em um momento o paciente, às vezes jovem, estava diante de nós,
falando, gemendo, gritando - vivo; no instante seguinte o que tínhamos no leito era
um corpo imóvel, o cadáver. E a vida? Para
onde fora a vida?
Há duas respostas possíveis a esta per-
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gunta. Para muitas pessoas, a morte é apenas
o começo da eternidade, e o que vai acontecer na eternidade é algo de que só a religião
pode se ocupar. De qualquer modo, é uma
idéia consoladora; a existência prolonga-se,
sim, para sempre e, dependendo da conduta
terrena da pessoa, de forma gratificante. Para outros, a morte é mesmo o fim. Do ponto
de vista científico, racional, esta é a evidência mais concreta - e mais perturbadora. Um
dos resultados disso é aquilo que dá título à
obra de Norbert Elias, A solidão dos moribundos.
Norbert Elias (1897-1990) é uma das figuras lendárias da intelectualidade do século
20. Homem de cultura enciclopédica - estudou medicina, filosofia e psicologia na Alemanha - Elias tornou-se professor de sociologia em Leicester e em outras universidades. Mas não pode ser definido apenas como
um sociólogo. Sua obra mais conhecida, O
processo civilizador (também publicada por
Jorge Zahar) combina de maneira notável a
história, a psicologia e a antropologia para
explicar, por exemplo, como surgiram as
maneiras de se comportar à mesa. De Elias
podia-se, portanto, esperar um grande estudo
sobre o tema, tanto mais que, quando foi escrito, o autor tinha mais de 80 anos. E é, sim,
um grande estudo.
A morte e o morrer têm sido objeto de numerosos trabalhos, tanto históricos (Philippe
Ariès) como filosóficos (Ernest Becker) e
psicológicos (Elizabeth Kübler-Ross, que
descreveu as cinco fases pelas quais passa a
pessoa diante da morte iminente, e que de-
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pois enveredou por um caminho místico).
Alguns destes são obras de envergadura, calcados em numerosos dados, estatísticos, inclusive. Mas Elias optou por um ensaio, à
maneira de Montaigne; um trabalho erudito,
ao qual não falta, contudo, a emoção, e que
se completa, no mesmo volume, com a conferência "Envelhecer e morrer".
A morte, diz Elias, é um problema dos vivos; os mortos já não têm mais problemas.
Para este problema ele não tem a resposta,
aquela que teria para nós o significado de
uma revelação, mesmo porque ele não acredita em revelações. Acredita em entender. E,
em matéria de entendimento, esta é uma
obra brilhante, inclusive pela magnífica síntese que representa.
A visão que temos da morte depende do
momento histórico e do contexto social em
que vivemos. Os romanos iam ao Coliseu
para verem pessoas sendo despedaçadas peIas feras; nós rejeitamos a morte como diversão, ainda que a violência possa estar presente em esportes e filmes. Na Idade Média,
"menos
a morte era um tema do cotidiano,
oculta, mais presente, mais familiar". A modernidade mudou este quadro. Em primeiro
lugar, a expectativa de vida aumentou muito
a morte foi empurrada para a velhice. Em
segundo lugar é, mais freqüentemente, um
- resulta de doença, e se
processo natural
morre na cama (exceção feita para moradores de grandes cidades). Por último, a morte
e aí entendemos o título do livro - é uma
coisa cada vez mais solitária. Sempre foi,
naturalmente, mas esta solidão ficou exacer-

bada pelo tipo de sociedade individualista
que vivemos, personificada naquilo que
Elias chama de Homo clausus, o homem fechado em si mesmo. A morte agora ocorre
no cenário neutro, isolado, do hospital moderno. E é nesta solidão que o moribundo se
perguntará pela sentido da vida. De novo, é
uma indagação para a qual Elias não tem res"intimamenposta. O sentido da vida é algo
te relacionado ao significado que se adquire,
ao longo da vida, para outras pessoas". Nós
somos aquilo que, de nós, pode subsistir nos
outros, uma idéia que a furiosa individualidade atual rejeita, com isso tornando ainda
mais difícil a aceitação da finitude. Elias ter"O
mina dizendo:
que as pessoas podem fazer para assegurar umas às outras maneiras
fáceis e pacíficas de morrer ainda está por
ser descoberto (...). Talvez devêssemos falar
mais aberta e claramente sobre a morte, mesmo que seja deixando de apresentá-la como
um mistério".
"Nada do
que é possível pode salvar"Nós,
nos", diz W.H.Auden, acrescentando:
que devemos morrer, exigimos um milagre."
Ao contrário do bíblico profeta homônimo,
que foi arrebatado para o céu num carro de
fogo, Elias não pode nos oferecer um milagre - e se pudesse, não o faria através de um
livro, este simples, modesto objeto. Mas ele
"falar mais clara e aberpode nos ensinar a
tamente" sobre um tema que é difícil, senão
quase impossível, de enfrentar. E, ao fazê-lo,
ajuda-nos enormemente.
Moacyr Scllar ó escritor e médico

2 JORNAL DO BRASIL

SÁBADO, Io DE SETEMBRO DE 2001

IDÉIAS
Continuação da capa

INFORME

IDÉIAS

CRISTIANE COSTA E CLÁUDIA NINA

surreais
Memórias
Recém-lançado, o livro de memórias de uma artista
plástica de 90 anos lança novas luzes sobre o surrealismo. Dorothea Tanning, autora de Between lives: an artist and her world, é uma das únicas representantes do
movimento ainda viva. No livro, ela não economiza detalhes de seu envolvimento com Marx Ernst, ao lado de
quem trabalhou até a morte do pintor, em 1976.
João Antonio
A Cosac & Naify planeja lançar até junho do ano
que vem a obra completa do escritor e jornalista João
Antonio. A editora, que já lançou Abraçado a meu
rancor, publica na próxima semana Ô Copacabana,
com dois contos inéditos.
Naipaul
Depois de ter declarado a morte do romance, V.S.
Naipaul surge com Half a life (Picador), uma discussão sobre o exílio interno que nada mais é do que um
romance que prova como o autor estava errado. A
narrativa é um trabalho de pura imaginação. Ambientada na índia, em Londres e em um país não identificado da África, a obra fala da sensação de desenraizamento do protagonista, Willie Sommerset, que, entre outras coisas, reanima o dilema da experiência
pós-colonial, tão cara a Naipaul.
Livraria
Nova livraria na cidade: a Empório das Letras, na
galeria do cinema São Luis, no Largo do Machado. As
sócias, Elisa Ventura e Lucinha Houaiss, também prometem atender em breve a domicílio.
Prêmio
As traduções dos livros O babuíno de Madame
Blavatsky, de Peter Washington, e À margem esquerda, de James Campbell (ambos da Record), feitas pelo jornalista Antonio Machado foram indicadas ao
Prêmio União Latina de Tradução Técnica e Científica 2001 na categoria Ciências Humanas. O resultado sai até o final do ano.
A era das invenções
O século 19 foi um período dos inventores por excelência. E foram essas invenções, realizadas por artesãos,
cientistas, engenheiros e até donas-de-casa, que
moldaram o mundo de hoje. Dos patins ao telefone, quase tudo o que se vê nas mas ou dentro de casa foi criado
na era vitoriana. Por que um período marcado pela repressão sexual teria conquistado tantos avanços? Em Inventing tlie 19th century: the age of victorian inventions,
(British Library), Stephen van Dulken dá pistas: a pesquisa era menos profissionalizada e não havia uma
distância tão grande entre a manufatura e a indústria.
Montale
O projeto Panorama da Palavra apresenta, nesta
quarta-feira, um evento para divulgar a obra de um
dos maiores poetas italianos: Eugênio Montale. Além
de leitura de poemas, os especialistas Ivo Barroso e
Álvaro Mendes falam da vida e obra do Nobel de Literatura de 1975, no Teatro Cândido Mendes, às
20h30, com entrada franca.
"4

palavra, como se sabe, é um ser vivo'
Victor Hugo
CAMPUS

Estão abertas as inscrições pensamento de Michel Foupara o 18o Congresso Brasi- cault, com Mário Bruno, a
leiro de Psicanálise, que co- partir das 16h, na Rua Barameça na quinta-feira, e vai ta Ribeiro, 543 sala 1104 ¦
discutir o tema O futuro da Na segunda, às lOh, aula
psicanálise, no Hotel Me- magna no Centro Integrado
liá, em São Paulo. Informa- de Atendimento ao Adolesções no telefone 2235-5922 cente, às 19h, com CristóA Estação das Letras (Rua vam Buarque, sobre o tema
do Catete, 228/sobreloja Questão da cidadania e in318) está oferecendo cursos clusão social, no teatro da
de escrita e oficinas de leitu- Reitoria da UFF ¦ A Coorra, com destaques para os denação Central de Extentemas Intmdução à obra de são da PUC-Rio oferece a
Balzac, Da ilustração de li- partir de terça um curso de
vms ao cinema de animação assessoria de imprensa eme A Bíblia e a literatura ¦ presarial, às 19h. InformaPalestra Os sentidos hunta- ções no telefone 0800nos e a física, amanhã, no 909596 ¦ Aula inaugural
Museu de Astronomia e gratuita e aberta ao público
Ciências Afins (Rua Gene- da oficina literária da Livraral Bruce, 586) ¦ Começa na ria Letras & Expressões de
segunda o curso sobre o Ipanema, às 19h30.
AGENDA
¦
Às
15h30,
nos
Hoje
jar- Shopping da Gávea (Rua
dins da Casa de Rui Barbo- Marquês de São Vicente,
sa (Rua São Clemente, 134), 52) ¦ Terça conVerso no calançamento de A pequena fé, no Teatro Carlos Gil
carta, de Marcilio Godoi ¦ (Praça Cardeal Arcoverde,
Lançamento de E por que s/n), às 18h30 ¦ Lançamennão contar?, de Isis Muller to de Personagens e imaSerra, às 18h, no Hotel As- gens de uma cidade, coordetoria Copacabana (Rua Re- nado por Angela de Castro
Gomes, às 19h, na sala Carpública do Peru).
Segunda ¦ Às 19h, lança- los Couto do Teatro Municimento de O caminho da pai de Niterói (Rua 15 de
longevidade, de Jairo Man- novembro, 35) ¦ Lançamencilha e Luiz Alberto Py, na to de Roman-se, de Claufe
Saraiva Mega Store do Rio Rodrigues, na Livraria ArSul ¦ Noite de autógrafos de gumento (Rua Dias Ferreira,
Confesso que bebi, de Ja- 417), às 20h.
guar, no Bar Velho Arma- Quarta ¦ Rodas de leitura,
zém (Av. Quintino Bocaiú- no Centro Cultural Banco
va, 6 - São Francisco) ¦ do Brasil (Rua Primeiro de
Lançamento de Diversos Março, 66 - Centro), com
enfoques em fonoaudiolo- Roberto Drummont, às 18h
gia, organizado por Monica ¦ Lançamento de A face
Valie, às 20h, na Livraria oculta do amor: investigaMarcabru (Rua Marquês de ção filosófica da tragédia à
luz da psicanálise, de DeniSão Vicente, 124).
Terça ¦ Às 19h, lançamento se Muraro, às 20h30, na Lide Trívio, de Ricardo Alei- vraria Argumento (Rua Dias
xo, na Livraria Timbre, no Ferreira, 417-Leblon).
Com Rodrigo Alves
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elias:

Sociologia

que

fez

história

teressa ao sociólogo estudar o momento áureo dessa figuração, a sua formulação mais acabada: a corte francesa de Luís XIV. Isso, contudo, não
significa que Elias esteja interessado em estabelecer os contornos dessa
sociedade de corte em particular - como um historiador preocupado com
o "singular", diria ele -, ao contrário, a corte de Luis XIV é analisada coJEAN MARCEL CARVALHO FRANÇA
mo a atualização de um modelo de sociedade, cujos contornos só podem
ser estabelecidos por meio da comparação diacrônica e sincrônica entre
com
sociódívida
dos
historiadores
A
para
logos e antropólogos é enorme. Ainda que os diferentes sociedades de corte e da explicitação dos mecanismos de pere transformação que as caracterizam. Elias assim resume a sua
primeiros hesitem um pouco em dar o devido petuação "Investigações
e acúmulo de material histórico acerca de detervalor a tal contribuição - hesitação plenamen- posição:
te explicável quando temos em conta que mui- minadas cortes existem em profusão. Faltam investigações sociológicas."
"investigação sociológica" é
a determinação
O ponto de partida dessa
tos cientistas sociais quiseram transformar a
disciplina histórica numa ciência menor, en- dos instrumentos de dominação que definem e mantêm a sociedade de
carregada somente de alimentar com dados corte, qualquer que seja ela. A existência de uma formação social desse
brutos arcabouços teóricos supostamente do- tipo, esclarece-nos Elias, decorre de um movimento complexo e secular
tados de grande poder explicativo é inegável ao longo do qual o soberano, após sucessivos embates, não somente subque desde o século 19 o pensamento de estu- mete os seus concorrentes internos e externos como ainda monopoliza a
diosos pioneiros como Auguste Comte, Karl arrecadação fiscal - passando a dispor do poder de retribuir os seus suMarx, Emile Durkheim, Gabriel Tarde, Max bordinados em dinheiro e não mais em terras - e se impõe como o único
Weber ou Lévi-Strauss, para mencionarmos uns poucos mas significati- agente social a ter o direito legítimo de lançar mão da violência (o monovos nomes, abriu enormes possibilidades para os estudos históricos, sus- pólio militar). Esse duplo monopólio, destaca o autor, faz do soberano a
citando novos problemas, construindo novos objetos, isolando temáticas única força social capaz de colocar-se acima dos grupos concorrentes
ainda inexploradas, sugerindo soluções conceituais e, também, apontan- (membros da família real, nobreza de sangue, nobreza de toga, burgueses
em ascensão), administrar as tensões existentes entre eles e promover a
do lacunas nas pesquisas existentes.
Por razões óbvias, tal contributo é tanto melhor acolhido pelos histo- pacificação da sociedade. Tamanha centralidade obriga a nobreza a viver
riadores quanto maior a dívida que o arcabouço teórico elaborado pelo nas proximidades do soberano, jogando um jogo social com regras de
sociólogo ou pelo antropólogo tem com uma reflexão de natureza histó- conduta muito demarcadas, as quais nem mesmo o próprio rei podia alrica, propriamente dita. Daí, sem dúvida, o impacto que têm tido sobre os terar ao seu bel prazer.
Etiqueta - Em A sociedade de corte, Elias busca sobretudo descrehistoriadores, nas últimas décadas, as obras de um sociólogo como Norbert Elias, no âmbito internacional, ou de um antropólogo como Gilber- ver a dinâmica desse jogo que caracteriza o Estado Absolutista - no qual
to Freyre, no âmbito nacional. Curiosamente, a crescente revalorização a civilidade, isto é, a capacidade de controlar os afetos, desempenha um
dos estudos de tais cientistas deu-se a partir
A troca de roupa das princesas, de Rubens^^^[ papel fundamental. Esclarece-nos Char"nova
tier que, para o sociólogo, tal figuração
história", elaborada pela
da chamada
apresenta pelo menos três características
escola
dos
da
renomada
terceira geração
fundamentais. Em primeiro lugar, trata-se
Annales. Foram as reflexões e referências
de um jogo que tem lugar em espaços oncontidas nos livros de Georges Duby, Paul
a distinção entre o público e o privado
Veyne, Michel de Certeau, Jacques Le Goff
existe e onde a proximidade espacial
não
e alguns outros que levaram não poucos hise criados, nobres e reis, é indisnobres
de
obra
de
toriadores locais a se interessar pela
Elias e a ler com outros olhos a variada propensável para a atualização de uma imensa rede de pequenas distinções que dedução de Freyre.
marcam o lugar social de cada jogador.
As semelhanças, todavia, não param aí.
I Em segundo lugar, trata-se de um jogo
Tanto Elias quanto Freyre publicaram suas
onde ser e parecer se confundem, na meobras mestras nos anos 30 do século passadida em que "a realidade de uma posição
é
de
1933,
tal
code
corte
do A sociedade
social aí é apenas o que a opinião julga
mo Casa-grande e senzala, e entre o lançamento de Sobrados e mocambos (1936) e O
que ela é". Daí a ostentação sistemática,
do qual dependem a manutenção ou a
processo civilizador (1939) o intervalo é míconquista de uma posição social, ser a
nimo e procuraram respaldar as suas argumarca característica dos membros dessa
mentações numa ampla e vertical pesquisa
formação. Em terceiro lugar, e finalmenhistórica. Recorde-se, também, que os dois
te, é um jogo em que a submissão da nolançaram mão, de uma maneira extremabreza ao poder do soberano e às regras de
vigorou entre os séculos 12 e 18
mente inovadora, de fontes pouco exploraetiqueta de sua corte é a garantia da predas até então (diários, memórias, textos litesociais
dos
lugares
servação
mais
e
ambos,
com
rários, representações pictóricas, teses médicas, etc.)
por ela ocupados.
No
mapeamento
uma
ou
ou
simpatia
de
detalhes,
riqueza
lucidez
teórica,
ou menos
que promove de tal sociedade, Elias preocupa-se ainpor
"processo civilizador":
da em descrever, no último capítulo do livro, as razões do seu declínio,
outra formação social, buscaram descrever um
Elias, mapeando diversos aspectos da sociedade européia entre o século provocado, como constata, pelo congelamento das tensões sociais admi"sociedade de corte", e o sé- nistradas
12, quando se esboça a emergência de uma
pelo monarca, pelo completo desgaste das regras de etiqueta e
"figuração"
crescente
culo 18, momento em que tal
perda de maleabilidade dessa figuração, que se toma inca(formação social) dá sinais de pela
novos atores sociais. Estavam, então, criadas, adiantade
incorporar
burguesa
outra,
a
uma
estagnação e começa a perder espaço para
(sécu- paz
los 19 e 20); Freyre, descrevendo a formação de uma sociedade patriar- nos o sociólogo, as condições para a emergência de uma nova figuração,
cal - sociedade que nasce em estreita relação com a indústria açucareira, a formação social burguesa, que vem consolidar o processo de interiorimas logo se espalha por toda parte e se impõe como a formação social ca- zação individual das normas sociais, o processo civilizador.
Haveria ainda muito mais aspectos a destacar em A sociedade de corracterística da América Portuguesa - e, em seguida, analisando a sua grate,
como,
se
imde
europeização
dativa decomposição, decorrente do processo
por exemplo, o profícuo diálogo que o autor estabelece com a
que
Weber, as múltiplas inovações conceituais que põe em cede
Max
obra
Por
VI
de
D.
João
do
desembarque
local
a
(1808).
partir
põe à população
fim, poder-se-ia ainda dizer que tanto Elias quanto Freyre conseguiram fi- na, a articulação que apresenta entre liberdade individual e pré-determixar, para além de inúmeras inovações conceituais e metodológicas, um nação social e o seu esforço em construir uma abordagem que abarque,
ao mesmo tempo, a formação e a estruturação de determinada formação
paradigma de leitura histórica para os períodos que abordam.
Introdução Quem quiser avaliar mais de perto a viabilidade de tal social e a economia psíquica por ela engendrada. 1\ido o que se disser, no
aproximação tem agora uma excelente oportunidade: A sociedade de cor- entanto, será sempre pouco para dar conta das múltiplas questões suscite, livro que para muitos é o melhor que escreveu o sociólogo alemão, su- tadas por esse livro, ao qual caberiam perfeitamente as palavras que Ro"o
A edição brasi- land Barthes dirigiu à obra mestra de Gilberto Freyre: ela põe em cena
perando até mesmo o já clássico O processo civilizador.
"Sociologia e His- homem histórico
leira traz uma introdução do próprio autor, intitulada
quase sem o desprender do seu corpo vivo, o que imtória", e uma excelente apresentação do historiador Roger Chaitier, à qual porta na quase realização da quadratura do círculo dos historiadores, o
é quase impossível não recorrer, tamanha é a sua eficiência em dar a co- ponto último da investigação histórica".
nhecer o autor, o seu ambiente intelectual e as idéias mestras de sua obra. Jean Mareei Carvalho França é doutor em Literatura Comparada e autor, entre outros,
Em linhas muito gerais, o objeto desse instigante livro de Elias é uma de Literatura e sociedade no Rio de Janeiro oitocentista (Imprensa Nacional-Casa da
"sociedade de corte". In- Moeda) e Outras visões do Rio de Janeiro colonial (José Olympio)
formação social, uma "figuração", denominada
A SOCIEDADE DE CORTE
Norbert Elias
Jorge Zahar Editor, 316 páginas
R$39

Os mais vendidos no Brasil
FICÇÃO

HAO FICÇÃO
ficqAo
NÃO

ADMINISTRAÇÃO/NEGÓCIOS
administracAo/negOcios

0 dblar,
.
daqueles,
0d6lar,
Um dla daqueles,
i,
..
As mentiras que os homens contain,
Joao Sayad. Publifolha,
|1
Bradley Greive. Sextante,
;$ 1
Luis Fernando Verissimo. Obietiva, R$
R$9,90
R$ 9,90
1/19
1/44 R$ 19.90
16,90
viMrla,
_
A semente
samante da vIMrla,
Harry Potter e a pedra fllosofal, '
2
Nun0
Nuno Cobra. Senac,
22
J.K. Rowling. Rocco,
2/49
R$ 25
2/49
R$25 3/6
3/6
R$ 22

Braiil,
econOmlca do Brasll,
Formajlo
Forma(lo aconOmlca
Furtatlo. Ibep,
Ce,s0
Celso Furtat|oR$24

flnancoira,
Quem mexeu no meu queljo?,
fllhos e netos, _
A especula(lo flnanceira,
Hlsttirlas para pals, filhos
33 Gustavo Patu. Publifolha,
Spencer Johnson. Record,
3
Paulo Coelho. Globo,
3 Paulo
w
R$ 9,90
4/3 R$ 192/21
R$ 35
A
^

Pal rico, pal pobre,
.
sa ler
lar na escola,
ascola,
.
Comtdlas para se
pobro,
_
4
Robert Kiyosaki. Campus,
Luis Fernando Verissimo. Obietiva, 4
3/26
R$24
4/47
R$ 16

ttnantaa
da "nantas
Guia
Bula valor aconfimlco de
P«««o«ls,
P«*«oalt, Mara Luquet. Globo,
R$19

5

lallcldada,
logo, MA * arte da ••llcldade,
Harry Potter e o cilice de fogo,
Dalai Lama. Martins Fontes,
5
J K Rowling Rocco
7/28
6/11 R$ 32,50
R$ 36

_
55

acraditol,
Ahl Eu nlo acredltol,
S6rgio Almeida. Casa da Qualidade,
R$ 14,50

6

Como dlzer
dlzor tudo em Inglts,
Harry Potter e a cimara secreta, _
Ronald Martinez, Campus,
J K Rowling
6
Rowlina Rocco
7/49
R$29
5/17
R$ 22

_
Q

A energla do dlnhelro,
Gloria Pereira. Gente,
R$23

_
'

Salbro, suor e glirla,
0 senhor dos anils,
_
glftrla,
Como gerenclar projetos,
Como
Coleg§o
ColegSo Sucesso Profissional. Publifolha,
f
/
Renato Maurlcio Prado. Extra,
7
J R Tolkien Martins Fontes,
R$ 14,90
6/3
5/8 R$ 19,90
R$ 75
Llmites sem trauma,
Cidiao
C6diao exploslvo,
_
Tania Zagury. Record,
8
Ken Follet. Rocco,
8/32
9/1 R$ 20
R$ 35

_
o
8

0s
A
Os templirios,
templfirlos,
A
6 de ninguim,
nlngutim, Zfbia
_
Piers
P'ers Paul
J|
Pau' Read. Imago,
Imago,
Jf
Gasparetto. Espaco Vida e Consciencia, 9
9Ninguim
9Ningu6m
10/32
R$ 22
8/29 R$ 40

finance Ira,
Independlncla flnanceira,
Robert T. Kiyosaki. Campus,
R$ 36
crlatlvo, . _ .
6clo .cr'a*'w®'
0 ^clo
,
sextante,
Domenico De Masi. bextante,
R$ 27

-n
SecrefOes,
SecregSes, excretes e desatinos,
desatinos,. _ 00 livro da sabedorla,
[nvestlmentos,
[nwastlmentos,;
1 (J Mauro Halfeld. Fundamento,
Fontes,
1U
Rubem Fonseca. Companhia das Letras, 10 Dalai Lama. Martins Fontes,
R$ 28
9/35
R$21
10/19 R$ 9,80
Cuitura (SP),
Recite, Maceió,
Maceid, Natal e Brasília),
Brasilia), Travessa (Rio), Vila (SP), Cultura
FONTE: Livrarias Sodiler (Rio,
(SP). Siciliano (SP) e Van Damme (Belo Horizonte).
(Rio. Recife,
numero de semanas na lista.
numeros na margem direita indicam, respectivamente, a posição
Os números
posigao na semana anterior e o número
IIU
uW

r
SÁBADO, 1" DE SETEMBRO DE 2001

ENTREVISTA/ GIOVANNI ARRIGHI

Lançamentos
JOSI!
5ARNEY
NdrltidaSÁjjuás

JORNAL DO BRASIL 3

IDÉIAS

NORTE DAS
ÁGUAS
José Sarney
Editora Sicillano,
213 páginas
R$22
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"
da

Reedição de contos que narram
disputadas políticas, inimizades
renhidas, pactos de sangue,
conflitos de parentela, casos de
honra de donzela resolvidos à bala
e muitos outras histórias coletadas
no cenário regionalista do
Maranhão sertanejo.
ficqOes |HHH
Jorge Luis UiPimIBB

Há algum tempo que o professor Giovanni Arrighi defende uma
tese polêmica: o fim da hegemonia americana está próximo. No seu
último livro, O longo século 20, publicado lios Estados Unidos em
1994 - e no Brasil, em 1996 -Arrighi, da prestigiada Universidade
de Johns Hopkins, em Washington, já demonstrava, por analogias
históricas, que determinados fenômenos ocorridos durante as crises
das hegemonias holandesa e britânica podiam ser identificados na
situação americana recente. Na época, Arrighi, de 64 anos, apontava o Japão como principal sucessor dos EUA. Hoje, no recém-lanARTHUR ITUASSU

19
Reunião de alguns dos melhores
contos do autor que ajudaram a
criar a fama internacional. O cunho
filosófico e metafísico do universo
tão singular de Borges encontra
em histórias como A biblioteca de
Babel sua melhor tradução. O
prefácio da edição é de Davi
Arrigucci Jr.
ANÍBAL: SOB
AS MURALHAS
PE ROMA
Patrick Girard,
Tradução de
Guilherme
Teixeira,
Estação
Liberdade,
340 páginas
RS 29
Este é o segundo volume de A
trilogia de Cartago, que ressuscita
o esplendor dessa cidade lendária.
O livro apresenta o destino de
Aníbal, o exímio estrategista e um
dos maiores chefes militares da
história, tendo sido protagonista de
grandes façanhas, como a
travessia dos Pirineus e dos Alpes
com seus elefantes e seu exército.
ANIBAj

/T7| ftstncdeu £gLMvK|jj|
¦EShO

I K IPtI
O livro é um roteiro da
contracultura em uma travessia de
40 anos, percorrendo revoluções,
drogas, rock'n'roll, beatniks,
hippies, Freud, Marx, alguns
rebeldes sem causa, além de
muitos sonhos e reflexões sobre
arte, literatura e filosofia.

CONTOS:
ERNEST
i: \ I s | i HEMINGWAY
VOLUME 2
Ernest
Hemingway
Tradução de
Enio Silveira e
José Veiga
320 páginas
R$ 36
0 livro dá continuidade à reedição
da obra do autor depois da
publicação das primeiras histórias
curtas. Neste volume, reaparecem
alguns temas caros ao autor, como
a coragem, o sentido de dever e a
covardia.
HRIMHPromovio * d® Satembro
exwnplares 20% de dosconto
IVVIi|MfMM
UllMUlJJjtAliJj5 mmplaies =o 25% de desconto
Av. Pi mo* 22 10 exemptares 30% de dosconto
|R. da ComUutcAo 20[ Vtlido iom«nl« para u««dot
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çado Caos e governabilidade no moderno sistema mundial (Contraponto), Arrighi defende a mesma tese polêmica mas aponta um sucessor diferente: o leste asiático. Falando inglês com um sotaque
carregado da nacionalidade italiana, Arrighi conversou sobre o seu
novo livro com o Jornal do Brasil, no café do hotel onde estava liospedado, no Rio de Janeiro, no último fim de semana. Ele veio ao
Brasil participar do seminário O Estado no inundo contemporâneo
e também lançar seu mais novo petardo contra a crença de que os
americanos ainda estarão, por muito tempo, no topo do mundo.
Leonardo Lemos

Tradugao de
Carlos Nejar HwN[
Editora Globo,

AS QUATRO
ESTAÇÕES
Luiz Carlos
Maciel
Record,
300 páginas
R$ 30

situação
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Dá para acreditar que a hegemonia
americana esteja acabando?
Sim. Veja bem. No livro, nós distinguimos dois momentos. Um é o início da crise. O outro: o colapso do sistema. Durante os dois momentos, apontamos que há
um retorno da hegemonia em declínio. Ou
seja, a crise pode ser temporariamente resolvida pela hegemonia em crise. Isso
aconteceu na passagem da hegemonia liolandesa para a britânica e também da
britânica para a americana. O retorno é o
que vem acontecendo nos últimos 15 ou
20 anos, mas é um fenômeno temporário.
A crise está aí.
Onde?
A crise ficou muito clara nos anos
1970, quando os Estados Unidos foram
derrotados no Vietnam ou quando puseram abaixo o sistema financeiro mundial
organizado na Conferência de Bretton
Woods, após a Segunda Guerra Mundial.
O resultado foi o enfraquecimento do dólar durante 10 anos. Financeiramente, os
Estados Unidos perderam o controle da
situação e do sistema que haviam montado. O que o livro argumenta é que nos
anos 1980 e 1990, os Estados Unidos resolveram temporariamente a crise evitando qualquer tipo de compromisso militar
e se transformando, de uma potência
econômica, em uma potência financeira.
Os Estados Unidos se tornaram um intermediário financeiro global, mas isso tem
um custo: o crescente endividamento
americano. Nos anos 1990, que foi o período do grande retorno, o país ficou
fault, estão também levando ao agravamais e mais endividado. É hoje o maior
mento dos conflitos sociais. Vale lembrar
endividamento da história e não se sabe
que o caos pode vir de questões estritacomo será resolvido.
mente econômicas, mas também de conO colapso está próximo?
flitos sociais.
Não sabemos. O que sabemos é que ainE os movimentos antiglobalização coda não chegamos a este ponto. Não há simo os que foram vistos recentemente
nais sequer de um colapso iminente. No
no encontro do G-8, em Gênova?
As resistências à
entanto, deve-se ter em mente que essas
globalização são altacoisas podem se precipitar de forma muito
mente previsíveis. E só ver a história. O
ser humano não gosta de estar sendo presrápida. Hoje. temos uma situação muito
frágil. O retorno da hegemonia americana,
sionado constantemente pelas forças autocom o conseqüente endividamento, é uma
reguladoras do mercado. E as reações podem ser de esquerda, mas também de diforça desestabilizadora do sistema. Algo
reita, como foi a canque veio mais para
íí
atrapalhar do que para
didatura
de Pat Bu() retorno da hegemonia
chanan à Presidência
ajudar. Vamos supor
americana é ama
americana. Você pode
que com a crise da nova economia, com o
esperar
desestabilizadora
que quanto
força
estouro da bolha, os
mais esse processo
do sistema, algo
investidores do mundo
continue, mais reacomecem a ver que os
nós teremos. Os
veio
mais
ções
para
que
Estados Unidos não
movimentos têm conatrapalhar do que
são um mercado que
tradições, mas mostram que as elites do
promete altos retorpara ajudar 9 5
nos. Com isso, eles deNorte e do Sul não pocidem não mais investir no país. Isso levadem simplesmente fazer o que lhes dá na
ria ao enfraquecimento do dólar. Aí viria a
cabeça.
No livro, diferencia-se hegemonia de
inflação, porque os Estados Unidos são
uma economia extremamente dependente
dominação. Na hegemonia, os interesde suas importações. Se a inflação sobe, [o
ses dos países membros do sistema tamdo
FED,
Banco
bem estariam de alguma forma conCentral
ameripresidente
cano, Alan] Greenspan não poderá mais
templados. Na dominação, isso não
continuar a cortar as taxas de juros, como
ocorreria. As recentes disputas entre os
vem fazendo para aliviar o desaquecimenEstados Unidos e praticamente o resto
to atual da economia americana. Isso pode
do mundo com relação ao Protocolo de
Kyoto e ao projeto do escudo antimísprovocar uma queda ainda maior no preço
das ações e assim vai. A partir daí, é difíseis são sinais da crise?
Certamente. Essas coisas aconteceram
cil imaginar o que pode acontecer.
A atual crise da Argentina é parte da
depois que escrevemos o livro, mas é exacrise da hegemonia?
lamente isso. Os Estados Unidos nem tenA crise na Argentina fica bastante intetam mais ser hegemônicos, mas apenas
ressante deste ponto de vista. O dilema
dominantes. Os casos que você citou são
entre ajudar ou não, intervir ou não na sibons exemplos de que estão tendo um patuação, e como intervir, ficou claro por
pel cada vez menor como hegemonia, no
sentido de liderar o mundo para a obtenparte dos Estados Unidos. Ao mesmo
tempo, há uma contradição. Por um lado,
ção de soluções globais que possam estafala-se de austeridade. Por outro, fala-se
bilizar o sistema. Isso deve estar por aqui.
dos limites da austeridade. Ou seja, o fa] Arrighi pega o livro à procura de uma citação). Está aqui: "O sistema internacional
to de que as políticas que vêm sendo imdesmorona não só porque novas potências,
plementadas e sugeridas, para evitar o de-

MAIS CIRCULA PELA CIDADE.

O livro mostra que houve grandes
guerras nas transições de poder hegemônico. As guerras anglo-holandesas e
a Guerra dos Sete Anos (França e GrãBretanha), na passagem da hegemonia
holandesa para a britânica. E as duas
grandes guerras do século 20, na passagem da hegemonia britânica para a
americana. Mas o senhor não acredita
em um novo conflito na próxima transição. Por quê?
Não acredito na ocorrência de um conflito generalizado entre países que são lideranças capitalistas. Não acredito por
dois motivos. Um é que as empresas
multinacionais criaram uma nova forma
de integração tão poderosa que é muito
difícil para qualquer país desse tipo se
separar desse emaranhado de negócios.
Na minha opinião, isso é uma novidade
na história. Ao mesmo tempo, acho que
hoje há um sentimento de que as lições
foram aprendidas. Uma construção sociai de gerações. Acho que os países lideres capitalistas simplesmente não conseguiriam arcar socialmente com os custos
de entrar em guerra, um contra o outro.
Muitas coisas podem acontecer, mas não
acredito que guerras entre países europeus, entre europeus e Estados Unidos,
ou Japão, possam acontecer.
O livro sugere que o próximo poder
hegemônico virá do leste asiático, região que engloba de Cingapura ao Japão, passando pela China e pelas Coréias. Como chegou-se a esta conclusão?
Na história você vê certos padrões nas
crises hegemônicas. Durante a crise, mesdesequilibradas e agressivas, tentam domimo quando há um retorno, há sempre uma
nar seus vizinhos, mas também porque as
região
em
declínio,
em
vez
de
se
adapque vai particularmente muito
potências
bem. Durante a crise da hegemonia ametarem e se harmonizarem, procuram ciricana, você tem uma região que vai muimentar a preeminência, que lhes escapa,
to bem: o leste asiático.
em uma hegemonia explorada." O arguMas e a crise Financeira recente?
mento é de David Caleo [professor da EsNós fazemos um paralelo entre a crise
cola de Relações Internacionais da Univerasiática de 1997 e a crise americana de
sidade Johns Hopkins, em Washington] e
1929. O crescimento e a expansão estão
está se tornando cada vez mais o caso.
Mas isso fica claro na política externa
sempre acompanhados de crises sérias.
Veja: o PIB do leste asiático em relação ao
do presidente George W. Bush. No godos EUA passou de 35% para 91%, entre
vemo de Bill Clinton não foi diferente?
Sim e não. Clinton era menos grosseiro,
1996 e 1999, mesmo com a crise. Mais
importante, enquanto
mas ele também impôs
64
os Estados Unidos
muitas coisas. Ele
Durante a crise
acumularam esse inrealmente forçou a
hegemônica, há sempre
crível débito externo,
agenda americana.
Em que medida?
o leste asiático acuuma região que vai
Isso fica claro por
mulou um proporciobem. E durante a crise
nal crédito externo. E
exemplo na forma coimportante notar que
mo os Estados Unidos
americana, a região que
nos anos 1930, a Grãatuaram em Kosovo.
vai bem é o leste
C intra a vontade
Bretanha estava meIhor que os Estados
da Rússia e da Chiasiático 99
Unidos. A diferença, e
na?
Em um certo sentido, mas também simisso é novidade, é que não há um verdadeiro poder militar na região. Mas isso
plesmente no uso da força bruta. Já podeainda não sabemos como ficará.
mos pensar que só isso já é o bastante.
China ou Japão?
Demonstra a fraqueza do consenso. ClinEssa é uma dificuldade que apontamos.
ton também tentou impor uma agenda
unilateral, favorável aos Estados Unidos,
O Japão é militarmente muito fraco e não
sabe exportar ideologias. A China é muito
na Organização Mundial do Comércio e
teve problemas.
pobre. Cingapura é uma cidade-Estado,
De volta aos tempos de Bush, a iminão pode ser uma hegemonia. O que podemos imaginar é que apareça uma nova
nente recessão global também pode ser
forma de coalizão. Novas formas de coavista como parte da crise?
Claro. Há algo de errado. Não sei se
lizão podem surgir, mesmo em termos de
Bush sabe disso, se entende disso, mas
governância global. O caso do leste asiático aponta para o fato de que há hoje, cerGreenspan certamente sabe que não há
tamente, a necessidade de se trazer para o
solução para o que está acontecendo. AnConselho de Segurança da ONU, ou para
tes, com dois ou três cortes de 0.25% nos
as reuniões do G-8, países como Japão e a
juros, você retomava o ritmo da economia
China, como também a índia e o Brasil.
americana. Exatamente como fizeram nas
Como está, não é mais legítimo.
crises de 1997 e 1998. Agora, eles já corComo o senhor acha que o Brasil deve
taram seis vezes e você não vê resultado
se
se
diz
na
de
errado.
Como
Há
algo
algum.
posicionar na crise da hegemonia
americana e num futuro sistema domiItália: parece que o cavalo não quer beber
nado pelo leste asiático?
água. Se o cavalo não bebe não adianta,
Isso eu deixo para os brasileiros pensavocê pode fazer o que quiser que não vai
rem.
adiantar nada.
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e homossexuais já contam com produção específica e direcionada,
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em selos que abrem espaço para autores

novos e trasj

CLÁUDIA NINA
Com um trabalho de formiguinha, editoras muito especiais começam a abrir frestas no mercado editorial brasileiro. Em vez de tentarem abarcar um amplo público leitor, elas
apostam em grupos específicos, como os negros, as mulheres,
e os homossexuais. Podem não chegar às listas de mais vendidos, mas seu trabalho sério, em geral fruto de um envolvimento pessoal de seus editores com os temas e autores que
integram seu catálogo, fazem com que venham conquistando
espaço cada vez maior na mídia e nas livrarias.
Com isso, editoras como a GLS, a Mulheres e a Pallas tornaram-se espaço privilegiado para autores pouco conhecidos - transgressores muitas vezes - ou mesmo aqueles especializados em temas sociais ligados às minorias. Mas se as
"editora
"
estatísticas negam o termo
de minoria a muitas deIas, o conceito que melhor define seu projeto editorial talvez
"nicho".
seja
Espaço alternativo por excelência, o nicho
acolhe, na maioria dos casos, editoras que começaram no esquema fundo de quintal, mas que nem por isso deixaram de
publicar títulos de qualidade, crescendo lentamente pelas
bordas do mercado.
Em comum, essas editoras têm a tiragem pequena e a
aposta na segmentação do público, lançando títulos relacionados à cultura afro-brasileira, às questões homossexuais,
ou aos estudos de gênero, refletindo sobre os papéis sexuais
representados por homens e mulheres na cultura. Elas distinguem-se dos selos de editoras maiores - que também já estão
de olho no filão - por estarem "organicamente" ligadas ao
segmento intelectual que cobrem.
O espaço, embora menor, acaba sendo um ganho. "Muitas das grandes editoras não gostam de manchar a sua imagem com livros de autores desconhecidos, principalmente
",
analisa o escriquando se trata de temas transgressores
tor e crítico Silviano Santiago. Para ele, essa escolha passa, invariavelmente, pelo gueto, transformado em "lugar de
passagem". Segundo o crítico, é o que um bom autor deve
"Só
serão
fazer: tomar o gueto como lugar de passagem.
integrados os que passaram por um teste junto ao público
especializado."
Segmentação é a palavra de ordem da sociedade de consumo e há quem acredite que até demorou para a tendência
"Parece
chegar ao Brasil.
que nosso mercado editorial está
começando a demonstrar uma demanda, um apetite, por esse Jilão", comenta a professora Heloisa Buarque de Hollanda, uma das pioneiras dos estudos de gênero no país, que, no
entanto, publicou seus livros e coletâneas por editoras grandes, universitárias, ou pela própria, a Aeroplano.
Para o crítico e professor de Literatura da Uerj ítalo Moriconi, a segmentação pode ser "uma estratégia para
que
um discurso político crítico encontre chances de interven"quanto
mais
ção no simbólico". Moriconi acredita que,
forte é um segmento enquanto segmento, mais poderá influir nos significados gestados no âmbito do mainstream,
que só respeita discursos minoritários se eles se mostram
".
fortes no debate político
Resta saber se o mercado editorial brasileiro suporta tamanha segmentação, oferecendo condições para a consolidação das novas editoras e selos, ou se não se trata de mais
uma tentativa de implantar aqui um modelo talhado para a
sociedade norte-americana. Mas isso os leitores dirão.
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to amoroso com o filho do presidente da Legião da Boa Vontade.
Outro título que fez barulho
foi Grrrls: garotas iradas, da
cantora Vange Leonel, homossexual assumida, que selecionou
uma série de artigos sobre lesbianismo através da história.
Quando surgiu no mercado, a
GLS não fez por menos e deslanchou logo dois títulos de peso: O
que a Bíblia realmente diz sobre a
homossexualidade, de Daniel
Helminiak, e Adeus maridos:
mulheres que escolheram muiheres, de Débora Abbot e Ellen
Farmer.
Laura Bacellar comemora as
mudanças no setor, reconhecendo o crescimento do mercado, e
espera que um dia o Brasil possa
refletir, ainda que em menor escala, a situação dos Estados Unidos, onde os títulos assinados por
minorias sexuais caíram, digamos, na "normalidade" e agora já
não chamam tanto atenção.
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escondida
Primeira editora no Brasil a se
voltar inteiramente aos gays e
lésbicas, a GLS Edições enfrenta
problemas desde que surgiu, em
1988, em plena Bienal do Livro
de São Paulo. O maior deles é o
da distribuição: "Muitas livrarias
não querem comprar nossos livros e algumas os escondem.
Salvo as exceções, grande parte
dos livreiros não sabe o que fazer
com os títulos", conta a editora
responsável, Laura Bacellar.
Apesar das dificuldades, Laura acredita que o segmento gay
seja uma fatia ainda não explorada do mercado. E espera emplacar mais títulos voltados para esse público, mesmo que a polêmica seja inevitável.
Pertence ao catálogo da GLS
Edições, por exemplo, um livro
que já causou muito reboliço:
Desclaiidestinidáde: uni HÒmossexual religioso contra sua história, de Pedro Almeida, que relata
publicamente seu relacionamen-

i

!

HI

Dizer que a Pallas é uma editora de minoria, no Brasil, não é
a melhor definição. A editora
Cristina Warth prefere o termo
"nicho" editorial,
que traduziria
o conhecimento de algo muito
definido, que é o exatamente o
objetivo da editor, especializada
em questões afro-brasileiras. Segundo ela, esse seria o papel das
editoras que apostam num segmento: tratar de assuntos específicos com apuro. "Não vejo as
grande editoras fazendo isso. Esse papel é nosso", garante.
Com isso, a Pallas já conta
com um extenso catálogo de títulos ligados à saúde, à história e à
arte negra. Entre eles, Caroço de
dendê: a sabedoria dos terreiros,
de Mãe Beata de Yemonjá, que
percorre o universo mítico dos
terreiros, contanto como o ialorixás e os babalorixás passam seus
conhecimentos para seus filhos.
A editora publicou também Logunedé, de Nei Lopes, o infantil
Bruna e a galinha d'angola, de
Gercilga de Almeida, Racismos e
anti-racismo no Brasil, de Jacques
D'Adesky, e Afro-descendente

identidade em construção, de Ricardo Franklin, em parceria com a
PUC de São Paulo.
A Pallas tenta fugir, no entanto, do perigo de segmentar demais
e acabar restringindo o interesse
do público. "É preciso deixar ciaro que somos nicho, mas não queremos ser gueto", garante Cristina
Warth. A idéia é explorar a segmentação editorial, investindo em
livros voltados para os negros,
sem deixar de capturar a atenção
dos grupos maiores, gente que se
interessa por assuntos afro-brasileiros, qualquer que seja a cor de
sua pele. "Queremos que todos tenham curiosidade a respeito dos
temas que apresentamos. Afinal, a
maioria dos brasileiros não é nem
100% branca, nem 100% negra. A
cultura afro esbarra na gente o
tempo todo, não há como ignorála", argumenta Warth, que é historiadora. Antes de se envolver com
a cultura afro-brasileira, ela embrenhou-se pelos terreiros para
conhecer de perto o material com
o qual iria trabalhar.
O resultado dessa experiência
de campo trouxe muitas surpresas.

"Deparei-me

afro-brasili

com a minha ignorância sobre as religiões afrobrasileiras, quase sempre tratadas
como coisa menor ou perigosa",
confessa. Para Cristina, os estudiosos das religiões afro-brasileiras devem ser considerados, antes
de tudo, "intelectuais orgânicos"
devido ao conhecimento profundo
do assunto que pesquisam, mesmo
que muitas vezes não tenham tido
a oportunidade de fazer o registro
escrito de saberes ancestrais.
Embranquecimento - Uma
das coordenadoras do grupo Crio¦
la, pertencente ao movimento das
mulheres negras do Brasil, a escritora Jurema Werneck organizou,
junto com Maisa Mendonça e Evelyn White, O livro da saúde das
mulheres negras, publicado recentemente pela Pallas. Jurema acredita que o espaço editorial dedicado à cultura afro-brasileira no país
ainda é restrito, já que poucas editoras aceitam investir nos títulos
voltados às chamadas minorias políticas, como negros, ciganos e índios. Para a escritora, isso se deve,
em grande parte, ao que chama de
ideologia do embranquecimen-
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afro-brasileiros

com a minha igire as religiões afro|uase sempre tratadas
[menor ou perigosa",
ira Cristina, os estueligiões afro-brasilei¦ considerados,
antes
itelectuais orgânicos"
inhecimenlo profundo
ue pesquisam, mesmo
fezes não tenham tido
: de fazer o registro
beres ancestrais.
Iquecimento - Uma
adoras do grupo Crioite ao movimento das
gras do Brasil, a escriWerneck organizou,
isa Mendonça e Evelivro da saúde das
jjraaf publicado recenPallas. Jurema acreípaço editorial dedicaafro-brasileira no país
d, já que poucas ediinvestir nos títulos
pinadas minorias po» negros, ciganos e ínescritora, isso se deve,
(arte, ao que chama de
do embranquecimen-

to", que passa por cima dos dados
que apontam a enorme quantidade
de negros e mestiços do país ao dilecionar o consumo paia uma elite
branca. "É a mentalidade dominante que se reflete dentro das editoras", analisa Jurema.
Antes de receber o sinal verde da Pallas, a escritora tinha enviado originais de 0 livro da saúde das mulheres negras para um
grande número de editoras - algumas das maiores no mercado mas não recebeu de nenhuma deIas qualquer sinal de publicação.
"Acredito
que, se fôssemos famosas, como Alice Walker e Tori
Morrison, eles até publicariam.
Temos autoras nacionais da mesma qualidade que não conseguem jamais ser publicadas", lamenta Jurema.
Hoje, as editoras grandes também estão de olho na fatia do mercado representada pelos negros. A
marca Selo Negro, por exemplo,
surgiu como uma subdivisão da
editora Summus. Segundo o editor Jorge Schlesinger. que participou ativamente da criação do selo,
a tendência de segmentação está

indisfarçavelmente ligada às editoras norte-americanas, que vêm
fatiando o mercado e disputando
um público de leitores negros que
não pode mais ser ignorado. "Hoje em dia, os três livros na lista
dos mais vendidos nos Estados
Unidos abordam a temática negra.
Esse é um dado significativo que
mostra como a tendência é forte",
conta.
No Brasil, explica Jorge, apesar de a mentalidade de segmentação estar ainda se firmando, os
critérios de publicação são bem
diferentes. "Um dos primeiros títulos que a Selo Negro lançou foi
Como conquistar um marido negro, sucesso editorial nos Estados Unidos, mas que aqui simplesmente não emplacou. As pessoas acharam a idéia racista",
conta o editor.
De qualquer forma, hoje a SeIo Negro está em busca de novos
caminhos, mais voltados ao setor
acadêmico e paradidático, a
exemplo de Rap e educação, rap
é educação, coletânea de artigos
organizada por Elaine Nunes de
Andrade.

Z

As mulheres também ganham
espaço nas livrarias. Grandes editoras como a Record, com o selo
Rosa dos Tempos, e a Rocco,
com o selo Gênero Plural, já vinham explorando o filão dos gêneros, especialmente caro às feministas. Mas há cinco anos surgiu em Florianópolis uma editora
dedicada especialmente ao assunto: a Mulheres.
Desde 1996 a editora vem lançando quase artesanalmente títulos com tiragem pequena, de 500
a mil exemplares, mas que vêm
preenchendo uma enorme lacuna
ao resgatar escritoras que fizeram
sucesso no início do século passado, como Carmem Dolores, mas
que tiveram seus nomes abafados
na história da literatura brasileira
escrita pelos homens. Com isso, a
Mulheres tem conquistado um espaço na mídia muito maior do que
o seu tamanho.
Como quase tudo nessa área, o
filão foi descoberto a partir de
uma experiência pessoal. A editora Zahidé Lupinacci Muzart, professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, estava às voltas com uma pesquisa sobre mulher e literatura no século
19 e não encontrou quase nada
disponível no mercado brasileiro,
precisando recorrer a microfilmes
e a bibliófilos para montar uma bibliografia razoável. Hoje, esses títulos esgotadíssimos fazem parte
do catálogo da Mulheres, junto
com trabalhos recentes, como a
enciclopédia Escritoras brasileiras do século 20, organizada por
Zahidé, e Gênero sem fronteiras:
oito olhares sobre mulheres e
relações de gênero, de Mônica
Raisa Schpun.
A editora já acalenta planos de
incrementar as
publicações e
lançar alguns
diários inéditos, além de uma coleção inteiramente infanto-juvenil
- escrita por mulheres, é claro.
Ideologia - A questão da literatura de mulheres, assim como
literatura de negros, é mais complexa do que se imagina. Como
explica a feminista Rose Muraro,
que por quase dez anos pilotou a
Rosa dos Tempos, segmento da
Record voltado para a linha de
gêneros, é preciso prestar muita
atenção aos títulos lançados no
mercadp.
Para ela, as editorias que eventualmente publicam livros de negros ou de mulheres distinguemse das genuínas editoras de nicho
porque as últimas estão ligadas a
um movimento maior, a uma
ideologia. Ela defende a idéia de
que, para se entrar na área de gênero com real conhecimento de
causa, é preciso estudar a fundo a
literatura nacional e internacional
sobre o assunto e procurar fazer as
escolhas certas.

APARTAMENTO 41
Nelson Luiz de Carvalho
Mandarim, 160 páginas
R$ 22
Enquanto nos Estados Unidos, a literatura
gay já tem seu espaço cativo nas prateleiras de
toda e qualquer livraria, no Brasil, o segmento
vai abrigando cada vez ma s autores assumidamente homossexuais, que '.xploram um filão
em franco crescimento. No\ emente, o mercado norte-americano funciona como um espelho, refletindo influências, Undências e até
modismos.
Nomes como Edmund White, Camille Paglia e Gore Vidal, firmaram-se lá fora com trabalhos como Um jovem americano, espécie de
Bildungsroman gay, em que Edmund White
narra, em primeira pessoa, passagens da infância, adolescência e maturidade de um personagem - cujo nome não é jamais revelado - às
voltas com a descoberta do homossexualismo.
O livro provocou reflexões sobre os problemas
íntimos pelos quais passam todos aqueles que
já se viram enfrentando o mesmo momento de
descoberta.
White acabou se tornando uma espécie de
porta-voz da comunidade gay americana, mas
sempre fez questão de ressaltar o apreço que
outros autores e críticos heterossexuais dispensaram às suas obras, o que confere ao escritor uma dimensão para além do gueto.
Reconstrução - E nessa trilha de reconstrução de uma identidade, que caminha o autor
de Apartamento 41, de Nelson Luiz de Carvalho. O livro foi recentemente lançado pela
Mandarim, que não é uma editora de nicho,
mas um exemplo claro de como as editoras
maiores, também estão apostando no filão e na
segmentação de um mercado cada vez mais
ávido por novidades.
Nelson Carvalho já tinha publicado O terceiro travesseiro, em 1988, também um romance homossexual, que conta a história de
dois rapazes apaixonados. Em Apartamento
41, de volta ao tema, agora na pele do personagem Leonardo Guimarães, um homem bemsucedido que após 15 anos de casamento, com
cinco filhos, descobre seu verdadeiro "eu" homossexual.
Algumas das mais
O livro narra os conflitos
belas páginas da
de Leonardo a
literatura brasileira
desse
partir
momento cruforam escritas por
ciai e as conautores como João
seqüências de
sua escolha,
Gilberto Noll, Caio
que acabam
Fernando Abreu e
lhe trazendo,
naturalmente,
João Silvério Trevisan
uma série de
transtornos e de renúncias, além de muito sofrimento. O romance é a história da superação
desse período de crise e de como os personagens de sua vida vão reagir à mudança radical
que Leonardo empreende em seu destino.
Paixão - Num dos trechos Apartamento
41, Carvalho escreve abertamente sobre a paixão arrebatadora que envolveu Leonardo e um
rapaz que se tornou seu amante: "Sustentados
por uma forte atração sexual, Lorenzo e eu
completamos quatro meses de namoro. Vivendo como casados - ele dormia todas as noites
em casa -, suas roupas, seus perfumes e demais objetos pessoais, que não eram poucos,
foram ocupando dia após dia o closet do apartamento em Pinheiros. Vivendo em euforia,
após trinta e cinco anos de agruras, tornei-me
reto e fiel aos meus desejos mais primários."
O outro lado, o da dificuldade de assumir o
romance em público, também aparece, revelando todos os ângulos da difícil escolha do
"Impor a
presença de Lorenzo,
personagem.
apenas como amigo, nas festas e recepções patrocinadas pela empresa representou o início
do meu processo de demissão. Malvisto pelas
esposas dos outros executivos, e bem-visto por
algumas amantes - eu praticamente conhecia
todas elas -, mantinha-me equilibrado no cargo por acordos tácitos", diz o narrador.
Marcado por muitos diálogos, o livro tenta
reconstruir, não apenas a identidade do protagonista em sua nova vida, mas também o cotidiano de dois homossexuais, divididos entre o
"mundo lá fora" e o "mundo de dentro",
ou seja, o pequeno e recluso mundo íntimo confinado no apartamento que dá título ao romance.
Substância - Nelson Carvalho é um dos
novos nomes que estão fazendo a história de
literatura gay no Brasil. Em 1985, Devassos
no paraíso, de João Silvério Trevisan, já acenava para o surgimento de uma literatura sobre
temas comuns ao universo homossexual, capaz
de atrair a atenção de qualquer tipo de leitor. O
tema, aliás, tem dado substância a alguns dos
melhores contistas contemporâneos, como
João Gilberto Noll, o próprio Trevisan e Caio
Fernando Abreu.
A diferença agora é a freqüência com que
novos títulos são lançados no mercado e o investimento de editoras que têm mais ousadia
de publicar os livros com capas sugestivas,
muitas vezes apostando em autores desconhecidos. (C.N.)
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Obra póstuma, reuniu textos de quatro décadas, em que a literatura fantastica e a realista se aproximam numa
Reprodução
bem, sempre de forma fabulesca, a ex"-v.,
UM GENERAL NA BIBLIOTECA
ítalo Calvino
periência de um jovem durante a agonia
Tradução de Rosa Freire D'Aguiar
do fascismo. O personagem, andando
Companhia das Letras, 250 páginas
pela rua, tem a impressão de que alR$ 24
guém o persegue. Era na verdade um
amigo que acabou por confessar que esLÉO SCHLAFMAN
tava meio nervoso. "E quem não está?"
"Essas
Os contos de Um general na biblionotícias... Esses generais que
voltam a comandar... a dizer que eles é
teca (no original italiano: Prima que tu
dica 'Fronto'), publicação póstuma que
que tinham a razão"...
abrange pequenos textos de ítalo CalviO regimento de um poderoso exército se perde ao atravessar as ruas da cino de 1943 a 1984, atestam na prática
dade em "O regimento se perde", e um
como num arco de quatro decênios ele
sempre alternou histórias realistas e hisgrupo de militares, no conto
que dá títórias fantásticas. Calvino explicava que
tulo à edição brasileira, "Um general na
se baldeava para o fantástico quando se
biblioteca", acaba se apaixonando pelo
dava conta de que suas histórias realisconteúdo dos livros quando realizava
tas, movidas a ironia e paradoxo, resultarefa de censura na maior biblioteca de
tavam tristes. Era uma espécie de comPanduria.
Subversão - O novo realismo narpensação.
O eixo dos raccontini (continhos,
rativo dos anos 70 fez com que as técexpressão dele) talvez esteja em "A menicas se refinassem. O tempo era submória do mundo", em que o diretor de
vertido: o espaço triunfava por toda
uma organização que prepara o registro
parte. Misturava-se sonhar e estar acorde tudo o que houve no planeta desde as
dado. O personagem se desintegrava
origens revela ao seu auxiliar fatos a
(embora Pirandello já ensinasse isto anrespeito do próprio malfadado casamentes de 1914) e entrava em "crise de
to, suprimidos das fichas sob a alegação
identidade" para expressar a dissolução
de que "a mentira é a única informação
metafísica num mundo sem referências
temos
a
transmitir"
realiisto
é,
estáveis.
Era o momento em que se
a
que
dade deve ser corridiagnosticou a volta
Coletando fábulas
ao privado, ao indigida se não coincide
com o mundo. Logo
víduo, à experiência
italianas, Calvino tentou
depois conclui logiemocional.
ser o Grimm mediterrâneo,
camente que por saÜ esforço de
ber isto o auxiliar
Calvino,
na ficção,
uma grande mistura de
deve ser apagado do
nos ensaios críticos
¦'
.*
Andersen com Voltaire, de
rol das pessoas viou autobiográficos,
vas: puxa o revólver
era um esforço por
Desde os primeiros textos, Calvino tratou a literatura como jogo
fábula com filosofia
e o mata.
exprimir as coisas
Conto a conto se percebe como a
em sua totalidade - esforço comum ao
discussão do real, noção fundadora do
artista e ao sábio. No texto, destinado à
cionado pela necessidade compulsiva
O ideal lingüístico de Calvino era
trabalho de Calvino, morto em 1985,
televisão, "Henry Ford", mas que nunde mudar continuamente de canal enum texto o mais possível concreto e o
ca foi ao ar, o criador do modelo T, enlouqueceu e pretende mudar o mundo a
provocava nele interesse realmente orimais possível preciso. Inimigo a abatrevistado imaginariamente por um inginal pelo universo das fábulas. Vinham
ter: a tendência dos italianos de usar
golpes de controle remoto"...
daí suas tentativas de escrever contos
terlocutor, exalta sua lógica de produtiTerra - A Itália é o lugar onde
expressões abstratas e genéricas. Ascontemporâneos dotados de distância
vidade admitindo ser o autor da tirada:
acontecem muitas histórias misteriosas,
sim se combateria a peste que se abate"Cada cliente
crítica necessária para articular a moamplamente discutidas e comentadas
ra sobre a linguagem. Os primeiros
pode querer o carro da
dernidade e seus problemas - como o
cor que preferir, contanto que seja o
todos os dias, mas nunca resolvidas.
afetados pela doença foram os polítitrabalho a partir de estruturas seriais da
Cada acontecimento dissimula uma
cos, os funcionários públicos, os intepreto." Reafirma sua convicção de que
última fase.
os salários mais altos é que movimenconspiração secreta cuja natureza perlectuais. A tarefa do escritor é se insurPequenas formas - A tendência já
tam o mercado, não os lucros mais almanece oculta, enquanto o fato de ser
gir, fazer com que a linguagem direta
aparecia num dos primeiros raccontini,
tos, mas em 1937 contratou lutadores
segredo não é segredo de forma alguconcreta sobreviva, mas a linguagem
"Quem se contenta",
ma. Calvino se situava entre aqueles
passado num país
profissionais para impedir as greves, na
quotidiana que costumava ser a fonte
em que tudo era proibido. Ou quase tuforça. Ford garante que suas idéias foacreditavam
numa
literatura
viva onde os escritores podiam se abasque
que
do, porque os habitantes jogavam biram mal entendidas quando escreveu
fosse presença na História, na educatecer não escapou à infecção. Literatulharda e nada mais os interessava.
artigos anti-semitas em seus jornais e
e de qualidade insubstituível. Tira na concepção calviniana é evocação
ção,
"apoiou
aquele fanático na Alemanha
Quando os condestáveis, passado o surnha consciência de viver no ponto mais
de imagens próprias, nítidas, fantástito ditatorial, para tirá-los da rotina,
baixo e trágico da parábola humana cas. Num mundo bombardeado por
que logo tomaria o poder". O conto, isto é, o programa televisivo, termina
historicamente situada entre Buchenproibiram o jogo de bilharda, o povo
imagens artificiais, em série, convém
fez uma revolução, matou os condestácom imagens de engarrafamentos numa
wald e a bomba H. A possibilidade da
ser preciso e austero, de modo que a fiveis, e depois, sem perder tempo, volcatástrofe universal era o ponto de pargrande cidade, cadeia de montagem,
gura adquira relevo.
tou a jogar bilharda.
fumaça de chaminés que se superpõem
tida das fantasias de seu pensamento. A
Exemplo de seu virtuosismo está no
Não se pode compreender Calvino
à imagem de Ford enquanto ele pronunépica moderna não conhece mais deuconto "A bomba de gasolina", no qual
sem compreender o amor que ele tinha
cia suas últimas frases em louvor das
ses: o homem está sozinho e tem dianum automobilista é tomado por frentismaravilhas da natureza...
te de si a natureza. O conto "A ovelha
pelas pequenas formas. À medida que
ta, num posto, pela mulher de um carro
os anos passavam cultivava sempre
Um interno numa clínica de doentes
negra" fala de um país em que todos eresportivo que lhe pede para encher o
mais a narrativa breve, o poema em
mentais, em "O último canal", lembra
am ladrões: um roubava do outro que
tanque. Encantado pela beleza da mucomo foi preso por uma chusma de seprosa, a parábola moral, a história meroubava de um terceiro, e assim por
lher, todos os gestos do personagem se
tafísica, a miniatura, o ex-voto. Talvez
diante, até que chegar ao último, que
assemelham a ato sexual imaginário, ao
guranças quando apontou o aparelhimesmo estas pequenas formas, de Penho de controle remoto em direção a
roubava do primeiro. Os ricos passaram
introduzir o bico da bomba no tanque,
trarca às Operette morali de Leopardi,
Chefes de Estado, reunidos num grande
a pagar aos pobres para roubarem por
ao apertar o botão, ao sentir o jato que
constituam a essência do gênio italiano,
encontro. Apenas queria ver o que se
eles, mas quando pararam de roubar fifinalmente penetra. Ele pensa que ela
nítidas, concentradas, abstratas, realizacaram pobres porque os pobres os roudevia entender o que fez como "ato de
passava em outro canal, em sua busca
das com a máxima economia de meios
obsessiva pelo canal que explicasse de
bavam. Para defender suas coisas conamor que é também ato de violência,
e riqueza de sugestões.
onde viera e para onde estava indo. O
tra os pobres "instituíram a polícia e
um estupro, um abraço mortal das for"Olhos
0 conto
inimigos" reflete
relatório psiquiátrico diz que "condiconstruíram as prisões"...
ças subterrâneas". Quando termina o

A

França

segundo

os

espécie de compensação
curto tempo a ele concedido, a corrente
que passava entre ambos se esgota, e a
bomba fica inerte...
Grimm - A rigor, toda a obra de
Calvino se movimenta entre fantasia e
paradoxo. As vezes não se sabe se é a
fábula que contamina a realidade ou se
é a realidade que contamina a fábula.
Apostou no artifex, isto é, no achado,
no calembour, no jogo brilhante e bizarro, sempre numa prosa perfeitamente polida. Tinha a alma de Sherazade.
Seus modelos eram Ariosto, Lewis Carroll, Stevenson. O interesse pelas fábuIas italianas se enquadrava na redescoberta das tradições folclóricas e ethográficas. Num determinado momento
quis ser o Grimm mediterrâneo, quando
recolheu e transcreveu as Fábulas italianas, porém se preocupava mais com
o prazer da narração do que com a filologia. As fábulas lhe indicaram mesmo
um caminho de saída para o neo-réalismo. A trilogia dos Nossos Antepassados (O visconde partido ao meio, O barão empoleirado e O cavaleiro inexistente) são a suma do fabulesco e do
conto filosófico, Andersen mais Voltaire, sem esquecer a velha paixão pelo jogo, pelo inverossímil e o incongruente.
Neste sentido, as cartas que os leitores escreviam a Dickens para impedir a
morte de um personagem, enquanto os
fascículos circulavam, eram produto
não de uma confusão entre ficção e realidade, mas da paixão pelo jogo, do antigo jogo entre quem narra e quem escuta, que exige a presença física de um
público intervindo como coro. O grande jogador faz parte do jogo.
Na fábula o que interessava a Calvino era o desenho linear da narrativa, o
ritmo, a essencialidade, o modo no qual
o sentido de uma vida se contém numa
síntese dos fatos, de provações a superar, de momentos supremos. Era rigòroso e atualizado. Compreendeu que o
problema da literatura moderna era se
medir com os quanta, a biologia molecular, a teoria da complexidade. A àgitação antimoderna de Pasolini e o barroco de Gadda não podiam agradárlo.
Encampou o malicioso mandamento de
Hofmannsthal de que a profundidàde
deve ser escondida na superfície.. Em
Lições americanas materializou íim
enigma que responde ao enigma, a descrição da descrição: "Numa galeria'.de
quadros, um homem contempla a paisagem de uma cidade, e esta paisagem se
abre para incluir até a galeria que a còntém e o homem que a contempla."
De fato, desde os primeiros racçòntini nunca se cansou de percorrer os labirintos, os corredores com espelhos, as
paisagens ilusórias de sua própria literatura: um itinerário risonho, encantado, impregnado de arrepios, de rápidas
angústias. Ele sabia mais do que acréditava saber, mas era justamente isto que
importava: não se interpretava a si próprio, não se surpreendia, e se gabava de
reaparecer sempre onde menos o esperavam. Enfim, como ele mesmo insinuava, as fábulas são verdadeiras.
Léo Schiafman é redator do Jornal do Brasil

ingleses

Com seu refinamento habitual, Julian Barnes dá sua contribuição à rivalidade entre os dois vizinhos com 10 contos bem-humorados
Reprodução
como são os franceses e de como, por
DO OUTRO LADO DA MANCHA
de Barnes em um português claro e fino,
pressivo de detalhes. O resultado são
Julian Barnes
sua vez, os franceses vêem os ingleses.
enredos cujo desenlace parece derivar,
pelo menos. Somada às deficiências ní-j
Rocco, 162 páginas
Trata-se de uma coletânea de dez contão
fatalmente
tidas
na
tragédia,
de revisão, o resultado é um tèxto
quase
quanto
R$ 23
tos, versando sobre as incursões de
dos limites previamente definidos do
desalinhado e de difícil leitura, deféitos
britânicos na França ao longo de sécucaráter de seus atores. Por vez ou outra,
que não podem ser atribuídos ao autor.
los de relações tempestuosas entre esses
RAFAEL CARDOSO
como no conto "Interferência", o autor
Contudo, o principal problema de
vizinhos tão distintos, porém de ligatransposição
de
executar
não
tem
com
a
deé cultural, e não lingüístico.
paciência
0 narrador do conto "Gnossienne" é
Poucos leitores brasileiros terão paciênvida calma o arranjo que ele mesmo orções históricas estreitas. Cada um dos
um escritor britânico convidado a particontos evoca uma situação diferente de
cia para acompanhar Barnes no tradicioquestrou e, portanto, o desenlace se dá
cipar de uma misteriosa (e talvez fantanal exercício inglês de buscar obsessivade modo precipitado e brusco, fazendo
passagem ou permanência em solo fransiosa) reunião literária numa minúscula
cês: desde mercenários irlandeses recrumente na França o espelho idealizado de
com que a trama desande do solene paaldeia francesa. A certa altura dos acontados para a repressão a protestantes
um outro possível. Conforme observa o
ra o rocambolesco por um simples equí'Túnel",
tecimentos, tentando explicar para o sefranceses no século 17 a operários invoco de ritmo.
um
próprio narrador do conto
leto grupo de convivas - nenhum deles
velho escritor inglês realizando no ano
Porém, quem procura em Barnes a
gleses contratados paia construir as
francês ou inglês - o que entende por
de 2015 mais uma dentre uma vida de
tradicional elegância da boa prosa inglegrandes estradas de ferro do século 19;
"charme
desde um velho general inglês mantido
galés", acaba por relatar a ocaviagens para a França, "julgamentos sosa, certamente a encontrará. Sua linguasião em que apareceu num programa de
como refém na seqüência da Revolução
bre outros países raramente são justos
gem refinada assemelha-se por vezes ao
televisão sobre livros, juntamente com
Francesa até um compositor rabugento
virtuose,
ou exatos". Eles são necessários, arguo
de
um
desenhista
jogo
qual
um renomado escritor francês. Este, ao
se exime na representação do objeto pementa ele, como uma versão atual do
que se enfurna no interior da França paser perguntado sobre seu último livro,
ra viver um amargo exílio artístico.
lo seu negativo, esboçando a plenitude
conceito do pastoral, como um idQio,
uma autobiografia de seu gato, insiste
valioso precisamente por sua artificialida forma apenas por fragmentos de conQuase todos os contos exploram a tenem responder apenas: "eu não escrevi o
são dramática entre dilemas pessoais e
torno e de sombras, sugerindo a
dade. Em um país como o nosso, entrelivro, meu gato escreveu o livro", escontanto, em que o autodesprezo e o fáscísubstância pelo vazio, pelo creux. No
grandes movimentos históricos, embora
dendo o sorriso enigmático por trás de
a dimensão histórica se faça presente
nio pelo estrangeiro são a regra e não a
que tange à transposição desse compleuma cortina de fumaça de Gauloises.
antes como pano de fundo do que como
xo jogo lingüístico para o português, é
exceção, fica difícil perceber a francofiTodos riem polidamente da provocação.
objeto principal da narrativa.
uma pena que a presente edição não telia sentimentalista de Barnes como ou0 leitor brasileiro de Do outro lado
De modo geral, as situações e os pernha sido elaborada com o devido critétra coisa senão um tedioso esnobismo às
da Mancha pode se sentir, por vezes,
sonagens são evocados com habilidade
rio. Embora os erros explícitos sejam
avessas, em que o valor do outro se re"compromiscomo um dos convivas dessa festa sine fineza. A construção das tramas procee
sume à sua capacidade de confirmar a
(e.g.,
poucos previsíveis
de quase sempre de forma semelhante à
guiar: levado, por um misto de cordialiso" por compmmise), o tradutor deestreiteza de nossos pressupostos.
P^w:'v
dade e bisbilhotice, a dar ouvidos às tormontagem dos filmes: pelo acúmulo de
monstra uma certa falta de habilidade
Rafael Cardoso ó escritor, autor de A maneira
tuosas explicações de um inglês sobre
cortes estratégicos e do contraste exJulian Barnes: inglês franco filo
negra
para refundir o inglês preciso e cerebral
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Cartas

de

amor
Virtudes

sem

JORNAL DO BRASIL H

IDÉIAS

ridículo

trata de um lado marcante de Fradique, e que Eça chama de efêmero feminino.
Alguns vêem na riqueza de Fradique uma catarse de Eça, que a vida inteira navegou em marés turbulentos no que toca à estabilidade
FUKELMAN
j ÇLARICE
financeira. No todo, identificam-se
Pela cartilha de Fernando Pes- traços físicos, psicológicos e sosoa, "toda carta de amor é ridícu- ciais de Eça e seus amigos. Mas,
" là". Claro que uma afirmação tão desvencilhada a condição primeira
categórica merece um desconto - de alter ego do grupo, e, depois, do
talvez seja um blefe, uma vez que próprio Eça, Fradique Mendes se
" ser fingidor faz parte do jogo do emancipa para integrar a galeria
poeta. Ou tem a ver com a própria dos grandes personagens do autor.
história de Pessoa, que não viveu
Além de dinheiro, talento, boa
.
"j
formação
intelectual, herói de
se
apu(conforme
grandes
paixões
"
rou até hoje) para ter tantas certe- guerra (The Portuguese Uon) coJ zas nesta seara. Mesmo assim há nhecedor de grego, Fradique tranque reconhecer uma ponta de ver- sita entre políticos e gente, famosa.
dade - o estado de enamoramento As Cartas deixam entrever seu ese a tolerância dos amantes com o pecial deleite em olhar decotes e
abuso do lugar comum beiram o ri- arrebatar corações, mentes e cordículo e a pieguice, tudo sob o áli- pos de mulheres da sociedade, rebi do mito do amor romântico.
petindo o forte componente erótico
O que dizer, então, de cartas de da literatura de Eça de Queiroz.
amor de alguém que nunca exisSalões - A primeira carta relatiu? Pois Carlos Fradique Mendes, ta as circunstâncias em que avista a
, poeta da modernidade e autor des- futura amante, numa atmosfera futas Cartas d'amor, nasce homem til e rica dos salões franceses. Nas
feito, graças à pena e imaginação linhas iniciais, a descrição feita peJ, de artistas portugueses, em meio a lo dândi apaixonado pode sugerir o
.. acaloradas discussões políticas. Is- temerário terreno do ridículo: a
"uma
graça altiva e li' / so se dá em 1868, com a participa- mulher, de
ção do jovem escritor Eça de Quei- geira de deusa e de ave", parece
"velho castelo de
An. roz. A diferença é que para Eça vi- sair de um
rou uma idéia fixa e um projeto jou". Mas a maturidade de um dos
particular na década de 1880. Ao maiores literatos portugueses não
dar longevidade ao personagem e permitiria tal escorregão. Cada estransformá-lo no suposto autor de critor encontrou seu jeito de sobreA
capital, O mistério da Rua das pujar o campo minado da repre'm'
Flores, entre outros, acontece o es- sentação do amor. O de Eça foi da
perado: a criatura vence o criador, contenção peculiar ao moralista.
Se o termo assusta, se traz a
gírnha vida própria e sua real existência passa a ser um detalhe.
sombra de uma gramática burgueVinte anos depois, morando em sa do amor, é vil e ledo engano.
Paris, Eça publica em jornais a Moralista, sim, no sentido de adoCorrespondência deste ser cri te- tar a ironia como instrumento de
riosamente modelado por ele. Em radiografia social e expressão das
1900 (ano da morte do escritor) contradições do ser humano. Não
1 ,um livro reúne a biografia de Fra- há fatalidade, mas negatividade.
, dique e suas cartas, ambas com o Não há lição de vida prêt-à-porter,
inconfundível tom queirosiano no mas humor refinado.
"'.'texto
rico em reflexões, humor e
Se algum leitor anda em busca
senso crítico.
da perfeição idealizada do amor
Seqüência - A atual edição mereceria refletir antes de se lan," .das Cartas d'amor traz boas novi- çar a este pequeno livro. Mas Eça
dades. O material havia sido publi- mostrará logo que vale a pena.
,' cado na imprensa lisboeta e flumi- Quem não gostaria, diante da queiriense (Gazeta de Notícias, 1892). xa da amada por se distrair com esMas, pela primeira vez, o romance trelas e colinas ao lado dela, ouvir
entre ele e Clara aparece em a resposta: "não sabias, nem eu te
3 seqüência, sem omissão da terceira soube então explicar, que essa concarta e antecedido da correspon- templação era ainda um modo no'
dência com Madame de Jouarre, vo de te adorar, porque realmente
espécie de cupido do casal. O enre- estava admirando, nas coisas, a bedo
do romance ganha forma, mais leza inesperada que tu sobre elas
„.
'".
de, um século depois da morte do derramas." Parafraseando Pessoa:
^ escritor. A publicação vem acom- ridículo mesmo é quem nunca espanhada de um ensaio de Décio creveu carta de amor.
, Luís, que comenta algumas facetas
da correspondência e trechos de Clarice Fukelman é professora de Literasua biografia, especialmente a que tura e roteirista
> ' CARTA D'AMOR: O EFÊMERO
FEMININO DE MENDES FRADIQUE
.,J" Eça de Queiroz
Qaramond,
' -86 páginas
¦ R$13

Oque
estao lendo
lendo
0 que eles estão
isaIas pessotti
Escritor e psiquiatra
pslquiatra
Leio Meditações
Lek)
Medltagdes metaflslcas,
metafísicas, de Descartes
Descartes m
Introdugao à& análise
andllse
(Martins Fontes), e Introdução
existencial,
existential, de Binswanger, na edição
edi;ao jS^SRSMj^H
francesa. Além
AI6m destes, recomendo o brilhante
0 mistério
mlstfrio da consciência,
consclSncia, de Antonio
.Oamásk)
. Damask) (Companhia das Letras), e A Ilha,de
llha, de
Áldous
Aldous Huxley (Globo). Damásio
DamSsio fornece
fomece uma
visao iluminadora sobre o conceito de eu,
eu,
. visão
I
I j
, enquanto Huxley mostra que cegar-se para oo
renquanto
trágico da vida é6 preparar
sentido trtgico
L__BDIEL_LJ
preparer a própria
propria
y8entido
tragédia.
tragMia.

da

corte

Ensaios recuperam a prosa didática
didatica e moralista nos séculos
seculos

14 e 15 em Portugal

HA lilado, de reconhecer que a feição
fei^ao normativa
normativa As
As duas partes complementares de UA
Aa LITERATURA
uteratura DOUTRINÁRIA
doutrinAria NA
na
lado,
dessa
literatura
doutrinária,
marcada
doutrindria,
teratura
doutrinária
douirindria
CORTE
corte DE
de AVIS
apresentam
avis
dessa
os livros espor
por teratura
Lenia Mareia
Marcia de Medeiros Mongeli
Mongeii convencionalismos,
convencionalismos, estereótipos
critos, com declarado intuito pedagógico,
estere6tipos e reiterareitera- critos,
pedag6gico,
Martins Fontes, 414 páginas
raenos empecilho do que dado para
membros da casa real de Avis. Em
pelos
ções, ée menos
para pelos
R$
39,B0
r$3980°n,e8'414Pi9lnaS
9oes,
se
"Disciplinando
se entender o tempo histórico
ins- "Disciplinando
histdrico em que se inso corpo", Risonete Batista
crevem os textos; por outro, de conhecer a ride Souza salienta como, no "Livro da Monri- de
SUSANI SILVEIRA LEMOS FRANÇA
FRANCA crevem
taria", os ensinamentos de D.
de taria",
D, João
Joao I sobre
queza e as diversas perspectivas possíveis
possfveis de
Os séculos
seculos 14 e 15 costumam ser lembralembra- analise
análise de uma literatura que transita entre o uma
uma prática
desportiva
específica
especi'fica
cafa) se
pratica
(a caça)
dos como o momento em que, no Ocidente,
Ocidente, religioso,
religioso, o moral, o filosófico
filos6fico e o político.
prestam a propósitos
politico. prestam
propdsitos educativos mais elevaa medievalidade agoniza e a modernidade
modernidade
A coletânea
coletanea de estudos, muito bem condos, de fundo moral e ideológico;
con- dos,
ideologico; e Fernanespreita o terreno pára
entradas. cebida
cebida e organizada, apresenta-se coerentedo Maués
coerente- do
Maues analisa o Livro da ensinanqa
ensinança de
para encontrar entradas.
Em Portugal, as agruras da transição
transi£ao foram
foram mente
mente dividida em três
bem cavalgar toda sela, de D. Duarte, moscorresponden- bem
tres partes correspondenexacerbadas por uma crise sucessória
sucess6ria (1383tes ao enfoque principal dos textos analisatrando como este não
analisa- trando
nao se reduz a um mero
(1383- tes
1385) que resultou na quebra da continuidacontinuida- dos.
dos. Na primeira, "Educando o Espírito",
tratado de gineta, pois que o alvo do nobre
Espfrito", o tratado
de dindstica
dinástica por descendência
descendencia legítima
legftima e ensaio
ensaio de Michel Sleiman trata do livro
escritor ée o homem em suas dimensões
livro escritor
dimensoes físifisitrouxe consigo o fantasma da perda de autoauto- Corte
Corte Enperial, ressaltando, em linhas geca, moral e psicológica.
ge- ca,
psicol6gica.
nomia do reino, os altos custos de manutenmanuten- rais,
rais, o percurso do texto em defesa da supesupe- Na
Na parte final, intitulada não
nao muito satisameafada e o enfraquecimenenfraquecimen- rioridade
rioridade da fé
f£ católica
catdlica e na indicação
indicajao dos
fatoriamente de "Formando o cidadão",
dos fatoriamente
ção
cidadao",
$ao da ordem ameaçada
"ciencia espirito da antiga nobreza.
nobreza.
caminhos
caminhos para se alcançar
alcan^ar a "ciência
Márcio Ricardo C. Muniz e Paulo Roberto
espiri- M&rcio
Ao rei D. João
Joao I, filho bastarbastarSodre examinam os dois tratados
Reproduzo Sodré
Reprodu^o
do de D. Pedro e eleito com arar|'Y
mais declaradamente de teor moral
"a
°i
^onse|thei™"
e político, o "Leal Conselheiro" e®Jjj
o
gumentos providencialistas
provWencialis^as "Livro da Virtuosa
Benfeitoria". No
prazer de Deus", segundo Fernão Lopes - couberam as árduas
primeiro, o pesquisador ocupa-se
tarefas de legitimar a dinastia (de
em desmontar a trajetória do trataAvis) que fundava, de concretido de D. Duarte a partir dos seus
"""*a independência
zar
independencia da nação,
na?ao, de
de
|^L
núcleos
nucleos temáticos,
tematicos, visando
vfsando identifiadministrar
aistrar um reino falido, de
de
car car a existência
existencia de
de^um
um ideal ordenador por parte do rei e distinguir as
governar um povo com chagas
abertas pela grave crise política
várias implicações dos "conselhos"
e, ainda, com a ajuda dos seus
que reúne. No segundo, o crítico es"ínclitos"
filhos (D. Duarte, D.
miúça a estrutura do tratado, desPedro,>, D. Henrique e D. FernanFernanvendando
vendando os generos
gêneros que o comdo), a tarefa de fornecer a esse
e
o
ideal
de sociedade e de
põem
|
defendido
povo, especialmente à nova nogovernação
por D. Pedro
^
breza em ascensão, modelos de
e
Frei
João
Verba.
"virtuosa" conduta.
Méritos - A literatura doutriE essa corte ascendente, insnária na corte de Avis é, como se
vê, uma louvável introdução geral
pirada pelo ideal clássico do poder conjugado ao saber - escreaa^ilivros medievaisi aindadffftil
de difícil
ve o infante D. Pedro, fundanacesso no Brasil. Mas não é esse o
do-se em Platão, que se deve
seu único mérito. Em todos os es"chamar
bem-aventurado o
tudos, nota-se, com raras excemundo quando reinam os sabeções,^os^a louvável consciência dos
dores" - a responsável pela inautores da inviabilidade de se aplitensificação da produção de licar categorias anacrônicas na análise lise das obras, bem como a consvros no Quatrocentos portuportuNão
só
Nao
so
seus
"i
ir'i»
mais
mais
¦
*¦
;*'
/ , ./
I I h
ciência
guês.
ciencia da necessidade de se buspelo que
altos membros,
membros. reis e prínciDrincipar car os
HQ funHnmpntnc
hictorirnc ep li_
fundamentos históricos
liO leitor tem a oportunidade
terários das asserções dos livros - o que
pesescreveram, mas pelo que incentivaram
implicou numa não menos louvável fundaque fosse escrito ou difundido. A literatura
de conhecer as perspectivas de
mentação bibliográfica.
que resultou desse processo, ainda de difícil acesso no Brasil, pode agora ser melhor
análise de uma literatura que
Além dessas virtudes, a uniformidade
conhecida através do livro A literatura
dos ensaios, que incluem apresentação geral
transita entre o religioso,
doutrinária na corte de Avis, coletânea de
e contextualização das obras, exposição dos
o moral, o filosófico e o político
ensaios sobre a prosa didática e moralista
percursos críticos sobre os textos, descrição
minuciosa dos livros e proposta de leitura,
portuguesa dos séculos 14 e 15.
Pedagógico - Coordenado pela profestual" e se chegar a um mundo perfeito, gogarante o bom nível da coletânea como um
sora Lênia Márcia Medeiros Mongelli, o livernado pelo Deus Uno e Trino.
todo e permite ao leitor conhecer dè forma
vro aborda um conjunto de textos de natuEspiritual - Os dois outros ensaios desresumida diversas perspectivas possíveis soreza pedagógica, em que as "ensinanças"
ta parte, de Raul César G. Fernandes e da orbre as obras em questão.
incidem sobre três esferas gerais das conÚnica restrição a fazer diz respeito a um
ganizadora da coletânea, abordam igualmente
dutas: a individual, que abarca o cuidado
livros de pedagogia espiritual, respectivamenexcessivo empenho dos autores, sem muito
com o corpo e o espírito; a das relações,
te o "Orto do Esposo", no qual o crítico dessucesso, no sentido de encontrar uma especitaca as motivações e propósitos do texto e as
ficidade "literária" em textos que não se
que inclui o trato entre senhores e servidores e a convivência entre familiares; e a do
suas aproximações de fontes da literatura
põem essa questão, ocupados que estão com
mística, e o "Boosco Deleitoso", em que a auas muito mais pragmáticas tarefas de educar
governo do reino.
A partir da introdução - escrita por um
tora se propõe a lançar luz sobre aspectos da
os governantes, manter a ordem hierárquica
historiador experiente como o português A.
obra pouco enfatizados pela crítica, tais como
estabelecida, difundir a fé "verdadeira" e gaH. de Oliveira Marques, apto a desvendar o
o distanciamento do modelo petrarquiano e a
rantir o bem público.
cotidiano medieval em fontes de naturezas
reatualização do "Calvário de Cristo" nas idas
diversas - e dos sete ensaios que compõem o
e vindas do "peregrino", pela "estrada do saSusani Silveira Lemos França é doutora em Cultura
volume, o leitor tem a oportunidade, por um
crifício", em busca do Paraíso.
Portuguesa pela Universidade de Lisboa

LÁ FORA

Estudantes

em

guerra
Você sabia? As primeiras universidades mo as manifestações acabaram culminando ca, além da participação de movimentos
foram criadas pelos próprios estudantes, na intervenção do rei, ou de algum nobre, em prol dos direitos civis nos Estados Unique funcionavam como uma espécie de co- que sempre ficava do lado das elites estu- dos.
munidade ou cooperativa para forçar cida- dantis. Essa tradição de "solidariedade de
Repressão - Um dos principais argudes como Paris e Bolonha a lhes garantir classe" persistiu durante toda a Renascença mentos de Boren é o de que a resistência
isenção de taxas e alguns outros privilégios. e a Reforma.
estudantil pode ser melhor analisada como
Se uma determinada província não lhes gaBirôs - A história muda, no entanto, a uma resposta imediata à agressão e à rerantisse tais exigências, eles simplesmente partir do século 19, quando os estudantes pressão contra os estudantes, seja por parte
"levantavam
acampamento" e iam embora, alemães criaram as suas próprias organiza- do Estado ou por parte das instituições de
"carregando"
CYANALEAHY
CYANA
LEAHY
as universidades com eles e ções - os Burenschaften - que, por sua vez, poder.
'Protesora
Praftwora e poeta
só retornavam quando tivessem conquista- deixaram de ser apenas veículos voltados
O autor ilustra os caminhos que percors6rie de diários
dttrios
. Estou lendo no momento uma série
dos seus pedidos, como aconteceu em Bo- unicamente para os interesses dos universi- re através das revoltas estudantis com uma
I lonha no ano de 1217.
escrttos por mulheres brasileiras e estrangeiras
. escritos
estrangeirasf^fl V
tários, vindo a se tornar série de episódios históricos que tiveram os
narrativas
fH
para uma pesquisa sobre narrativas
e
outras
curiosidaEssa
instrumentos universitários no centro dos conflitos, despoderosos
j
tamtam textos voltados
vottados para
I des relacionadas ao teNo mundo medieval
qutobtogrtflcas e também
para
V
de transformação da so- de o movimento de 4 de maio na China até
Autobiográficas
um curso de teatro que ministro no mestrado.
mestrado.
I
ma estão no recém-lanciedade. Nacionalistas o movimento estudantil nazista, passando
as*discussões entre os
Por isso, convivem em perfeita harmonia
nr
harm on ia na
e progressistas, os birôs pela Argélia depois da guerra da indepençado Student resistanminha cabeceira, Do sótão
sdtao ài vitrine: memórias
universitários e a
memdrias
ce: a history of the untiveram um papel de li- dência, pela Hungria, durante a Primavera
(te/nolwres
de
mtriherss (Editora da UFMG), de Maria José
Jos6
ruly subject, (Routledderança
nos aconteci- de Praga, pelo Japão e até pelo Irã.
população costumavam
Motta Viana, A cena em sombras (Perspectiva),
mentos revolucionários
A parte mais inovadora do livro, no enge, 307 páginas), de
de leda Maria Martins e Teatro completo
chegar à violência,
Mark Edelman Boren,
de 1848.
tanto, está no trabalho de recuperação do
Cak> Fernando Abreu.
(Sulina),
uma extensa análise so(Sullna), de Caio
Conseqüentemente, papel histórico e contestador dos estudanculminando com a
bre o ativismo estudanos estudantes de diver- tes ao provocarem autoridades, desafiando
JACKS0N
intervenção do rei sempre
jackson ANTUNES
antunes
r*mm-sgmaKwm
til através da história,
sos países da Europa a polícia opressora e brutal e deflagrando
Ator
desde os protestos chiacabaram se tornando crises contra o poder institucionalizado.
do lado dos estudantes
Estou lendo 0 lado fatal, de Lya Luft que
neses durante a dinastia
Entre os exemplos, está o movimento
alvo de investigação .e
adquiri em um sebo. 0 livro teve muita
muita
H Han (no primeiro sécude repressão por parte estudantil na Argentina entre os anos de
importância
importfincia na minha vida, pois toca o
lo depois de Cristo) até a recente organiza- do Estado, ganhando muitas vezes um tra1918 e 1920, quando estudantes entraram
coração
coragao de quem lê.
16. Fala sobre um tema
tema
da
união
dos
estudantes
autoridades,
da
universidao
das
tamento
hostil
em
ção
por
parte
greve numa coalizão com os trabalhaII
MPkI
difícil
diffcil que é6 a perda de um grande amor e
de de Nova Iorque.
que se tornou explícito durante guerras dores e acabaram conquistando uma série
sobre nossas perdas diárias,
didrias, nosso cotidiano.
No livro, o autor conta como a história mais ferrenhas, como as longas décadas de de reformas amplas do sistema universitáPor isso, resolvi lançar-me
langar-me no desafio de
das revoltas estudantis é antiga e passa por luta antiezarista na Rússia.
rio. É preciso não esquecer que ò estudanmontar a obra no teatro com a atriz
atrlz e
H episódios curiosos. No mundo medieval,
No século 20, o papel dos estudantes te de hoje muitas vezes é o intelectual ou o
também
tamb6m minha esposa, Cristiana Britto.
por exemplo, onde discussões entre os uni- ganhou uma outra dimensão, engrossando trabalhador de amanhã. E sua ousadia e
versitários e população costumavam che- as lutas anticoloniais na Indonésia, na ín- contestação não raro será levada para a vi'
1
^vTjV.V'.
'
gar, não raro, à violência, Boren mostra co- dia, em Burma e err muitos países da Áfri- da adulta.
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manuscrito

Scholar narra a luta para comprovar autenticidade de texto de mercador judeu que teria chegado à China bem antes de Marco Polo

Além de excelente escritor, goza ainda o privinam seus registros sobre a imprensa e os livrique convida o leitor a acompanhá-lo em cada
légio de morar em Urbino, região do Marche na
nhos baratos, ("comprados em grande número
etapa do livro, deixando-o ver como trabalha o
Itália. E aí é que sua história se cruza com a do seu
documento histórico em sua crítica interna e expor aqueles que querem conhecer o mundo"), a
Jacob
d'Ancona.
Embora
separados
as
oficinas
onde,
homens
terna. A primeira, voltada para as características
e
mulheres
personagem,
pólVora,
às centenas, fabricavam seda, porcelana, metais
materiais do documento: seu suporte, tinta, tipo
por sete séculos de distância, o documento que os
une é apaixonante. Um morador da região detinha
e papel e a beberagem de gosto amargo feito à
MARY DEL PRIORI
de escritura, a impressão com blocos de madeium desbotado manuscrito inédito. Apresenta-o ao
base "de folhinhas do mato", o chá.
ra, os selos que o acompanham. A segunda,
"extraordinária
Em tempos em que jornalistas se comportam
Sexo - 0 diário não cessa de surpreender peprofessor que se vê diante de uma
preocupada com a coerência do texto, a compacomo historiadores e esses desejam escrever codescoberta": o diário de viagem de um mercador
Ias descrições da vida urbana na Cidade de Luz,
tibilidade entre datas e fatos, a atenção à linguamo aqueles, vale a pena prestar atenção em Daintelectual judeu ao sul da China, às vésperas da
com seus bairros dedicados ao prazer e ao sexo,
gem e ao vocabulário empregado.
vid Selbourne e seu fascinante Cidade luz. Inconquista mongólica. Ou seja, em 1273.
bem como seus cenáculos onde Jacob d'Ancona
Com extrema habilidade e sem interferir na
Começa aí, tanto para o autor quanto para o
narrativa do mercador. Selbourne prepara cada
glês, membro de uma linhagem de filósofos rapode discutir com sábios chineses sobre o livre
bínicos, Selbourne é um scholar em todo o esleitor, uma aventura. Aventura que tira o professor
comércio, a educação infantil ou temas teológicapítulo dando, també a, ao ieitor, as condições
de sua rotina acadêmica e o leitor de sua quietucos. 0 que mais impressiona é a personalidade
de explorar, da melhor forma possível, as inforplendor: passagens pelas maiores universidades
britânicas e americanas, ganhade. Anunciando com precocidade o individualistrás
do
ator
histórico.
mações de d'Ancona. Tais introduções constiinteligênCom
por
grande
dor de inúmeros prêmios,
mo renascentista, Jacob d'Ancona nos arrasta pacia, Jacob bem Salomone d'Ancona nos faz partuem capítulos a parte, tal a elegância e a força
especialista em históra uma viagem que o leva de sua cidade natal, à
ticipar das significações que deu à sua existência,
do seu conteúdo.
ria das idéias e filobeira do Mediterrâneo até Zaitun, ou Cidade de
às aventuras em que medo e descoberta se alterO esforço de situar as viagens do mercador
•$$0$Í>-.
sofia política.
Luz, no Sul da China. Constância, coragem e obnam, à viagem onde lejudeu, entre as do
mos o drama de um inConstância, coragem e objetividade
monge franciscano
jetividade somam-se ao cuidado em discernir com
inteligência o que era novo, específico ou raro ao
divíduo arrastado para
Pian Carpini, emsomam-se ao cuidado em discernir
longo de um roteiro que atravessa desertos, cavaifora de sua vida segura,
baixador do papa
com inteligência o que era novo ou
enfrentando um mundo
aos mongóis em
ga camelos, cruza piratas sarracenos e sofre as fúrias das tempestades em diferentes mares.
sem limites e recheado
1245 e a chegada à
raro cr longo de um roteiro que
Comunidades - À medida que avança pela
de tentações: "Na véspeVeneza de Nicolo,
através: a desertos, cavalga camelos,
Ásia Menor, o mercador encontra imporra do Shabat Behar louMaffeo e Marco
tantes comunidades judaicas vivendo em
Pólo em 1295, é
vei a Deus por ter chegacruza com piratas e sofre a fúria das
harmonia com muçulmanos, "pois ali não
do salvo à minha terra,
amplamente consotempestades em diferentes mares
há padres cristãos para pregar que não se colidado. Seu texto
com minha riqueza e toma e beba conosco (...), mas há antes muita amimistura o rigor do
dos ós meus criados à
zade entre pessoas de diferente fé". A atividade
historiador com a graça e a fluidez de um texto
minha volta (...) pois quando partira, temera que
comercial acabava por moldar as relações faa viagem terminasse em desventura, mas nesse
jornalístico e, extraindo o melhor de ambos,
miliares, religiosas, intelectuais e comerdia, voltei com um vento bom, em boa saúde, e
Selbourne atinge resultados raramente vistos.
ciais,
ciais^gnorancuHitmteiHerntonais^^conuiieu^wvio^arregacHml^^
ignorando limites territoriais.
As notas, o índice onomástico e o glossário são
com meus navios carregados de riquezas."
HpBgBSjB^SjHS^BSSEMJIH^^^^^
Judeus atuavam em grandes ou
ou OO percurso do professor não
maravilhas àa parte. Marcos Santarrita nos ofenao foi menos difícil
dificil maravilhas
do que o do mercador. Selbourne teve que provar
representa- do
rece uma tradução
tradu?ao irreprochável
irreprochavel do original em
pequenos portos, representaprovar rece
vam pequenos ou grandes
inglês,
enquanto
a
editora Imago fica a nos deo
documento
não,
era
falso,
nao.era
não
faltaram
nao
faltaram
ingles,
que
grandes que
pois
"objeções" sobre sua oveniência
interesses, possuíam
ver
uma
capa
mais
bonita, àa altura das belezas
e
oveniencia
autenticidaautenticidaver
possui'am "objefoes"
p
uma rígida
rigida ética
etica e de.
vistas pelo viajante e do trabalho realizado pede. Houve até
ate quem propusesse a formação
forma?ao de
de vistas
"um comitê
compunham
uma
uma "um
comite de estudiosos (hebraístas,
italianis- lolo historiador. Afinal, trata-se de um assunto
(hebrafstas, italianis^compunham
V
rede
tas,
de
mercadore<Je
mercadotas,
siriólògos
sin61ogos
chegar
a
uma
crítie
outros...
crfti- que
ate hoje, matéria
materia e fermento para o so<
que e,é, até
\\'^'.
para
'
\\"^v \\
°: ] ^
res, agentes e feica comum do texto", como descreveu o Times Lifei- ca
nho
ocidental.
Linho
i|
|
\\
t
\ ^
tores,
'uma' digna
de 'er^riti'ca^'''A'empreitada°contudo^esbOTaria
^eficiente
terary Suplément de 20 de novembro de 1999. MafyD0iPriori
de História da USP e da PUC,
Mary Del Prlori é professora
professoradeHist6riadauspedapuc,
uma
eficiente
Crítica - A empreitada, contudo, esbarraria
coordenadora geral de pesquisa e divulgação do Arquivo
multinacional.
na extraordinária competência do historiador
Nacional
Nada escapa à
A
sua pena: os hábitos religiosos,
a paisagem, a variedade de produtòs. No Ceiião,
por exemplo, maravilha-se com tudo aquilo que inspirou, bem mais tarde, Colombo ou Caminha: o canto dos
pássaros, o perfume
das flores e a gentileza
dos habitantes. A imagem do Paraíso já se associavà, desde então, à
"Então chegamos à
aventura:
ilha de Selan, e ali achei que
sem dúvida alguma estava no
Éden", lima série de representações míticas tais como as marcas
do pé de um ser divino (no Brasil,
achou-se a de São Tomé) também se
A imaginação dos
acham nessas anotações do século 13.
primeiros
Não faltaram as "raças monstruoaventureiros que
sas" de pigmeus, antropófagos ou de
chegaram à China
homens com focinho de cão, rabo,
enfrentava um
inundo que ainda
garras de águia, sobre os quais o via"se
nem tinha se
jante tem o cuidado de relativizar:
descoberto
há nos olhos deles alguma coisa que
redondo e parte de
possa amedrontar um homem, o mesum sistema
mo acontece com outros homens que cortam bem as unhas e se vestem bem". .Impressioplanetário
CIDADE LUZ
Jacob D'Anoona
Introdução de David Selbourne
lmago,432 páginas
R$ 45
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Carros

contramão
contramao

elétricos

do

industria
tábua de salvação para a indústria
são a ^^^^Bsalvagao

racionamento
racionamen^^

às novas
atender as

normas

de emissão
emissao

de gases

poluentes

Fotos de divulgação
ANDERSON VIEIRA

frMyA

Hidrogênio

é

Ironia do destino. Justamente quana nova estrela
do o país atravessa a pior crise energética de sua história, a condução elétrica
Um dos projetos mais ambiciosos
PW§|il^|
desponta, para a indústria automobilísdas
montadoras na busca incessante
tica, como uma alternativa preciosa aos
fontes
alternativas de energia é o da
por
S$lf!tt
tradicionais motores de combustão incombustível. Este sistema
célula
de
terna. Ou melhor, como uma tábua de
vem sendo apontado como um dos
salvação para que os veículos consigam
mais prováveis substitutos dos motores
atender às normas de emissão de gases
de combustão interna. O funcionamennada tolerantes previstas para 2003.
to deste tipo de propulsor varia de acorAs exigências cada vez mais rigorodo com o projeto de cada marca. Há
sas em relação à poluição ambiental e
modelos que têm, como único resíduo,
a consciência de que o petróleo não vai
o vapor d'água. Tal mecanismo dispendurar para sempre têm obrigado a insa o uso de bateria, presente na maior
dústria das quatro rodas a desenvolver
parte nos carros elétricos desenvolvidos
sistemas de propulsão ecologicamente
O abastecimento e o armazenamento
corretos. Na contramão do racionacombustível ainda representam um
do
mento energético da atual cena brasiproblema para este sistema: é necessário
leira - em que acender uma lâmpada
depositar o hidrogênio líquido diretamenvirou heresia -, as fábricas queimam
te no tanque. Estão sendo feitos estudos
pestanas a fim de transportar o motor
para que o elemento possa ser extraído dielétrico do campo experimental para a
retamente do metanol, por exemplo, o que
produção em massa.
permitiria o reabastecimento em postos
Na corrida para se ajustar às leis de
convencionais.
emissão implacáveis que se anunciam,
General Motors, Mercedes-Benz,
•fe$gijggsffl»^iii^ iiiiiiiiiiiHi
as pesquisas ampliam o raio de ação e
Ford
e BMW são algumas das montadoD,
iiinniTr""""^
movem-se em busca de outros combusarea. Enavan£adas na área.
com
37ktn/l
ras
de
37km/l
consunio
consumo
hibrido
motor
híbrido
com
pesquisas avançadas
vem
Insight
Insightvcm
o
Honda
Hondo
e
possibilitci
aliwunio
que
possibilita
de
alumínio
carroceria
Coin
Com
plástico,
tíveis e sistemas de propulsão alternatipldstico,
1,
o
Hydrogen
desenvolve
a
GM
quanto
vos, como a célula de hidrogênio, a nosegue
Mercedes
Mercedes
Zafira,
a
do
do
a
derivado
va menina-dos-olhos do ramo. A preaperfeiçoando
aperfei?oando o Necar (New
{New Eletric Car),
mência de consolidarem logo um subsem
1994.
iniciado
projeto
feRku.
projeto
tituto confiável, eficaz e economicaip|
adaptasao
Criado a partir de uma sutil adaptação
t,|||§f|1 I''
mente viável para o bom e velho motor
A, o
do
Classe
carroceria
chassi
e
da
do
a combustão faz as montadoras - algucom
a
em
conjunto
é
desenvolvido
e
Necar
mas rivais, inclusive - lançarem mão de
se
esPower,
Ballard
alemã
empresa
que
alianças tecnológicas estratégicas e
fomecer tecnologia para
pecializou em fornecer
abrirem o cofre.
se enquadrarem nas
e
cidades
empresas
A Ford, por exemplo, investirá, dumais rigorosas.
ambientais
exigências
rante os próximos cinco anos, algo em
'¦
obstáculos
solucionar
Para
Para
suri
,
que surtorno de US$ 1 bilhão em pesquisas de
avançam,
os
à
medida
projetos
que
gem
combustíveis alternativos. Cerca de
as montadoras têm unido forças. Por
40% deste valor serão aplicados excluexemplo, o P2000 HFC, que está sendo
sivamente em projetos que tenham o hiaperfeiçoado em Detroit (EUA),
(EUA), envolve
drogênio como fonte de energia.
Ford,
Daimler-Chempresas:
três
grandes
Motores híbridos - movidos a gacheinvestimentos
Os
e
Ballard.
rysler
solina e eletricidade - e células de hiaté
e
foi
criada
milhões
a
US$
700
gam
drogênio ganharão especial atenção da
o gea
Ecostar,
empresa,
outra
uma
para
montadora americana, que já comerdas atividades. O foco prinrenciamento
||[j piliiilS
das
cializa o Ranger EV (Eletric Vehicle)
é aumentar
aumentaraa autonomia
dos
estudos
cipal
nos Estados Unidos, e o Think, com
o eledos
do
do
eledos
modelos
gênero e encontrar
|^jJfX
carroceria de plástico, na Europa. Amcom
ceder
hidrogênio
mento
que possa
bos os modelos possuem nível zero de
e
volume.
menor
peso
emissão de poluentes e são movidos a
com carrocedeluxo carroce^_
umO HFC é um sedã de
eletricidade.
do
sobre
a
feito
ria
de
alumínio
plataforma
V
¦
I
.
'
C
A outra grande empreitada da Ford
ao mercado
chegar
Deverá
Ford
Contour.
remete ao moderno sistema de freios reinitio de 2004, segundo a montadora.
até
ate o início
europeias
Com capacidade para transportar duas pessoas, o Ford Think já
ja pode ser visto circulando pelas ruas das cidades européias
generativos, capaz de produzir energia
para a recarga das baterias através do
acionamento do freio-motor. Este recurso deverá equipar o Ford Escape HEV
vem
Força
(Hybrid Eletric Vehicle), um utilitárioesportivo que estará à venda a partir de
baterias
das
2003, nos EUA.
Japão - Na terra-do-sol nascente,
Os carros elétricos começaram a apaalguns carros movidos a energia altertimidamente nas ruas em 1996,
recer
nativa também deixaram as pranchetas
a
com chegada do Saturn EV l,1, feito pepara ganhar as ruas. A Toyota, por
la General Motors, que rapidamente gáexemplo, já vendeu mais de 50 mil uninhou três concorrentes: Honda Insight,
dàdes do Prius, modelo híbrido: funcioToyota Prius e Ford Think.
nã com motor elétrico e com o tradiciofor§a para
A força
para impulsionar um veículo
nàl, a gasolina.
vem
do conjunto de baterias,
elétrico
Segundo a montadora, o êxito cosob a platauniformemente
distribuído
A.
uniformemente
v^/.^|^^a >f,:.Y^
mercial só foi possível graças à tecnoloo peso.
equilibrar
veículo
BHpBBBPWWpRs^^^^HB^^Si:^^
veiculo
do
forma
para
forma
gia que dispensa a recarga externa da
veiculo mais
o
veículo
de
deixar
o
objetivo
Com
'o
"'
leve
bateria que alimenta o motor elétrico.
movimentafao, o
lflK^k^HL
leve e facilitar a sua movimentação,
Não bastasse isso, o Prius acena com
¦%
alumi'nio
componente
alumínio vem sendo o componente mais
ótimos níveis de consumo (28 km/l) e
utilizado nas carrocerias.
de'emissão de poluentes (aproximadaO grande desafio da indústria automénte 70% menor do que um automómobilística nesta área - conciliar melhor
vel convencional).
autonomia com tempo mínimo.de recarJá a Honda aposta suas fichas no Inga - tem sido superado com á adoção
sight, um automóvel de conceitos redos motores híbridos (que funcionam
vblucionários, como a recarga da batetambém com gasolina). Assim, quando
ria' (do motor elétrico) durante as reduacaba a carga elétrica, entra em ação ò
ções e frenagens; e o material empreque
o o carro
motor a gasolina,
que impulsiona
'"' '^^SSBBBHBBBBHi
gado na carroceria: plástico e alumínio
tempo, proporciona a recarmesmo
e,
ao
aomesmo
(leves e recicláveis). Mas a grande inoMateria
ga da bateria.
prematura da bateria
Desenvolvido pela Ford americana, o futurista Synergy tem um mecanismo que evita o desgaste prematuro
vação do Insight fica por conta do motor híbrido, extremamente econômico
'«wyff
(37 km/l, em média) e com baixas
'-'
em
ainda
o
em
ClMBO
modelo,
utihzando
utilizando
está
nao poate oito e não
carro, que transporta até
que
emissões de poluentes.
po- esta
UflU pnl
velocidavelocida.
Em
baixas
fase experimental.
de fase
lui o ambiente, apresenta autonomia de
^4*ilj,
Outro modelo híbrido que pode ser
aniKM- f;
e
oxigênio
oxiflBnio
Hidrogênio
(obtido
(ootldo na atmoaiwnrido
a
c6pHWroflfcilo
motor
n
doi
do
molw
funcionamento
fumftnaniento
0
moimpulsionado
mo0
é
6
o
veículo
vefculo
des,
cava- des,
300 quilômetros.
pelo
visto rodando pelas ruas japonesas é o
quilometros. O0 motor de 580 cavatransPanM^ii*-.
cwuw. Para
In|atad08 na célula.
sfio injetados
fera) são
twn pfhwf^tt^
de hidrogênio
hkkoQfink) tom
sula d«
at6 80
princl simples, fera)
80 suta
eletrico, podendo atingir até
tor elétrico,
bateria tor
los de potência,
Hyper-mini EV, fruto da parceria entre
potencia, alimentado por bateria
combinae
se
a
aa^cwww^y.A
fina
membrana
a
f^a.nwmbrana
porem
com umá estrutura paraládecom-|
po^.cMfriiW
porem
km/h. Nas velocidades mais elevadas, a
porém
toneladas km/h.
de litiumpon,
Utium-wn, desloca as 2,98 toneladas
Nissan e Renault. O compacto (pesa
da Wdroitontos deltidrooxigtnfo, os átomos
rem com o oxigênio,
de rem
emjsrto de
nam emissão
comtxntfio, nem
hi combustão,
Náo há
plexa. Nip
competencia. propulsao
do modelo, com extrema competência.
800 quilos e tem 1,5 metro de altura)
propulsão passa a ser feita pelo motor a plexa.
Nesta
Nasta
etétrona.
eMtrara.
seus
liberam
pro- .,' ,
«
vapor,
6
vaporfl#nio
resMuo
o
único
tinieo
gênio
150 poluentes,
Multipla pode chegar a 150
poluentes, jáj6 que
fabricas japoEuropa Embora as fábricas
tem capacidade para apenas duas pesgasolina e o Múltipla
japo- gasolina
elAtrica
capaz
elétrica
capaz
carga
canga
uma
cesso,
cria-se
comum,
cesso,
comum,
a
uma
Assemelha-se
AssemeMa-se
d'água.
pNha
pHha
km/h.
rapidas no gatilho quando
nesas sejam rápidas
soas. A autonomia e a velocidade máxiquando
km/h.
d'Agua.
daaamautomovel com detémde movimentar o automóvel
devidra pTOportfies, com pólo
de
outro guardadas
A montadora de Turim tem um outro
guardadas as devidaspropor(fies,comp6lo
tecnolose trata de desenvolver novas tecnoloma são igualmente reduzidas: 115 quiaceitável.
acelttvel.
uma penho
penho
um positivo e o outro negativo; e uma
carro um
xodó do gênero:
nao têm
tem fifi- xodo
europeias também
tambem não
lômetros e 100 km/h, respectivamente.
genero: Ecobasic, um carro
gias, as européias
intercftmbio de prttons
membrana de intercâmbio
prttons
.
compacto que pesa apenas 750 quilos e membrana
:
exemplo, compacto
tras. A Fiat, por exemplo,
cado para trás.
O preço, entretanto, é inversamente
.
vidW|r etementoa
awmwwM
um 0sOs estudos tentam viabilizar
consists em úm
Este mecanismo consiste
das
nornor(REM).
dentro
níveis
nfveis
(PEM).
emite
o
MultiMultiemite
no
ano
apresentou,
mil.
US$
38
poluentes
passado,
proporcional:
hib^kKglftcllilt>i>te Introduziser mais
mate facilmente
dois que
entrs dois
que possam ser.
eletrólito polímero
entrarao em vigor na Europa a eletrtMito
poUmero comprimido entre
mas que entrarão
motor mas
hibrido, com um motor
Ainda no Japão, estudantes e profespia,
pla, um carro híbrido,
- corooo'*||Jf
o
metanol
e o etano
tanque-como
ho
tanque
doe
um
um
doe
com
.em
contato
em
ficam
eletrodos,
o
eletrodos,
é
e
do
modelo
O
trunfo
que
2006.
de
devedevepartir
outro
a
elétrico
e
o
eletrico
sores da Universidade de Keio, em Kapartir
gasolina, que
^*||
em
am
abastecimento
0
abUtKimento
vlabilfaarb
viabiHzar
nolcatallsador (em geral, a platina).
material catalisador
platlna). no! para
motor diesel de baixa cilindrada, que
comercial motor
rá
ra ser produzido em escala comercial
wasaki, comemoraram o sucesso dos
que material
comuns.
postos
34
postos
m^dio de 34
anos.
possibilita
dentro de três
tres anos.
testes com o modelo elétrico KAZ, que
possibilita consumo médio
A prefeitura de Nápoles, na Itália,
chegou à incrível marca de 311 km/h. O
quilômetros por litro.
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auto-escola
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habilitação

e taxas

ultrapassar

podem

os R$

500,
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acelera

tornando

caro o sonho
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forte
3

da permissão
permissao

para dirigir

AndreaAndréa Capella
na Interlagos, na Tijuca, fica em
dez
naTijuca,
Nove em cada dez
jovens que
torno de R$ 280.
afoitos
.
completam 18 anos ficam afoitos
Permissao
Permissão - Depois de ter
:"
diante da possibilidade de tirar a
feito
as aulas necessárias e passaprimeira carteira de habilitação,
exames médicos e na prodo
nos
ou
diripara sair no carro dos pais
va teórica, o candidato faz, então,
Todavia,
veículo.
seu
próprio
gir
a prova de direção. Quem é aprodepois de dar a partida rumo à sovado recebe permissão para dirinhada carteira, a empolgação
gir com validade de um ano. A
tende a pisar no freio ao se depacarteira
definitiva será emitida soatrorar com valores que podem
mente se, ao término deste períodoméstico.
o
orçamento
pelar
do, o motorista não tiver cometiOs custos para tirar a primeira
do infração grave ou gravíssima
habilitação, dependendo da autoou mais de uma infração média.
escola, podem beirar os R$ 500; e
Se tais deslizes forem obserreseja
candidato
até mais, caso o
vados, ele reiniciará todo procesfazer
novo
de
e
tenha
provado
so de habilitação. E gastará mais
exame, ou precisar de aulas avuldinheiro. "Ainda bem que não
sas. Um aumento significativo em
cometi infração e já estou apto a
relação a meados da década pasdirigir", comemorava o estudante
no
másada: em 1994, gastava-se,
Fábio Nogueira, de 19 anos, ao
a
R$
300.
o
correspondente
ximo,
retirar a carteira no posto do DeJá no caso dos que têm apenas de
tran na Gávea.
renovar o documento, o desem^^r alio
Renovação - O preço da rebolso baixa para R$ 90.
novação da carteira também aceO novo Código de Trânsito
lerou, mas ganhou velocidade em
há
aproximaem
vigor
Brasileiro,
virtude da eliminação de curvas
damente três anos, tomou o proburocráticas. O correio foi subscesso de habilitação mais rigoroso
tituído pela internet, tornando
- e mais caro. Hoje são obrigatómais ágil a operação.
rias, no mínimo, 15 aulas práticas
Depois de pagar o respectivo
com
teóricas,
de
aulas
e 30 horas
Duda
(R$ 50) em uma agência do
cursos de primeiros socorros,
do Banerj, o motorista deItaú
ou
mecânica e direção defensiva,
o exame médico (R$
ve
agendar
além de cidadania e de meio amserviço
de atendimento
39)
pelo
biente. Os exames médicos (de
E&K3
do
Detran.
O resultado
telefônico
em
vista e psicotécnico) são feitos
internet
é
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para o pospela
clínicas particulares credenciadas
antes.
to
do
Detran
consultado
pelo Detran, ao custo de R$ 82.
a
a
renovação,
vez
aprovada
Uma
Na caminhada ruEscolas
é
relativamenemissão
da
carteira
mo à primeira habilitação, o aspite rápida: nos postos da Gávea e
rante a motorista deve pagar o
de
Madureira, leva duas horas; e
Documento Único de Arnos
demais, 24 horas, no máximo.
recadação (Duda) específico (R$
&h
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a
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mes. auto-escolas, não
~~
r^rf
"
~ "
"
hminao há
h£ limi•
pelas
de
diferença
diferenga
a
preços
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transporte Alem
motorizado utilizado no transporte
transporte motorizado
Além de comparar preços,
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cas e teoricas,
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_____
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______ vista
psicolecnico HFGTSb
obviamente, o motorista tenha
Depois de pagar o mmobviamente,
osTjDWQ Jh deve-se
KostjbvííQ
acertar
21
deve-se
em
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mals do
da carteira demora não
Prova Prática
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motorista I
motorista
¦
®i
Exige Prova
nos postos do órgão).
orgao). Exige
|^" nos
ou
paga antes ou
é6 feita
demais,
horas.
Nos
duas
que
ligar
que
for
reprovado
reprovado
deve
carteira
ter
para
ter
primeira
é
e
fazer
esta
Para
taxa
de
R$
82.
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Para
de
prova, preciso
IwÜiH
entrada
pagamento
primeira
durante a entrada
pagamento
máximo.
no
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horas,
em
de
em
central de
tert de
de central
em alguma das provas,
tebrica, além
al6m de
de em
proves, terá
se
sidosido aprovado na teórica,
na auto-escola. Todavia, para se

CONSULTÓRIO
CONSUmtalO

o
Proteção
"Tenho um Kadett 95,
que
não costuma dar problemas.
Ainda assim, estou pensando
em comprar uma moto ou uma
scooter para me deslocar com
mais agilidade no trânsito urbano. Mas confesso não ficar à
vontade usando capacete, mesmo reconhecendo a sua importância para a segurança do
piloto. O uso deste item é obrigatório apenas para condutores de motocicletas ou também
deve ser adotado por quem
guia uma scooter?" Marcelo
Francisco de Oliveira. Rio de
Janeiro/RJ.
Principal recurso de segurança para veículos motorizados de
duas rodas, o capacete com viseira deve ser utilizado por piloto de
motos, ciclomotores - categoria
na qual se inclui a scooter - e
motonetas. Além de aumentar
drasticamente a chance de lesões
graves em caso de acidente, o
não-uso deste item é, segundo o
Código de Trânsito Brasileiro

imprescindível
imprescindivel
João
¦¦ (
Jo30 Paulo Engelbrecth
^

^

^

^
.^

^

^j$9Hi
¦RSfaa
tambem deve usar capacete
nwtonetas ou
on scooters também
Quem
Qm^w guia motonetas
(CTB), uma infração gravíssima,
sujeita, portanto, a perda de sete
pontos no prontuário de habilitação e multa de 180 Ufirs (R$
232, aproximadamente). Conforme o Código, tanto o piloto
quanto o passageiro da moto ou
ciclomotor devem usar capacete
com viseira. Caso esta não exista, óculos protetores são indis-

pensáveis. Assim, capacetes do
tipo militar não são permitidos.
O CTB determina ainda outra
norma relativa ao passageiro:
acomodar-se apenas no "assento
suplementar, atrás do condutor
ou em carro lateral". Ou seja,
passageiro sentado entre o piloto
e o tanque é sinônimo também
de infração gravíssima.

MECÂNICO
MECANICO

Motor

I
2T

aposentado
Divulgação

"Tinha uma Yamaha DT 200
que, apesar de soltar muita fumaça pelo escapamento, era
uma excelente motocicleta. Fui
informado de que a indústria de
motos não fabrica mais os motores de dois tempos. A que se
deve esta aposentadoria? AGnal, pelo que sei, tais motores
são extremamente eficientes".
Alessandra Ferreira B. Gomes.
Via e-mail. Belo Horizonte/MG.
Os motores de dois tempos
(2T) proporcionam, de fato, ótimo desempenho. Porém, atualmente, mostram-se tecnicamente
incapazes de atender às normas Yamaha DT 200: motor 2T proporcionava bom desempenho
que limitam a emissão de polueneuropeus e em sinemissão de do os padrões europeus
a velmente o nível de padroes
restritos
tes. Por isso, ficaram restritos
as
normas do Ibama.
tonia
com
o
suficiente
não
mas
competição, scooters e fumaça
de
Ibama.
motos
rnotos de
de modelos
A
aposentadoria
da
lea
exigências
leatender
branca
fuma9a branca para
ciclomotores. A fumaça
deve-se
tipo
de
motor
com
este
entrará
ambiental
é
resulescapamento
sai
que
gislação
pelo
que
a fatores amexclusivamente
anos.
de
dois
dentro
vigor
em
óleomistura
da
da
da
61eotado da
queima
fabricar mo- bientais e ecológicos.
Não é proibido
interior dos cilinno
dos
mocombustível
combusti'vel no
tempos.
motor
dois
tos comtempos. ApenePara amenizar
dros.
dros.
osos efeitos neFranUin Mello Neto, executivo da
nas as montadoras já estão se
há
lugativos ao meio ambiente,
Abracich (Associação Brasileira dos
legislação que pasbrificantes
brificantes
Motodclelas,
Fabricantes de Motocicletas,
preparados para este adaptando à Fabricates
Btcicietas).
adotana e Bicicletas).
Ciclomotores, Motonetas
sensi- sará a vigorar
reduzem
emem 2003, adotantipo de motor que reduzem

e-mail (carroenioto(3Jh.con..br).
(carrocmoto@Jb.com.br).
CÜP 20949-900). fax (021-2574-4428)
e Moto. Avenida Urasil 51X), 6' andar,fax
Carru
ou ou e-m»ll
l-Ji'.rria Carro
IIKASIl. !;J:'.rria
Consultório Mecânico i um espaço criado pelo caderno Curro e Moto para melhor atender ao leilor. Você pode enviar suas dúvidas e/ou Sugestões por curta (.I0RNAI. 1)0 BRASIL
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mercado

Uma dúzia de modelos com preços semelhantes esquenta a disputa na categoria, exigindo mais atenção do consumidor
O segmento de sedãs médios no
Brasil nunca esteve tão farto, encurtaiidtí a distância em relação ao
cardápio de opções oferecidas no
mercado europeu. E pensar que, na
década passada, quem buscava um
pouco mais de conforto aliado a um
bom porta-malas ficava restrito a modeíós como o Santana ou os falecidos
Moriza, Opala e Del-Rey.
Hoje, uma dúzia de modelos do
gênero, a maioria de fabricação nacional, disputa este acirrado segmento que só perde em competitividade para
o dos chamados populares, responsável por 70% do mercado nacional.
É lógico que se forem analisados
'ponto
de vista exclusivamente
pelo
técnico - que inclui itens como
distância entre eixos - alguns deles
não chegam a ser concorrentes diretos. Todavia, levando-se em conta a
faixa de preços e o nível de equipamentos, o consumidor tem razões de
sobra para ficar na dúvida na hora de
fechar negócio.
Um dos sinais de que este segmentò encontra-se embaralhado é a H
constante troca de posição no ranking
de vendas, reflexo da acirrada disputa de mercado. A efervescência devese, em boa parte, à ousadia da Honda, que, a despeito da modesta rede
de colicessionários, desbancou o VecIra, Campeão da preferência nacional
na categoria, que já figurou, inclusive, entre os mais vendidos do ranking
H
brasileiro.
A própria Honda admite que a recente reestilização do modelo foi a
grande responsável pelo salto comerciai da sétima geração do Civic. No
primeiro semestre deste ano, foram
comercializados 12,3 mil unidades,
contra 11,1 mil do Vectra.
Além do conjunto equilibrado e
da aparência mais jovial, o destaque
do carro passou a ser o espaço interno, ampliado graças à adoção do assoalho plano, que facilita bastante a
vida dos passageiros do banco de
trás. O motor de 115 cavalos de potência foi fortalecido, mas ainda deixa a desejar se comparado ao de outros concorrentes. O Marea, por
exemplo, tem uma versão equipada
com propulsor de 160 cavalos, de
longe o carro mais forte da categoria.
O motor potente e a boa suspensão,
entretanto, não foram suficientes para
melhorar as vendas do Marea. Tanto
que, recentemente, a Fiat apelou para

Fotos da divulgação L
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Chevrolet Vectra
Chevrolet

Fiat Marea
Marea

Honda
Honda Civic t

mudanças visuais. Por enquanto, aa
O novo Honda Civic
asas mudanfas
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de vendas
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desempenho
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.
Marea,
do desempenho comercial, o Marea,
. ._
modelo responde
comercial.
O
enquanto,
não
chega
naochega
comercial.
menos
pelomenos
por
pelo
pelo maior número de
a ameaçar Astra Sedan e Vectra. Este,
versões na categoria: SX, ELX,
contudo, dá claro sinais de cansaço.
HLX
e Turbo. A Ford,
Ford, por sua
consagrado deno
HLX
O0 carro, que tinha no
oferece
o
Focus
vez.
Sedan,
vez,
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vein perdendo tersign o ponto forte, vem
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com
motor
litros.
Ford
Focus
esta
Ford
Focus
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seu
sucessor
reno. Na Europa,
já
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pronto e ée bem diferente do veículo
|
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Os
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Alem de bom paAutomáticos
Automaticos - Além
pa(1| ) |
os
_
drão de conforto e fortes motores, os
drao
Renault
Corolla
Ford
Focus
Corolla
FordFocus
Chevrolet Vectra
Toyota
Vectra Renault Mégane
M6g.ne Sadan
Sedan Toyota
versões
sedãs também
sedas
tambem acenam com versoes
Motor: 2.0 litros de 130 cv
cv Motor:
cv Motores:
Motor: 1.6 litro e110
Motor: 2.2 litros de 123 cv
Motores: 1.8 litro de 116 cv
cv Motor:
e 110 cv
transmissao automática,
automatica.
dotadas de transmissão
Desempenho: De
Desempenho: De 0 a 100 km/h
km/h
Desempenho: De 0 a 100 km/h
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Air-bag
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elétricos
traseiro
direção
hidráulica
e
trio
elétrico
direção,
diregao
hldrdulica
el6trico
dire?ao,
desembaçador
vidro
mas
hoje
a
situação
é
dihidramático,
ferente.
Clwrvotot Astra Sadan
Honda Civic
Fiat Marea
Sedan Volkswagen Bora
Civic
ChervoM
Civic e Corolla são bons exemplos
de
110 cv
1.8
litro
Motor:
Motor:
1.7
litro
de
115
cv
Motor:
1.8
litro
de
132
cv
Motor: 2.0 litros de 116 cv
disso. Segundo a Honda, de cada dez
100
km/h
em
De
0
Desempenho: De 0 a 100 km/h em
Desempenho:
a
Desempenho:
Desempenho:
De
0
a
100
km/h
Desempenho:
De
0
a
100km/h
DeO
km/h
unidades de Civic vendidas, cinco
186
km/h.
11 segundos e 195 km/h.
km/h.
11
10,6
segundos
e
em
10,8
segundos
e
193
km/h
em
9,6
segundos
e
195
km/h
km/h
são equipadas com câmbio automátiPreço: R$ 28,8 mil
Preço: R$ 36 mil
Preço: 36,1 mil
Preço: 31,5 mil
co. Entre os modelos da Toyota, apehidrtulica,
Equipamentos: Direção
DiregSo hidráulica,
Diregao, duplo
Equipamentos: Direção
Equipamento: Direção,
Equipamentos: Direção,
duplo Equipamentos:
Diregdo hidráulica,
hidiiulica,
nas 40% são manuais. Números que
e
abertura
airbag,
do
ar-condicionado
ar-condicionadoeabefturado
brake-light.
trava
elétrica,
reg.
alt.
brake-light,trava
elétrica,
motivam as fábricas a investir, tanto
e
tampa
volante
de
reg.
alt.
volante
porta-malas
que Fiat e General Motors já prepraintemo.
combustível com comando interno.
ram novidades. Ainda este ano, as
montadoras lançarão as versões auto* Preços em real, referentes às versões básicas de cada modelo
máticas de Marea e Astra.

PISCA

ALERTA
TECNOLOGIA

ESTILO
Tênis

é inspirado

em

Haja criatividade! Um dos
destaques da coleção primaveraverão da fabricante de produtos
esportivos Adidas este ano é o
tênis The Kobe (foto). O produto,
desenvolvido em parceria com a
Audi, tem desjgn inspirado no
esportivo TT, modelo à venda na
Europa, Estados Unidos e também
no Brasil. O fabricante consegue
enxergar semelhanças entre a
parte da frente do calçado e a
grade frontral do veículo. A

carro

esportivo

exemplo do TT, cuja versão mais
em conta no mercado nacional
custa R$ 115 mil, o tênis tem um
preço salgado: R$ 299.

Financiamento resiste ao aumento dos juros
equivalente de 2000. De acordo com
Apesar das taxas de juros nada
a associação, o índice de
modestas, a Associação Nacional da
inadimplência também cresceu:
Empresas financeiras das
5,08%, contra 4,51% no ano
Montadoras (Anef) está
comemorando o número recorde de
passado. O presidente da Anef,
Luiz Carlos Andrade Júnior, prevê,
venda de veículos financiados no
no entanto, que haverá uma
Brasil neste primeiro semestre. O
redução de negócios no
crescimento foi de 36,8% se
segundo semestre.
comparado ao período
EXPORTAÇÃO

L

acelera

rumo

Contagem regressiva para a
exportação do Xsara Picasso
fabricado no Brasil para o Mercosul.
Segundo o Presidente da
Peugeot-Citroên, Pierre-Michel
Fauconnier, Argentina, Uruguai e
Paraguai receberão( ao todo, cerca
de mil unidades do veículo até o fim
de 2001, sendo 50% diesel e a outra
metade com motor a gasolina. À
medida que a produção da fábrica
de Porto Real (RJ) for crescendo, a
exportação para os países vizinhos
será'> intensificada. Já os

tomam

banho
banho

loia
de loja

O0 mercado passa a olhar os pneus
'com com outros olhos. A escolha e a
montagem de pneumáticos
pneumaticos de alta
montagem
torna-se uma fatia em
performance
^By
|l
performance
recém-inaugurada High
ascensão.
ascensao. A recem-inaugurada
I
\\
da Pirelli, em
Performance Center da
\ V
Botafogo, por exemplo, gastou
'^MMs "JRk
^|
alguns
d61ares para
alguns milhares de dólares
'^mhAmhI^
maquina italiana para a
importar uma máquina
l[]^^^r5l
^
i
suave e ágil do
desmontagem suave
conjunto roda-pneu. Técnicos
garantem que a sofisticação do
serviço não se destina apenas a
donos de modelos como Ferrari,
I
mas também a 1
Porsche e Jaguar, mas
consumidores exigentes e detalhistas.
Outra novidade no mundo dos
3
Regatta
(foto) „' I
pneumáticos é a linha Regatta
recém-lançada pela DPaschoal.
DPaschoal.
recem-lancada
1J I
CLONAGEM

HL
lv^

RECORDE

Picasso

i-^1"?"

Pneus
rneus

ao Mercosul
consumidores brasileiros foram
pegos de surpresa: o
ar-condicionado traseiro do Picasso,
que era de série, passou a ser
opcional. O item é extremamente
útil para manter a refrigeração do
veículo, cuja grande área
envidraçada contribui para
aumentar o calor no habitáculo. Se
não quiser que os passageiros do
banco de trás façam uma sauna, o
proprietário da minivan terá que
desembolsar R$ 700 pelo
equipamento.
*

Novo Ford

Fiesta

a caminho

das ruas

européias
europeias

-

ÉE fácil entender por que parte
da imprensa européia está
chamando o novo Fiesta (foto)
caçula. O modelo,
de Focus
Focus
que
que
^Kgg^gSg^^^H^l^A
será apresentado no Salão de
Frankfurt, Alemanha, a partir
do próximo dia 15, exibe
marcas do estilo New Edge - já
ft
k
adotado em carros como Ka e
|H
'HH
clone
um
wf
Cougar -, parecendo um
em miniatura do Focus. O
totalmente
mostra-se
*~1^cB
Fiesta mostra-se
diferente do atual,
Por
rfl
comercializado no Brasil. Por
faz
j
I I
enquanto, a Ford faz
,^M
mistério
misterio e não confirma se o
veículo será produzido na
montadora está
Bahia, onde a montadora
prestes a inaugurar uma
fábrica.
Na. Europa, oo
fabrica.
veículo terá opções de motores
diesel e a gasolina, da
família Duratec.
famflia

I

"
*
'
.

I

SÁBADO.
4 JORNAL DO BRASIL

Alívio

CARRO

& MOTO

no

I- DE SETEMBRO DE 2^

do
pára-e-anda

Renault

Scénic

ganha

câmbio

automático.

Equipamento

está disponível

somente

para

trânsito
as versões

com motor 2.0
Fotos de divulgação

ANDERSON VIEIRA

A Renault tira da manga um ás para
tentar conquistar os conumidores
conumidores
:':-r
brasileiros: descanso ao pé
p£ esquerdo do
'
motorista. A montadora passa a comercomercializar o Scénic com câmbio
cambio automático. Proposta coerente para um carro
que tem no espaço e conforto os principais atrativos.
Resta saber se o consumidor
consumidor vai
'
estar disposto a pagar mais pelo conconV
forto. A montadora aposta alto. Espera que a versão automática venha a
responder por 25% do mix de venda
venda
^
do Scénic,
Scenic, algo equivalente a 500 carcar¦
IMMMBBMS
ros por
por mês.
A caixa de marchas, importada da
França,
Franca, equipa apenas as versões
vers5es doDianteiro, transversal, quatro cilindros
cUlndroe
tados de motor
motor
Dianteiro,
2.0. Assim, o Scénic
16 válvulas
vtfvulas a gasolina.
Doha, te
automático
automatico mais em conta sai por R$
R$
em em linha,
oaaolina
42,7 mil. O RXE, por sua vez, cujos
opcionais ficam por conta apenas da
da
|
'
- ^; ¦138 cv a 5.500 rpm. .
metalica e dos bancos de coucou;;.1.^r'jw:a;5.50p-'rpm."
pintura metálica
ro, custa R$ 44,1 mil. Ou seja, aa
i)?'1
%. v.
trasmissão automática representa um
um
Torque
19,2 kgfm a 3.750 rpm.
aumento de cerca de R$ 3 mil no
preço do veículo.
Desempenho - O motorista que
eletronicamente,
dados D,r*'*0
que
dede acordo com dados
- colhidos
Hidráulica de série
s6rie
laB^SV
optar por esta comodidade terá
tera que
rota- Hidrdulica
que
por sensores - como a rotaestar disposto a abrir mão de um reddo
motor,
a
do
do
acelerador
e
p. _
ção
pressão
imento mais forte. Explica-se: Scénic
RHu
Scenic os
os níveis
ni'veis de carga do veículo.
vefculo. CAmbw
Automático de quatro velocidades.
automático
automatico ée sensivelmente mais lenlen- OO sistema ainda possui um mecameca- Automitico
to nas arrancadas do que o equipado
.¦
equipado nismo
nismo que permite ao automóvel
WM
"
autom6vel arar...
/
maxima
com câmbio
cambio manual. Pelo menos foi
rançar em segunda marcha, útil
*
foi rancar
util em terter- Vetocldaoe
185
km/h.
:.:
o que se observou na avaliação
renos com baixa aderência.
avaliajao realireali- renos
aderencia. Na EuroEuro- 185Km/h.
i'v''"
zada por Carro e Moto em trechos
trechos pa,
concebido
pa, este equipamento foi concebido
jr
urbanos e em estrada.
estrada.
para
H^B&^^^E2533kJK£^£^
Brasil, AcaMraflo
para ser utilizado na neve; no Brasil,
De 0 a 100km/h'em
100km/hem 12,1
112,1
São
Sao precisos 2,2 segundos para o pode
em DeOa
pode ser um recurso interessante em
segundos.
veículo
vefculo sair da inércia
e chegar aos 100
inerciaechegaraos
estradas
100 de terra.
segundos.
km/h. O carro também
tambem perde em veve- As
As mudanças
mudan?as implementadas pela
H
pela
Consumo (sam
ar-condicionado)
(aam ar-condidonado)
locidade final: menos de 10 km/h. Em
Em Renault
Renault ficam mesmo por aí.
ai. O Scénic,
Scenic, Contumo
10,9 km/l
km/I (cidade)
15,8 km/l
km/I (estrada).
contrapartida, a versão automática
que
(cklade) ee:15,8
é
corneal a ser vendido na semana
semana 10,9
que começa
mais confortável de se guiar, sob medique vem já como modelo 2002, conserda para o tráfego intenso.
va as características visuais da safra
195/60 R15.
Parceria - Esta transmissão,
transmissao, resulresul- 2001.
2001. São
Sao mantidos também
tambem os
osníveis
195/60
tado de uma
urna parceria da Renault com a de
de funcionalidade e de conforto, caracPeugeot-Citroén,
Peugeot-Citroen, tem quatro marchas e teristicas
terísticas indispensáveis
indispensaveis aos monovolmonovol- maiaa
Externamente, o Scénic
Scenic automático
automatico não
nao traz
tr-az modificações.
modifica^oes. O câmbio
cambio
ajusta os engates ao modo de dirigir do
do umes
umes - que passam a ocupar uma
uma 410 litros.
(detalhe) tem duas teclas. A de cima permite a mudança
mudanca de posição
da
posicdo
motorista. Tal adaptação
adapta^ao ée gerenciada
tfmida do mercado.
mercado.
alavanca;
gerenciada parcela
parcela menos tímida
alavanca; e a de baixo limita a troca até
ate a terceira marcha

Guia
Guia

L

do

motorista
motorista

Montadoras - internet
Internet BANCO
Victoria 2001 - paoamwito
Posto Santa Diana
BANCO GM-UNHA 2001
KW Posto
2001
Vistoria
pagamsnto do IWA
Dtena (Bonsucesso)
(Bonsucesso) R$1,48
R$1,48 Bateria
Bateria (55 amperes) 45 65
- www.audi.com.br
Audi
Audi-www.audi.com.br
Leasing
Leasing com planos
24
e
36
meses.
de
CDC
CDC
FINAL
FINAL
PLACA
INTEGRAL
Posto Bam Bam (Riamos)
pianos
de combustfvel
combustfvel150
150 460
460
R$1,49
(Ramos)
R$1,49
Bomba
- www.bmw.com.br
BMW
BMW-www.bmw.com.br
com
com planos
2,4% 1
01/2
CENTRO
pianos de 3 a 36 meses. Taxa de 2,4%
01/2
CENTROCabos
Cabos de vela (jogo) 40 60
- www.citroen.com.br
Citroen
Citroen-www.citroen.com.br
aoao mês
m§s e anual de 28,8%.
28,8%.
2
07/2
Posto
07/2 Posto Rio Baixas
Baixas R$1,66
R$1,66Embreagem
Embreagem 80
80 300
300
- www.chrysler.com.br
Chrysler
Chrysier-www.chrysier.com.br
13/2
R$1,73
Extintor
12
13/2 PostoCastelo
PostoCastelo
R$1,73
Extintor
12
Código de trânsito
trfinslto
4
Fiat
Fiat-www.fiat.com.br
Cddlflo
www.fiat.com.br
21/2
Posto
21/2 Posto Catedral
Catedral R$1,63
R$1,63 Filtro
Ritro de combustfvel
combustfvel
10
to
Ford
Ford-www.ford.com.br
INFRAQOES
www.ford.com.br
INFRAÇÕES MAIS FREQÜENTES
FREOOENTES PONTUAÇÃO
PONTUAQAO 5
07/3
ZONASUL
07/3
ZONASULFiltro
Filtro debleo
12
de
6leo
12
General
GeneralMotors-www.chevroiet.com.br
Gravissimas
Motors - www.chevrolet.com.br
Gravíssimas 7 7pontos
6
13/3
Posto
13/3
pontos
. Posto 4 estrelas (Humaito)
0,40 0,50
(Humaita) R$1,63 Fusfvel (unidade)
(unidade) 0,40
- www.honda.com.br
Honda
Honda-www.honda.com.br
Avangar
Avançar sinal vermelho
vermelho
7
21/3
Posto
21/3 Posto Bandeira 2 (Botafogo)
160 450
450
R$1,63
Pdra-brisa
(Botafogo)
R$1,63
Pdra-brisa
160
- www.mercedes-benz.com.br
Mercedes-Benz-www.mercedes-benz.com.br
Excesso
Mercedes-Benz
Excesso de velocidade*
vetoddade*
8
04/4
Posto
04/4 Posto Nina (Flamengo) R$1,64 Pastilhas de freio (jogo)
15
45
(jogo)
15
45
- www.mitsubishi.com.br
Mitsubishi
Mitsubishi-www.mitsubishi.com.br
Fazer
Fazer retomo em local proibido
11/4
BARRADATIJUCA
Paletas
11/4 BARRADATIJUCA
Paletas de pdra-brisa 15 30
proibido
9
Peugeot
Peugeot-www.peugeot.com.br
Conduzir
www.peugeot.com.br
Conduzir moto sem uso de capacete
capacete 00
18/4 Posto Praia Encantada R$1,56 Pneus (165/70 R13)
R13) 38
38 65
65
- www.renault.com.br
Renault
Renault-www.renault.com.br
Dirigir
Dirigir sob influência
influ§ncia de álcool
dlcool
Posto
Posto Bravo R$1,58 Silencioso 45 100
- www.toyota.com.br
Toyota
Toyota-www.toyota.com.br
Graves
Telefones uteis
Posto Alvorada
dtete
Graves
5 5pontos
TriSngulo
Alvorada R$1,59
R$1,59
Tri&ngulo 3,50
pontos Telefones
3,50 10
10
- www.volkswagen.com.br
Volkswagen
Volkswagen-www.voikswagen.com.br
Excesso
Excesso de velocidade**
velocidade** Cet-Rio
Cet-Rio - 2252-4067
Posto Barra Umpa R$1,59 Velas (jogo)
16
45
(jogo)
16
45
- www.volvo.com.br
Volvo
Volvo-www.volvo.com.br
Deixar
Deixar de usar cinto de segurança
seguranga
Detran
NITEROl ACESS0RIOS
ACESS0RIOS
Detran
NITERtil
- 2460-4040
Estacionar em fila dupla.
dupla.
Vistoria
Vistoria-2460-4040
Posto
Posto
LS
R$1,54
Alarme (controle remoto) 80 200
atanHimontn ao
on consumidor
mmiihUm Estacionar
Mnntatinrac -_ atendimento
Montadoras
Médias
4 HabilitaQ&o
Madias 4pontos
HabilitaQSo t- 2460-4041 Posto Luciano Amarai R$1,54 Antena interna para FM
pontos
FM 19
19 40
40
Alfa Romeo - 0800 991 000
000 Estacionar
- 2460-4042 Posto
Estacionar o veiculo
vefculo em esquinas
esquinas Atendimento
Atendimento-2460-4042
Posto Jansen de Melo R$1,55 Alto-falante (o par de 5") 15 60
Audi-0800 149 149
149
Ultrapassar pela direita Concer-0800
Concer-0800 239 587
Fonte: postodegasollna.com.br Alto-falante (o par 6X9") 35 290
BMW-0800 553 578
578
Parar
Parar por
falta de combustível
combustfvel Vte-tegqs-(24)
Via-lago8-(24)2665-6565
CD-player
290 7$0
7$0
porfalta
2665-6565
CD-player
290
Citroen-0800118 088
088
Atirar
Atirar lixo para fora do veiculo
vefculo PonteSA-(21)
PonteSA -(21) 2620-9333
/IcoolnoRlo
Calotas de pttstico
20
ptestico
20Dodge-0800172 321
321
Leves
Leves
3pontos
3pontos CRT-(21)
CRT - (21) 2678-0001 ZONA NORTE
Farol de neblina 30 60
FiatRat-0800
0800 991 000
000
Conduzir
Conduzir veiculo
vefculo sem documento de porte
Lamsa-0800 242 355
Posto Netuno (SSo CristtvSo)
porte Lamsa-0800
Crist6v8o) R$0,84
R$0,84 Macaco 0acar6)
(facard) 40 60
Ford - 0800 903 673
673
obrigat6rio
Nova
obrigatório
Nova Dutra-0800 173 536
Posto Beira Mar
Porta-CDs
Mar R$0,89
R$0,89
Porta-CDs
60
60
- 0800 194 200
General Motors
Motors-0800
200 Buzinar
Buzinar em locais
locals e horários
hortrios proibidos
Posto Monza (Tijuca) R$0,89 Pino bote
proibldos
Posto
20
50
Honda-0800 171 213
Honda-0800171
213
Parar
Parar sobre o passeio
de pedestre
falxade
passek) ou faixa
CENTRO
Protetor deca$amba
pedestre
CENTRO
Protetordecacamba
150 150
450
450
*20% acima
"10% acima
Hyundai - 0800 559 545
545
*20%
aclma da máxima.
maxima. **1Õ%
aclma da
da
Rio-SSoPaulo
Rio-SSoPaulo Posto
Posto Rias Baixas R$1,17 Protetor de carter
carter 16
16 5d
Jaguar-0800 132 013
013
maxima.
R$R$ 4,20-4
máxima.
4,20 - 4 postos em cada sentido Posto Espianada
Esplanade R$1,19 Quebra-mato (cromado) 100 5$0
550
- 0800169 169
Kia Motors
Motors-0800169
169
Rte-Juiz
Rio-Juiz de Fora
Posto Cruz Vermelha
fcra
Posto
VermeHia R$1,19
R$l!l9 Rfid'lo
Rad.o toca-fltas
toca-fflas
60
150
60
150
Land Rover-0800122 733
733
Vtatorla 2001 - periodo
R$R$ 3,703,70 -33 postos em cada sentklo
ZONASUL Roda(iiga-levearo13)
Roda(iiga-levearo13)200
sentklo ZONASUL
200 550
550
- 0800 114 044
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz-0800114
044 FINAL
FINAL PERiODO
PERfODO
Rto-Teres6poHs Posto
Posto Real Grandeza (Botafogo)
Rto-Teres6poli8
R$1,07
Roda(ago)Rodafco) 20
(Botafogo)
R$1,07
20 50
50
Mitsubishi-0800112 232
- Cobrado nos dois
232
1
01/02
01/02 a 30/06
30/06 R$4,00
R$ 4,00-Cobrado
dote sentldos.
sentidps. Posto Remon (Laranjelras)
Subwoofer(l0")
(Laranjelras)R$1,09
R$1,09
SubwooferflO") 60
60 150
150
'
Peugeot-(11) 521 9411
9411
2
07/02
07/02 a 30/06
30/06UnhaAmarela
UnhaAmarela Posto
Posto Cardeal (Copaiabana)
10 90
90
R$1,13
Tapetes Tapetes 10
(Copacabana)
R$1,13
Renault-0800131 533
533
3
13/02
a
13/02a31/07
R$
31/07
R$ 2,00-Cobrado
2,00 Cobrado nos dois
DA TUUCA
BARRADATIJUCA
Viva-voz90
90 170
170
Wva-voz
dote sentldos.
sentldos. BARRA
Seat-0800 551 026
026
4
21/02
21/02 a 31/07
Ponte FUo-Nltor6i
31/07 Ponte
Rio-Niterii
Posto
Posto Ventura R$1,08
Suzuki-(11) 421 5999
5999
5
07/03
07/03 a 31/08
R$ 1,70-Cobrado no
31/08 R$
wrnm
R$1,09
Pfat aoaaatotaa - —la>
sentido Niterti. Posto Senna
Senna R$1,09
P*9—eice—flrlaenosentido
Toyota-(11) 4390
43905280
6
5280
13/03
13/03 a 31/08
Vtolaoos
Posto Mandate R$1,09
31/08 Via
Lagos
Posto
R$1,09 MfNIMO
MfNIMO MAXIMO
MAMMO
- 0800195 775
Volkswagen
Volkswagen-0800195
-(12hde2*ate12hde6^)
NITEROl
peqas
775
7
21/03
21/03 a 29/09
R$ 4,30
29/09 R$
4,30-(12h
de 2* ate 12h de 6*)
NITERfll
PEQAS
04/04
04/04a30/09
R$
a 30/09
R$ 6,60 (12h de 6* ate 12h de 2*)
Amortecedores
21) Posto Lava RApido
Rftpido R$o,92
R$0,92
Amortecedores 35
35 50
!•
8
,
Montadoras - taxas
de, juros
Juros
9
11/04
Cobrado nos dote sentldos
30/11 Cobrado
11/04 a 30/11
Posto 22 de Novembro
RS0.96
Bateria Bateria 12
Novembro
R$0,96
12 25
25
BANCO FIAT-UNHA
FIAT -LINHA 2001
2001
0
18/04
18/04 a 30/11
30/11
Fonte:
Fonte: postodegasolina.com.br
10
Cabo do freio
postodegasollna.com.br Cabode
Leasing com planos
Bomehaho 24 horas
Cabo
Taxa Multas
Multas e IPVA
ipva devem estar quitados
pianos de 24 e 36 meses. Taxa
qultados para que a Boiiwlwlro
embreaoem
de embreagem
10
mensal de 2,30% ao mês.
mfis. CDC com planos
vistoria possa ser feita. Disque
Dlsque vistoria: 24602460- CJL
CJL Boiracheiros Olaria
pianos vistoria
2280-8249
8anrt«oa
SonilfOt
Cabo de vetecfmetro
t2
velocfmetro
12
de 3,6,9,12,15,13,20,24,30,36 e 48
48 40404040
NoitaeDia
NoiteeDia
Copacabana 2541-7996
MAXIMO
Corrente
2541-7996MfNIMO
MfNIMO
MAXIMO
Corrente 14
14 35.
meses. Taxa mensal de 2,30% ao mês
m§s e
Maxwell
Tijuca
Maxwell
Tijuca
2288-3654 Alinhamento
20
20 35
35Filtro
Rttrodear
de ar
5
Vtetoria2001
anual de 27,60%
27,60%
Vistoria
2001 - agendamento
agendamento
Ar-condiclonado
Ar-condiclonado (recarga) 60
60 100
100 Rltro
RHrodeMeo
5
de6leo
5
Raboquo 24 horas Balanceamento
FINAL PERfODO
Rotooqus
FINAL
PERfODO
Jogodelonas
Jogodelonas 12
40
12
40
"
BANCO V0LKS-UNHA
VOLKS-LINHA 2001
2001
1
31/01
31/01 a 23/06
Pinheiro Reboques Bonsucesso 2564-4792 Cambagem
23/06 Pinheiro
35 LSmpada
Limpada (teroO
10 20
| 20 35
(farol) 10
Leasing com planos
de
24
e
36
meses.
meses.
2
pianos
06/02
06/02 a 23/06
23/06 Amfrica
America
Tijuca
2204-2675 Umpeza de bicos injetores 40
40 65
65ReiaQdo
RelaQdo 100
100 300
30d
Taxa mensal de 2,19% ao mês.
m§s. CDC com
com 3
12/02
12/02aa 24/07
24/07 BarraTowing
BarraTowing
Jacarepagud2441-4305
Jacarepagu62441-4305 Lavagemgeral
10
10 20
20Retrovisor
Retrovisor 20
20 45
45
3,6,9,12,15,18,20,24,30, 4
planos
pianos de 3,6,9,12,15,18,20,24,30,
20/02
20/02 a 24/07
24/07 Agil
Agil Paradela
Centre
9989-9276
9989-9278 Lavagem de estofados
45 65 Pastilhas de freio
freio 10
10 40
36 e 48 meses. Taxa mensal de 2,19% e
40
5
06/03
06/03 a 24/08
24/08
Polimento Polimento
10
20
Pneu
10 20
Pneu (dianteiro)
40 80
80
anual de 26,28%.
26,28%.
6
Chaveiro 24 horas
horasRecupera?aodepSra-bflsas
Recuperet depGra-brisas 30 60 Pneu (traseiro)
12/03
12/03 a 24/08
24/08 Chaveiro
50
100
(trneiro) 50 100
20/03 a 22/09
22/09 Paradela
Paradela
Centre
2253-4631 Regulagem de fartis
ACESS6RI0S
fartte
10 ACESSfiRIOS
BANCO FORD-UNHA2001
ford-linha 2001
'90
90 720
720
8
03/04
03/04 a 22/09
22/09 Alfabeto
Alfabeto da Barra Barra
3325-8141 Revttalizagfio
RevitalizagSo de pintura
60 150 Bau
Leasing com planos
de 9
10/04
pianos com entrada a partir de
10/04 a 23/11
23/11 AChavecadura
AChavecadura
Tijuca
2284-7040 Trocade velas
20 30 Capacete (com viseira)
viseira) 150
150 750
750
20%. Taxas de 2,28% para planos
24 0
17/04
pianos de 24
17/04 a 23/11
23/11 KasaeAuto
KasaeAuto
Caxias
2652-1125
Capacete (som viseira)
viseira) 200
200 550
550
"
meses e 36 meses. CDC com planos
de VSIido
Válido para o Rio de Janeiro e Região
Paps eacsssMos-cams
Capacete (aberto)
e acessMos - carros Capacete
Regiio Metropolitana.
pianos de
Metropolitana.
Pegas
(aberto) 150
150 350
350
entrada minima de 20% em 6,12,18,24 e Velculos
Gasollna
no
Rio
M|NIM0
mAximo
Luvas(couro)
Veículos do interior só
MfNIMO
MAXIMO
Luvas(couro)
35
s6 precisam levar
ievar o veiculo
velcuio Gasolliia
35 50
50
36 meses. Taxa de 2,28% para planos
de diretamente
diretamente a um posto de vistoria, ao Serviço
pianos de
Servigo ZONA
ZONA NORTE
PEQAS
Pretos
NORTE
PEQAS
Preps em real de modelos naclonais
nacionais observados
18, 24 e 36 meses e anual de 27,36%.
27,36%. auxiiiar
auxiliar de Trânsito
Transito (SAI)
local.
Posto
Posto Vouga (Iraja)
(SAT) ou àa Ciretran local.
R$1,44 Amortecedores (4 pe^as)
(Irajd)
variatfes.
pe?as) 70 400 no Rio de Janeiro, sujeltos a variances.
T
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MARCA/MODELO ANO TELEFONE PREÇO
PREQO
24.900
3970-1445 24.900

MARCA/MODELO ANO TELEFONE PREÇO
PREQO

MARCA/MODELO
MARCA/MOOELO ANO
A NO TELEFONE PREÇO
PflEQO

MARCA/MODELO
MARCA/MOOELO ANO TELEFONE PREÇO
PREQO
ANO
MARCA/MOOELO
ANO TELEFONE PREÇO
Mltpo

ESCORT SW
SW

KADETT 1.8 EFI
EFI

9645-7383 15.700
15.700

ASTRA
ASTRA

0 KM

ASTRA GLS
98
ASTRA GLS

95
2501-1948 15.950
2537-4499 10.900 ESCORT SW 1.8 98
2501-1948^5^95^
2501-1948 10.950 ESCORT XR3 2.01
2501-1948 9.350

98

95

2471-5642 8.700
8.700

PARATI
PAR ATI 16V 99
99

KADETT 2.0 MPFI 97

2613-5233 11.500
11.500

PARATI CL
1.6
CL1.6

KADETT GL 1.8

2577-6263 9.490

94

9999

2568-1192 16.300
16.300

SANTANA GLSI
GLSI

9797

2286-5017 13.000
13.000

SAVEIRO
SAVEIROM11.6
Ml 1.6

PARATI CL 1.8 Ml

2537-4499 15.900

SAVEIRO SUMMER 1

94

2571-539011.500

99

2501-9000 12.950
2501-1948 10.950

ASTRA GLS 2.0

2539-2080 23.500

FIESTA

2710-0579 9.800

KADETT GL 1.8

2539-0096 10.500

PARATI GL 1.8

2234-6200 6.300

SIENA ELX1.0

0KM

2710-0579 19.970

ASTRA GLS COMPLE

2537-4499 10.900

FIESTA 1.0

2471-5642 9.900

KADETT GL 2.0

2501-0168 2.500

PASSAT

2501-9000 39.900

SIENA ELX1.3

0 KM

2710-0579 21.780

AUDI AVANT

2538-1895 26.000

FIESTA 2001

3970-1445 14.200

KADETT GLS 2.0

2431-4560 13.999

PASSAT 1.8

2431-5608 33.000

SIENA GL 1.6

2501-1948 14.500

BESTA 2.7

2501-1948 23.500

FIESTA CLX 1.3

2537-4499 8.000

KADETT SLE1.8

2286-5017 7.200

PASSAT 1.8

2543-4454 43.800

SIENA STILE 1.6

2450-1938 18.500

BESTA 2.7

2501-1948 35.000

FIESTA CLX 1.3 V

2537-4499 8.000

KOMBI STAND

2501-1948 10.000

PASSAT 1.8 TURBO

2431-5608 43.000

SPRINTER 15+1 LU

BESTA GS 1.5 + 1

2561-8090 50.500

FIESTA GL

2261-6649 11.950

KOMBI STANDARD

2537-4499 10.900

PEUGEOT 106

2537-4499 12.400

SUZUKI SIDEKICK

2538-1895 18.900

BLAZER

2543-3030 1.445

FIESTA GL

2201-9597 11.950

KOMBI STD

2537-4499 10.900

PEUGEOT 205 XST

2538-1895 7.950

SUZUKI SWIFT

2538-1895 8.500

BLAZER DLX

2595-2313 22.000

FIORINO FURGUO 1

2257-0678 9.400

LAGUNA V6 24V 3.

2431-5608 38.000

PEUGEOT 206 SOLE

2539-2080 20.500

SUZUKI VITARA

2527-1133 22.990

BLAZER DLX 2.2

2568-2776 22.400

FIORINO PICK UP

2537-4499 6.100

LOGUS GLI

261-6649 8.900

PEUGEOT 306

2538-1895 18.000

TAURUS GL 3.0 VI

2537-4499 15.500

BLAZER DLX 4.3

2463-2727 29.990

FORD ROYALE 1.8

2613-5233 13.500

MARAJÓ SE 1.6

2471-5642 3.900

PEUGEOT 306 1.8

2539-0096 19.200

TAURUS GL VINHO

2537-4499 15.500

BLAZER DLX 43 V6

2568-1192 32.500

GALANT V6 24V 95

2431-5608 17.500

MAREA HLX 2.0

2450-1938 27.000

PEUGEOT 306 BREA

2431-5608 29.900

TEMPRA

2596-1761 10.800

BLAZER DLX PRETA

2537-4499 23.500

3970-1445 16.500

MAREA WEEK ELX

2543-5588 24.500

PEUGEOT 306 BREA

2537-8816 20.500

TEMPRA

2539-0096 11.600

BMW 318 TI COMPA

2537-8816 28.500

2254-2195 11.880

MAREAWEEKEND EL

2710-0579 24.500

PEUGEOT 306 SELE

2274-1212 15.200

TEMPRA 8VAL

2501-1948 9.000

BMW 325 I

2501-0168 25.000

2286-5017 14.300

MAREAWEEKEND HL

2568-2776 26.800

PEUGEOT 306 XR

2264-5680 14.900

TEMPRA 8VALV.

2571-5390 13.500

BORA BLINDADO 2.

2431-5608 98.000

GOL 1000

2596-1761 7.800

MAZDA MX3

2537-4499 18.500

PEUGEOT 406 ST 2

97/97

2431-5608 28.900

TEMPRA IE

2596-1761 10.200

BORA BLINDADO 2.

2431-5608 98.000

GOL 1000 16V4P

2538-1895 13.500

MAZDA PROTEGE

2538-1895 11.500

PEUJEOT PASSION

99/00

9999-0438 20.000

TEMPRA OURO 16V

2501-0168 10.500

BRAVA

3970-1445 27.200

GOL 10001

2581-0045 9.600

MEGANE2.0

2537-4499 19.500

PICK UPLX 1.6

2537-4499 5.700

TEMPRA SX16V

2286-5017 12.900

BRAVA SX 1.6

2710-0579 26.990

GOL 1000 Ml

2527-1133 10.990

MEGANE RT 2.0

2431-5608 17.500

POLO CLASSIC

2201-4946 15.600

TEMPRA SX16V

2710-5347 14.500

BRAVA SX 2000

2570-2720

GOL 1000 Ml

2266-7052 10.800

MISSAN D21 C DUP

2568-2776 30.490

POLO CLASSIC

2541-2227 17.900

TIPO 1.6 IE

2538-1895 8.900

CHEROKEE

2224-2390 17.800

GOL 16V

2537-4499 13.500

MITSUBISHI COLT

2568-2776 12.990

POLO CLASSIC

9607-5223 17.950

TIPO 1.6 IE

2286-5017 8.900

CITROUN XSARA ST

2543-5588 23.000

GOL 16V GERAUUO

2537-4499 18.900

MONDEO CLX 2.0

2543-5588 18.000

POLO CLASSIC

2274-1212 18.400

TIPO 1.6 IE

2471-5642 8.900

3393-7499 14.000

GOL CL 1.6

2201-9597 4.950

MONDEO CLX 96

2431-5608 13.500

POLO CLASSIC

2501-9000 17.950

TIPO 1.6 IE

2569-8797 8.900

CLIO RT

2537-4499 11.500

GOL CL 1.6

2577-5111 10.590

MONZA

2591-7449 11.500

PÊLIO ED

2710-0579 12.500

TIPO 1.6 IE

2577-6263 8.990

CORCELI

2471-5642 2.300

GOL CL 1.6MI

2471-5642 14.800

MONZA CLASSIC

2596-1761 7.800

QUANTUM

2286-5017 15.200

TIPO 1.6 IE

2501-1948 9.350

CORÓOBA

2501-0168 11.500

GOL CL Ml 1.6

2569-8797 12.500

MONZA GL

2463-2727 12.990

QUANTUM

2543-3030 1.145

TIPO MPI

2463-272711.990

CORDOBA SXE 1.8

2539-0096 14.600

GOL CLI

2501-1948 10.350

MONZA GL 2.0 EFI

2471-5642 11.900

QUANTUM 2.0 GLSI

2463-2727 14.990

2501-9000 7.650

CORSA

3970-1445 14.500

GOL CLI .6

2254-8384 10.500

MONZA GLS

2571-5390 10.900

QUANTUM GL

2501-1743 9.900

2286-5017 8.900

CORSA

2254-2195 13.480

GOL CL11.0 16V

2537-4499 11.900

MONZA GLS 2.0

2501-9000 11.980

QUANTUM GLS

2501-1948 5.900

UNO BRIO

2596-1761 5.700

CORSA

2254-2195 11.900

GOL GLI 1.1

2538-1895 10.500

MONZA SL 1.8

2471-5642 5.900

QUANTUM GLS 2.0

2471-5642 6.500

UNO CSL1.6

2710-0579 7.500

CORSA

2463-2727 16.990

GOLI

2274-1212 8.900

MONZA SLE

2501-0168 1.800

QUANTUM GLS 2.0

2613-5233 10.000

UNO EP

2710-0579 9.500

CORSA 1.0

2266-7852 11.500

GOL Ml CL 1.6

2568-2776 12.500

MONZA SLE

2571-5390 9.500

QUANTUM Ml 1.1

2224-2390 15.500

UNO EP

CORSA GL

2537-4499 11.100

GOL PLUS

2543-5588 8.900

NISSAN QUEST GXE

2431-5608 24.000

QUANTUM Ml 1.8

2264-5680 16.800

UNO EP 1.0

2471-5642 8.900

CORSA GL PRETO 4

2537-4499 11.100

GOL PLUS

261-6649 2.990

OMEGA CD

2543-5588 65.000

QUANTUM Ml 2.0

9978-5053 1.195

UNO FIRE

2710-0579 12.100

CORSA GSI

7893-0393 11.800

GOL PLUS Ml

2501-0168 2.000

OMEGA GLS

2501-9000 17.500

QUANTUN GLSI

261-6649 11.950

UNO MILLE

2596-1761 5.990

CORSA SEDAN 1.6

2577-5111 15.490

GOL ROLLING STON

2537-4499 9.900

OMEGA GLS 2.2

2257-0678 14.900

RANGER XL

2561-8090 45.990

UNO MILLE

261-6649 8.950

CORSA SEDAN SUPE

2596-1761 15.900

GOL SPCIAL

501-1793 2.990

PAJERO GLX 3.0 V

2543-5588 34.900

R/ MGERXL

2543-5588 15.900

UNO MILLE ELX

2538-1895 8.800

CORSA SUPER

9675-1746 9.700

GOLF GL 1.8

2286-5017 11.900

PALIO

3970-1445 13.900

RANGER XL

261-6649 20.900

UNO MILLE EP

2613-5233 8.800

CORSA SUPER

2501-1948 12.500

GOLF GL 1.8

2471-5642 12.700

PALIO

2463-2727 11.990

RENAULT 19

2538-1895 9.500

UNO MILLE SX

2613-5233 10.800

CORSA SUPER

2710-5347 12.500

GOLF GL 1.8

2537-8816 12.800

PALIO 1.0

2266-7852 11.990

RENAULT 19 RN

2436-4025 9.000

UNO SX

2254-8384 10.800

CORSA WIND

2596-1761 8.490

GOLF GL 1.0

2254-8384 13.900

PALIO 16V

2281-4348 17.500

RENAULT CLIO RT

2537-4499 11.900

VARIANT TURBO

2543-5588 52.500

CORSA WIND

2501-9000 8.880

GOLF GL 1.8

2577-6263 14.990

PALIO 16V

99

2569-0797 20.500

RENAULT CLIO RT

2568-2776 12.500

VECTRA CD 16V

CORSA WIND

2491-5897 9.200

GOLF GL 1.8 Ml

3325-6637 18.500

PALIO 16V 1.6

97

2266-7052 13.000

RENAULT CLIO RT

CORSA WIND

2264-5680 13.900

GOLF GLX 2.0

2537-4499 15.500

PALIO ED

97

2501-0168 1.900

RENAULT MEGANE 99

2537-4499 19.500 VECTRA
VECTRA CD 2.2
2.2 98 2527-1133 24.990

CORSA WIND

2577-5111 14.990

GP; R. STONES

2537-4499 9.900

PALIO EDX

97

2224-2390 11.750

RENAULT RN 191.

2431-4560 10.999 VECTRA
VECTRA GL
GL

CORSA WIND 1.0

2710-5347 6.800

GURGELX 12 TR

2201-9597 3.900

PALIO EL 1.5

2527-1133 12.990

RENAULT RN 19 VE

CORSA WIND 1.0

2254-2195 8.900

H 100 GL

2561-8090 42.900

PALIO EL 1.6

2539-2080 16.000

RENAULT SCENIC R

CORSA WIND 1.0

2538-1895 13.000

HONDA CIVIC AZUL

2537-4499 13.300

PALIO EL 1.6

COURIER

2501-0168 12.500

HONDA CIVIC EX

2266-7852 23.500

PALIO ELX

0 KM

2561-8090 18.780

ROYALE GL2.0

COURIER 1.3

2463-2727 10.990

HONDA CIVIC LSI

2266-7852 12.890

PALIO ELX

0KM

2561-809019.980

7894-5770 30.000

HONDA CIVIC LX

2450-1938 26.800

PALIO EX

0KM

2561-8090 15.780

ROYALE95/95
GL2.0I
ROYALE GLI 2.0 95

VOLVO V 40
2286-5017 9.900 VOLVO
2543-5588 42.000
40 97/97 97/97
2543-5588

DAEWOO ESPERO

2501-1948 10.500

HONDA CIVIC SEDA

2266-7852 23.500

PALIO EX

99

2450-1938 15.500

S10

VOYAGECL1.6
CL 1.6 95 2501-0168
95
2501-0168 1.800
2501-0168 22.900 VOYAGE

DEL REY GHIA

2501-1793 1.350

HUNDAYACCENTPR

2537-4499 9.900

PALIO EX 1.0

99

2569-8797 13.950

S10 2.2

96

GS
2471-5642 18.900 BESTA
BES1AGS
99 0800-284110327.000
99
0800284110327.000

2254-2195 8.980

HYUNDAI ACCENT

2537-4499 9.900

PALIO EX 1.5

2266-7852 12.900

2501-0168 2.000

HYUNDAI ELANTRA

2431-5608 10.000

PALIO EX 2000 OKM

2570-2720

243

S10 2.2CABINED
99/99
S102.2S DELUXE
97

BLAZER DLX
DU 96 0800284110322.000
98
2537-4499 28.900 BLAZER
0800284110322.000

ELBA1.6 IE

2471-5642 18.900

ESCORT 1.8116V

2613-5233 15.800

HYUNDAI EXCEL 1.

2431-4560 65.00

PALIO EX 2000

2596-1761

249

S10 4.3V6 DELUXE

97/97

2247-1712 20.000 H100 99 0800284110326.000
0800284110326.000

ESCORT GL1.Í

2501-1948 13.950

2568-2776 14.990

PALIO WEEK 1.5

2463-2727 16.990

S10 C DUPLA2.8 0 KM

HILUXSR5 96 0800-264110346.000
96
0800-264110348.000
2561-8090 49.990 HILUXSR5

ESCORT GL 1.8 16

2596-1761 11.900

IPANEMA EFI

2501-0160 1.000

PALIO WEEKEND

3970-1445 21.900

3970-1455 1.500

IPANEMA GL

2577-5111 10.990

PALIO WEEKEND ST

2568-1192 17.800

S10CABINE99
DUPLA
SANTANA
0 KM

JIPE TOYOTA BAND
2537-4499 28.900 JIPE

ESCORT GLX
ESCORT GLX 1.0

2431-4560 14.999

KA1.0ZETEC

2571-5390 11.500

PALIO WEEKEND ST

2710-5347 20.500

SANTANA 2000 Ml

ESCORT HOBBY

2613-5233 6.500

KADETE GL 1.0

2569-8797 10.500

PALIO WEEKEND ST

2532-9022 18.000

SANTANA CL

ESCORT HOBBY 1.0

2501-0168 1.500

KADETT

9977-3886 8.500

PALIO YOUNG 1.0

2561-8090 12.990

SANTANA GL 1.8

85

2266-7852 4.890 MITSUBISHI
MITSUBISHI GALAN

97/97
2206-4210 20.000
97/97 2206-4210

ESCORT L

2527-1133 3.990

KADETT 1.8

2501-0160 2.000

RARATI

2539-0096 180.000

SANTANA GL 2.0

2254-2195 8.900 QUANTUM
93 2254-2195
QUANTUM GL2.0I
GL 2.0 1

94/95
94/95 9236-716011.000
9236-716011.000

ESCORT S.W.

2613-5233 16.500

KADETT 1.0 EFI

2471-5642 7.900

PARATI 1.8

2501-0160 1.000

SANTANA GLI

96

ESCORT SW

2537-4499 16.500

KADETT 1.8 EFI

2471-5642 0.900

PARATI 1.8

2596-1761 6.890

SANTANA GLS

90
90 2501-9000
YAMAHA VIRAGO 25
2501-9000 5.800
25
5.880 YAMAHA

CLIO RL

99/99

445

OKM

96/96
98/98

97/97

99

98
98

2527-1133 16.990

98/99

98
99/99
97

0 KM

96/96

2561-8090 62.900

2543-4454 9.800

98

2568-1192 23.890

VECTRA CD 2.0 97
2224-2390 15.250

2539-2080 19.500

98

9978-5053 1.040

VECTRA GLS
2537-4499 10.000 VECTRA
GLS

99/99

95/95
9768-505712.500
9768-5057 12.500
95/95
2224-2390 26.800 VECTRA
VECTRA GLS 2.0
2710-0579 19.800
2.0 97 972710-0579

VECTRA GSI
16VCC
92 2577-6263 9.300 VECTRA
GSI16V
94

99

VERSAILLES G2 2.
2537-449910.800 VERSAILLES
2.
1
EX 16V 1.0
VIENA EX16V
1.0
2286-5017 10.900 VIENA

D20

95

94
2533-449913.800
94 2533-449913.600
9595 2537-8816
2537-8816 9.300
00 KM
KM 2561-8090
2561-8090 683.00

2614-7008
95
2614-7008 26.000

93
2614-7298 19.000
93 2614-7298

99 0600-284110315.500
KOMBI LUXO
3970-1445 22.900 KOMBILUXO
0800-284110315500

2431-4560 15.500
STD
15.500 KOMBI
KOMBISTD
98/98
98/98 2273-4294
2273-4294 6.980
2431-4560
89
2501-9000 6.650
709 90 080Q-264110322.000
89 2501-9000
MB 709
6.650 MB
90
0800264110322.000

2281-4348 15.950
15.950 TEMPRA
TEMPRA SX8VCIN
SX 8V CIN

97
2273-4294 5.980
97 2273-4294
2273-4294 1.980
0 KM 2273-4294
OKM
-J

DO BRASIL
BRASIL
^ JORNAL

CARRO
CARRO

LIGUE i ANUNCIE

&

MOTO
MOTO

—
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LIGUE E ANUNCIE

Achei!
2516-5000
BLAZER
BLA2;fR 98 DLX
DL* 4.3
43 -" Cinza,
1.8 I
PAI |0 WEEKEND STILE 1.6
re- PA.JO.
porlas c/ar reportas, I UNO 98 SX - 4 portas
conserv. I MONZA GLS 95 2.0 -• 4 portas,
FIESTA 9896 GL • Excel, conserv.
complete FIESTA
I gasolina, completa + couto.
UNO 98/96 - 4 portas completa
puRGAO 1.5 9896 • UNO
F|OR|NO FÜRGÂO
FIORINO
court).
16V 97 • Completíssimo
Completfssimo com
com
gasolina,
R$
16V
regent.
RS
10.600,00
+
faróis
10.800,00
visada
visada
R$
farbls
I
completíssimo,
el6tricompletfssimo,
+
conj.
elétri+
dir
0
4pts
I.0,4pts,
c/ar
r,Gasolina,
,
i
i
a
latrAnirn
uinhn
mnitn
RS
B
900
00
1
8.900,00
8.900,00
ulivels,
R$
nova
multo
vinho
eletrônica,
elelrfinlca,
rtfemu,lo
injeção
Gasollna, lnle?ao
Muito novo. RS
29.990.00. Tel.:
Tel,
R$ 29.990,00.
I4brlca, Mui.o
todos os opcionais
opcionals de fábrica,
Lecris
o
mais
RS
408,03
dono,
Lecrls
todoe
nJa
2.160,00
2.160,00
36x
único
ulávels,
linico
R$
dono,
som,
ún.
co
+
|
preto.
2286-5017.
Tel,
originais,
originals,
Tel..2286-5017.
66
mil
Km
mll^Km
branca,
2463-2727.
~+qR»
2463^727. .
reals, | —B
cinza nimbu8,
nimbus, 40.00km reais,
R$
somente
RS | Aul
2254-2195.
do
Rio,
aom8nlfl
2254-8384/
novo
R|o
Tel,
|
AutTel.:2254-8384/2254-2195.
cinza
^
RS
vista
ou
II.950,00
à
teto, carro novinho, vale a pena
Prata
93
1.6
93-Praia
pena UNO
gasollUNO CSL
gasoh- 2.990,00
2m^ en|rada + 36 x RS
fiscal,
fiat code,
code' manual, nota fiscal,
BLAZER DLX 43 V6 99 mesmo! VECTRA
n.980,00 é6 raridade mesmol
R$ 11.980,00
95/95 ¦ ,iat
BLAZER
Tel.: 2257- nana completo R$ 7.500,00 Tel.:
An^ncio'Tel.,.2
Tel.. ¦ • entrada
ver. Troco financio
estado de Okm.
0km. R$18.000 Tratar
Tratar ^8*$^
Completlsslmo
Completíssimo 16.000 Km? rari36xVECTRA
r-rcorGLS
Entrada de 20% saldo em 36x
re| • 2201-9597
2201-9597. Entrada
rin7n
ipva
ok
eBtadode
ok,
480,00 (fixas). Tel,
cinza,
IPVA
Completo,
0678 - 9611 -1515, RS 9.400,00. 2710-0579/2710-5347.
dade impecável! RS 32.500,00
: fixas. Venha voando! Tel.: 2501- ótimo estado. R$12.500 Tratar Tel.:2532-9022/9177-4466
Veículos.
Barnard
mSBJh»
-,co;
bolinha
Cinza
95
1000
GOL
Tel.: 2568-1192.
*
UNO EP 96 04 pts, completo, FIESTA 98 GL -"OMEGA
PARATI 1.6V 99/ 99 - Ar travas
| 9000.
conserv.,
/2791-0269
Excel,
Tel.:9768-5057
R$ 7.800,00 ou ent. vistoriado
9.500,00.
muito novo RS
9.500,00.
°L
R$
vist0riado 2001.
RS
BMW
318/
TI
COMPACT 98 novíssima
4
Vinho
elétr.
2.2
95
Tl
novlssima
R$
Vinho
,
GLS
elilr.
OMEGA
portas
porlas
t.
AfflERttSiMB
ar.
cond.
,
dono,
1.0
ún.
4pts,
completo
94
aceto Tel,
GSI
16V
6V94
P'
VECTRA
fixas aceito
212,00 lixas
+ 36x RSR$ 212,<X)
2710-5347.
2710-5347.
2710-0579
Tel.:2710-0579
Alemã preto
Tel.: 2568-1192.
toto solar couro
18,300,00Tel.;2S68-1192.
Alema
comploilssimo, ar di- novíssimo RS 13.800. Troco/ fi- 16.300,00
metdllco, complotíssimo,
prelo teto
g5000 à<, metálico,
[odado RSR$'n11.950,00
fitas, p. rodado.
troca e cartão JGD Veículos UNO EP 96/96 • Completa,
rodas cd mala R$ 28.500,00 fi-IIrodas, PARATI
COmpl6la; vista
elelrico. rodas,
reção, conjunto
coniunlo eletrico,
Branco
rodas
PARATI
CL 1.8
18 Ml 98 7- Branco
+ tetfo,
entrada
R$
2.990,00
vista
ou
Humaitá,88.
36x.
Rua
™maltW
^
Tel, 2596-1761. UN0
nancio
36x_
raa25096-?761O
nancio 36 meses Tel.: 2537som, vendo ou troco com garanun'dono. RS 3636 Xx RS
fábrica, 4 p0rta8' ún.
garan- nancio
único
dono.
nancio
com ar/direção,
4nteo dono.
Tel.: som,
^
R$ 48000 (fixas).
(llxas). Tel,
dono
» Tel.: 2533-4499. Isio Pn,„.n„gnBt
dono ,4brica'
g . B portas,
Vlnhoh 2"2swHnnn
I1 97 - Vinho
GOL 1000 »i
8816/2539-3691.
at4 3638 meses,
meses, Tel..
tia, financio
8816/2539-3691.
flnando em até
0 0 , 0 0 MB1.(iRlo
1sonn Troco/
wwll.fiI
Pouco uso RS 15.900.
BarnardVslculos
¦
Veículos. 'la,
2261-6649. Barnard
domingo
Aberto
domingo
nanclo
Tel.: WWWiaudiveiculos.com.br.
Automóveis.
tco/fin. R$ 9.600,00 Tel.:
rodas
2257-0678
Tel,
2257"0678
Aulom6vels.
14.900,00
Tel"
14'900'00
RS
www.audiveiculos.com.br.
BORA
BLINDADO
2.0
Gl£
00/'
GLS
Rua
Humaitá,88.
nancio
36x.
Humall4,8B.
SS^^S^E^Era!
BORA
04 R$
rqyale
1 8 I 96 04
^rnmm
rodas
".T 1.8
FORD ROYALE
2581-0045.
2581-0045.
Botatoqo.Tel.:2543-4454.
9611-1515.4 Pneus Novos. QUANTUM
2.0I 94/95 - Te|
QUANTUM GL 2.01
Botafogo. Tel.: 2543-4454.
aufpm.
Tel.: . 2537-4499.
|sio
01 01 - Azul Okm compl. autpm.
2537.4499. Isio
RS
completa
.j!u"IU
9611-1515.4PneusNovos.
azul
i"
portas
"
único
unico
UNO
Básico,
•
esB4sico'
excelente
Autombveis.
96/97
cinza,
excelenle
1
I
Completo,
GOL
G0L
nível A Abs/ ar/ trio coute/
coufo/ air
PALIO OKM T. modelos a partir Completo,
branca 13.500,00
,, S0Q 00 Tel,
Automóveis. Aberto domingo
domlngo ASTRA
05,3.5233 PALIOOKM-T.modelosapartir
UNO EP 1.0 - 9698 4pls branca
ASTRA OKM
0KM -T. modelos a par- nfvol
T ,. 2613-5233
ou comp.
R$°0To°"
ótimo estado. R$8.900
dono, ?'m°
Tel.:9236-7160 PEUGE0T
Tel.: tado.
bag RSR$ 98.000,00 Tel,
tado. R$11.000
RS11.000 Tel.:9236-7160
tr/lin 48x1. cores Tel,
Tel.: 2431-"
13.900tr/lin48xt.cores
2431linan-2622-1949.
2622-1949. R$RS 13.900
R$ 8.900,00 linancomp. (-ar), RS
cotes ba9
unlco lirtir RSR$ 24.900 tr/fln 48x tI. cores
PEUGEOT 306 - Ar + dir único
R$ CORSA
CORSA WIND 1.0 94 ¦ dG"0,
BIA7FR 1998 • Entrada RS
BLAZER
'¦
+36lixas.
RS2.300
ontrada
Strada.
5608.
S^da.
,2267-4710
dono
/2267-4710
3970-1445
2471-5648. 60L
do Tel, 2471-5642 2471-5648.
Tel.: 3970-1445 Strada.
Strada. J g&
met, troco
troco. Te,
dono mod. 99 verde met.
.
36
cioTe,
- Special
c/ar
c/garanlia
^
1.445,00 (+) RS 1.445,00 Vermelho,
9B,
SDec|a|
3970-1445
98
p/30 Vermelho, entr. RSR$ 1.800,00, 36
SdmiSESo-p^
GOL
Jardim
Concessionária
"
azul,
MPFI,
T.
EL
1.5
modelos
OKm
EL,1
97
BRAVA
PALIO
par18.000,00
Tel,
2538Azul
9
facilito
18.000,OOTel.:
ASTRA
96
Tel,
R$
RS
MILLE
UNO
6,800,00.
Vinho
1999
6,800,00.Tel.:
,
,
R$
ASTRA
GLS
2.0
Vinho
BRAVAOKm-T.modeiosg
gurundi
279,00.
gurundi
R$
x
RS
R$
1.048,00
RS 1.048,00 x
2.396,00 PAU0 completo. Muito
11.880,00
dias prestações
n,880.00 ent. RSR$ 2.396,00
Volkswaqem UNO
» novo. lacllllo
prestacdes R$
Botânico Volkswagem.
tr/tln 48x t.'•
-2710-0579.
cond RS
1895 2527-4336.
consarv. 4 pts
excel. conserv.
met. completo fábrica
Mbrica est. Okm
Okm tircores
»»RSTel.:27.200,00
2710-5347
pis ep ar cond
2710-5347-2710-0579.
3£2,2«X
Tel, gasolina,
^TtTel,I: S-27^
Lecrls Aut Tel,
Autosul
RS 462,75 Lecris
Tel,
Tel.: 2543-3030 Autosul
36x^^2,75
/9619-4833 Julloexcel,
Tel.:2274-1212
2463-2727,
¦¦¦¦
l696^^
3970-1445 Strada.
11.990,00.
RS
à
ii
2254-8384/
8.950,00
leve
RS
elet
liga
leva
R$
conj
elel
•
16v - R$RS 23.500,00 MG Auto. Tel.:
Tel.: coresTel..
PEUGEOT 99 306 1.8met.
Begle
PEUGEOT
Begte
c6sar
conj
94
2254-2195.
|
2254-8384/2254-2195.
ESCORT HOBBY
César
2000-- Completo de ESCORT
SX 2000
BRAVASX
BRAVA
Automóveis.
Aulom6v°
Armando
- Okm à4 vista RS
BRAVA SX 1.6
1.6-Okm
36x qOL
Break
vista ou ent R$ 2.980,00 + 36x
RS 2539-2080.
2539-2080.
BRAVA
Break completo cinza R$
IPVA/pago G0L PLUS 95 - Vinho,
novlsslmo IPVA/pago
metálico novíssimo
com- Armando
(V16V 4 portas comGOL 9999.1-1.0/16V
ban vista
fábrica
I4brica 4 portas raridade gasoliVinho ray ban,
gasoti- mettlico
PALIO 98 1.0 - 2 portas c/ar
RS 299,87 (fixas) Tel, 261 -6649 ple.0
- Completa 12 lu- 26.990,00 entrada RS 4.990,00
Mc° BESTA
19.200,00 lacillto
,acilit0 36x
M» único
2613-5233GOL
2.7
97
BESTA
2,7
14.300,00
RS
14.300,00
\a200'°°
linan- RSRS 6.500,00 Tel, 2613-5233
único
dono
unico
nanamec.edocto.
mec. e docto. Ok0k troco finanmses. P299^.!taM»1W"261-<i649
dono garantia,ia 6g meses.
pleto
único^ dono,
carro
excelente
condicionado
36x RS 1.00j,88 fixas cònfira
ver Revenda
dono aval
Tel.: 2501- +***
ava! a pena
2a5°0.°0Tel.:
p««
gam
R$ 23.500,00
2622-1949.
Somente
gares RS
entrada 2622-1949.
Tel.: 2286-5017.Tel.:2286-5017.
8.900,00. Tr/fin. 36 Barnard Veíc.
cio
clo c/ou sem entrada
RS8.900,00.,Tr/!in.36
Ba,na,dVelc|HHHP <**»
Somente RS
11.990,00
Tel.: 271Óazul marinho RS^^^TiTmOOO
Carrozza Veículos ^
™
Veículos Tel,
W, 2539-009612539253WWW2839iwsBarft).'
UNO MILLE ELX - 4p completa GOL
1948 Barão.
90 x.x. Tel,
-16V 4p 99 ar cond.
Car. UNO
FIORINO PICK-UP IX 1.6 90cond.
^Slo^S
HBI
Tel.: 2543-5588. Up Car.
1.0
GOL
prestações
prestagSes fixas 60x RS 445,00 FIORINO
2266Car
Tel.:
Out.
facilito
troco
0579/
2710-5347.
facilito
RS
6990.
vinho
94
dono
—7^;.
2°
RS
DLX 96 70.000Km.
cridito Preta,
BLAZER
70.000Km.
cartao de crédito
faaceitamos cartão
bórneo
Preta, 2o2» dono, roda liga leve R$ G0L
la|
b6rneo
verde
elétricas
etetricas
branco ;8.800,00
travas
/
2527-7405.
Rolling Stones 95 branco
2527-7405.
|
GOL
/
2527-7328
7852
7e52,2527-7328
|
non
WmMRH
6
_
I
_d„0^
Tvl™travas
dupla, dem
D-20 .*?
90 Cabine
Tel.. 2538-1895 2527- c||l|0
Rua som
PEUGEOT 306 SELECTION 98 unda.
Linda. Particular vende, verde
verdefábrica,
onuloada
2570-2720 6.100
Troco/ financio 36x. Rua
Velculos. Tel, 2570-2720
J.G.D Veículos.
2538- | —
6.100 Troco/tinancio
Tel.: 2538RS 8.800,00 Tel.:
R$ 13.500,00
,3.500,00 Tel,
al6 36x RS
cilito RS
linanclo até
som Troco/ financio
Rr!lnr., |! ,PEUGEOT306SELECTION
1KW 1.6
,B •. Branca
equipada.
toda
PALIO,n 9707 16V
-Completo, 4portas, ar,ar direção,
dlre?ao, mel4|ica,
documencompleta,
documen^30
2537-4499. 99.900.
metálica,
COmpleta.
Humaita 88. Tel.: 2537-4499.
ou 2575-6755 plantão
Tel.:4336.
18952527-4338.
comoletlsslma
2527-4336.
plantao especial Humaita
1895
HumaiW 88 Tel.:
900 Rua Humaitá
travas
travas
WOT"Completo,
ar
Ac^lfo
vidros
000 Aceilo ofertai
completlsslma
eliuicas: tai^o
,,ovas elétricas.
Complete
vidros e travas
a«R$30.000
^
UNO MILLE/EP 96 • Completa
tação ok. R$22.000
RS22.000 Seguro até
nSoperca.
Islo Automóveis
neste domingo não
Autom6vels 2537-4499
perca.
Aulom6veis UNO
2537-4499 Islo Automóveis
R$limp. des.h.teMdniMk,«dr
vidros
oreta 97 R$
, ,n Ml - Ar/dh preta
1.0
trazeiro 4 portas + air
RS3^M Fevereiro.
enlrada, R$3.600
n^lss ma GOL
R$15.200 ou entrada
Tel,2595-2313 Tel.:7894*5770
^7894 5770 /9343-0523
som 'CD' IPVA pago novíssima
Fevereiro. Tel.:2595-2313
domingo. som
AbertoAbertodomingo.
Impec4vel,
som. bege, GOL
R.R São
sj0
^
Aul.
APU,
GOL CL 1.6 89 - Impecável,
CORCEL II - 81 som,
temos
Avant
lemos
WI^OO
10.990,00
BM.OO
13.800,00
som
RS
^
bag
Renato
¦
^Va
/9608-2849
ConceBs 1 °n4r ia /9608-2849
TeL 2613-52331
26 Clemente
361 i xas. Concessionária
8-80I)'00 Tel,
R$ 8.800,00
linan- branco,
Slcool, 5 marchas, 2fl2« GP;
branco, álcool,
conservado, RS 2.300,00 finanTel.:
+ +36fixas.
branco R$
Clemente 261 Botafogo Tel, outros
GP; R.H. STONES - 95, branco
facililo Out Car Tel.:
outros troco
Iroco facilito
Okm
Completa
100
GL
H
Volkswagem.
Volkmagem.
BLAZER
Botânico
BotSnto
Jardim
2622-1949.
cinza
!^,
R$ som,
BLAZER DLX 2.2 1997, cinza
2537- 2622-1949-2527-1133. 2266-7852
2471-5648. dono,
dono, vistoriado 2000. RS
2527Jardim
cio
linancio, Tel.: 2537do Tel.:
Tel, 2471-5642 2471-5648.
2527-1133.
som, Troco financio,
2266-7852 / 2527-7328 / 2527à vista RS
ar/direçãovSVM
Julio me,„
Tal,2274-1212 /9619-4833 Júlio
im- 2001/01
2™™^™r^a0Jcb
fSbrlca, imllm- Tel.:2274-1212/9619-4833
met., completíssima
R$ 4499
CHEROKEE 92 - 4x4 couro llmVERSAILLES G2 2.0 95 4 pis G0L
complotlssima fábrica,
visla ou ent. RS
- Verde rodas
4.950,00 ài. vista
9.900.00. VERSAILLES
4499 Islo
Isio RS 9.900,00.
7405.
rodas
7405^
CHEROKEE
con- 4.950.00
1.0
Ml
98
GHIA 8787-- Excel, con,
0
REYGHIA
GOL
DEL REY
36x
financio
até
42.900,00
troco
RS som
troco/li- ,j)(a9
22.400 00 troco/fiban-César Cflsar pec4ve,.
completfsimo RS
verde per. completísimo
automata ban299.00 HUNDAY
ited completa automática
1.600,00 + 24 x RS 299,00
pecável, RSR$ 22.400,00
R$ PAU0
com- verde
con,ira RS
dlcooi, ar + dir. + 1.600,00
2pts., 1.6, álcool,
excB|en|e confira
accent 95 prata comEDX 97 - 4 portas preto ««d
som excelente
HUNDAY accenl
serv.
Veículos
serv.2pts.,
PALIO
fixas
confira.
Carrozza
Ve,culos
confira
Carr022a
99/00
PASSION
306
m.
abro
PASS
nancio,
abro
,q
36
PEUJEOT
linancio
Tel.:
2568-2776.
RS
nancio,
2568-2776.
Tel.:
RS
PEUJEOT
9.300,00
novlssima
cos elétricos
etetrlcos novíssima
Tel.: 2201-9597. Barnard p|G(0
dono 9.300,00
(lixas). Tel,
novlssimo cos
4p,s único
unico dono
tacilito Out. Car completo
fab 4pts
lunclonando, (fixas).
completo (+) rodas novíssimo
10.800,00
@00,00 troco facilito
conj. elet. Tudo funcionando.
Bl.: 2561-8090.
pleto dedQ fab.
2561-8090.
-Branco, todas asas revisões,
BLAZER
2537-8816/ M;
domingo Tel.: 2537-8816/
troco/financio -Branco,
comple- HnNnA
Vo^'osBLAZER DLX 96 preta completel domingo
troco/linancio Tel, 17.800,00
Humaita 88 tel
x RS Veículos.
11.750,00troco/financioTel.:
17.800,00 troco/financio
Tel, 2266-7852 I/ 2527-7328 / R$RS 11,750,00
R$9.900, Rua Humaitá
R$ 1.350,00 + 18 xR$
R$9.900,
Entrada RS
Azui
riw|C LXLv 999g -. Azul,
CIVIC
HONDA
R$20.000
RS20.000
la
completo,
novíssimo,
2539*3641.
2224-2390/
troco/financio Tel.: 2224-23901 novfssimo
RS23.500, comp|eto
Gds R$23.500,
ta de fab. + kit Gás
novo, 2537-4499
at6 36x Islo
Isio 2539-3641. 2527-7405.
2224-2390/
2537-4499 financio até
2224-2390/ 9989-4458 Paris troco/financio
2527-7405.
MONZA SL 1.8 -• 0888 preto novo,
Tel.: 2501-1793, MONZA
295,00 (fixas). Tel,
complelo.
RS
R$ 26.800,00.
26.800 00. Neokar
Tel.:9999-0438
Veículos.
Rua
Velculos.
Tel.:9999troco
Te|
at6 36x
9989-4458 Paris
troco financio até
GI6ria.
9989-4458
Veículos Glória.
.
automoveis
GOL
Veículos. R$RS 5.900,00 financio Tel.: 2471- automoveis
2261-6649. Barnard Vefculos.
completo, Vefculos
Troco,
financio.
GOL 16V - 99 branco completo,
Tel.:
2450-1938.
Isio yu EXCEL
POLO CLASSIC 97 - Cinza ar Humait6
Humaitá 88 Tel 2537-4499 Isio
GI6ria.
POLO
2471-5648. HYUNDAI
bran- Glória.
PALIO EL 1.5 - Completo branHYUNDAI ACCENT - 95 prata
com- 5642 2471-5648.
Troco financio, Tel.: 2537-4499 PALIO
prata
Troco
ELBA 96 1.6 IE - 4 pts., comHYUNDAI
1 6 94 -. 4
15,600,00
Automoveis
^ EXCEL 1.6
d.h. som tco/fin. R$ 15.600,00
Automoveis
1.6,
Aut.
1.6,
J.h.^somi
Aut.
CORSA
Wagon,
GL
Avant
Tel.:
Tel.:
9jl^|
islo
99
financio,
financio.
CORSA
12.990,00
Troco
muilo
R$
muito
completo.
RS
completo,
97
Prata
co
13.500,00.
13.500,00.
co
1.8
91
Isio
R$
dono,
dono.
PARATI
PARATI
único
unlco
fábrica,
fdbrica,
facilito
ar/dh.
troco
jacj|jto R$
ar/dh
pletfssimo
portas
Tel.:
2201-4946.
metAlicp, 6565.00OOTel:
Botafogo prata,
R$
BMW 3251 92, prata metálicp,
9.900,00.
GOL
Clemenle 261 Botafogo
BMW
R$ 2537-4499
São Clemente
2537-4499 Isio RS 9.900,00
var compra RS
6timo nova
nova quem ver
prata, gasolina, completo. RS
ar, R.R. Sao
revisada, mais nova RJ, ótimo
GOL CL 1.6 - 96, vermelho, ar,
Tel, 2431-4560 Oluap.
- Azul marmarconservadlssimo,
98
ótima
oportuPOLO
CLASSIC
oportur^JTT^r
6tima
2527-1133.
conservadíssimo,
Tel.:
RS
+
HYUNDAI
Tel.:
2463-2727
36x
2463-2727.
POLO
16.990,00.
entrada
x
enlrada
ou
+
36
6.890,00
95/
6.890,00
95/
.;|
venha
GLS
RS
2.000,00
10.590,00
ELANTRA
entr.
R$
R$
HYUNDAI
10.590,00
Tel.:2527-1133.
16.990.00.
conferir,
venha
conlerir,
preço,
prefo.
98«8
LAGUNA V6 24V 3.0
30 - 98/98
código R$ 17.900,00
17.900,00 | nidade, apenas R$RS 25.000,00
inho último
ultimoc6digo
25.000,00 cinza
Autombveis. inho
travas | Armando Automóveis.
1999-- Ar + travas
189,00 fixas aceito troca e 9595 •. Branco completo ar/ ve/
vo/
Tel.:Tel.: 2577-5111.
lixas, troco,
Iroco, plantão
RS 433,00 fixas,
2577-5111. I PALIO EX 1.0 1999
plantHo 189,00
olll„mi,ir„
oir
h„n duplo
ri,,nin
air
bag
automático
9954-6900.
2541-2227/
fixas,
Tel.:
lixas,
2541-2227/9954-6900.—
troco,
financio
36x
troco,
plantão
steel
plantao
^
sloel
CORSA
2596- ,rjo/
cinza
4
R$ Klttljft GOL
Velculos Tel.: 2596cold.
cartão JGD Veículos
coldtrio/ ts abs/rodas 4 portas RS
portas
verde,
•
sábado/domingo
Tel.:
Por,a5
sSbado/domingo Tel.: 2501- carlao
1.6-97,
SEDAN
CORSA
ar
1 6MI 99 branco +
bco. couro 20.000Km
GOL CL 1.6MI
20 oooKm RS
Tel.:
2501250138^ooTel,2431-5608.'
•
¦
sábado/domingo,
RS
RS
C0mp|et0i
Preto,
ar,
ar,
sibado/domlngo
98
dono
troco/financio
-Show das Marcas.
troco/linancio
2431-5608.
+diIe?a0
POLO
CLASSIC
único
Tel.: 2431-5608.
1761.
1761.
10.000,00
10.000.00Tel,
RS
0168
R$
POLO
0168-ShowdasMarcas.
estado,
eslad0,
ótimo
6|im0
completo,
financio
financio
"nico
R$ 14,800.00
,4.800.00
?direção RS
38.000,00 Tel.: 2431-SeOS.*
Marcas. MAREA
0168 Show das Marcas.
2569-87 97/ 15.490.00
eiatrico, 0168
13.950.00 Tel.: 2569-8797/
Ino elétrico,
direção, liga-leve, trio
Tel.:Tel.: 2471-5642 2471-5648.
Vendo, KADETT
Tel.: 2577-5111.
KADETT 94 - Gasolina, arar
PARATI 91 GL 1.8 - Vendo,
com- PARATI
2577-5111. diregao.
,5 490 00Te|.;
4pts.com2471-5648. 13.950.00
GLX - 97 4pts,
ESCORT
ESCORTGLXMAREA
Branca."
HU 2.0 99 -• Branca,
2284-4340.
STATION
STATION
( ,HLX
XSARA
cd,
insufilme.
insufilme.
CITR06N
CITROÈN
alarme,
mult-lock,
IPVA
IPVA
condicionado,
virdros
elétricos,
bagageiro.
elilncos,
GOL
recaro,
condicionado,
banco
novos,
novos,
banco
km,
99 mult-lock,
pneus
99/99
Completo
pleto
R$ 27.000,00.
1.61997-Completo
22B'1"'t340,
CORSA SEDAN SUPER 99/
completo.
plelo baixa,
GOL CL Ml 1.61997
•
¦
•
¦
Verde
metálico,
metelico
NeokP0,
99
WAGON
Paulo.
Completa
Complete
Tel,9607-5223
1.5
97
R$17.950
EX
amorle6.300,00.
R$17.950Tel,9607-5223Paulo.
WAGON
amortevinho
PALIO
2001,
RS
R$
|pVa
/vistoria
Nistoria
Ipva
2001,
linanlinanpago
troco,
RS
1.500,00
1.500,00troco,
-Prata o0 mais novo dod0 Rio RS
ent.
de
ent.deRS
pago
troco/finan- PALIOhidr. ar cond. azul marinho
R$
Tel.:
rodadotroco/linanTe|, 2450-1938. Troco,
pouco
pouCo rodado
só R$ Neokar.
™v„°;Ja,T6,
marinho | .Pfa,a
Nada
ciovinho
Sao cedores.
gar. 6 meses
cedores, pneus novos. Nada
Cupetlo Financio parte. Rua São
cio
clo até
at6 48 meses, Cupello
2569- | dir.
Tel.: 2569'
R$ POLO CLASSIC 98/99 - | novo,
Cio RS 12.500.00 Tel,
financio.
,fi 90000 ou entrada
enlrada + 48x RS
15.900,00
ZTJ*
I financio.
Up
2543-5588.
exiTel,:
Tel
"'.i
23.000,00.
carro
12.900,00
RS
oferta.
olerla.
——»¦
Estudo
140
fazer.
pessoa
R$8.500
134/
fazer.
pe??°a
RS8.500
Xavier,
Xavier.
Francisco
/
direção,
vidros,
3978-1455
vidros.
23.000.00.
ar,
Tel.:
dire?ao.
Automóveis
Completo,
Autombveis
2284-4340.
8797/
Iroca e
8797/2284-4340.
R$ pouco
Ca™
331.00 fixas
lixas aceito troca
331,00
MAREA WEEKEND HLX-142fac.
Out
troco/
Car.
uso
Luís
Lu«_
GOL
Tel,.9977-3886
gente
2234-6200.
tal, 2234-6200.
*%£%%£%£££
Tijuca
Tijucalel,
elétricos,
retrovisores
eletricos,
e
3978-1453..
relrovisores
3976-1453„
travas
Te!,9977-3886 relrig | Tel, 2266-785212527-7328/
2596-1761: travas
Tel: 2596-1761.
l.bh-.
4p.,
1999, completíssima
cartSo Tel.:
co^letlssima lábriGOL CLI96 - Motor 1.6 ara, relrig
\ cartão
^99
ESCORT1
HONDA CIVIC EX 97 - [ mpec4vei;
Irio
KADETT 1.8 EFI 93 praia
- Prata PICK-UP LX 1.6 - 90 prelo roda KADETT
RS18.400 ou HONDA
pralatrio
1.0-Prata
ESCORT HOBBY 96 1.0
- Ar cond.
26.800,002501-1948Car
„
Tel.: 2501-1948
ca. impecável, R$ 26.800,00'
RS 10.350,00 Tel,
9898-Ar
cond rodas liga-leve. R$18.400
ESCORT 1.81/16V
81/16V
.m'
2527-7405.
completíssimo
comp'
e
t
ss.mo
lfoCo/(inancio,
Automático
omdlico
Tel,
Tel.:
ASTRA
financio
linancio
7.900,00
7.900.00
prata
compleRS
comple—r
elelr.
253795
GLS
Tel.:
2537eletr.
+36fixas.
ASTRA
financio,
Troco
+36lixaa.
Au
l.leve.
I.leve.
RS4.600
'
C
D'
preto
enlrada
carro.
metálico,
Tot.: 2568-2776.
met,Slico.p/choquena
p/choque na cor carro,
Rt entrada
ipva pago CD RS
hldjpva
dlr, hid.
PALIO
2p dir.
10 Okm --2pJ
cont- troco/financio,
—— Tel.:
telo impecável
imperfvel controdas CD teto
PALIO YOUNG 1.0
2471-5648.
2471-5642 2471-5648.
2537- Barão.
linancio, Tel.: 2537to,t0, Troco financio,
5.700,00
RS5.700.00.
Jard|m rodas
lindo, entr. 4499 Isio RS
Concession4ria Jardim
muitolindo,
todo
equipado, muito
todoequipado
MISSAN D21 C/DUPLA Tel, 2613-5233/ Concessionária
GOL 95 CLI .6 ¦ C/ar c/garantia visla RS 12.990,00
15.800,00
RS
RS
enlrada
45.000Km
"x
velocidade
role
RS
10.900,00.
R$
10.900.00.
4499
Isio
azul
c/ar
93
1.8
EFI
•
EFIVolkswagem.
KADETT
Volkswagem.
Tar
Botânico
RS
326,00 QUANTUM GLS 89 Complete
Completa
RS 1.500,00 + 36 Xx 326,00
impevdvel,
2.100,00 f^nn„
R$ 2.100,00
,0.500.00 ent. RS
R$ 10.500,00
2622-1949. BotSnico
500,94 fixas
R^5M94
tlxas 2622-1949.
troco facilito Out. Car Diesel, 1996, 4x4, impevável,
1.990,00 +1 36x R$
linancio Tel.: 2471- ASTRA GLS 95 - Completo
Julio 23.500,00
»5W»lro»llacfcpuLCa
Completo RS
Tel.:2274-1212 /9619-4833 Júlio
5.900,00 RS 8.900,00 financio
tralo RS 5.900,00
fixas,
fabrica fino
lino trato
lixas, troco, plantão
• ESCORT
plantao fábrica
Tel, confira
troco/liab.490.00 troco/ficomplBta. RS
R$ 30.490,00
completa,
Lecrls Aut Tel.:
36x RS
R$ 392,29 Lecris
- Prata ar - Tel.:2274-1212/9619-4833
Veículos
Tel.:
Tel
Vefculos
Carrozza
/
08^
/
2527-7328
S
Tel.:
2266-7852
98
F^CORT
SW
S.W.
ESC?RT.SWk9B.'
5642
2471-5648.
2471-5648.
R$
10.950,00
10.950,00
novo
fábrica
hiper
25012501Tel.:
fabrica
Tel,
César
Barao.
sábado/domingo
sdbado/domingo
Tel.:
Tel, 2501-1948 Barão.
2568-2776. t
2254-2195.
Tel, 2568-2776.
2254-8384/
2254-8384/2254-2195.
£6sar
| 2527-7405.
I nancio, Tel.:
| 2561-8090.
I cond. dir. hidr. ^
R$
som
-1948
ól.
Barão.
vinho
Tel,
2501
95
EFI
1.8
Marcas.
Marcaa.^
0168-Showdas
0,68- Show das
- Vinho, ara, PARATI CL 1.6 97 - C/ar branca
89 gralile KADETT
2.0-Mgratite
POLO CLASSIC 99 ArA, condi- HONDa
QUANTUM GLS 2.0
CD 97/97 - Blindado
GOL CL11.0 16V 9898-Vinho,
branca 16.500,00
Tel.: 2613-5233 POLO
16.5OO,0OTel,
CIVIC SEDAN EX 9896 - OMEGA
-automSlico, completo +
lravas elétricas
el6,ncas I 4HONDA
d're?a0 travas
cionado direção
ESCORT L - 2pts, azul 89, RS completa RS 6.500,00 financio estado, RS 8.700,00 linancio ASTRA GLS 95 completlssimo condicionado' R$ T"0<:0/
V6 -automático,
11.900. Troco/ | excelente
13.000,00
RS
13.000.00
estado
R$
novo
excelenle
super
2622-1949.
mecânico
2622.,949.
Clonado
mecSnlco
|
Dortas
|
portas
2471-5648.
Tel.:
2471-5642
lido fábrica RS 10.900 .Troco/
rodado erar RS 23.500,00 dir. vidros air
IPVA 2001 pago
3.990,00 Avant Aut. R. São Tel.: 2471-5642 2471-5648.
Tr/lin.
RS
R« 65.000,00. Tr/fin.
financio 36x. Rua Humaitá, ¦ f8.8' Tel.: 2286-5017.
pa9° pouco
p0UQ0
2286-5017.
air couro.Tel.:Sós" 2543-5588.
ESCORT SW - 97 vinho com- IPVA
Só R$
Clemenle 261 Botalogo Tel, SANTANA CL 89 • 4 portas, di- KADETT GL 1.8 94 - Vinho nancio 36x. Rua Humaitá, Tel.: 2537-4499. Isio
UPCarIs'° | PEUGEOT 106 99 • Branco
3636l(x. Tel :2543-55BB UpCar.
carro de mulher confira!ba9
fac.
Out
Car
CaI
,ac
troco/
0ut
Branco
lindo
l,oco/
Tel.:
25372537financio,
linancio,
Troco
RS
Isio
novo!!!
som
pleto
2537-4499.
p|eio
2527-1133.
entrada Tel.:
17.950,00. Pequena entrada
Automóveis. Aberto domingo. completo
reçáo, alarme, som, rodas, IPVA completo troco/financio Barão 88.Tel.: Aberto domingo
dono 4499
2527-7328/ PAJERO GLX 3.0 V6 4X4 97/97
2255.7852/ 2527-7328/
librica. único
unico dono
Tfl|. 2266-7852/
completo fábrica,
Isio
lsio R$16.500,00.
R$ ,550000
Automóveis.
48x 2527-7405.
•Cinza met., completa, nova
,inancl° 3m 48x
l,oca financio
aceito
aceil° troca
GOL PLUS 97 - Excel, conserv. 2001 pago, único dono, não tem 9.490,00
36x. ———————;—
GOL GLI 1.8 96 - Único dono1 RS 12.400 Troco/ financio
linancio
2527-7405.
'Cinza
Tel.:
2574
Grajau
Retiro
do
Bom
Cinza
Cinza,
1996
1998
ESCORT SW
CLIO RL 99/99 Azul metálico, excepcional estado verde met. Rua Humaitá,88.
2501-9000. MAREA
fixas.
S6 R$RS 34.900,00.
lixas. Tel.: 2501-9000.
ar cond. + dir hid t. fitas gasol 10 igual, raridade! Venha voando! 2577-6263 Maison Veículos.
Tel.: 25372537gar, 6 meses. Só
HumaM,88.
Cinza
ELX
99
WEEK
MAREA
vidro
elétriar,
único dono, som,
4portas, ar de fábrica, direção, troco facilito R$ 10.500,00 Tel.:: 4499. Isio
Up Car.
Tr/fin.
-" Family
Tr/tin. Tel, 2543-5588. UpCar.
Ipva t pg RS 2,990,00 entrada + Só RS 6.650,00 ou RS 1.900,00
Aberto
Aberto
^"£,5Z
azul vTe
Automóveis.
Automdveis.
FamilV
isio
97
QUANTUM
6
fábrica,
completa
Ibrica,
vince
gar.
•
Trio
R$15.700
1.8
93
a
vista.
co. Somente
limpador/ desembaçador tra- 2538-1895 2527-433Ò.
- 99 - CL. 1616M.I.-Ar
36x RS 495,00 (lixas) Tel, 261- de entrada. Troco e financio em KADETT SLE 7.200,00 praia
M. I. - Ar +
estadomingo
PARATI
excelente
PARATI-99-CL.
esfaexcelenle
met.
completis.
completls.
domingo
Só
RS
142
HP.
S6
meses
r
Tel.:
0592
RS
novo
-9000.
/2579-0592
rodas
seiro, única dona. R$14.000 GOL Ml CL 1.6 - 1997, novíssi- PEUGEOT
36x fixas. Tel.: 2501
PEUGEOT306XR97-4portas
6649 Barnard Vele.
RS
direijao 4 portas azul met. R$
2286- 24.500,00. Tr/lin. 42 x,x. Tel,
R$ 15.200,00
,5.200.00 Tel.: 2286306 XR 97 - 4 portas Tel.:9645-7383
d0 RS
Tel.: direção
- Complete do5017.
180.000,00 facilito 36x vale a
mo, ú. dono, ar condicionado, di- j ar cond. dir. hid. super novo RS | ESCORT SW 1.8 9898-Completa
GOL PLUS Ml - 97, branco, SANTANA 85 GL 1.8-2 portas 2286-5017. 96 - Passageiro Tel..3393-749950,7.
2543-5588
Up
Car.
Car
|
2543-5588
CLIO RT 96 cinza completo, 4 reção, RS 12.500,00 Iroco/linan- 1414.900,00
Velculos' tel.:
ver Revenda Veículos
Tel.:
Tel : 2264-5680
2264-5680 estado Okm R$RS 15.950,00 Tel.: QUANTUM
único dono, som, vidros verdes, básico venha conferir RS KOMBI STAND
900,00 tr/lin. Tel,
98 MAREA WEEKEND ELX 20V
1.8 -• Mod. 98
20V pena
QUANTUm Ml 1.6
excelente estado RS portas R$ 11.500 Troco/linancio cio,
2539-0096/2539-6990.
Barao.
2539-0096/2539-6990.
2501-1948 Barão.
Tel.: 2568-2776.
Tijuca.
carro lindo, não perca, entr. RS 4.890,00 facilito Out Car Tel. gasolina
-Preto
RS
RS
dono
RS
Tiiucaúnico
completo
cinza
unico
completa
99
Tel,
2501-1948
10.000.00
36x.Rua Humaitá, 88. Tel.: GOLF GL 1.8 95 - Vinho met.
Alemao 20V'ComPreto 15.500,00
2.000.00 + 36 x RS 432,00 fixas, 2266-7852/ 2527-7328/ 2527- Barão.
met. PÁLIO
pAUO ED 98 - Vinho 2 pts d arar GALANT V6 24V 95/ 95 -* Preto
Tel, 2710-0579/
2710-0579/ PASSAT 99 - Alemão
conservadfssima 24.500,00 Tel.:
^ 500.00 conservadíssima
2537-4499. Aberto domingo
el6trldiregao trio elétriar direção
- 2224-2390/
bc°
couro
troco, plantão sábado/domingo 7405.
be9
couro
Tel.:
R$
completo
12.500,00
automático
RS
estado
autom^tico
R$
5
pletíssimo
tranca
ótimo
pletfssimo
+
completo
2710-5347.
2710-5347
I
2224-2390/
Tel.:
Tel
troco/financio
|
|
J
dupio
co rodas banco de couro duplo
CORDOBA 95 - Vinho peroliza- 11.900,00 Tel.: 2286-5017. . 2710-0579/
17.500,00
Tel, 2501-0168 - Show das SANTANA GLS 90 - AR direção LOGUS GLI 95 Excel conserv.
R$
2710-5347.
17.500,00
K
RS
51.500
2710-0579/2710-5347.
rodas.
todas.
•
Veículos
Velculos
Paris
95/
95
9989-4458
9959.4455
GXE
QUEST
NISSAN
N|SSAN
Ipva
vermelho
unico dono é6
Ireios ABS único
air-bag freios
do, completo fábrica, vistoriado GOLF GL 1.8 • 95 4portas, com- QUANTUM
Marcas.
- Azul,
2431-5608.
rodas kit gás 4 portas pneus ar condicionado
Tel.:
2431-5608.
Azul,
GLSI
95
2.0
QUANTUM
t
.
s
única
0nica
7
lugares
Glória.
,ugares
,
Azul
van
ou
ent
à
vista
8.900,00
raridade impecável! só RS
2001, lindo, oferta RS 11.500,00
ABS_ RS GOL - Geração!!!
financio gasolina,
GOL SPCIAL 99 - Novinho ún, novos vistoriado 2001 amarelo pgRS RS1.650,00
complete + ABS.
mode- quantum Ml 1.8 98 -• Ar cond.
nova 39.900,00.
Gera?6o!ll Okm tI. modegasolina, completa
automStica super nova
cond. dona v6 automática
36x RS entr. RS 3.000,00 +36x RS pleto, RS 12.700,00
og'gooon Pequena
enlrada
peauena entrada
14.990,00. Tel, 2463-2727. los a partir R$ 16.500 tr/fin 48x QUANTUM
2471-5648.
dono c/27.000 km reais branco excelente estado só RS 399,00 (lixas) ent.Tel, + 261-6649
Tel.:
2471-5642
Tel.:
2431-5608.
24.000,00
RS
R^"^2*31'5608
ArmmidoAutom6ve^s
único
°niC°
38
000Km
38^
trava
direção
^
financio em 48x fixas. Tel.:
troco
troco,
ZZcioem48xlixas.Tel.:
fixas
432,00
plantão
entrada
Pequena
5.880,00.
Automóveis.
Aulom
—
entrada
Armando
s/uso
Armendo
estepe
1
'
Ipva pg
Strada.
Strada.
dono
3970-1445
Tel.:
1.8
95
GL
GOLF
stille
Weekand
PALIO
16V
Veíc.
Tel,
2264Barnard
226416.600,00
,6.e00
00
R$
dono
2501-9000.
Tel.: 2501
2501-9000
RS 2.990,00 + 36x RS 495,00 aceito troca, financio em 24x MONZA CLASSIC 92 - Cinza sábado/domingo,
Completíssimo à vista RS QUANTUN GLSI 94 - Vinho GOL
dono PASSAT
I 2000 - 5680
unico dono
1999 complela
completa cinza único
GERA<?A° Il"|200°/
G0L 16V GERAÇÃO
Tijuca.
5680Tiiuca0168 Show das Marcas.
99
98/99
MecSncio 98/
PASSAt 1.8
,.8 -. Mecâncio
completa
complete
conserv.
conserv
excel.
»
peTexrel
meses
financio
36
(lixas) Tel, 501-1793/261-6649 fixas. Tel.: 2501-9000.
perol.
12.800,00
RS
troco/financio
de
rodado
completo
COmple,°
4
Vinho,
RS
digital
pouco
portas,
p0"as'
sim- P«uco
painel
RANGER XL 96 Cabine simazul
a2u| 39.500 Km completò/^ Abs
CORDOBA 98 SXE1.8-4por- abro
R$ 11.950,00 fábrica + CD.
vist
Barnard Veíc.
vis. dodo^R^^1^950,00
h domingo
j ngoTel..
T„,. 2537-8816/
,„7 de fábricaVlnh0'
UNO BRIO 92 ¦ Muilo nova só completo
2537-8816/
Tel.:
dom
abm
Tel,
2569-8797/
2569"0797'
20.500,00
Troco/
20
s00
00
RS
16.900.
RS
18.g00
.Troco/
+
36x
entrada
CD.R$
ou
7.800,00
RS
dono.
Irii R$
Onico dono.
air bag duplo ar/ trio
complela, único
•ã vista ou ent. RS 3.750,00 ¦ ^+
a2ul completa,
tas completo prata RS 2539-3691.
ples. azul
GURGEL 83 X-12TR - Bom es- RS 5.700,00 ou entrada + 36x 221,00 fixas aceilo Iroca
22B4-1'3408B- pies,
HumalW' 88.
36x' Rua Humaitá,
llnancl° 36x.
2431-5608.
33.000,00
33.000.00 Tel.: 2431-5608»
Tel.: 2284-4340.
Só
So RS 15.900,00. Tr/lin. Tel,
?R1- financio
irv R$
nt 475,00
SK m (lixas)
(livnsl Tel,
Tel ¦ 261facilito 36x vistoriado GOLF
36x
•
lado, motor 1600 cc, gasolina, RS 160,00 fixas aceito troca cartãoGD Veículos Tel.: 2596' 14.600,00
reCompleto
1.8
GL
95
Gi°LL95RS
Isio
ts.o
a
2537-4499.
Tel.:
PALIO
WEEKEND-Okm
partir
partir PASSAT
Car. PALIO
2543-5588. Up Car.
vale a pena ver Revenda visado RS 13.900,00
Comple.rsslmo
PASSAT,1.8,B 99 - Completlssimo
Barnard Vele.
6649^3amardVelc
Te.,
branco, a/c troca. RS 3.900,00 à cartãoGD Veículos Tel.: 2596- 1761.
ent. 6649
900n0Prem
RS 21.900 tr/fin 48x t. cores Tel.: 'SbriCa'
Automóveis.
bB9'
^ air bag,
fábrica, couro/
- Branco
C°Ur0/ abs/
Veículos Tel, 2539-0096/ 2539- 2.800,00
RT 1.6 99/99 - ^oiaTs'aradf
CLIO
Branco
Au'°m6Ve'S'
RENAULT
RENAULT
RT
97
CLIO
RENAULT
Lecris
vista. Tels.: 2201-9597, 2281- 1761
12
Lecrls
522
36x
R$
522,12
36xR$
2
800
00
Strada.
3970-1445
completo
93
azul
Azul, 44 portas
MONZA SLE
GOLF GL 1.8 Ml 98/98 Azul,
eslado Okm. ,RS
turbo tiptronic, estado
6990.
novlsturbo
verde completo
00^0,0 novís11.900 GOLF
fabrica R$RS 11.900
poMas
4348. Barnard Veículos.
UNO MILLE 93 - Prata muilo 4portas
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comcomvinho
3.0
GL
95
RS
dono
TAURUS
TAURUS
ú.
u.
librica
completo fábrica
8VAL 93 Completo 14.990,00 Tel.: 2577-5111.
metálica, completa. 9S.09k*mf,
86. Tel.: 25372537- 2571-5390
9979-1141. completo
2571-5390 9979-1141.
Humaite, 88.
Rua Humaitá,
fixas aceito troca e cartão JGD fixas. Venha voando! Tel.: 2501- TEMPRA
2841103/2614 7008
R$ 15.500
15'50° ' 2841103/2614-7008
"nlc0 dono RS
Tel, 25392539" pleto,
Au,°-Tel"
^O00'00 MG Auto.
com kit gas RS 9.000,00 Tel.: CORSA WIND 1.0-4 portas 98 4499. Isio Automóveis.;. Aberto
Plel0' único
irto TEMPRA IE 95:
9000.
gar. de fáb. douro e|cé.»R$
comple- 16.000,00
Preto comple95-Prelo
Veículos Tel.: 2596-1761.
seseBaú,
revisado,
Bau,
revlsado,
90
709
Rua
Rua
MB
36x.
financio
linancio
Troco/
2501-1948 Barão.
| 52.500,00 tr/fin. Tel, 2313-^585.
|
I I™
.™ I.Ae
I 2080. Troco/
R$ 10.200,00 vismet. ar cond. único dono fa- domingo
to de fábrica
ou
R$22.000
A
vista
PARAT11.8 - 91, cinza metálica, CORSA WIND 98/98 - Único TIPO 1.6IE - 95 4pts, prata com- azul
total,
2537-4499.
lei,
guro
88.
Humaitá,
Humaite.^.tel^^9.
Up Car. f « ' .
Complete
1.6 • 4pts Completo
PAL,0 ELEL,6-4Pts
aceito troca e PALIO
2001 IZTC:e
cilito R$ 13.000,00 Tel, 2538- KOMBI STD - 96 bege, exc. es- toriado
;°0~1
novo, todo original fábrintrada + 36x VIENA
R$4.4Ò0e entrada
domingasolina, revisada com garan- dono,
Isio
Automdveis. Aberto dominIslo Automóveis.
Tel,
Aut.
R.
fipancio
Avant
2596RS
8.900,00
25961.0 - Hre flkm>
Tel,
Tel.:
99
RS
16.990,00
Veículos
Vefculos
JGD
cartão
25371895
2527-4336.
cartSo
financio,
Tel.:
2537Troco
pleta,
Gastão
tado,
à
vista.
Rua
ca.
R$9.200
136? vista R$EX16V
R$688,00 lixas Tel.:0800tia, muito linda, entr. RS
go
2471-5648.
Botafogo
S2
17.780,00 4trada'R$
1761.
•
São Clemente 261 Botafogo
- 99, branca, dir, 4499 Isio RS 10.900,00.
COURIER
1761.
S5o
7006
2614
2841103/2614-7008
2841103
/
1.800,00 + 36xR$260,00fixas, Formente 191 casa 1.Tel.:2491 2471-5642
TAURUS GL 95 vinho completo
2.780,00 + 36x R$ 6^3 tX> lixas
- Vinho Tel,
Tel.: 2527-1133.
2527-1133. TAURUS
TIPO 1.6 IE 1995 - 4 portas hidráulica, vidros verdes, único MAZDA PROTEGE 94 - Azul
16V-Vinho
TEMPRA 94 OURO 16V
zul TEMPRA
troco, plantão sábado/domingo 5897 /9678-4447
linancio
Iroco finando
confira Carrozza Veltulo% Tel,
RS15.500,00 troco
3.0 R$15.500,00
+ teto grupo 4 prata dono, 40.000km originais, ape- completo automático único
librica, raLIO
16v 3.0
Fire 16v
metal., 4 pts., completa fábrica,
RALIO ELX - 4p 1.0 Flre
Ico metal.,
Tel, 2501-0168 - Show das CORSA 96 WIND 1.0 - completa
Islo au2561-8090. i
Humalli 88 Isio
até 36x rua Humaitá
muito novo pouco rodado nas RS 12.500,00 troco, finan- dono sem Igual R$ 11.500,00
vista okm4
antra- ati
vistortada 2001 à& vista
revisada, vistoriada
18,780,00 entraRS 18.780,00
Okm à vista R$
,00
revisada,
Raridade, revisado, RS troco/financio
Marcas.
2537-4499
lomovel» 2537-4499
RS 8.900,00 Tel.: cio 48x fixas, plantão Tel.: 2538-1895 2527-4336. 2.500,00
RS dada R$
entr. R$
RS tomovela
só R$
RS 10.500,00 ou enlr.
| VOLVO V 40 97/97 • Prate£aut$RS 2.780,00 + 36x R$
entr. R$ 1.800,00 + 36
s6
QUANTUM 99 - Enlrada R$ 8.900,00352,35
fixas, 728,64
matlc 2.0 complejo, slallon
VECTRA CD 2.0 1997 ¦- Cinza
sábado/domingo Tel.: 2501- MITSUBISHI COLT GLX I - 2.500,00 + 36 xxRSRS 404,00 fixas,
728,64 lixas confira. Canozza VECTRA
Lecris Art, Tel, 2569-8797/ 2284-4340.
1.145,00 (+) RS 1.145,00 p/30 x RS
sibaiio/domlngo | Veículos
troco,
TIPO 1.6 IE 95 - Cinza mal. 4 0168 - Show das Marcas.
lr°co, plantão
met completo ú. dono raridade j| (SHHHHhIC'a I wagon + couro, tr*in. 96. R$
2561-8090.
2561-8090. met
Tel,
Tel.:
plantao sábado/domingo
velculos
lindíssimo,
lindissimo.
met.,
I
1995,
preto
dias prestações RS 831,00 Tel.: 2254-2195 / 2254-8384^
42.000,00. Tel.: 25«-558}.-Up
completa impecável + COURIER 98 1.3 - Vermelha, completíssimo fábrica, R$ Tel.:
Tel.:
Tel, 2501-0168 -• Show das pAU0
R$ 19.500,00 MG Auto. Tel,
16v RS
Fire 16v
ELBA 95 • 4 portas, 1.5 portas
PALIO ELX -. 4p 1.3 Flre
2543-3030 Autosul.
«* •
Car.
I
rodas + som RS 8.900,00 Tel.: gasolina, carro passeio, único 12.990,00 troco/financio, Tel.
Marcas.
MarcasOkm
2539-2080.
Tel.
:
entraenlra2539-2080.
RS
19.980,00
revisada,
vista
RS
RS19.980,00
ã
ar/vidro/trava,
S
Okm
pSsMWIIIBfeteK
RS
1999
Ml
2.0
•
QUANTUM
2527-4336.
2538-1895
dòaiplatj,.ae99
BESTA
GS
Azul
Azul
da
97
16V
SX
Tel,
2463TEMPRA
Cinza
10.990,00.
2.0
97
RS
2568-2776.
dono. RS
VECTRA
VECTRA GLS
entr. R$ 2.000,00 + 36
da R$
RJ 2.980.00
2.980,00 + 36x
TEMPRA som RS 12.900,00 fl-fl- 774
1.195,00 (+) RS 1.195,00 p/30 8.980,00
guro total. À VistafR$27.000 ou
completa
19.800,00
'
Carrozza completo
RS 354,86. Lecris Art, Tel.: TIPO 95 1.6 IE - Preto completo 2727. Armando Automóveis.
confira Carrozza
completo novo RS 19.800,00
Vinho complete
CLX 961 96 - Vinho
fjXas conllra
774,18,q fixas
dias prestações RS 842,00 Tel.: x2254-2195/2254-8384.
entrada HtS.fOO +»ã8x
2286-5017.
muito novo RS 8.900,00 Tel.: DAEWOO ESPERO 95 MONDEO
2286-5017.
Velculos
Tel.:
-8090.
nancio
2710-5347.
2561
2710-0579/2710-5347.
a-titas
Tel, 2710-0579/
ar/dh/trio toca-fitas
2561-8090.
Tel.:
Veículos
Tel.:
completo
9978-5053 Lima.
R$690,00 lixai. ,Tel.:<j8C016V 97 - Cinza, pAL|Q
- 2286-5017.
SX
R$
13.500.00
Tel.:
estado
Tel.:
TEMPRA
TEMPRA
estado
completo
RS
excel.
Automático
94
_
XR3
2.OI
à
j|pE
BANDEIRANTES
Fire
Okm
Fjre
Qkm
TOYOTA
1.0
ESCORT
4()
1Q
JIPE
4p
PALIO
EX
2841103 / 2614-1
VECTRA GL 1998 Completo Completo fábrica + cd RS TIPO 1.6 IE 95 - Prata 4 portas OKm RS 10.500,00 Tel.: 2501 2431-5608.
RS
RS
vjs(a
vistoriado.
completo,
2431-5608.
completo,
RS 9393 - Curto, todo equipado.
equlpado. A ^1 D-20 95 - Cabina dupla dejábriRj 15.780,00
,5.750,00 entrada RS
vista RS
RS 1.040,00 (+) RS 1.040,00 9.350.00 Tel, 2501-1948 Barão. completa R$ 8.990,00 troco/fi- 1948 Barão.
2710-5347 2.760,00
Tel, 2710-5347
14.500,00.
•
ótimo
estaesla14.500,00.
Verde,
btimo
entrada
fixas
95
fixas
vista
ou
592,02
MONZA
R$19.000
+
RS
RS19.000
36x
vista
2.780,00
732,00
ca, toda equipada. À «vista
Barão do Bom Retiro
p/30 dias prestações RS
cQnfira
elelrico, 2710-0579.
GL 1.8 98 - Completo do, c/ar, direção,
Tel.: R$3.800
diregao, vidro elétrico,
R$522,00 fixas.
velculos Tel.:
R$3.800 +1 36x RS522,00
Cafrozza Veículos
confira Carrozza
FIESTA - 4 pts 1.0 8v 97 -com- nancio
Tel.: 9978-5053 Lima.
R$26.000 ou R$5.200 entrada •+
2574 Grajau Tel.: 2577-6263 ESCORT
- Branca, gasolina,
-7449 TIPO
MPI
97
RS
13.950,00/
TIPO
1.500
Tel.:2591
estado
gasolina
1
Tel.:2591-7449
R$1
excelente
Tel.:
/
2614-7008
9.800,00
RS
Tel,2614-7298
2561-8090.
branco
2561-8090.
Tel,2614-729B/2614-700B
carro
pleto
95
36x R$677,00 lixas.Tel.i80080
AUDI
AVANT
prata
Maison Veículos.
VOYAGE CL 1.6 - 95, branco, 2710-0579/2710-5347.
°"™
RS
completa.
c°mP'®,a2
- Cinza, completo.
44 portas, Tel, 2463-2727.
+ ABS + 2841103 / 2614-700B *
complelo. KOMBI
99 - Kit gás,
dono
LUXO
99
único
PALIO
EX
unlco
completo
porta
KOMBI
porta
gds,
- Completo lábri- 2501-1948 Barão. 98 - Cinza /9762-7398 Crlslovão.
único dono, alarme, rodas, vale
IE
95
TIP01.6
PALIO
tel..
11.990,00.
ala, n.OTO,100.
jj|
MONZA 96 GL - 2.0 MPFI praia,
R$ ca novo RS 9.350,00 Tel.: 2501- ESCORT GL 1.816V
Tel.: dede correr. ÀA vista R$15.500
Tel.: 2538- H 100 99 • 16 lugares. # vista
RS15.500 ou aira|r bag RS 26.000,00 Tel,
R$ 15.500.00.
,5500,00. Neokar. Tel.
conferir, não perca, entr. RS FIESTA 1.0-97 cinza c/ar2471Aulomoveis. 2450-1938.Troco,
Armando Automóveis.
R$ Armando
com direção hidráulica muito gasolina, 4 portas, completo. ;R$
+36x
+36x
linancio.
linancio.
R$3.100
entrada
18952527-4336.
Troco,
18952527-4336.
R$3.100
2450-1938.
R$28.000 ou entrada R$5£00 +
1948 Barão.
1.800.00 +36x RS 343,00 lixas 9.900,00 financio Tel.:
RS
27 ?5N?nn'rafonfrad0aKRS
UNO FIRE 2p Okm à v|sta
novo R$ 11.900,00 ou entrada + 12.990.00. Tel, 2463-2727.
Tel.:0800T®!-0800" BESTA 2.7 99 •- Complete azul 36 xR$722,00 lixas.
fixas.
- Prela,
,ixasR$444,00
P,ela'
R$444'00
1.5
16
WEEK
PALIO
98
troco, financio plantão 5642 2471-5648.
UNO 94 - ELX completíssimo ar 48x RS 249,00 aceito troca e Armando Automóveis.
1.210,00
}
iTlOOO
PAU0
R$
12.100,00 entrada
2841103/2614-7008 Lerolizada
sábado/domingo, Tel.: 2501 FIESTA CLX 1.3-95 vermelho condicionado gelando vidros cartão Tel.: 2596-1761
porolizada nova RS 35.000,00 Oportunidajlç.- Tel.:Q800gasolina, completa. RS 2841103/2614-7008
conlira Uasollna.
495 93 lixas confira
+ 36x R$ 495,93
MONZA GL 2.0 EFI • 95 4pts, 36T$
2841103 / 2614-7008 '¦
Bar8o.
completo, Troco financio, Tel.: travas elétricas som limpador
Tel, 2501-1948 Barão.
VR6
Tel.:
MITSUBISHI
Tel,
2463-2727.
Tel.:
GALANT
0168 Show das Marcas.
16.990,00.
MITSUBISHI
Tel.:
2710271016.990,00.
Veículos
Velculos
Carrozza
fiII
Carrozza
R$
11.900,00
completo
4
azul
1.8
97
GLX
ESCORT
portas
Isio
RS
8.000,00.
Okm | HILUX SR 5 98 • Co
Empresa | BESTA
AutomiSveis.
GS 1.5+1 grande Okm
97/97 •- Completo. Empresa
desembaçador traseiro vinho
BESTAGS
YAMAHA VIRAGO 250CC - 2537-4499
171- I 0579/2710-5347.
0579/2710-5347.
I Armando Automóveis.
troco facilito RS nancio Tel, 2471-5642 2471R$
RS novíssima. À vista R$48i ou
à
vista
frota
de
vende
da
a
frotade
completa
veículos
velculos
seus
2001/1
vende
98
98
STILE
99/99, preta, único dono, FIESTA CLX 1.3 95 vermelho metálico vistoriado 2001 super completa
WEEKEND
PALIO
UNO MILLE SX 97 4 portas PALIO
Oluap. 5648.
entrada R$9.600 +;36x I 11.110
até
atS
financio
troco/
R$20,000
RS20.000
50.500,00
Apenas
Diretoria,
Diretoria,
bag
bag
+
air
2.600km originais, igual Okm, completa de fabrica 4pt: raridade! Só RS 7.650,00. 14.999, Tel, 2431-4560
Completlssima
RS
Completlssima
novlssima
ielo completa novíssima
- Okm t. modelos a MONZA GLS - 94 azul completo
lixas Tel.:0800-28411( 2614Carrozza
confira
conlira
fixas
llxas
comercomer36x
Horário
Horirio
Tel.:2206-4210
entr. RS 1.980,00 + 36 x RS R$8.000, troco financio até 36x Pequena entrada, troco, finan- FIESTA 200114.200
17.800,00
17.800.00
Tel.:2206-4210
RS
•
rodas
excelente
2613-5233
rodas
Tel
10.800,00
el
10 800 00 Tel,
RS 10.900,00 Tel.:.
7008
Tel.:2561-8090.
Tel.:
2561-8090.
I
Veículos
Vefculos
ciai
André
275,00 fixas, troco. Skipcar, Rua Humaitá 88 Isio auto- cio em 36x fixas. Tel.: 2501- partir RS Strada.tr/fin 48x Tel. 4portas
2568-1192.
2568-1192.
cialAndrO
|
Tel,
Tel.:
2622 1949
I
2571-53909979-1141.
I 2622-1949.
3970-1445
9000.
moveis 2537-4499
Tel.: 2273-4294.
./i
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BLAZER 2000 DLX • Versão es,
~,
^~~
"
MHtaraa, ny^7UIW;Tl)
MpNIW para
Platiaa
etetrico,
HMHI «apaalaU
)ecial, ar, direção,
diro^do, trio elétrico,
pVI RMUrtl}
pecial,
Tt&
^
MOIOSI
rodas Qiaomgreios ABS, CD mala, roda»
I
II M 11
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Nks
//Wli^MHil
I
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kit
GMC.
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couro,
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EQUIPAMENTOS
MQldjlNf
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•
Ammtadoi
s/
p^iohmm./m^mmo.
de.fádesafio
+
noval
na
URflle/ou
garntia
WWCHlO I
JSH
BH brica, somente RS 42.500,00
^feat»V
iilCIIPELLO
com
DUPI?^^.
MANCA, GAS0L.,
fttNCA,
1
GASOL., LONGA, KIT. GAS DUPLff1"^^^
entrada facilitada,-9000.saldo em 48 x
IMMSKIS
1
+
60
V
_S~^TEM0S^SIE9
940
e^rSad^^mZ
^5-^TIMÒr^r
fixas.
Tel.:
2501
**
FIXAS
698,
+
34
I
34X1698,FIXAS
X
RS
7.980,
1
DONO.
EHTR.
RS
#M#
ÚNICO
WVjSElS
YAMAHA VIRAGO Tel,2501-9000.
> MNDA CWIc
Fixas
^L-JWNDneiWIC
Jfc
FIXM
^
|UKICODOWO.ENTR.RS7.980.
^ /Mfflir
UIWlU V
2S0CC
I kaSjS YAMAHA
QUAUDADE • PREQO - ATEHDIMENTO
^"-..
250CC -99/99, preta,
44T3 >42441
BLAZER 98 DLX 4.3
I CVinXAD
preta, BLAZER
i
jflUHUH
V./*K »>"-««
2.600km -Completfsslma,
-CompleHsslma, ar
único dono, 2.600km
^SKIP CAR
gj^JiScoTeop,.!„} OT®GIQ3)SMD\!S1
/ )_¦_ Onlco
V-vnn
.
«
,. .
Okm,
originais,
Igual
cond, direção, trio eK"
inranBnrm^
Cant
l+60XUlfflb
l+60k
+
C*HdicU*ad*
entr. RS 1.980,00 36 x trlco, rodas, som, linlAft CandieiMadõ.
Cem An
FC
RS 275,00 fixas, troco. co dono. R. Pinheiro
Ugg||
2587-413^g_J
mMjmMMimmmmWmmMMm
Sklpcar, Tel.: 2273- Guimarães, 106. Botamsm
S«
CG0ulmarTe3R1MlnS'ofc
'15.200.
4294.
"18.100." I "13.890. J K "15.2W. J
fogo. Tel.: 2226-M4Q
"'12.890. J H*15.290.
13.590.
J
n*Í8100,
l
I
•.
Dealqn Motors.
liMaUoMptutt de cfutUxa.
Cornp|0U
DU 1996
ig% ¦ ComploW
BLAZER DLX
yi'.
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¦liiH
¦
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BLAZER
/SV
super equipada raridade cinza pe^
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BLAZER DLX 22 • 1997. cinza
ãaBSTTãCTIC aVíoo,
^. Í2?SS'
"1"^
BLAZER
-.¦¦• .'«VOLVO
SlMp
^^^FW^WjfTOjPnrffTFIir^^B^I
i».obo,
A4.390,
¦¦¦¦¦ 945 met..
11.000, MÜlüWinW
l4.soo,
- Prata auto14.890, <jjjWMWW»|
KaImait
jwaMfaini.
MMMU/BWWV
inw
naHra ta4PTB.
V.40
llbrica, inv
aulo- lBlHra«»4PT».
met., completíssima
VOLVO
completissima fábrica,
V 40 97/97 I¦n»«mirtl«4fTI.
¦¦¦¦945
Í«MgMÍgMr1«
"J!°'
ia.3«o,
21.59o,
Miwunitatm.
¦llaV.unal.4PTS.
liocoffl'•
wagon
H«»*?•?*?'
RS 22.400,00 Iroco/fi'
matic
2.0 completo, slation
malic2.0completo,
station wagon
BlIU 1.0/Moan 2«4PTS.12.790,
pecSvel.
pecávei.
«W (marl
• Brasília
2H!K' BS9ESSB
323? nancio.Tel.:2568-2776.
FAST 310 ANO/87
MnaacMUJRM.
m.ooo,
*N°?7"
M-IWMIP.
M,M«, WiHIHWIMHI'
adiiafu
25.100.
¦ii.nr.i.aix/aw>.4rTs
1*4m
25.100,
IMUVM
42.000,00. INlMaHr.1,iIX/»y
nancio,
Tel:
2568-2776.
couro. tr/fin.
tr/Tin SóSi R$RS 42.000,00.
SSBS
Tamo'
ll/IIX/SW
21.X90.
FASL31.0
¦fe ' • • • -Mmm +* couro,
io.i«o, nmilJiMWn
ano/84, fast 345 ano/83, Bruce BLAZER DLX 43 V6 999 •-Comple-;
¦H.iixi.a/i.a/i.a
20.100, jaraajWHfliüaaiai i4.eoo,
Tel, 2543-5588. UpCar.
Comple-'
25.490,
^"'33
is.eoo, NfWU/U/IJ
S:SSS:
Tel.:2676- BLAZER
farr 38 ano/87,
ano/^5 Fast
Fast"Tei.:l&760KP—*HH* 1I5SÍ'
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21.090, ¦—ffigT.
1S:SS
ills' Mindaa 0LK
ksSS^SL
KSrMi'Kia/i..
23.200,
lm16.M0 Kms raridade inv
tíssimo 16.000
2e.«oo,
37.890,
3240/9269.4664
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3240/9269-4564
..
VS222*iVilV
waakMil.
===
PallS
21.390:
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/
TeU
Tei.<
RS
32.500,00
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32
soo
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2«?SS'
20.709,
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Svu
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,
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nixnr96 preta
n, it completa
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SSSJU/HOT
ae^soo!
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DLXgeprKiacompleia
BLAZER DLX
20.700, F2B0/IB0
43.790,
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—BW
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^_jnmn||^_| Mmaw/IIK
R$23.500,
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+
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Gás
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até 36x Rua Humaitá 88
ss^Iimi
39.690r|
am— financio
¦¦^¦¦¦935
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TRANSPORTES
-aas;
Tel 2537-4499 Isio Automoveis •
gasgg.
¦- Completa
^Jf
azul
azu,
tealHlM^
ffia&
Compleia
BESTA
2,7
99
bSSoSL
SSS^"
pepeAçoitamos
I
AC,....
I
6*
DLXT
Ll
97 - Azul
BLAZER
SSSh955
|J|
BSgliS
Tel.. 41^#Mlf
Cartòos do Crédito
35.000.00 Tel.:
™™ RS 35.000,00
905 rolizada nova
compleia Tel.i
25.900..00 gás
Tel.)
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Modelos
Preços
BravaSX/ELX/HGT 29.58/32.51/35.11
43.45
Oucalo 1.5TUibo
17.69
Florino Furgio 1.5 mpl
Marea SX/ELX/HLX 30.99/39.24/42.93
Marea Turbo
48.37
33.96
Marea Weekend SX 1.816V
Marea Weekend ELX/HLX 41.68/45.54
50.99
Marea Weekend Turbo
29.50
Palio Adventure 1.616V
13.87/14.74
Palio Young 2p/4p
15.81/16.72
PalloEX 1.0 2p/4p
Palio ELX 16V 1.0/1.3/1.6 19.95/21.78/23.60
Palio Weekend ELX16V 1.0/1.3
21.34/24.60
Palio Weekend Adventure/City 28.37/29.02
25.60/29.90
Palto Sjjje/Weekend Stile
18.69
Siena EX 1.016V
20.35
Siena ELX 1.016V 4p
22.70
Siena ELX 1.316V
16.65
Slrada Working 1.5
Strada Working 1.516V CE
16.02
20.09
Slrada Working 1.616V CE
LX
1.616V
CE
22.16
Strada
12.12/12.73
Uno Mllla Smart 2p/4p
15.87
Uno Mille Smart City 4p
13.99
Uno IE Furgflo 1.5

FORD
Modelos
Pwco»
Courier 1.6
18.36
20.97
Courier 1.6 XL
24.13
Escort GL Sedan 1.6 5p
32.18
Escort GLX Sedan 1.8 5p
25.57
Escort GL Station 1.64c
33.62
Escort GLX Station 1.8 4p
USS 58.54
Explorer Limited V8 4X4
14.96/17.46
Fiesta GL 1.0 3p/5p
19.67
Fiesta GL Class 1.0
Fiesta GLX 1.6 3p/5p
20.40/21.26
37.40
Focus Sedan 2.0 4p
29.96
Focus Halch 1.8 5p
43.59
Focus Hatch 2.0 Ghla 5p
42.52
F-250XL 4.2 V6 gas.
50.39
F-250 XL 4.2V6dlesel
F-250 XLT 4.2 V6 gas.
58.14
24.19/28.37
F-250 XL 4.2 dlesel
KaGLI.O
16.00
17.52
Ka Image GL 1.0
USS 27.59
Modeo Sedan 2.0 GLX
Modeo Sedan V6
US$42.20
29.64
Ranger 2.5 4«2gas.
42.30
Ranger 2.5 4X2 dlesel
4X2
XLT
4.0
gas.
34.74
Ranger
36.61
Ranger XLT Cablne Dupla 4X2 gas.
dlesel
49.04
Cab.
4X4
Ranger Super

GM
Modelo»
Preço»
Astra Hatch GL 1.8 3p/4p 29.88/33.20
Astra GLS 2.0 8V3P/4P 34.31/36.07
Astra Sport 2.08V/GLS16V 32.68/40.73
44.61
Blazer oasollna 4X2 2.4 MPFI
Blazer dlesel 4X4 2.8 Turbo
79.32
Celta 1.0
15.96
CeHa 1.0 (via Internet)
13.78
18.20
Corsa plcape STD 1.6
CorsaplcapflGLI.6 20.60
Corsa Wind 1.0 MPFI 3p/5p 17.42/18.85
Corsa 1.0 Sedan Wind/Super 20.15/22.14
Corsa 1.6 Sedan Super/GLS
24.73/31.69
SIQgasollna standard
28.60
36.97
S10 standard Cablne Dupla
S10 dlesel 4x2 2.8 Hirbo
43.01
S10 dlesel 4x2 Cablne DuplaTUrtxi 49.79
S10 dlesel De Luxe Cablne Dupla
58.57
49.23
S10 standard 4x4 2.8 Tuibo
S10 Cablne Dupla 4x4 2.8 Tuibo
55.57
64.57
S10 De Luxe Cablne Dupla 4x4
60.09
Silverado dlesel D20 V6 Turbo
2.2
38.27
Vectra GL
46.50
Vectra GLS 2.2
53.15
Vectra CD 2.216V
Zaflra 2.06V
34.63
Zalira 2.016V
39.70

VOLKS
Modelo»
Preço»
Beetle 2.0
29.04
Bora Sedan GL 2.0
35.81
Bora Sedan GLS 2.0 Comtortllne
46.22
Gol Special (Ale e gas.)
14.33
16,23
Qoll.O
Gol 1.0 Plus 2p/4p
18.41/19.38
GoH ,016V Turbo 2p/4p 23.92/24.89
Q0t1.8flC00l2p/4p 22.53/23.51
Gol 2.0 Ml 2p/4p
25.35/26.31
Golf 1.6
29.82
Golf 2.0 cin)bioman./aut. 31.14/35.13
Golf GT11.8 cflmblo manVaut. 43.13/47.12
Kombl1.6 Standart
20.48
KomblEscolar1.6 23.76
Paratl 1.018V/Summer 23.77/24.72
Paratl 1.016V Tuttx)
26.94
Paratl 1.8/2.0
27.31/28.31
Passat 1.8 20V/Turbo 62.00/71,80
Passat Sedan 2.8 30V V6
78.83
Passat Variant 2.8 30V V6
83.20
Polo Classic 1.8
26.76
Quantum 1.8/2.0
26.53/30.95
Santana1.8/2.0MI 24.78/29.16
Savelro 1.8/2.0 Ml
18.42/19.52
Savelro Summer 1.8
20.59

CARROS USADOS
vw
FIAT
2001
2000
1999
1998
Modelos
1997
1894 1993 1992
1994
1993
1992
1997
1996
1995
1999
1998
Modelos 2001 2000
1998 1995
Apollo
1.
8
GL/GLS
6.2/6.5
7.4/7.8
Elba CS 1.6 dlcVqasol.
-/11.0
a 6/106 8.2/10.0 TJt 72/; 7.6/8.2 7.4/7.8 7.0/7.2 Gol 1000 antlgo/plus
8 6/9 3
8.0/8.8
Elba Weekend 15 IE 3p/5p
11.2/;;
- 12.5/13.9 11.8/12.8
7.3/7.5 7.0/7.4 Gol 1000 Ml 8V/16V
7.8/8.4
Elba CSL 1.6/1.5
22.0
22.6
10.3
9.4
£ Gol 1.8 Ml Gill
13.7
11.8
Florino Furgao 1.5 mpi
155
14.9
;;
-_
-/10.7
-_
9.1/9.5
Gol CL 1.6/1.8
8.4/8.6
8.0/8.3
7.5/7.9
8.9/9.4
87/;
-/11.8
Fiorlno Tracking 1.5 mpi/ie
Gol GL 1.8
18.0
16.7
14.5
Marea ELX/SX/Turbo -/28.3/43.0 29.8/27.6/42.2 27.3/-/39.1
Gol GTI 2.018V
::
::
^3
R0
1V2
106
95_
Marea Weekend ELX/SX/Turbo -02.9/47.9 30.9/30.OT3 7 29.3/-/41.7
-/I2.6 11.9/11 9
99
94
87
§£.
10.9/9.9/- Gol GTS 1.8
-/13.6
Palio 1.0 MPI 2p ED/EX
12.8
11.9
;;
^ Gol Special 1000 Mi 13.5
14 2/136 12.3/12.9 11.5/11.9 10.9/11.1
Palio EDX1.0 MPI 3p/5p
26.1
-_
^
27.2
26.7
- GoH GL 1.6 Ml
Palio EL 1.5 MPI 3p/5p
13 4/14.4 12.3/13.1 11.6/12.1
19.4
16.9
157
21.5
^ GoH GL 1.8 Mi
17 5/18 5 15.9/16 5 14.4/14.9 12.5/13.5
Palio 1.6 MPI 16V 3p/5p
-/22.1
39.9
38.0
;;
- Goll GT11.6 20V Turbo 405_
19,5/16.9/18 5 15.7/17.5
Palio Weekend 1.5/1.616V
17.2
16.0
14.1
p
24 9/23.9 22 5/21.9 20.5/19.5 18.5/17.9
- Kombi Standard 18.5
Palio Weekend 1.616V Sport/Stile -1271
11.1
106
100
95
^
7.0/- 6.1/6.3 Locus CL11.8
Prfemio CS 1.5 IE/SL
7.5/13.2
124
1L9
v
PrSmlo CSL 1.6 IE
92_
85
- Loqus Wolfsburg 2.01
104
99
9J
8.6
83
Paratl CL 1.6/1.8
Marea SX/ELX/Turbo -/28.1/35.0/42.3 27.3/31.4/41.5 26.5/29.8/38.5
10.7/11.1
9.9/10.2
9.4/9.7
8.7/9:2
^ Parati 1.8 GL/GLS
300/32 .1 28.1/29.9~ 27.2/29.0
Marea Weekend SX/ELX
31.0/36.5
216 229 2U 177 185
15.6/18.0
- Passal Sedan GLX 2.8 VR-6
16.9/18.4
Siena EL 1.6/Slile 1.6 MPI 16V
-/16.8 14.7/16.0 12.6/14.9 10.8/13.6
10.1/10.6
•11.2/11.8
10.5/11.0
- Pointer GL11.8/2.0
-718.3
Tempra SX 2.0 16V/Stila 2.0 Turbo
14.4/15.6
7
10.1/11.6
9.2/10.7
8.9/9.9
7.6/- - Quantum 1.8/2.0 Ml 24.2/29.0 22.9/26.3 20.7/22.4 18.2/18.8 16.1/16.7
Tipo 1.6 IE 5P/SLX 2.0 IE 5p
^R9
7.3/7.5
6.7/- Santana 1.8/2.0 Ml 22.2/25.8 21.3/24.7 20.5/22.2 17.6/18.3 15.7/16.6
9.0/10.0
8.5/9.3
7.9/8.4
Uno CS 1.5 IE/1.8 MPI
;;
14.7
134
11j>
11J
8.5/8.9
8.2/8.4
7.2/8.0
6.9/6.6/- Sanlana GLI 2.01
Uno Mille Eletronic 1.0/ELX 1.0
-I
-I
-I
-|
-|
-|
-I
-79.1
-78.9 I
-I
-/9 5
-I
Voyage 1.8 CL/GL -I
8.0/8.0 I
8.7/8.6 I
9.6/9.9
9.0/9.0 I
7.4/7T5
12 0/- I
Urio Mille Smart'SX 1.0 IE
FORD
1995
1994
1993
1992
1998
1997
1996
1999
Modelos
2001 2000
14.8
13.7
12.6
Courier 1.3 MPI 4x2
185
1B_0
Courier XL 1.6 MPI 4x2
Escort Gha 1.8
9J
87
7.6
9.7/9.9
z
10.7/11.9 10.0/10 4
Escort 1.8 GL/GLX
Escort Hatch 1.8 16V Gl/GLX 26 0/28 5 21.4/26 6 186/21.9 16.9/18.7 15.5/17.0
16.2
26.1 21.9 19.0
Escort Sedan GLX 1.816V 28
23.4
20.3
1B.1
295
27.0
Escort SW GLX 16V
147 119 125 120 Escort XR3 2 0 conversivel
34 5
33.0
31.1
27.9
25.8
F-IOOOEsp Cab Dupla 4»2
14.5
13.2
16.0
15.4
F-1000S. Sine 3.6 4x2
40.4
F-250 XL 4 2 Turbo 42.5 41.6
10.0
13.7 12.3 11.2
10.4
Fiesta 10 MPI
12.1
176
162
14.0
13.3
Fiesta CLX 1.4 16V
_J8J
164_
Fiesta GL Class 10
11.5
10.8
Ka 1 0 EFI
12.6
12.0
11.7
14.7
13
12 8
Ka CLX 1.3
Ka Image GL 1.0
157
149
306
25.5
23.2
Mondeo SW GLX 2.0
19.3/25.5/28.7
21.5/Ranger 2.5 4»2/4.0 4»2 V6 266/30.4
Ranger Cab. Dupla 2.5 4x2
315
31_J
285
273
18.5
15.3
14.7
33.8
32.4
23.5 19.5
Taurus Sedan LX 3.0 24V
11.4/9.7 10.7/8.9
9.8/11.8/10.5
Verona Ghia 2.0/GL 1.8
9.9/Versailles Ghia 2.0/GL 1.8
14,0/11.5 13.1/10.8 119/10.0 10.6/9.3

MOTOS USADAS

MOTOSOKM
KAWASAKI
Modelos
PreQOS
ER 500
11.86
KZ 1000 Touring
29.90
KX 125
14.80
Ninja ZX 600
28.20
Ninja ZX 1200
42.00
Vulcan 800 CL
25.99
Vulcan 1500 Normad
37.19
YAMAHA
Prepos
Modolos
Cryplon
3.19
Jog Teeen
3.14
TDM 225
5.44
XT 225
6.67
XV 250
8.99
XV 535
3.41
YBR125E
3.95
Drag Start 100 (importada) USS 14.64
TDM 850 (Importada) USS 13.40
Royal Star (importada) USS 21.40
V-Max (importada) USS 15.80
YZF-R1 (importada) USS 19.30
CARROS IMPORTADOS OKM
ALFA ROMEO
Modelos
Preços
USS 39.24
156 2.0 TS
166 3.0 24VV6 USS6785"
AUDI
Modelos
Pregos
41.25
A3 1.6 MEC
A3 1.8 MEC / Turbo (2P) 45.29/48.27
A41.8
87.17
A4 2.4 30V Avant
109.00
Allroad Quattro Tiptronic 188.55
A6 2.8 30V Avant
149.50
A8 4.2 Tiptronic 228.00
TT 1.8 Turbo
115.80
S6 man./Tiptronic 222.53/227.19
BMW
Modelos
Pregos
3251A Seda
116.90
325 i A Coup6
125.00
330 Ci Cabrio (automAtico)
176.00
138.00
330 i A Top Seda
144.50
525 i A Seda
540 i A Pronction
285.00
740 i
237.00
X5 3.0
160.00
Z8
490W
CHRYSLER/DODGE

l

Neon LE 2.016V
48.00
Stratus LE 2.0
56.50
65.00
Stratus Conversivel LX 2.5 V6
Stratus LX 2.5 V6
75ST
300M
1o7.o0
Caravan SE 2.4
74.1F
Dakota 2.5 (gas.)
27.8T
Ualtola Sport V6 3.9 (gas.) 40.55"
Dakota Sport 2.5 diesel
46.90
Dakota RT VB 5.2 (gas.)
49.ST
PI Cruiser 16V
76.30
FERRARI
Modelos
Pre;os
F 355 Berlinetta 3.5 V8
546.00
F 360 F1 Modena 3.6 V8
602.50
F 355 Spider 3.5 V8
604.50
F550GT5.5V12 897.00
F 456 GT 5.5 V12
91650"
r

GM
Modelos
2001
2000
1999
1998
1997
1996 1995 1994 1993 1912
Astra GL 1.8 8V 3p/4p 23.8/26.7 22.9/25.0 22.3/24.0
;;
V
Astra GLS 2.016V 3|V4p 31.0C2.8 29.1/30.8 27.&29.0
53.0
48.2
44.0
39J
Blazer DLX 2.5 Turbo Diesel 4x2
Blazer DLX 4.3 V6 4x2/Execulive - 47.0/51.0 39.8/44.7 33.6/38.5 29.1/34.4
23.6
225
200
Blazer Standard 2.2 4x2
- 15.1/15.9 13.9/14.8 12.7/13.6
12.0/12.5
Corsa GL 1.6 3p/5p
Corsa Sedan 1.0 Super/Wind 18.5/16.7 17.6/15.5 16.4/14.9
Corsa Wind 1.0 3p/5p 14.3/15.7 13.4/14.8 11.9/13.3 11.3/12.9
10.6/12.0 100^
"
18.4
17.2
;;
CorsaWagonGLS1.616V 25.0
22.8
21.2
- 12.0/12.7
11.4/11.9
10.1/10 8
Ipanema GL EF11.8/2.0
9.3/10.0
13.0
1V3
10J
92
84
^
Kadett GL 1.8
-/10.0
14.0/713.4
712.3 -711.1
Kadatt GLS 2.0/GSI 2.0
15.6/MonzaGL 1.8/2.0
11.0/11.8
9.9/11.0
9.7/10.6
9.4/10.0 g
112/12.0
10.5/11.4 ;_
Monza GLS 2.0/Hi-Tec 2.0
135^
12.4/Omega CD 3.8V6SFI
72.5
61.3
-_
18.8/19.7
16 7/18.0
14 8/16.1
Omega GLS 2.2 MPFI/4.1 SFI
- 25.5/26 0 21.6/23.0
Picape Corsa 1.6 GL/ST 16.7/14.7 15.6/13.7 14.2/13.0
12.9/11.8/\Uh
S
Pope Standard A20/C2Q/D20
- 21.0/17.4/30.0 1 9.6/168/27.1 18^15 5256 17.1V14.1/23.2 16.6/13.4^2.5
S10 Cab Dupla 2.8Turbo 4x2/4x4
50.0/54.2 46.1/52.4
28.1
25.6
30.0
S10 Cab Dupla Standard 4x2
19.3
::
28.7
26.1
22.0
StODe Luxe 4.3 V6 4x2
Vectra 2.2 GL/GLS 30 6/36.7 28.4/34.2 26.0/28.9 23.5/26.3
::
~
Vectra CD 2.2 SFI 16V 42.4
39.6
34.0
30.0
-

HONDA
Modelos
Pregos
2.79
C 100 Biz
3.33
CG 125 Cargo
CG 125 Titan ES
3.97
XLR 125
4.14
CBX 200 Strada
5.09
XR 200
5.68
NX 4 Falcon
8.17
CB 500
10.65
VT 600 C Shadow
13.62
CBR 600
27.99
CBR 900 RR Fire Blade
34.30
CBR 1100 XX Super Blackbird 34.30
SUZUKI
Modelos
Pre;os
GSX750F
22.49
39.10
GSX 1300
Intruder 250
6.59
Intruder 1500
34.40
Kalana 125
4.28
Marauder 800
22.45
RM125 (impotlada) USS 6.40
RM 250 (importada) USS 9.40
CITROEN
Preços
Modelos
Berlinqo 1.8
28.80
XanliaGLX2.016V 49.30
Xantia Break GLX 2.016V 52.50
Xantia Exclusive 2.016V 73.60
Evasion GLX 2.016V
62.00
32.30
XsaraGLX 1.8 16V
Xsara Break Exclusive 2.016V 45.00
XsaraVTS2.0 16V
47.00
42.00
Jimper Furgao 25 4x2 CC
LAND ROVER
Precos
Modelos
52.76
Delender High 2.5 4x4 die.
Defender Station Wagon 110 die. 64.04
53.83
Delender Station Wagon 90 die.
Defender Solt 2.5 4x4 die.
56.67
Discovery 2.5TD54x4die. 107.50
Range Rover 4.6 HSE
199.99"
HONDA
Modelos
Precos
Accord Sedan EX automate) 69.00
Accord Sedan EXRL aulomaiico 78.50
Civic LXB
35.27
38.00
Civic LX ¦ MT
Civic EX-AT
48.74
CR-V EX mecinico
67.00
CR-V EX aulomatico 69.00
HYUNDAI
Modelos
Precos
Accent GLS 1.5 16V
25.00
Elanlra GLS
41.35
Atos Prime GLS 1.0
21.50
Coupe FX 2.0 MPI 16V
51.00
Sonata GLS 2.5 MPI 24V
66.00
H 1 Starex SVX
51.50
PoterGL 2.6 4x2 Diesel
32.80
JEEP
Modelos
Precos
Wrangler
63.80
Cherokee Sport 4.0/ 2.5 Turbo 66.50/70.00
Grand Cherokee Laredo Turbo 113.00
Grand Cherokee Limited 4.7 117.00"
MASERATI
Modelos
Precos
331.50
3200 GT 3.2 V8
Quattroporte Evoluzione 292.50
>

AGRALE
1996
1997
2000
1999
Modelos
Cagiva Canyon 500
115
107
94
^
Caqiva Roadster 200 CC
47
35
34
Elefantr6 30.0 ES
35
W
14.0
13.1
10.7
8.0
6.8
Husgvarna WR 250
HONDA
Modelos
2000
1999
1998
1997
1996
54
49
44
40
37_
CBX 200 Strada
6Z0
542
505
470
44.0
GLI 500 Gold wing
NX 350 Sahara
65
6J
57
53_
EL2
I_
NX 4 Falcon
Valkyrie 1520
500
U2
455
43J
VT 600 C Shadow
140
1M
1V8
107
95.
XR200
5.7
5
4.8
4.4
43
YAMAHA
Modelos
2000
1999
1998
1997
19M
DT 200
55
54
47
i0_
Royal Star XVZ1300
390
364
343
327
2M
Virago XV 250
85
79
75
6J3
|3
XT 225
64
59
55
45
4|1.
365
34.5
325
P
YZFR1 1000
Jaguar
Modelos
Preços
S-Type3,0V6 180.00
280.00
XJ8 Daimler 4.0 32V V8
XK6 conversivel 4.0 32V V8
310.00
LEXUS
Modelos
Precos
122.00
ES 300 3.0 24V V6
196.00
LS400 4.0 32V VB
162.12*
RX 300 3.0 24V V6 4x4
MERCEDES-BENZ
Modelos
Precos
Classe A160 Classic/Elegance 34.00/39.50
113.00
C180 Classic 1.8 4cc
C200Kompressor2.04cc 130.00
C240 Avantgarde / Elegance 147.00/144.50
C32Q Avantoarde / Elegance 164.00/162.80
E240 Elegance
164.00
E320 Sedan Elegance 185.30
341.00
S500 5.0 V8
SLK3203.2V6 188.50
42.00
Sprinter 312-DChassl 4x2
Sprinter 312-D Van Luxo Turbo 16L 64.50"
MITSUBISHI
Modelos
Precos
116.00
Eclipse GT 3.0 V6 24V
54.00
Galant Sedan 2.016V
76.00
Galant Sedan VR 2.5 24V
L200 4x4 GL/GLS 47.00/53.00
98.50
Palero GLS 4x4
78.00
Paiero Sport 3.0 V6 4x2
Space Wagon (nova s6rie) 68.50"
TROLLER
Modelos
Precos
T4RF Sport 2.0 (Lona)
32.95
T4RF Sport 2.0 (TetoRlgido) 35.94*
NISSAN
Modelos
Precos
Maxima 30-GV 3.0 V6
97.00
Primera GXE 2.016V
64.00
Pathfinder SE Titanium V6 3.3
97.50
Pathfinder SEV64X4 150.00
Pick Up D22 Frontier 65.00*

PEUGEOT
Precos
Modelot
106 Selection 3p/5p 15.80/16.60
106 Solell 3p/5p 16.40/17.20
106 Passion 3p/5p 17.1(ViaiO
106 Quicksilver 3p
18.20
206 Rallye 1.68V
27.90
206 Solell 3p/5p 23.2tt24.20
206 Passion 1.68V
27.90
306 Break Passion 1.816V 32.40
306 Break Solell 1.816V 33.40
306 Halch Passion 1.616V 30.90
306 Halch Rallve 1.816V 30.50
306 Sedan Solell 1.816V 28.30
406 Break Famillale 2.016V 54.00
406 Coupe A 2.016V 119.00
406 Sedan 3.0 24V V6
72.60
406 Sedan ST-M16V 48.50
136.50
607 3.0 24V V6
Boxer Van 320-M 2.6 4x2(1 PL)
44.80
Boxer Van 320-M 2.8 4x2 (15L) 47.90
PalnerFurgio 1.88V
20.60
RENAULT
Pmcoi
Modtloa
Clio RL 1.0
17.10
Clio RN 1.0
18.40
Clio RN 1.616V
23.50
28.60
Clio RT 1.616V
Clio RT 1.6 SI 16V
30.00
Clio Sedan RN 1.616V
24.00
Clio Sedan RT 1.616V
29.30
Megane Hatch RT 1.616V 28.40
Megane Hatch RXE 1.616V 33.50
Megane Sedan RT 1.6 16V
30.60
Megane Sedan RXE 2.0 (nova Cnha) 36.00
Megane Scenic Egeus RXE 2.0
39.70
Megane Scenic RT 1.616V 32.10
Megane Scenic RXE 2.08V 37.20
Kangoo Express RL 1.0/1.6 17.91V22.00
KangooRL 1.0/1.6 20.0tt25.10
Trafic Furgao 2.0 Chassl Curto 4x2 28.70
SEAT
Precos
Modelos
Cordoba 1.6
25.00
Cordoba Varlo 1.6
27.50
Iblza 1.0/1.6 21.0024.00
Inca 1.6
18.50

SUZUKI
Grand Vltara 1.616V
Grand Vltara Sport
JimnvWide 1.316V

PgÉ»
38.50
42.8

SUBARU
Impreza GL/RX 4x4 48.00/48.*)
77.JD
Impreza Turbo
62.10
Legacy Sedan 16V 4x4
Legacy T Wagon Outback 75.00
Forester 4x416V/Turbo 64.00/75.00
TOYOTA
fasfc
Camrv Sedan
92.1)3
Corolla Sedan XU/XEI 31.0034.18
BandelranteJbe/Plcape
40.70/40.S)
46.W
HHuxSfl 5 4x4 Cablne Slmoles
47.18
HMux 4x4 Cablne Duola DLX
Hllu«SW48VDirtx) . 88.16
Rav 4 manual'automitico 88.80/71.(8
VOLVO
S-4Q 2.0 Manual
S40 2.0 Automatic
S-4QT4 Automatic
V40 Manual
V40 2.0 Turbo Automatic
S-60 2.0T
S-60 2.4T
S-60T5
V-70 2.4TPremlun
V-70 Cross Countiv
C-70 Cabrio
C-70Coupé
S-8Q2.9
S-80T6 Executivo

I
JaÊ771
781
101.40
78J
113.11
132J
152.11
144.1
156J
157.8
L39J
m

KIA
38.50/51*
BestaFum8o/GS Grand Passaoero
33.34/3ZJt~
BonooRD/RS
Carnival automiUco 77J0
Sportaoe man/aul. 51.04/54.W
SportaoeTuibo Diesel Interooler/Grand 55.33W)il

n
DO BRASIL
10 JORNAL

CARRO

&

MOTO

SÁBADO, Ia DE SETEMBRO DE 2001
FIESTA 1.0-97 cinza c/ar RS
9.900,00 financio Tel.: 2471-5642
2471-5648.
FIESTA 2001 • Okm t. modelos a
tr/fin 48x Tel.:
partir RS 14.200
3970-1445 Strada.
•
I
4
FIESTA 95 pts t + dt raridade.
Ent. de RS 600,00 + 42 parcelas.
Cupello Automóveis Tel.: 39781455/3978-1453.
FIESTA 96 - Azul 4 pts muito novo
entrada + 36x RS 240,00 fixas
aceito troca e carlão Tel.: 25961761
FIESTA 97 - 4pts ar +dh, baixa
km, ent. de RS 600,00 +42 meses,
aceito troca, financio, Cupello Automóveis Tel.: 3978-1455 / 39781453..
FIESTA 98 GL • Excel, conserv.
I.0,4pts, c/ar + dir + conj. elétrico
RS
som, ún. dono,
II.950,00 à vista ou RSpreto.
2.990,00
entrada + 36 x RS 480,00 (fixas).
Tel.: 2201-9597. Barnard Veícu-

GOL 16V - 99/00, básico financiamos até 36x, Tel.: 3369-5160
Estr.
Intendente Magalhães, 336
•Campinho.

GOL 16V 1999- 4 portas branco
ar condic. pouco rodado raridade.
Tel.: 22866715.
GOL 16V 99 - Branca 12.900 gás
básico Tel.: (024) 3365-1088.
GOL I6V 99 • Branca 14.900 gás
ar Tel.: (024) 3365-1088.
GOL 16V GER I I - 00 vinho comTroco financio, Tel.: 2537pleto,
4499 Isio RS 18.900.00.
CORSA SUPER 96 - 4portas, arGOL 16V GERAÇÃO III 2000 • Vicondicionado, alarmo, travas,
nho, 4 porlas, completo de fábrica
som, rodas, pneus novos.
+ CD. RS 18.900 . Troco/ financio
75.000km, Excelente ostado.
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2620-5007. Lekar Veículos.
RS V5®|5'AUT0 M 6 VEIS
Muito
novo.
completo.
solina,
xas, troco Skipcar tel.: nha conferir, RS 10.590,00 Tel.:
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tas, ar, financio, RS 14.990,00
Automóveis.
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co, álcool. 5 marchas, 2® dono,
L SKIP-CAR
completíssimo,
air
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eite
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Confifábrica excelente estado RS
do, único dono, carro novo.
Corsa GL 96 4 pts Compl.
2284-4340.
PALIO 98 WEEK 15 • Preta, ga- Rua Humaitá, 88
Tel,
.2427-0630
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xas. Venha voando! Tel.: 2501- dade, venha conferir, entr. RS EMXBm mec. e docto. gelando
RS 11.500,00 Tel.: 2571- RS 10 350,00 Tel.: 2501-1948 Baok troco financio PALIO WEEKEND • Okm a partir Tel.:2215-8663 /9B44- ff EXgLENTE.ENTR.RS6.960, + 36XRS369.FIXAS ^ v.elet.
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WEEKEND 2000 STILE 16 de fábrica RS 10.200,00 vistoriado
2570-2720 ou 2575-6755 plantão PALIO
to, seguro toai.
mente 191 casa 1. Tel. :2491-5897 4portas
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26.990.00 entrada RS 4.990,00 fábrica RS12.900, troco financio PALIO WEEKEND STILE 99 2284-4340
249,00 aceito troca e cartão Tel.: ROYALE GL 2 Oi 95/95 - Ar cj. Tel.2274-1212
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doct9 ok, Troco financio c/sem enaté 36x. Tel 2.780.00 + 36* RS 728,64 liras PALIO
Financiamos
- Azul ar + vi- 10.900,00 Tel.: 2286-5017.
nada a fazer só RS cinza.
KADETT 2.0 MPFI 97 • Ar cond. cável padrão
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PALIO WEEK 1998 Ent. RS
pago
EP 96 - 04 pts, completo, trada RS 1.350,00 + 18 x RS RS 398,00 fixas, troco ção
GOLF GL 1.8 Ml 97 - Preto aj wtv Íj •
de, RS 3.900,00 financio Tel.: cor cinza, IPVA ok, ótimo estado. Clemente 261 Botafogo Tel.: 975,00 (+) RS 975,00 p/30 dias TEMPRA 95 - Prata 4 pts comple- UNO
2620-5007 Lekar Veículos
RS
9.500,00.
2001.
vistoriado
roda
Ipva
reção
+
Tel.:
2501-1793,
pago JroCo/
2273
295,00
Tel.:
2527-1133.
Tratar
Tel.:9768-5057
2471-5648.
R$12.500
Skipcar,
2471-5642
(fixas).
muito novo RS 10.800,00 ou ent Tel.: 2710-0579 - 2710-5347.
prestações RS 707,00 Tel.: 2543- to+ 36x
GOL 1.0 Ml 98 • Verde rodas som nancio Tel.: 2620-5007
t,eka} WHR ¦
2261-6649. Barnard Veículos.
/2791-0269
4294.
$ 289,00 fixas aceito troca e
RS
10.800,00
confira
1.5 EL 96 • 2p, cinza, lim- 3030 Autosul.
excelente
culos
; . » , |;
lábriCompleta,
MONZA 95 - Verde, ótimo estado, VECTRA GLS 97 - Vinho o mais PALIO
96/96
EP
UNO
2596-1761
cartão
Tel.:
-RS
2266troTel.:
IPVA
Out.
Car
¦
facilito
traseiro,
1.145,00
troco
2000
único
PALIO
WEEK
pago,
Cinza,
1998
pador
SW
ESCORT
c/ar, direção, vidro elétrico, novo do Rio. Entrada + 48x RS co/financio. Tel.: 2620-5007. Le- (+) RS 1.145,00 p/30 dias presta4 portas, ún. dono. R$ DEL REY GHIA 87 - Excel, con- dono, som, ar, vidro elétrico. So- 7852 / 2527-7328/2527-7405.
GOLF GL 1.8 Ml 98/98 - AzbC 85
97 SX 8V ca,
R$11.500 Tel.:2591-7449 /9762- 424,00 fixas aceito troca e carlão kar Veículos.
9.800,00. www.audlveicu- serv.
2pts., 1.6, álcool, ar + dir. + mente a vista. R$15.700 GOL 1.6 GERAÇÀOIII ¦ 2000 cza. direção, excelenteTesfadoWf.? II
R4 839,00 Tel.: 2543-3030 TEMPRA
-Cinza
ções
2543Tel.:
Botafogo.
único
7398 Cristovão.
los.com.br.
grafitte,
Enfuncionando.
elet.
Tudo
conj.
único dono|(atefnio},-<»lf .1
/2579-0592
JGD Veículos Tel.: 2596-1761.
met. ar cond. + dir. hidr. + CD 4 75.000Km.
PALIO 16 V 98 - Excel, conserv Autosul
4 pts., completa 4454.
trada RS 1.350,00 + 18 x RS Tel.:9645-7383
Ipva pago, RS18.500 Aj^o*(*tejj
Tel.:
253819.500,00
RS
MONZA 96 GL - 2.0 MPFI prata, VECTRA GLS 97 2.0 - Gasolina un. dono c/29.000 branco, 4pts, PALIO WEEK SPORT 2.000 -Ver- dono,
portas
Completo
XR3
2.0194
ESCORT
toda
original,
2501-1793,
fábrica,
Tel.:
ta. Te[:3325-6637
(fixas).
•
EX - 2p básica 96/96 verme- 295,00
à vista ou melho 22,900 completa Tel.: verdadeira Jóia, entra- UNO
4 portas, completo. RS
4 portas completo de fábrica completo. RS 17.500,00
fábrica-1948? cd RS 9.350,00 Tel.: 1895 2527-4336.
gasolina,
até 36x. Tel. 2261-6649. Barnard Veículos,
lha. Financiamos
+ 36 X RS 650,00 (024)3365-1088.gás
12.990,00. Tel.: 2463-2727. Ar- vinho
Barão.
2501
lindo carro mec e doct® ok rarida- ent. RS 5.500,00
GOL 1.8 Ml 2000 • 2p, Geração GOLF GL 96 ¦ Vinho lindo ttJSféiT•
Max
+
36
5.980,00
•
Estr.
Intendente
RS
da
3369-5160
Ar
cond.
98
1.8
I/16V
Barnard
ESCORT
2281-4348.
mando Automóveis.
Tel.:
•
IPVA pago. Troco/í- novo ent. + 36x R$ 393,0(riiwÉM*a%,
de troco financio c/ou sem entra- (fixas).
PALIO WEEK STILE 99/00, ti- R4 398,00 fixas, troco. Qalhães. 336 -Campinho.
- 4 pts 1.0 8v 97 -comple. III, completo,
dir. hid. ipva pago 'CD' RS FIESTA
fixas 48x RS Veículos.
Lekar aceito troca e cartão üGD
Tel.: 2620-5007.
nanciamos até 36x, Tel.: 3369MONZA CLASSIC 92 - Cinza da424,00prestações
* % 2622- to branco RS 9.800,00 Tel.: 2710- nancio.
Tei.: 2273- UNO EX - 2p básica 98/98 cin2a. 15.800,00 Tel.: 2613-5233/
los Tel.: 2596-1761.
aceitamos cartão de crédi- PALIO 16V-Advent 1.6 à vista RS 5160 Estr. Intendente Magalhães, Skipcar,
Veículos.
completo painel digital RS
£ZU]'.
0579/2710-5347.
4294.
36x. Tel.: 3369- 1949.
até
Financiamos
Veículos Tel.: 2570-2720 26.990,00 entrada RS 4.990,00 + 336 • Campinho.
¦
7.800,00 ou entrada + 36x RS toou JGD
GOL 1000 95 Cinza bolinha mui- GOLF GLX 1997-Entrada^HjB
5160 - Estr.- Intendente Maga2575-6755
36x RS 1.001,88 fixas confira Car
221,00 fixas aceito troca e cartão
+
36x
ou
ent.
R$
7.800,00
novo
to
23;':
p/3»^^H
(t) RS 690,00 Tel.:
Ihães, 336 Campinho.
JGD Veículos Tel.: 2596-1761.
RS 212,00 fixas aceilo troca e car- 890,00
VECTRA GSI - Completo 94 pre- rozza Veículos Tel.: 2561-8090.
RS 652,00 *5ál' wrí.
tão JGD Veículos Tel.: 2596- prestações
UNO EX 00 - 4 portas ar fábrica
MONZA CLUB 94 - Completo de to, Avant Automóveis, R. São Cie- PALIO 16V - Weekand stille 1999
3030
Autosul.
¦¦¦¦¦I
1761.
.
RS 11.690,00 troco/financio
fábrica, lindo carro, p/pessoas exi- mente 261 Botafogo Tel.: 2527- completa cinza único dono pouco
preta
• Vinho 21 dono ro- GOLF GU 2.0 - 96 verde corâW"^ \ \
Barão do Bom Retiro 2574 Grajau
O menor preço. Confira. 1133.
SX 9lS^
rodado troco/financio RS
1000
1
97
GOL
gentes.
A—rf^faitpm
^-7 .
financio. Tél.: 2537*4499'
Tel.: 2577-6263 Malson Veículos.
Troco/financio. Tel.:2427-0630
das tco/fin. RS 9.600,00 Tel to,Isio Troco
CYCINZA^M«ouna,
• . •1"^.
VECTRA GSI 16V 94 complelo 20.500,00 Tel.: 2569-8797/ 2284- m^CINZAGRAFITTE,4PTS.,COMPLETO,
RS 15.500,00. !
• Cinza metálico ga- 0 UNICO DONO. ENTR. RS 8.980, + 34 XRS 398, FIXAS _1 2581-0045.
MONZA GL 2.0 EFI • 95 4pts, azul novíssimo RS 13.800 . Troco/ fi- 4340.
EX
99
UNO
'
completo RS 11.900.00 financio nancio 36x. Rua Humaitá,88. Tel.: PALIO 1997 - EL 1.5 4p completo
solina imperdível mec. e docto. ok
GOL 16V - 4 pts geração!!! a partir GOLF GLX 2.0 98 Completò
+ 36 X RS 398, FIXAS
Tel.: 2471-5642 2471-5648.
2533-4499. Isio Automóveis. 13.980,00 Nanda Automóvel Tel, ff UNICO DONO. ENTR. RS 5.980,
17.900 tr/tin 48* Tel.: 3970- CD único dono.poflco rodacto,jM*
troco financio c/ou sem entrada LSKIP-CAR
RS
celente estado R$ 15.500 Troca/ ». ]
2595-5957 2593-4702 2591-0181 L SKIP-CAR
1445 Strada.
2273-4244 prestações fixas 60x R$ 182,91
MONZA GLS - 94 azul completo Aberto domingo
36x. Rua Humaitát ,
cartão de crédito J.G.D
|V_ kipcor.com.br/ aceitamos
4portas RS 10.900,00 Tel.:. VECTRA CD 94 - impecável pou- PALIO 1998 - Entrada RS 745,00
GOL 16V - 99 branco completo, financio
ou
2570-2720
Tel.:
Tel.: 2537-4499. Isio Automévpia.*
Veículos.
Tel.:
2537-4499
2571-5390 9979-1141.
financio,
Troco
co rodado, completo, aer, direção, O) RS 745,00 p/30 dias presta FC
neste
especial
domingo
• , .
Aberto
2575-6755
plantão
Isio R$ 13.500,00.
freio ABS vidros, travas elétrica, ções RS 540,00 Tel.: 2543-3030 2597-413'
MONZA GLS - 95,4 pts., comple
domingo não perca.
Autosul.
co- Tel.:2273-7291 /9672-5474
GP; R. STONES - 95, branco
to fábrica, carro para quem
som, Troco financio, Tel.: 2537nhece, super novo, troco, financio
4499 Isio RS 9.900,00. .
36x fixas, plantão sábado/domindas
Show
go Tel.: 2501-0168
?r> 290,
LOGUS GLI 95 - Excel conserv. ar
12.500,
Agora sim finalmente, você vai®
condicionado vermelho Ipva pa
<19(1,
.CarS
2
ti
INTERNET
portas,
MONZA GLS 95 20faróis• 4 regulá14.750,
RS 8.900,00 à vista ou ent. R$ *
verdadeiramente comprar seu|p
completíssimo, + o mais novo do
1.650.00 ent. + 36x RS 399,00 (li-,
!>().
1
2!»
1
.790,
2
vei3, único dono. 11.980,00 é raritud
xas)Tel.:261-6649BamâidWC.' |
VW Okm pela internet pagando
Rio. somente RS
291),
1
B
nnwrnmi
20.890,
Tel.: 2501-9000 PARATI - 99 ¦ CL. 16 M. l.-Ar» ,
20%
dade mesmo! EntradaVenhade voan
realmente pelo preço de custo,J
23 490,
saldo em 36x fixas.
—JcW»If
4 portas azul valemet.« ,RÍ »23.200,
Rua Ana IM, 9K> • BmRci/RJ direção
dolTel.: 2501-9000.
pefacilito 3«x
180.000,00
29.79G,
exemplos:
veja alguns
16.900,
ver Revenda Veículos* Tel/: r\
Siivuim I i!
novo,
¦ Fac 841-1447 na2539-009&'
MONZA SL 1.8 - 88 prelo
2539-6990.
R$ 5.900.00 financio Tel.: 2471r _
5642 2471-5648
L
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SÁBADO, l9
la DE SETEMBRO DÊ
Dfi
BRASIL
10 JORNAL DO BRASIL
20QJ;,,
MOTO
SABADO,
CARRO & MOTO
J2
jgi
;—~
CIVIC SEDAN EX 98 - 4
_-—
Enliada R$
RS
HONDA HONDAmecânico
QUANTUM 99 •¦ Enlrada
mecfinlco super novo • ar
1.145.00
30
portns portas23.500,00
1,145 00 (+) RS 1.145,00 p/ 30
vidros
Vidros air bag
bag
Tel.:
¦—V
•
dias prestações
¦•
i•'¦"¦¦¦"
B$RSlindo troco/ lac.dir. Out
B31.00 Tel.:
orestacdes RS 831,00
Car Tel.:
2543-3030 witOBul.
2206-7052/ 2527-7320/ 2527Depois, ligue
Pesquise onde quiser.
n .8, C0MPLETÍSSIM0, BC0., COURO, UNDOT^I
7405.
pra
gente:
quiser.
gsgggg
ZZt^.^
95 2.0 GLSI Azul,
QUANTUM
jSSSW
'ÚNICO D0H0.,
MS. RS
R$
PB
f""
-HUNDAY
•HUNDAY accent 95 prata complecompleta * ABS.
j6iA, TROCO/FINANaO
TR0C0/FINAHQ0
DONO., VERDADEIRA
VERDADtIRA JÓIA,
#UNIC0
gasolina,
cornplegasdina^complata^14.990,00. Tel.: 2483-2727. Arto de fab. 4pts único dono
mando
Automóveis.
m°nd°'A^°""i>°13,
M
RS9.900,
Rua
Humalti
00
tel
B—
2537-4499 financio até 36x Islo
JBSm QUANTUM 97 • Family azul met.
autom oveis
completls. excelente estado RS
^
FC
HYUNDAI ACCENT • 95 prata kvnW'
15.200,00
Tel: 2266-5017.
2597-4131
Garantimos
financio,
Tel.:
completo,
Troco
mais
vantagens:
si^LM
Garantimos
vantagens:
QL 2.01
2537-44991810 RS 9.900.00.
ÍKRATI 1.6V 99/ 99 • Ar travas QUANTUM
PASSAT 1.6 TURBO RENAULT CUO - 97 ar
• Completo, clntaxas, todos os modelos e cores eeumbrinde
um brinde especial.
illtr.|4 portas novíssima RS 94/95
menor
especial.
menores taxas#
-PM%S9ATuiiecoTUd5nBo°
-95 -99/99,
preço,
preco,
único dono, condicionado,
somHYUNDAI ACCENT -95
iSr^S
SKSXftSl
estado.
esiaoo.
¦VEHSnHlfVimVnMPfMSlVflVPHfVIVMfWsnfmVVIVVVfM
•'
za,
excelente
excoiema
rixcS^o
16
Tel.:
2566-1192.
300.00
w
25681192
*a
Efl'SF"1
1d.a00.00
direção
Vlcompletiaelmo fábrlcompletfsslmo
vlar
cond,
Mbrl- unlco
dono. estado
dlrecto
único dono,
e.tado de
Tel.:9236R$11.000
¦'.iv.-.710"
¦UHBMllll|BIUiUBlUB91U|llU|lUUBMIiUlllllnUl|l^| dro»
meWiica, ™*
ca,
f*RATI 1.8 -• 91, cinza metálica,
branco,
couro,
toe
travas
elétricas,
o
ewtrlcas,
ca,
Okm,
PMWT11.8
Okm,
troco
finando
droí
tlnanelo
mou«<o
rodai,rodas, som,
tmmw
revlsada com garantia,
garaniia,« 7160/2267-4710
verdadelra confira, R. Pinheiro
de do original, verdadeira
Plnhalro
torn, preço
g*K*na, revisada
prafo de
entr. RS 1.600,00
GL 93 • Excel, conpuüllnda.
R. Pinheiro
Okm,^troco,
Plnhalro jóia, Igual Okm,
Guimarães, _10^BoUj
troco, Qulmaritot,
ocaslio, R.^
106 Bota36 » RS 260,00 fixas, troco, plan- QUANTUM
a^RjIeb.OOiixas,iroco'plan*
flU*MT^i.|lg^
|
dir.
+
liónlx
c/ar
+
dono,
serv.
ún.
financio
36x
fixas.
Bota|6ia,
fogo
Tel.:
106
Gulmaries,
2226-6640
k>- «ábado/domlngo Tel.: 2501- ga leve, p. rodado. RS 9.900,00 à
fogo Tel.: 2226-6640 Sklpcar, Tel.: 2273- Deslgn Motora.'
ocMifto,
|1é6J Show daa Marcas.
vista ou RS 3.350.00 + 36 x RS
^
Deslgn Motora.
RENAULT CUO RT - 1996, ú. &
2M< 17,13
1)0
¦¦I
HYUNDAI
*RAT11.6 91 - Prata muito nova 390,00 (lixas). Tel.: 2501-1743.
PEUGEOT 106 998? •- Branco comfábrica, Hn(Wt
comptetlJnw^liff
fcjf
com- no.no, completíssimo
ELANTRA GLS
QL8 951
95/ 95 PEUQEOT106
Bamard Veículos.
HYUNDAI
¦UM
ver compra RS 6.090,00 ou BaSvelculos16'1'
5Mw^praPRjaeSoO™
¦.
,•
simo, RS
R$ 12.500,00 troco/finanAl
fábrica,
único
troco/finanAf
fdbrica,
unlco
-P/"^
•
dono
RS
•
R$
8irro,
BB
pleto
ts
ve/
trioI
Branco
completo
ar/
ar/ve/trio/ts
ploto
lixas
nttada
+
189
00
fixas
.
36x
RS
109.00
inltlda
09
2.0
13.990°°
Tel.
:
2568-2776.
69
GLS
12.400
Troco/
2566-2776.
«
QUANTUM
financio
36x.
Rua
r$
linancio 36«.
nha/mrtns
5551™..
Tel.:
gralile
l%9
,«H1„ JGD
in'n Velcuv«ir„. QUANTUM
grafite
Jy
W
non
no
12.400
RS
10.000,00
abe/rodas
4
troca e« cartão
lOtMó
prolan
portas
linanclo
completa RSRt 6.500,00 financio
Humailá.86. Tel.: 2537-4499. Islo
Wo
Tel.:
2431-5608.
.
^1^
D--.^II
T™2431-56«8
HumalU,88.
SmiSl
2596-1761.complete
HW;
Automata.
-4
2471-5640.
RENAULT
CLIO
2471-5646.
(_)
RT
1.6
99/99
Tel.:
2471-5642
Automóveis.
Aberto
domingo
domingo
RENAULT
Brasil
tMciSII
do
CIO
vendido
POctlS
VenGlQO
O
mais
,cnJ
Un!rin,
n,
,
,
.,
^
•
•
.
HYUNDAI EXCEL 1.6 94 4 porbanco
ARAT19191 GL 1.8 Vendo, banco
58
HYUNDAI
iARATI
verde completo
complelo novíssimo
novlwkno
por- PEUGEOT
ncimcnT
cnnAu porlas
Tno
qci
l
I 11\
I* •
portas
106
SELECTION
SELECTION
• Verde
™^
ODCIOnaL
QUANTUM GLS 2.0 95 -Verte
RS
65.00
R$
65.00
pEUf|°T
tas
ar/dh.
troco
facilito
tacWo
hicaro,
leiro, bagageiro. IPVA pago QUANTUM
RS
15.250,00
15250,00
troco/financio
Tel.:
trxSlinando
•2001 Zero Km IPVA e emplaca- 2224-2390/ 9989-4458
laDf C8
ft
las Tel.:
ar-COndlCIOnadO de fábrica
Opcional: ar-condicionado
metal completa som RS 10.000,00nwMom^amRtlOMIM)0
Flnando par2431-4560 Oluap.
9001,
Tel.:2431-4560Otop.
tp,RtRS 6.300,00. Financio
9969-4450 Parts \MVWpar?
R$ 15.500,00 Tel.:
mento
pagosTijuca.
^^^w"5MojS?TW:
2224-2390'
I. Rua Sâo Francisco Xavier, Tel.: 2613-5233 2622-1949.
colos Glória.
.
90/90
cinza
3.0
LAGUNA
V6
24V
2264-5680
Tlluca lei : 2234-6200
2234-6200.
|; 34/140
¦
bag
duplo
bco.
automático
alr
automdtlco
air
Completa
Complete
GLS
89
69
QUANTUM
RENAULT
•
Brinco
CUO
RT
Branco
97
PEUGEOT
205
Unlco
dono
XST
^.1*0!?UCa„
XST-Único
dono
NRATI CL - 97, prata, com/ar, fábrica fino traio RS 5.900,00 Tel.:
couro 20.000Km RS 30.000,00 completo azul met. super econò- completo fábrica RS 11.900 . Tro:
.....||-r-1jfljfSSSSSS^ "n,-,
mçõflinancio,
13.790.00Tel.: 2501-1946
PMO/nnancio, RS 13.790,00lei.:
Tel.: 2431-5606.
Barão.
2501-1948BarSo.
" "" T' '
financio 36x . Rua HumaHá,
finando
HumaHA,
mico
mlco 95 RS
R$ 7.950,00 Tel.: 25302538- co/60. Tel.:
Tel.:2431-5606.
2537-4499. Isk) Aulomó1895
1695 2527-4336.
2527'4336Corsa
1.6-Mod. 98 comCorsa Milenium 4 portas, Corsa
quantum Mlmi 1.8-Mod.98comQUANTUM
LnnaBluef,Ve<^,iittflHB
veis.
Aberto
domingo
veis.Aberlodomingo
1T1^™|9,°Au,omi'
branca
flip?1,1.
nil.
Ill
^
SSncLi
6
aarbranca
C/ar
MH
1.6
97
CL
1;6i?7^c/ar
R$
:.
unlco dono RS
PEUGEOT 206 2.000 • Praia
Prata soART4)IAJMA|II«
c|n20 único
JJUPI
_
.
_
g . ...
D,ela cinza
13.000,00 pleta
BWMeestado
afmte estado RSR$ 13.000,00
troIraleil completo
complelo único
15.500,00
unlco dono 0.000
6.000 Km MffVVIflWfVVVm'
,5.500,00 conservadlsslma
GL
(jL 21 fSSTRSE7LugareS,AulOmttCa,
MlleniUITI Sedan
e Astra,»
Milenium
portas
lell Tel.:
fB _SMe
.88286-5017.
portas
2224-2390/
2224-2390/
2286-6715.
Tel.:
Tel.:2286-6715.
co/financio
r"'
i ftjjP86-50'7
GMrla.
Velculos Glória.
m§ri^CM.8
Branco 9909-4450
96 - Branco
BATI CL 1.6 MlMM8^
9969-4458 Paris Veículos
PEUGEOT 200
206 SOLEIL 1999
1999 UyjJUkiillUA*ittH
mota fiscal <lo tál»rica
custo <la
AfD^WOSeTmaS
Siír/direçâo, único dono. Pou- QUANTUM Ml 1.0 90 • Ar cond.
•Branco
completo 7.000 Kms est.
Sedan 98 RXE 2.0,
mo RS 15.900. Troco/ financio direção
AU'° Tel.:
okm RS 20.500,00 MG
M° Auto.
Te'"
Aí Cond., Direção,
unlco do38.000Km único
dir&jflo trava 30.OOOKm
Tel.: 2537- nono^RS
kí Rua Humaitá.88.
Hum^i.eO^Tel'"253"
$to.
2539-2080.
|j
—I
/k
1
2539
20M0'
5
00'
0
0
2264-5680
RS 10.600,00
EMtltOO, RodaS,
16.800.00 Tel.: 2264-5680
Preços imbatlveis
Autom6veis. Aberto do- Tijuca.
W, Isk) Automóveis.
PEUGEOT 206 SOLEIL 2.000
2 000 TrfO
j^lslo
GLkmttJfr(fchrs
•Verde
completo ú. dono raridade
*RATI CLI 1.6 90 - Praia, 2p. QUANTUM Ml 2.0 - 1999 RS
RS
21.500,00
MG
Auto.
Tel.:
completo + cd, IPVA pago. Con- 1.195,00 (+) RS 1.195,00 p/30
2539-2080.
"Completo
20i9OO;ÚO''
4.100,00 MOÍtt "*d38iB2:
Tel.:
PEUGKr
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2.500,00
491,38
Air
Bag,
Ar
Cond.,
Baa
ArCofld
RENAULT
Sedan,
cinza,
completo,
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2.500,00
•
484,83
Ar/DlrepSo
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R$10.000, troco finangkralé"3<lx
financier alfrSGx
Isio
BREAK
01/
01
PEUGEOT
Automóveis.
2537-4499.
Automiveis
PEUGEOT
2537-4-199.
306
01/01
RSIOOOO.
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revisões
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novíssimo
unico dono nov(s8imo
•Completo, 4portas,
rati- SANTANA
unico dono ô6 raribag
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<m 1.1.8. 8n •- 2* Portas
JSIMflRBM
GURGEL83X-12TR-BoniestaVV^OanniShD/vKcRRQ
Elétrico, ABST
SANTANA 85nr GL
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revisado.
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básico venha conferir
conlerir R$RS 4.890,00
4.890,00 PLArfLLflUURMUHEkJI
co,co, a/c troca. RS 3.900,00 à& vista.
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revisões
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troco
menor
valor,
RS
26.000,00
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1.800.00 +t 36 xxRSRS 373.95. Lepreço.
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12.000km.
completo
prata
lindo,
oferta
RS
entr.
Completo.
duplo
R$
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4pis, 2®2« dono, c/ar +t dir.
dir.»+ cdcd ^SSSSSSS^ mola
92 prata
orata metálicp,
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10.990,00.
Tel.:
2463-2727.
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Variação dos aluguéis
Faz-se a trégua entre inquilinos e
De um apartamento de 3 quartos
proprietários de imóveis no Rio de Jados
da
neiro, como resultado
queda
Comprido
Madureira
14,74
Tijuca-Rio Comprido
valores dos aluguéis no primeiro semestre de 2001. Os índices vêm das
pesquisas do Secovi-RJ (o Sindicato
da Habitação), com base nos classifi5^2
cados de jornais de grande circulação.
Com tanta oferta de imóveis na cidade, administradoras intermedeiam negociações para evitar que proprietários fiquem com apartamentos vazios
e inquilinos não desistam do bem.
-7,77
-8,63
Em alguns bairros, como Flamende
caiu
mais
aluguel
o
e
Catete,
go
20%, comparando janeiro e julho deste ano. Para a maioria dos inquilinos,
com contratos de 30 meses, os reajustes previstos podem acabar ultrapasmai
abr
mar
fev
jul
sando os valores ofertados no mercajun
mai
jan
abr
Jul.
mar
jul
fev
jul
Jan
jun
jan
do. Branco no preto, isso significa que
muita gente pode acabar expert em
mudança. De casa, é claro. Para evitar
a evasão, o único jeito é colocai' na
Variação dos
balança prós e contras. E, chegar a
aluguéis em um
uma solução que satisfaça os interesses de todas as partes.
apartamento de
O Secovi verificou que a queda do
2 quartos
aluguel não está concentrada em uma
única área. Os preços caíram tanto nas
Santa Teresa/Gloria
zonas Sul, Norte como na Oeste. De-8,11%
com
uma
e
¦
:
¦
,
Catete,
de
Flamengo
I
V
pois
queda de 21,43% nos apartamentos de
Ilha do Governador
três quatros, o bairro que teve maior
-4,06%
índice de redução nos preços do aluguel foi Madureira, com menos
8,63%. Logo depois vêm Barra da TiJardim Botânico
-0,3%
juca e Recreio dos Bandeirantes, com
um percentual de 4,97%, e Tijuca e
Rio Comprido, com 3,74%.
Ranking - No ranking dos apartamentos de dois quartos ficaram Santa Teresa e Glória, com baixa de
8,11%; Ilha do Governador com
Flamengo-Catete
Barra-Recreio
Barra-Recreio
Flamengo-Catate
4,06% e Jardim Botânico 0,3%. Vale
lembrar que a análise dos preços foi
9,84
feita com base nos valores médios cobrados no mercado.
De acordo com Ruben Chindler,
diretor da Chindler Administradora, o
percentual de reajuste anual cobrado
para os cerca de 1 mil imóveis administrados pela empresa varia entre
"Por
15% a 20% do valor do aluguel.
ocasião dos reajustes, procuramos negociar cada caso levando em conta as
condições do inquilino e, sempre que
possível, encontrando uma saída sa%
tisfatória para ambas as partes", diz.
-21,43
721,43
Alguns fatores são observados
mai
abr
mar
Jun
fev
quando se faz a avaliação das condimai
abr
mar
fev
fev
jun
jul
janjan
jan
ções econômicas dos inquilinos para
se estabelecer os valores do reajuste.
Fonte: Secov-RJ
"Em
geral, as negociações de aumento de imóveis mais novos de até cinFelipe Varanda
co anos - são bem mais fáceis. Em
vazio. O alto valor do condomínio e
também sobre o tempo em que o imócontratos recentes, supõe-se que os
das taxas me levaram a pensar mevel permanecerá vazio", acrescenta.
inquilinos tenham melhores condilhor. Não posso me dar ao luxo de
Por sua vez, os custos dos encarções econômicas. No entanto, com as
manter um imóvel fechado", diz Paficam
locações mais antigas acontece o
gos condominiais e impostos
trícia.
do
a
responsabilidade
sob
oposto. Principalmente, quando o
proprietáGanhos - Segundo Daher, se
o
inquilino
decontrapartida,
rio.
Em
bem em questão está alugado por
fossem levados em consideração os
ve pensar nos gastos com a mudança
mais de 10 anos", explica Chindler.
índices de reajuste contratual, esse
e a eventual adaptação de seus móNa opinião de Francisco de Moura
'IK
mesmo imóvel deveria estar sendo
veis ao novo ambiente a ser alugaRibeiro, diretor da Protest Adminisa
de
R$
900
uma
faixa
alugado
do", explica Nogueira.
por
tradora de Imóveis, a principal causa
"Visto
.<vV- <
R$ 950.
Davi Daher, proprietário da Expan
por outro ângulo, a
da redução dos valores do aluguel no
negociação foi positiva para todos.
Imóveis - vencedora do Prêmio Top
Rio é a oferta excessiva de imóveis na
Um imóvel vazio gera despesas coEmpresarial 2001, na categoria atenfaixa entre R$ 200 e R$ 1.200. A retomo condomínio, IPTU etc, que são
dimento - acredita que o mercado fimada do imóvel depois de 30 meses
arcadas pelo proprietário.
nanceiro encontra-se num momento
de contrato também é uma con"Ninguém tem dinheiro
"Há muilado
impasse:
de
Quem experimentou o outro
seqüência desse fenômeno.
"Mudei
Fleming.
foi
Érica
moeda
da
comprodeterminados
assumir
do
hoje
to mais imóveis disponíveis
para
missos, ainda que isso represente
para um apartamento de quarto e saque há 10 anos. O grande desafio das
Ia em Ipanema. Meu contrato era de
uma despesa de primeira necessidaadministradoras é atender o mercado
30 meses com reajuste anual. Pagava
de, como é o caso do aluguel."
e os clientes", afirma.
R$ 450 e com o reajuste passou para
é
imóvel
Na hora de alugar um
Quando há necessidade de negoR$ 522. Quando estava para vencer o
da
renda
a
considerar
fundamental
ciação, Clóvis Nogueira, gerente de
novo reajuste - o aluguel passaria
futura
uma
e
fazer
família
de
Administradora
locação da Protest
previsão
"A renda
para R$ 600 entrei em acordo com
Imóveis, garante que a empresa funpara reajustes e correções.
i^R«
a administradora", conta.
deve ser pelo menos três vezes maior
ciona como uma intermediária, orienNas proximidades do apartamentando ambas as partes quanto às conque o valor do aluguel. É por essa ra"Constantemente
inquilina haviam unidades com
to
da
os
valores
zão
dições do mercado.
praticados pelo
que
mais em conta. Por isso,
aluguéis
se
imobiliário
mercado
o
inem
com
situações
lidamos
precisam
que
reduzir a multa rescisótentou
Érica
contrário,
realidade.
Caso
adequar
à
índo
incidência
a
não
solicita
quilino
ria junto à administradora. Quando
a oferta continuará crescendo inverdice de reajuste contratado no alusoube que teria de arrumar uma ousamente proporcional à procura.
guel", diz ele.
tra pessoa que ficasse com o imóvel
aconteo
Foi
Negociação
exAvaliação Clóvis Nogueira
que
Maneia,
Patrícia
ceu
com
(para não ter que arcar com os encara
administradonesse
caso,
proprietáplica que,
ria de um apartamento de três quargos do contrato), ao preço de R$
ra avalia se o preço oferecido pelo in490, Érica propôs à administradora
tos na Tijuca. O imóvel estava alugaquilino está adequado ao valor de
uma nova negociação. Desta vez, pado há dois anos por R$ 850,00. Comercado. Depois, analisa a qualidade
ra manter-se no imóvel. Resultado:
continuar
não
mo
o
inquilino
da locação, ou seja, se o inquilino, no
poderia
acordaram o aluguel em R$ 450
valor,
o
aluguel
o
mesmo
coríi
seus
cumpriu
curso do contrato,
pagando
mensais, congelados por um ano. ToR$
reduzido
e
negociado
dafoi
dos
e
obrigações."De
para
posse
prazos
dos saíram ganhando. Enquanto hou700,00. "Preferi negociar o valor do
dos, podemos orientar o proprietário a
Érica
£rica Fleming: negociou com a administradora e ganhou
ver oferta, vale a pena pechinchar.
aluguel a ficar com o apartamento
aceitar, ou não. o pedido, alertando-o
J
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ACHEI

IMÓVEIS
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LOCALIZAÇÃO

tipo qts. mf

tel.

priço

Rio de Janeiro
2268-7742 58.000
Aplo. 2
ANDARAl
2268-7742 73.000
ANDARAl Apto. 2
2522-5420 160.000
ANDARAl " Casa 4+ 2268-7742 13o7boo"
Cobl. _
ANDARAl
9639-3138 160.000
ARPOADOR" _
Apia
2522-6959 540.000
ARPOADOR Cobl.
2505-9238 58.000
BAIRRO DE FATIMA Aplo. 2
2495-7439 139.000
Aplo. 1
BARRA DATIJUCA
2469^6899 185.000
Aplo. 2
BARRA DA TIJUCA
Aplo. 2
3325-0694 195.000
BARRA PA TIJUCA
2495-1789 200.000~~
BARRA DA TIJUCA Aplo. 2
Aplo.
977B-3085 220.000"
BARRA DA TIJUCA
9343-64"ao"
6.290
BARRA DA TIJUCA Aplo. 2
9343-6480 6.290
BARRA DA TIJUCA
Aplo. 2
Aplo. 3
BARRA DA TIJUCA
2545-0856~ 340.000
3325-0694 _ 330.000
BARRA DA TIJUCA Aplo. 4+ Casa 4+ 2441-9448 530.00(7
BARRA DATIJUCA
BARRA DA TUUCA Casa 4 i M2 2512-6220 700.000
2294-9899 "~"900.000~
BARRA DATIJUCA Casa_4+ ¦
7845-7512 "520.00(7
Cobl. BARRA DA TIJUCA
"242A5891 470.000
BARRA DA TUUCA _ Terr~^-~"
BOTAFOGO
Aplo. 1 ^
7845-7512 mOOO"
BOTAFOGO
_ _ Apto_ 1 __ 2553-4818 113.000
BOTAFOGO
Aplo.
2553-4818 117.000
Aplo.
•_
2226-3942 ~138.000
BOTAFOGO
2557-1728 78.000
Aplo. _
BOTAFOGO _
"2553-48lT~ 79.000
BOTAFOGO
Aplo. 1
BOTAFOGO "
Apto. _ 1
2265-4396 90.000
2265-4396 95«)0
BOTAFOGO _
Apto. 1
¦
BOTAFOGO
Apia" 2
2553-4818 __10a000_
BOTAFOGO
2226-3942 108.000
Apto. 2
BOTAFOGO
2246-5267 120.000
Apto. 2
BOTAFOGO
_
Apto. 2 "-- _ 2553-4818~ 145.000
BOTAFOGO Apto. 2
2226-3942 147"000~
2556-0291 160.000
BOTAFOGO
Apta 2_ 2553-4818~~T60.000
BOTAFOGO _ _ Apto. 2
BOTAFOGO Apto.
2226-3942 " 170.00(7
BOTAFOGO
2257-2584 1807000
Apto.
BOTAFOGO
Apto. 2' ¦_ 2226-3942 ~~t9ob00
BOTAFOGO
255?«T8lF ^Taooo"
Apto.
BOTAFOGO
Aplo. 2 _ -_ £765-0331 225.000
^343^6480""
BOTAFOGO
4.000
Apto. 2
_
2540-8130 125.000
BOTAFOGO
Apta" 3
BOTAFOGO Aplo.
2226-3942 170.000
2553-4818 175.000
BOTAFOGO
Aplo. 3
2553-4818 ii5"l)00~
BOTAFOGO
Apto. 3
2553-4818 200.000
BOTAFOGO
Apto. 3
BOTAFOGO
Aplo.
3
_ _- 2553-4818 200.000
_
2541-2227 220.00(7
BOTAFOGO
Apto. 3
BOTAFOGO
Apia. _3
"2553-4818 ^240.000
2539-4865 285.000
BOTAFOGO _
Apto_ 3^
"Apia
2512-3322
290.00(7
BOTAFOGO
3
~3
2237-1118 320.000"
BOTAFOGO
Apio.
BOTAFOGO __Apto^_3
2548-7272 330.00(7
BOTAFOGO
Apto.
2226-3942
365.000
_
-" 2548-7272 ~280.000
BOTAFOGO
Cobl. 2527-7178 "78000(7
BOTAFOGO
Cobt._ - _
CATETE
AploL _1 J)857-7637__ 75.000
2205-5583 1~30"000
CATETE
Aplo. 2
_
CATETE Casa
_- 2553^1?" mooo"
-_ 2557-1728 3<700(7
CATUMBI
Casa 3
CENTRO
Apto. 2~_- 2246-5267 62.000
2553-4818 65.000
CENTRO
Apto. 2
2220-3137 75X30(7
CENTRO
2
2262-377? 20,00(7
CENTRO
_ ;
2471-0536 110.000
COELHO NETO
Casa 3
2471-053(7 123.00(7
COPACABANA
Aplo. 1
2255-9302 145.000
COPACABANA
Aplo 1
2625-3797 150.000
COPACABANA
Aplo. 1
9223-4184 751100
COPACABANA
Apto. I
552-0211 75.00(7
COPACABANA
Apto. 1
2512-6220 78.000
COPACABANA
Apto.
1
~Apta
2244-9695 7000(7
1
COPACABANA
9294-0754 85.000~
COPACABANA
Apto. 1
2545-0420 125.000
COPACABANA
Aplo. ~~~22
2513-8348 128.000"
COPACABANA _ _ _Apta
2545-0420
130.000
COPACABANA
Apto.
2
~Apt'o7 "2"
2521-6433 138.000
COPACABANA
COPACABANA Apto.
3813-6539 140.00(7
COPACABANA Aplo.
2236-3807 145.000
2246-5267 145.000
COPACABANA
Aplo. 2
2540-8130 145.000
COPACABANA
Apio. 2
2522-4896 145.000
COPACABANA
Apto. _2_
3813-1248 150.000
COPACABANA
Apto."" 2
2236-1520 ?50.000~
COPACABANA
Aplo" 2
COPACABANA
Apto. 2
2522-6959 150.000
254(70060" 1sil)00
COPACABANA Apto. 2~
COPACABANA Aplo.
2236-3807 "TkToQo"
2522-4896 160000"
COPACABANA
Apto. 2
COPACABANA Apio. 2 _M17 2512-6220 165.000
2545-0420 170.000
COPACABANA
Apto. 2__
2522-6959 180.000
COPACABANA~
Apto. 2
2246-5267 250.000"
COPACABANA
_ Apta~"~~2""~
9761-3500 270.000
COPACABANA
Apto. 2
2549-1760
COPACABANA
Apia 2
934^6480 305.00(7
4.000
COPACABANA
Aplo.~"2
2545-5100 170.000
COPACABANA
Apto. 3
COPACABANA
Apto.
2236-3007 l70.000
2548-2850" 178.000
COPACABANA
Apto. 3
2236-1520 180.00(7
COPACABANA
Apia~17~
2529-2807 180.000
COPACABANA
Aplo. 3 _
2246-5267 185.000
COPACABANA Apto _3
2540-8069 190.000
COPACABANA
Apto. 3
COPACABANA "
Aplo!
2522-6959 190.000~"
2547-8741 200.000
COPACABANA
Apia 3_
2554-5533 200.00(7
COPACABANA
Apta 3
2547-2181 210.000
COPACABANA
_ Aplo. 3_
-_ 2522-4896" 220.000
COPACABANA
Apto. 3
_
COPACABANA Aplo" 3_ -_ 21-22959210 220.000
COPACABANA
Aplo.
2553-4818 220.000
COPACABANA
Apto.
2511-3328 230.000
3813-1248""" 230.00(7
COPACABANA ""Apto".
Aplo. 3
COPACABANA
-_ 2521-8050 230.000
COPACABANA
2236-1520 240.000
Aplo.
COPACABANA
Aplo.
2547-2181 290.000
2236-1520 300.000
COPACABANA _
Aplo. 3
-_ 2545-0420 330000"
COPACABANA _
Apta
2548-2850 360.000"
COPACABANA
_APt0_~ 3
2522-6959 380.000"
COPACABANA
Aplo. "33
2236-3807 380.000
COPACABANA
Apta
COPACABANA
Aplo
"2236-3807 430.000
COPACABANA Apto.
2255-2491 650.000

LOCALIZAgAO

EE

N

TIRO QT8. REF TEL. PREgO LOCALIZAQiO
TIPO 0T8. REF TEL. PREQO
COPACABANA
Aplo. 4+ A4/010 2239-5499
IPANEMA Aplo. 4+ 2522-6959 780.000
US$1200.000
IPANEMA
Cobl.
2255-9302 450.000
COPACABANA Apto. 4+ 21-22959210 250.000 IPANEMA
2548-7272 550.000
Cobl.
COPACABANA
2257-2584 280.000 IPANEMA
Apto. 4+ 2255-9302 550.000
Cobl.
COPACABANA Aplo. 4+ 2236-3807 300.000 IPANEMA
- ""2545-0955
2522-6959 680.000
CobE
700.000
COPACABANA Apto. 4+ 2540-8128 300.000 IPANEMA
Cobl.
COPACABANA Aplo. 4+ 2255-9302 400.000 IPANEMA
2523-6515 800.000
Cobl.
COPACABANA Aplo. 4+ 2548-2850 400.000 IPANEMA
2294-9899 800.000
Cobl.
COPACABANA Apto. 4+ 2512-6220 450.000 ITANHANGA
Casa 4+ 2522-1941 1250.000
COPACABANA
2469-6899 500.000 ITANHANGA
Aplo. 4+ ~
7845-7512 110.000
Terr.
COPACABANA Aplo. 4+ 2227-1887 530.000 ITANHANGA
Torn
2431-6161 285.000
COPACABANA
Aplo. 4+ 2522-6959 600.000 JARDIM BOTANICO
Apia
2529-2807 235.000
~Apio"
COPACABANA
Aplo. 4+ 2545-0942 650.000 JARDIM BOTANICO
2556-0291 320.000
~~t -COPACABANA Casa 4+ 2267-0907 280.000 JARDIM BOTANICO
Aplo.
2511-6183 380.000"
COPACABANA
2267-0907 280.000 JARDIM BOTANICO
Casa 4+ 9177-1310 1100.000
Casa 4+ COPACABANA Casa 4+ 2267-0907 260.000 JARDIM BOTANICO
Casa 4+ 2547-'637T~"3000.000
COPACABANA Casa 4+ 2256-1390 360.000 JARDIM BOTANICO
2545-0856 345.000
Cobl.
COPACABANA
2522-6959USS120.000 LAGOA
Cobl.
Apto.
2540-9172 340.000
COPACABANA Cobl.
2545-0420 400.000 LAGOA
Aplo.
2570-3052 260.000
2294-4415 450.000 LAGOA
COPACABANA Cobl.
Apto.
2522-6959 270.000
COPACABANA Cobl.
2548-2850 500.000 LAGOA
Aplo.
2522-6959 273.000
COPACABANA Cobl.
2545-0420 550.000 LAGOA
Apto.
2540-8128 280.000
COPACABANA Cobt.
2547-2181 650.000 LAGOA
Aplo.
2246-2106 260.000
COPACABANA Con],
2256-1390 50.000 LAGOA
Apto.
2522-6959 310.000
2231-8489 65.000 LAGOA
COPACABANA
Conj.
Aplo. 3" ~2294-9899 315.000
2547-2181 85.000 LAGOA
COPACABANA Conj.
Apto.
25KM810 355.000
COSME VELHO Aplo.
2259-9070 130.000 LAGOA
Aplo.
2545-0942 370.000
COSME VELHO Aplo.
2553-4818 188.000 LAGOA
Aplo.
2422-4846 ~~390.000
COSME VELHO Aplo.
2265-4396 170.000 LAGOA
Aplo.
~"
91^0652 42000cT
COSME VELHO Aplo.
2265-4396 170.000 LAGOA
Apto.
2522-6959 475.000~
COSME VELHO Aplo. 4+ 2553-4818 270.000 LAGOA
Aplo.
3342-2836 550.000
COSME VELHO Aplo. 4+ 2265-4396 370.000 LAGOA
Aplo. 4+ ~~~
254o¥l28 600.000
2718-8582 85.000 LAGOA
COSME VELHO
Terr.
Aplo. 4+
2522-6959 650.000
FLAMENGO Apto
2553-4818 210.000 LAGOA
Apto. 4+ - ""2294-9899
2522-6959 720.00(7
^50.000
FLAMENGO
Aplo.
2553-4818 80.000 LAGOA
Apto. 4+ FLAMENGO
2558-4060 90.000 LAGOA Casa 4+ - "2257-2845
2718-8582 530.000
Apto.
900.000
FLAMENGO
Apto.
9177-1310 105.000 LAGOA
Casa 4+ FLAMENGO ^pto__2
2553-4818 115.000 LAGOA
Cobl. -" A5/049 2239-5499 1400.000
FLAMENGO Aplo.
9973-7545 119.990 LAGOA
Cobt.
2522-6959 1500.000
FLAMENGO Apto.
2504-5600 137.000 LAGOA Cobl.
2522-695<7 650.000"
FLAMENGO
Apto.
•
2553-4818 140.000 LAGOA
Terr.
2718-E582 190.000
FLAMENGO
Apto.
- " 2265-4462 140.000 LARANJEIRAS
Apia
2554-5533 126.000
FLAMENGO
Aplo.
2553-4818 160.000 LARANJEIRAS
Apto
2553-4818 130.000
FLAMENGO
Apto.
2553-4818 200.000 LARANJEIRAS
Aplo.
2265-4396 120.000
FLAMENGO Apto.
2553-4818 215.000 LARANJEIRAS"
Apia
2265-4396 125.00(7
FLAMENGO
Aplo.
9343-6480 4.000 LARANJEIRAS
Apto.
"~9957-8638 145.000
FLAMENGO
Aplo
9294-0754 168.000 LARANJEIRAS
Aplo.
2553-4818 150.000
FLAMENGO
Aplo.
2553-4818 210.000 LARANJEIRAS
Apto.
2553-4818 180.000
FLAMENGO
Apto.
2553-4818 235.000 LARANJEIRAS
Apto.
2553-4818 190.000
FLAMENGO Apto.""
9832-0190 280.00(7 LARANJEIRAS
2554^5533
132.00(7
~Apta"
FLAMENGO
Apto.
2548-2070 490.000 LARANJEIRAS
Apto.
2553^4818 150.000
FLAMENGO
Apto.
Apia
~~
21-22959210 690.000 LARANJEIRAS
_2471-0536 150.000
FLAMENGO
Aplo. 4+
2513-8348 220.000 LARANJEIRAS
Apio.
-_ 21-"229592T0~150.000~
FLAMENGO Aplo. 4+ 2553-4018 370.000 LARANJEIRAS Aplo.
2236-2144 159.000
FLAMENGO
Aplo. 4+ 2558-4060 390.000 LARANJEIRAS Apto.
~
2225-2862 162.000
FLAMENGO
Aplo. 4+ 2545-5100 420.000 LARANJEIRAS Apto.
~ 2553-4818 165.000
Aplo.
-"" 2550-0291 170.000
FLAMENGO"
Apto. 4+ 2263-5742 480.00(7 LARANJEIRAS
2237-1118" 175.000
FLAMENGO
Aplo. 4+ 2294-9899 700000" LARANJEIRAS Apto_
2265-4396 255.000 LARANJEIRAS Aplo.
FLAMENGO
2553^4818 190.000~
Cobl.
Apto.
2225-28G2 200.000
FLAMENGO
2265-4396 255.00(7 LARANJEIRAS
CobE
"2237-1 iTa"" 235.000
FLAMENGO
2553-4818 270.000 LARANJEIRAS Aplo.
Cobl.
Apto.
2554-5533 250.000
FLAMENGO
CobtT" .
2548-2070 540.000" LARANJEIRAS
"2225-2862 263.000
Apio. 3
FLAMENGO
2553-4818 650.000 LARANJEIRAS
Cobt.
Apto.
9223-4184 290.000
FLAMENGO
2553-4818 55.000 l-ARANJEIRAS
Conj.
2558-3672 60.000 LARANJEIRAS
Apto.
- """2549-1760
2548-7272 295.000
FLAMENGO
Conj"
300.000
Apia 3" FREGUESIA
Apia
2246-2106 100.000 LARANJEIRAS
Apto. 4+ 2553-4818 355.000
FREGUESIA
Casa
2436-2404 350000~ LARANJEIRAS
Apto. 4+ 2558-4060 450.000
GLORIA
Apto.
2557-1728 66X100 LARANJEIRAS
Casa 4+ 21-22959210 320.000
GLORIA
Apto.""
2557-1728 68.000 LARANJEIRAS
2239-5439 480.000
GLORIA
Apto.
2242-5275 85.000 LARANJEIRAS Cobl^
2287-6821 45.000
GLOFU/T
Conj.
2257-2845 45.000 LARANJEIRAS Con).
2239-2349 150.000
GRAJALI
Aplo.
2572-1272 76.000 LEBLON Apto.
2540-8128 170.000
GRAJAU
Casa
2268-7742 67.000 LEBLON Apto.
Apto.
2522-5420 100.000
GAVEA
Aplo.
2225-2862 142.000 LEBLON
2295-7291 275.000
GAVEA
Apia
2
2495-5566 220.000 LEBLON Apto.
Aplo.
2236-1520 285.000
GAVEA
Apia
2512-3322 285.000 LEBLON
2522-6959 315.000
GAVEA
Apia
2
3322-5187 290.000 LEBLON Apto.
2553-4818 315.000
GAVEA
Apto.
9844-8471 355.000 LEBLON Aplo.
Aplo
9343-6480 5.600
GAVEA
Apto.
2542-6364 370.00(7 LEBLON
2239-5499 1050.000
GAVEA
Apto.
9823-3450 410.000 LEBLON Aplo.
Apto.
2505-9238 160.000
GAVEA
Apto.
2522-6959 440.000 LEBLON
2294-9899 240.000
GAVEA
Aplo. 4+ 2527-8342 420.000 LEBLON Aplo.
2239-4205 250.000
GAVEA
Casa 4+ 2
2522-5420 2200.000 LEBLON
Aplo.
2545-0856 345.000
GAVEA
Casa 4+ M2 2512-6220 550.000 LEBLON Aplo.
2294-9899 350.000
2
GAVEA
2548-7272 530.000 LEBLON Apto.
Cobt.
Apto.
2540-8128 350.000
GAVEA
Cobt.
2522-6959 670.000 LEBLON
2294-9899 400.000
HUMAITA
Apto.
9957-8638 160.000 LEBLON Aplo.
"Apia
2247-5321 450.000
HUMAITA
^
2539-3472 180.000 LEBLON Aplo.
2512-6220 480.000
HUMAITA
Apio.
2553-4818 215.000 LEBLON Aplo.
2540-8128
525.000
HUMAITA Aplo.
2513-8348 180.000 LEBLON
Aplo.
2522-6959 530.000
HUMAITA _Cobl.
2469-6899 290.000 LEBLON Aplo.
2522-6959 700.000
IPANEMA
Apto.
2295-7291 190.000 LEBLON Aplo.
Aplo.
2540-8128 700.000
IPANEMA
Aplo.
2548-7272 150.000 LEBLON
2548-2070 950.000
IPANEMA
Aplo.
"
2294-9899 205.000 LEBLON Aplo.
2286-3307 1000.000
IPANEMA
Apto.
2522-6959 270.000 LEBLON Aplo. 4+ 2236-1520 1150.000
IPANEMA
Aplo.
9343-6480 5.600 LEBLON Aplo. 4+ 2512-3322 1300.000
IPANEMA
Apto.
2625-3797 650.000 LEBLON Apto. 4+ 2513-9577 1800.000
IPANEMA
Aplo
2239-5499US$1200.000 LEBL0N Aplo. 4+ 4+
2294-9899
580.000
IPANEMA Aplo.
2521-8050
160.000
LEBL0N
Apia
2522-4322 580.000
IPANEMA
Apto
2239-5499 1800.000 LEBLON Aplo. 4+ 2522-6959 590.000
Apto.
IPANEMA
2548-7403 190.000 LEBL0N Aplo. 4+ 2294-4415 680.000
IPANEMA
Aplo"
2545-5100 190.000 LEBLON Aplo. 4+ 2512-2135 900.000
IPANEMA
Aplo.
2545-5070 190.000 LEBL0N Apto. 4+ 2529-2807 900.000
IPANEMA
Apto.
3813-1248 195.000 LEBL0N Apto. 4+ 2239-5499 960.000IPANEMA Aplo
2512-3322 250.000 LEBLON Aplo. 4+ A
"
2512-8321 1700.000
IPANEMA
~
2545-0420 290.000 LEBLON CoblAplo.
'
2246-7051 200.000
IPANEMA
Aplo.
2522-6959 320.000 LEBLON Cob1'
'
2239-3865
370.000
IPANEMA
Apto.
2295-7291 350.000 LEBLON
Cobt21-22959210 150.000
IPANEMA
Apto,
9236-7160 400.000 LEME Aplo.
2275-4570 265.000
IFWJEMA
Apto.
2295-7291 450.000" LEME Apto.
2547-2181 310.000
IPANEMA
Apto.
2295-7291 "520.000 LEME Aplo.
2548-7272 245.000
IPANEMA
Apto.
9945-1729 530.000 LEME Apto.
9911-5405 250.000
IPANEMA
Aplo.
2522-6959 530.000 LEME Apto.
2227-1687 265.000
IPANEMA
Aplo.
2523-6515 530.000 LEME Aplo.
2568-6770 120.000
IPANEMA
Apto.
~
2522-6959 590.000 MARACANA Apto.
2505-9238 115.000
IPANEMA
Apio""
2
2542-6364 620.000 MARACANA Apto.
'
3852-5203 60.000
IPANEMA
Apto.
2522-6959 68000(7 MlilER Apto.
9121-2584 70.000
IPANEMA
2513-9577
1000.000 MfelER
M£lER Apjo.
Apto_
~ Apto. 4+ ""T200.000"
3852-5203 78.000
IPANEMA
Apta 4-t- A
2239-5499
_
2289-8474 36.000,
Casa 2
IPANEMA
Apto! 4+ 2522-6959US$200.000
PILARES
"2545-0056
2000.000 RECREIO
Aplo.
•
3325-0694 150.000
IPANEMA
Apto. 4+ Aplo.
332A4899" 180.000
2294-4415 590.000
IPANEMA
4+ -- """2545-0955
~ Aplo. "~47
770.000 RECREIO
RECREIO
^Apio
IPANEMA
Aplo. """-2274-6989 270.000•
IPANEMA
Aplo. 4+ 2255-9302 7B0.000" RECREIO
Gobi.
3327-4899 200.000*

O

A

ILQCALIZAyAl^^™T!^^ciT8^HE^^'BLl'^^T5$0'
3325-0694 230.00Q
RECREIO Cobl.
2431-6161 33Qt0Ofl.
RECREIO Cobl.
2523-2422 520.000.
RECREIO
Cobl.
RIO COMPRIDO
Casa 4+
2568-6770 WMXfrl
SANTA TEREZA Casa
2544-3489
SANTA TEREZA
Casa
2224-4368 \SOSn&\
SANTA TEREZA Casa 4+
2218-6098 250.09$
SANTA TEREZA
Casa 4+
2544-3489 250.004
Cobl.
2513-8348 19g!oOT
SANTA TEREZA
TIJUCA Aplo.
2568-6770 45.000
TIJUCA Aplo.
2568-6770 110.000
TIJUCA Apto.
2568-6770
TIJUCA Apto.
2222-9586 115.000
TIJUCA Aplo.
2547-2181 118.000'
TIJUCA Aplo.
2572-1272 120.000'
TIJUCA Aplo.
2572-1272 130.000:
TIJUCA Aplo.
2572-1272 130.000"
TIJUCA
Aplo.
2572-1272 170.00fr
TIJUCA Apto.
2568-6770 60.000
TIJUCA
Aplo.
2572-1272 60.00a
TIJUCA
Aplo.
2572-1272 66.000"
TIJUCA Aplo.
2222-9586 72.000
TIJUCA Apto.
2568-6770 85.000"
TIJUCA
Aplo.
2222-9586 91.500 i
TIJUCA Aplo.
2568-6770 96.O0Q |
TIJUCA Aplo.
2572-1272 98.0QQ
TIJUCA Aplo.
2568-6770 130.00CL.
TIJUCA Aplo.
2222-9586 132.000
TIJUCA Apto.
2572-1272 150.000;,!
TIJUCA Aplo.
2568-6770 15O.O0Q
TIJUCA
Apto.
2505-9238 155.000
TIJUCA
Apto.
2568-6770 160.000
TIJUCA
Apto. 3
2568-6770 174.000
TIJUCA
Apto. 3
2572-1272 175.000TIJUCA
Apto.
2505-9238 175.000
TIJUCA
Apto. 3
2222-9732 179.899
TIJUCA
Apto.
2568-6770 180.000.
TIJUCA
Apto.
2222-9732 180.899 1
TIJUCA
Apto.
2222-9586 185.000/
TIJUCA
Aplo. 3
2505-9238 190.000 >
TIJUCA
Apto.
2568-2083 190.000,
TIJUCA
Apto.
2568-3315 200.000 .
TIJUCA
Aplo. 3
2505-9238 230.000"
TIJUCA
Apto. 3
3852-6635 230.000.
TIJUCA
Aplo.
2568-6770 300.000
TIJUCA
Aplo.
2222-9732
84.899
TIJUCA
Aplo.
2295-9263
98.000
TIJUCA
Apto. 4+
2568-6770
2278-9206
TIJUCA Apto. 4+
155.000
TIJUCA Apto. 4+
9122-8052
210.000^
TIJUCA Apto. 4+
2568-3315
243.QOOTIJUCA Casa
2568-6770
6g.0QQTIJUCA
Casa 4+
2572-1272 200.000;
TIJUCA Casa 4+
2254-9468
330.000.
TIJUCA Cobl.
2568-3315
140.000.
TIJUCA Cobl.
572-1272
170.000
TIJUCA Cobt.
2572-1272
190.000
TIJUCA Cobl.
2568-2083 210.000'
TIJUCA
Cobl.
2568-6770 31Q.Poff;'[
TIJUCA Cobt.
2568-3315
445.0001
URCA
Apto.
2295-2142 190.006.!
URCA Aplo.
2522-4322
210.000^
USINA
Apto.
2268-7742
115.000'.';
'45.1)00 ~
VARGEM PEQUENA
Terr.
9983-5219
VILA ISABEL Aplo.
2240-0773
45.000
2572-1272
VILA ISABEL Aplo.
85.000 VILA ISABEL
Apto.
2237-1118 138.0j)0
9294-0754
VILA ISABEL Apto.
64.000 n
VILA ISABEL Aplo. 4+
2572-1272
15O.0OQl"*
VILA ISABEL
Cobl.
2568-6770 140.000
.V— f.Ti.
ICARAf Apto.
NITER6I Aplo.
SANTA ROSA Cobt.
SAO FRANCISCO
Casa

2711-7046
2570-5137
2711-7046
2711-7046

128.000.
55.000 '
105.000,'
aeO.QOCfJ

ITABORAf Sltio
SAO GONgALO
Aplo.
SAO GONgALO Casa
SAO GONgALO Terr.

2570-5137
2570-5137
2570-5137
2570-5137

4<r.00P ¦'
42,00(fc
48.000,!
120JQpq,

ARRAIAL DO CABAO Apto.
CABO FRIO Apto.
CABO FRIO
> Casa
ITAIPUAgU Terr.
SAO PEDRO D'ALDEIA Sltlo

2242-6006
24-26437442
24-26437442
2545-0420
24-26437442

ZlflgoT
73:600"
;86.{X)li£
22,.QPgu

ANGRADOSREISS(tir^^^^245-65^ft3BE
ARARAS Casa
24-22286384
ARARAS Terr.
24-22256384
ARARAS Terr.
24-22256384
Casa
24-24641069
MIGUEL PEREIRA
Casa 4+
24-24641069
MIGUEL PEREIRA
Apto.
24-25225269
NOVA FRIBURGO
TERES6POLIS Casa
2715-4665
TERESOPOLIS Cobt.
21-22205066
TERESdPOLIS
lirr
2267-1432
RESENDE

Fazen.

2222-9732

Uttftfr
aeqBgfc
50JI0-.
TtfPW
14&06a^
36.000
4.5Q0 j
120.000
ISSSEh
'
1500.0d0
i . !«,('

BARRA DATIJUCA
Sala
9986-6124 IfOQ.Ootf'BARRA DATIJUCA
Sala
3150-2620
69.000. I
3155-1932
Pr.Com.
CAMPO GRANDE
6B.0Qp>l
CENTRO
Sala
2294-9899
30.000-1
ED.ORLY Sala
2523-6515
16p:00b;:
2548-2070 1 200.000 "
Pr. Com.
FLAMENGO
—-—
¦ ""
n
LARGO DO MACHADO Sala
2225-2862
63.000 n'
MADUREIRA Lo]a
495-1893 1200.000
NITER6I Sala
2242-6006
16.000 _
2273-6427 i 160.000¦">
PAULO FRONTIM¦
Pr.Com.
H
.
2505-9238 1500,000.,
PRAgATIRADENTES Pr.Com.
SALA J. BOTANICO
Sala
2522-8010 11S,Q00; '
SAO GONgALO
Loja
2570-5137 150,000'
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ACHEI

LIGUE E ANUNCIE
Aehel

¦nHdil
Achei!

2516-5000
visla des- COPACABANA • Sola, quarto
URCA • Silencioso, reformado. R.BARBOSA1 • 240m',salão,
LARANJEIRAS C.VELHO - 720mJ Macom dependência, banheiro so2 Quarto»
LARANJEIRAS -M.PORTELA
COSME VELHO • EXCELENTE 3QTOS
p/andar,2banheiro jd.inSala, 2qtos„ armários, banheiro iumbrante.
Ferreira,
rechal
Pires
TETOluxo, ciai, banheiro empregada, área
excelente
verno,
3auartos,
centro
luxo,
írea.
Excel.prédio,
EDIFlCIO.AIto
cozinha
blindex,
planejada.
R$78.000 Urgenle. Maxlvaga, dependen- serviço.
apartamento (p/pessoa bom gos- terreno R. Pereira da FORTE Apartamento duprex living, vários
Coração bairro. R$190.000 Ale- copa-cozinha,
2 QUARTOS
R$520,000 •Imóvel Tel,:2512-8220 /9263to). Sala 2mbienles,varanda. Silva (parte plana), an- tipo casa, vazio, estilo ambientes, varanda, R$110.000,00
Benassl. Tel.:2295*2142 cias, até p/rnotorlsta
xandre
DelMônaco Imóveis Cr.24997 4030 CJ4160 (M-4)
2quartos c/armários,suite,copa- dar alto panorâmico, colonial. Sala, 3quar- s/Jantar 4qtos (2sulte)
/9056-5072 Crecl27010
R.THE0D0R HERTZ
Tel.:2557-9174/2508-5348
coz. planejada, dependências, total Intra, varanda, tos,
armários, armários copa-cozlLEME - Atenção investidores ex3
Quartos
vg.escritura.R$260.00 Visitas Sói- sala, 3qtoa(sulte), deps.completas,
ROTAFOGO
nha
celenfe oportunidade. Apart-holel
planejada Prédio charmoso, recuado em ótimo es- O 1 G A R / 9 5 M
quinmóveis Tel.:2553-4818 Ref.:CM- 2banhs, coz deps
vista verde, andar alto, silencioso,
R$530.000Tel.:2548ardósla.
tal,
plsò
gar R$132.000
2243 ______
banheiro
APENASt
2
de
conservação.
tado
R$
180.000.00
decoradlssimo, amplo, varanda,
quartos,completas,
Tel.:2554- 2850 CR.25795.
R$250.000 Portal
infra-estr.
cond.
Botafogo,
dependências
social,
cozinha,
cozinha,-22959210
COSME VELHO ¦ EXCELENTE eacr,
garagem. R$150.000
do
bairro)
rua
(Melhor
CJ4835-TF3020
5533
3/4048
EXCELENTE
FLAMENGO
2548-7272
tel:
I
2bhs
sola,
3qts,
ampla
lazer,
/21-2295Tel.:Z 1
oprtunidadé. Sala 2ambiente8, CI1502
Varanda
Avaliamos
OPORTUNIDADE, próximo Me- s/ garagem.Tel.:Consulte-nos.
1gar,
deps,
coz,
ampla
soe,
BNI106
4214/21-9984-0763
2quartos c/armários, lavabo,
Sala
2286-3307
Entrar...Morar. Duplex, 2saoutros R$ I 1 2 ou 3 quartos
aproveite!
(Temos
banh.social, deps.completas, COSME VELHO - Bú- LARANJEIRAS -No- tró.
2266-6036
9995-9549 /
2quartos c/armários(sulte),
230.000,00), www.mm' 1 ou 2 vagas
vg.escritura, play/salão. collca Senador Pedro bre, imperdfvel, exce- Ias,
2 Quarto»
cozinha, dependências, terrahouse.com.br Tel.: 2512-9777
Cr. 21678
R$100.000 Visitas Sóimóveis
apto, 110m:, sa- ço/piscina, vg.escritura. Oportuni18153
C.
GRUPO
3/4193
JB¦ Acredi|
Velho. Sala, 3qtos, lente
Tel. :2553-4Q1Q Rel.:CM-2109
2QTOS
C/3QARAGENS!
VIEW RESIDENCE SERVI3qtos, armários, dade R$270.000 Sóimóveis BAY
P ELCHADO
suíte armários, depen- Ia,
teIBairro Peixoto excel.prédio, vaCE 8 LAZER • Sala, 2quartos(sul- (Avaliamos)..
COSME VELHO • Excelenle préTel.:2553-4818
Ref.:CM-5063
área,
cozinha,
suite,
Varandáo,
2banhs,
2qtos(sulte),
tipo
3QTOS
HUMAITA
sala,
randa,
Construtora:
completa
dência
dio com elevador, vista ampla, sa- reformadissimo Aceita dependências, gar./es- FLAMENGO - Imperdf- te), closet/armários, dependênluxo, tranqulcoz planej, deps todo claro, arejaplay, prédio
TERMINAL ENG«
cias, garagem,piscinas, sauna, s.festas,
Ia, 2quartos, cozinha, banheiro,
3qtos(sulsalão,
escr,
slaoTfes3gar
Io
indevassado,
crltura,
do,
silencioso,
play,
Urgente
2 aalas, 2quartos, s/ginástica, terraço panorâmico. te), 2banhs, copa-coz montada,
Vendas
dependências. R$130.000 oferta
R$220.000 Porlal tel: 2548-7272
Oportunidade vel.
comple- R$290.000 Tel.:2558-4060 arm.maciços, deps 2gar escr,
IMÓVEIS
dependências
TUTTI
Tél.:2259-9070 Dispenso inlerme- R$170.000 Tel.:22B5- ta.
Avaliamos
Cj1502
2/4498
R$159.000 Tel.:2236- tas, reformadfssimo, /2558-1039 C12.256 U2/3383
diários
4396 /9192-2730- 2144
Tel.: 9743-6462
Porlal I : 2548-7272
/2235-6207 Cre- piscina, totalmente In- BAYVIEW • Residence Service. R$340.000
C8889
Creci: 3673
FLAMENGO ¦ AV.OSWALDO
3/6381 Cj1502
BAIRRO PEIXOTO - Não perca
cl.20341
dearmários,
Suíte,
2banheiros,
esSala
Vaga
devassado.
CRUZ. Excelente edillcio.
Corretores no Local
está moleza! Sala,2quarlos c/ar•
VELHO - Búinfra-estrutura
Ao
BOTAFOGO
que
reslpendências,
2ambientes, varanda, 2quar- COSME Senador
crltura.
JARDIM
R.
primeiro
mários, banheiro social, depenprédio
Pedro
1®mundo, home-theather, escritó- chegar, Arnaldo Quinlela, varancollca
tos(sulte), lavabo, banh.social,
R$255.000
dencial.
dência empregada, garagem con2239-4432
Tel.:
sauna, piscinas, squash, ter- da, sala 2ambientes, 3qtos, cozi- I
cozinha, dependências, vg.escri- Velho. Sala, 3qtos, LARANJEIRAS Tel.:2265-4396 /9192- rios,
vêncSo. Só R$170.000 House
CJ-659
raço cinematográfico. Tel.:2541- nha, dependências, ótimo estado.
Cha- sufte armários, depen- Edifício Parque das Laranjeiras. 2730-C8889
tura, paly/salão. R$200.000
Tel.: 2236-1520
News
2227 /9954-6900 Cr.20040 Ava- Somente R$125.000 (ZV- I
ves/visitas Sóimóveis Tel.:2553- dêncla completa tipo Sensacional, sol manhã, indevassáv30B82).Sóimóveis Tei.:2540-8130 4 ou mais Quarto» (R225)Cj4895
Imperdf- liamos;
4018 Ret.:CM-2130
Aceita el, 3 quartos, 2 banheiros sociais, coz- FLAMENGO • 2quartos,
reformadfssimo
Pompéla
4 QTOS BOTAFOGO • Próx. COPACABANA • -Raul 2auarfos,
Urgente inha planejada, área, dependências. vel. 2 salas, comple- BOTAFOGO - Aparta- /2512-3322
FLAMENGO - Aparta- oferta
Sá.
mento sala, 2quartos, BOTAFOGO - Bambl- Praia/Metrô, prédio novo centro próximo Francisco
mento sala, 2quartos, R$170.000 Tel.:2265- RS 220.000. Tel.: 2540-8128/2512-3322 dependências
banheicozinha,
salão,
infra-varandão,
escritório,
total
de
terreno
tas,
reformadfssimo,
dependência,
C.17559
gara(FX30043)
/9192-27304396
excedependência, garaVista livre,
4 qtos (suite) 3 banhs. co- ro. dependências, área, armários,
in- gem. Entrada R$4.000 na.
R$4.000 C8889
piscina, totalmente
lente prédlol Sala, três salão
gem. Entrada R$903,00
R$165.000
R$
100m'.
escr.
Irente.
deps.
2
gar.
pa-coz.
esVaga
R$930,00
devassado.
+
Área nobre, privilégio,
prestações
+ prestações
dormitórios, banheiro 360.000,00 Portal Tel. 2548-7272 fTel.:2542-6103creci22606
• Av. Rui Barbosa RUMANIA 3qtos„
salão, suíte, tá- crltura. prédio resl- s/Juros,
s/Juros, s/comprova- FLAMENGO
social, armários quall- 4/3165 CJ/502.
~ao renda.s/comprovaoportunidade única! vista cinema- silencioso,
Quartos
R$255.000
vistão,
Tel.:9343dencial.
140m2,
buas
corridas,
COPACABANA - AparTel.:9343ywiwo
renda.
dada, cozinha, depençao
lográticQ. 240m2, salão 3 qls (sul- lay, salão festas, sol nascente. Tel.:2265-4396 /9192- 480
tamento sala, 2quarCobertura
•
Clara/a6480
CALMA.
escrltuRUA
vaga
dependências
CATETE
dências,
te)
copa-cozinha,
Umboi
$298.000 Tel.:9832-0190 2730-C8B89
• Centro de terreno ra. Tel.:2548-7403 BOTAFOGO - Luxuosa cobertura, tos, dependência, garejada(transformada em 3casas), FLAMENGO - Bom Glrão ven- completas quarto motorista, gara- 72556-6324
BOTAFOGO
Entrada
3salas, 4quartos, banheiros,cozi- de/troca, sala ampla, 2bons quar- gem escritura R$ 490.000,00 API
Santo Crlsto
FLAMENGO - Oswaldo Cruz co- play. salão festas, sala, 2ambien/2262-7435 C.16291
novo, salas, varandão, ragem.
R$4.000 + prestações
nha, área, terraço, ampla, granbertura duplex 260mJ vista p/ver- tes, 2dormitórios. armários, 2ba- BOTAFOGO • Barão de Lucena, prédio
cozi- Tel.: 2548-2070 CJ-1550.
magJardim/inverno,
4quartos(3suífes),armários
grande
Siúde
diosa oportunidade. R$78.000 Vi- tos,
dependências
3qtos
s/juros,
Isulte,
2salas
nheiros,
terraço
R$930,00
de varandáo
banheiro reformados, só
piscina
deslumbrante Cristo /ensea- nificos, home theater,
• ED TRADICIONAL.
sitas exclusivamente Sóimóveis nha,
suíte 2banhs copa-cozinha de- completas, garagem. R$180.000 vista
R$119.990 Temos outros maio- FLAMENGO
sauna, depósito, gara- s/comprovação renda.
vac/cascata,
suíte
3qtos,
Apartamento
da.
sala
Reformado,
Entrar...Morar.
Tel.:2553-4B18 Ref.:AD-6055
Cr.23977
Tel.:2257-2584
Tel.:9973- 2mabienles, 3quartos(sufte),
res/menores
garagem
IFUUWENGO pendências
randas, 2garagens escritura, in- gens. R$780.000 Tel.:2527-7178 Tel.:9343-64BO
APARTAMENTOS
API Tel.:2548-2070
7545/2541-3990 BNI200
C.18451
BOTAFOGO - ENTRAR...MO- Ira-estrutura, segurança /9996-3581
¦ Atlântica (lunQuartos
banh.social, coz.cerámica Porto- (^¦avaliação R$540.000,00
C11550
inc/total
Rio
Sul,
Próximo
RAR.
RS285.000 Tel 2539-4865 BOTAFOGO - Marquês de Olinda, COPACABANA
ENTRAR...MOvg.alugada
FLAMENGO
RÁPÍQÉ
VENDA
deps.completas.
belo,
ç
dos) salão 2 amplos quartos
•
lotáb.corridas,
Conjugado
/9240-4675
PRAIA. Vista cine- fra-estrutura, sala
SANTA TERESA Excelenle
Z2642-4987
FUMENGO
edifício,
desdoc.crisRAR.
Excelente
vista
novo.
Luxuosa,
dep. emp. só
condomínio
próximo
soe.
c/arms.
banh.
(garantida),
prédio
calização, linda vista, casa antiga, Metrô Sala 2amblentes, talina. Oportunidade R$210.000 n Tel 2553-4818 malográfica, duplex, 2salas,piso varanda,2qtos.c/armários,lavabo, BOTAFOGO - EXCELENTE EDI- Iumbrante, 4quartos(2suítes), co- R$ 180.000,00 2/2057
coz.c/armários, área FlCtO.c/total infra-estrutura, lin- zinha planejada, piscina, 3vagas, 2522-6959 Gr. 9531.Tel.:
CENTRO • Con|ugado R.Wos- precisando reformas, quintal, so- 2qtos.c/armários,
lavabo,
banh.social,
banh.decorado,
granito,3qtos.c/armários,
Tel.:2553-481"
Sóimóveis
hington Luiz. 111 apt°108. Térreo, mente R$115.000 Tel.:2544-3489 coz.c/armários, deps.completas, Ref.CM-3053
Oportunida- díssimo apartamento. En- 250m'. U$260.000 Tel. 9972banhs.decorados (hidromassa- serviço, vg.escritulra. Sóimóveis
4 ou mais Quartos gem). copa-coz.ampla,
frqntq„prédio residencial, porteiro, /9803-4770 Temos outras, avalia- vg.escritura. Oportunidade
depen- de. R$160.000
COPACABANA - Baratrar...Morar. Sala 2ambientes, sa- 6940 /2220-9606 creci20428
•
vazio, pequena obra. mos gratuitamente
Ref..MC-2052
EDI
Tel.:2553-4818
c/piscina,churterraço
EXCELENTE
dências,
quitado,'
FLAMENGO
exclusivamenVisitas
R$160.000
ta Ribeiro, frente, sol
3quartos(suítáb.corridas,
cada,
Rarldabarato.
EXCELENTE rasqueira, sauna, 2vgs.escritura. BOTAFOGO - EXCELENTE EDI- te), coz.planejada, deps.comple- BOTAFOGO
2$m2, Condomínio
infra-estrutura,sala COSME VELHO Bucólica,
te Sóimóveis Tel.".2553-4818 FÍCIO, c/total 3quartos
SANTA TERESA • Miguel Resenmanhã, pronto morar,
c/guaRS20.000 Tel.:2262-3774
de
Sóimóveis
LOCALIZAÇÃO.
c/armáVisitas
R$650.000
2ambientes,
próx.praia/metrô,
de. casa geminada tipo vila,la- Ref.:MC-2097
FÍCIO, alto luxo, (Varandas S.CIe- tas, 2vgs.escritura. R$240.000 Vi- excelente cobertura sala, 2qts,
banheiro
amplo,
salão
rita/segurança,
coRef.:MC-5069
banhs.decorados,
Tel.:2553-4818
rios(suite),
vaSala,
s/condomínio, sala, 3quartos.
Tel.:2553-4818
~2 Quartos
Entrar...Morar.
sitas
Sóimóveis
mente).
•
EXCELENTE LO- pa-cozinha ampla c/bons armá- 4quartos c/armários(suíte), lavasocial, cozinha, área,
2banhs,
4qtos,
¦
frente,
¦
banh.sovanderia, terraço, estacionamento FLAMENGO
randa,
2quartos(suíte),
AlRef..EC-3104
novo
Prédio
LARANJEIRAS
Icarai).
CALIZAÇÃO,
(R.Barào
posssideps.completas, vg escritura. bo, banh.social,vaga.coz.c/armários,
copa-coz, dependência,
salão, sala, copa-coz.
vende cob. duplex silen ciai,coz.ampla c/armários,
BOTAFOGO - EXCELENTE terraço,
BAIRRO FÁTIMA - Condomínio porta casa, R$50.000 Tel.:2224- Entrar.,.Morar. Sala, 2quartos, rios,
Oportunida- circiosa,Motasalão,
R$235.000 Visitas Sóimóveis dependências,
garagem,
escr, Só biildade
2 amb. cl varanda, 4 deps.completas,total infra-estrugar
lale
banh.decorado, coz.c/armários, Tel.:2553-4818
fecfiado,' sala espelhada. 2qtos, 4368/9179-7746 Creci11.971
OPORTUNIDADE,
Sóimóveis
próximo
R$270.000
de
Tel.:2545Ref.:MC-3319
R$130.000
Sóimóveis
Visitas
R$210.000
lavabo
tura
social
área serviço, deps.completas.
qtos (2 stes) banlv
armário?, boa cozinha, área/estaClube. Salão 2ambienles, 3quar- R$280.000 Portal tel: 0420 Cr.26524
cozinha planej. dep. comp. terra- Tel. 2553-4818 Rel.:CM-2323
• Magnífica oportuni- Tel.:2553-4818 Ref.:CM-4096
cozinha c/armários, 2548-7272 Cob-1097
cionamento, pronto morar. 4 ou mais Quartos Oportunidade R$140.000 Chachurrasq. entrar e mo- BOTAFOGO ¦ EXCELENTE tos(suíte),
- DjalSói- FLAMENGO
e ma super COSME VELHO - Im ço,rar ducha
área, deps.completas, vg escritu- CI1502 Avaliamos
R$58.000 Viabilizamos financia- SANTA TERESA • EXCLUSIVI- ves/visitas exclusivamente :ADmelhor
dade
prédio
RS
esc.
2
vgs
240m2
/9802Ret
R$200.000 Sóimó- HUMAITÁ - Cobertura linear, sa- COPACABANA
4quarmanhã.
móveis
Tel.:2553-4818
moi)tOS ,Tel.:2505-923B
Sala 2aml)ien- ra, sol
residencial 140m 3qts suite closet perdlvel. Salão,
DADE, (Lad do Meireles), exce- 2311
ma Ulrich. Fundos,
Tel.: 2239-5439 CJ- OPORTUNIDADE.
Rel.:EC-3129
Tel.
2553-4818
saveis
9162''Avaliamos. E-mail:luizle- lente mansão.2andares,
2quartos(1c/armário)
tes.
salão 38m2 I. corrida coz. plan. tos(sulte), repleto ar- 400.000,00
lão, terraço vista cinematográfica vista verde, 80m3, saA 5/0496 avaliamos seu banh.social decorado, área BOTAFOGO - EXCLUSIVIDADE. Cristo/
mosftmsn.com . lão.s jantar. 6qtos.(2sultes), jar- FLAMENGO ¦ EXCELENTE deps gar play ac. fin. Tel.: 9112- mários, cozinha plane- 4510
Pão Açúcar, três quartos, Ia 2amblentes, 2qtos.,
imóvel.
deps.completas, possibilidade Entrar. .Morar. (Rua pequena suite, armários
0912 / 2552-1139 Cr. 090C.
Mepiscina/churrasqueira,3vgs.
dependências
embutidos, gara- banheiro, copa-coziOPORTUNIDADE,
C^TPO • CIDADE NOVA. Andar dins
pertinho
jada,
R$108.000
2.300m!), Irô/comércio. Sala 2ambientes,
Somente
vg
alugada.
amplo.
3quartos
Salão
s/salda).
Tel.:2469-6899 nha, dependência.
alto,"tlaro/arejado. Sala, varanda. G00m!(lerreno
es2vagas
R$290.000
completas,
gem.
FLAMENGO • Paissandu, 2'qua- crltura. ReformadfsslChaves/visitas exclusivamente c/armários(suíte), banh.social de- Creci:3970
(dólares) Esludamos
cozinha,
banh.social,
2quartos,
2quartos c/armários, banh.social US200000 Sóimóveis
CASAS
alto,
frente,
150mJ,andar
dra,
R$145.000 Tel.:2522Tel.:2553- área social, deps.completas,
Tel.:2553-4818
Sóimóveis
propostas
deps.complecorado,cozinha
cozinha,
planejada,
decôràdó.
2p/andar, salão,varandas, 3qts mo. Prédio luxo.
4896 /9607-9939Ref.;EC-2006
140mJ.
deps.completas,
Somente
R$115.000
2p/andar.
taSi "Vg escritura,play/salão. Opor- .1810 Rei EC-6043
c/box,copabanheiro
Tel.:2265R$370.000
C.14209
CASAS
- Excelente aparta R$105.000 Visilas Sóimóveis
tunidade R$65.000 Sóimóveis SANTA TERESA - R.AprazIvellll Exclusividade Sóimóveis c/armários,
coz, dependência.Vale a pena 4396 /9192-2730- 4 ou mais Quartos BOTAFOGO
Castelinho, vista panorã- Tel.:2553-4818 Ref.:AD-2168
Tet>:3&60-4818 Rei :AD-2302
mento. Entrar...Morar. Varandão, Tel.:2553-4818 Ref.:EC-3000
- Duplex. 2qlos„
próximo
000 Tol.:9294-0754 C8889
R$160
COPACABANA
ver!
•
em
Raridade
C/300M2
CASA
reformada,
duplex
c/arcasa,
2quartos
mica
sala.
2ambientes,
cozinha c/bancada granito, baBOTAFOGO Edifício
3 Quartos
CENTRO - Hd.moder- 4qtos, copa cozinha excelente ter- FLAMENGO - Oportu- /2554-799B Cr.22456
tranqüila,
LaranjeirasIR.super
codecorado,
banh.social
mários,
•
ALTO(ori
ANDAR
todo
armários,
total
FLAMENGO
janelas aluMarques
no, sala. vista livre, reno R$250.000 Estudamos pro- nidadel
salão, sa- zinha planejada, dependências, centro terreno,
- Rui Barbosa. Im- ginal
¦ Olerta rara, vila re- nheiro,
4quartos). R.Cruz Lima. Sa 5qtos(suite)+biblioteca.
mínio, frente, reformado.
andar BOTAFOGO
infaestrutura,
deps,
Ia,
banhs,
copa-coz,
20®artdar, sala, 2qtos, posta Tel.:2218-6098/3681 -8244 Abrantes. Fundos, si- FLAMENGO
jardim,
SóimoR$145.000
anvg.escritura.
deslumbrante,
reformadíssiVista
sobrado,
sidencial,
3qtos.c/armários
R$155.000 Tel.:2540-0060
s.jantar,
lencloso, sala, 2dorml- perdlvel!
p/entrega imediata)
banheiro, área, estala- Cr. 7278
Tel.:2553-4818 /9617-7752 alto, varandão, novo, mo (120m;) 2 slas.. 3 qts |2 stes) Z2294-9668
dar alto, salão, 3qtos, original4, lão,
copa-coz.ampla, 2gar(vazia
C.23612
R$330 000 Portal tel 2540-7272 veis
vazio, salão, lavabo, cozinha, terraço, garaR-2/2329
vazio, 2dependências, 2vagas de (ste.c/closet),
ção p/máquina, copa- SANTA TERESA - Ur- tórios, banheiro sovg.escritura
deps.completas,
Cj1502
- ExceC-775
2banhs,
Tel.:21- 2p/andar. R$370.000 Visitas ex
3qtos(sufte),
CJ
COPACABANA
Tel.:
2548.2070
API
cozinha, salão-festas, gente. Compramos ciai, copa-cozinha, de- garagem. R$690.000
gem.
ExcelenBOTAFOGO
área, gara- 22959210 /21 -2295-4214/21 clusivamente Sóimóveij LARANJEIRAS ¦ Rua nobre te localização. Salão copa-coz deps, 2gar | 1550.
lente Posto4, transverptav,. garagem Urgente
pendência,
mesapto
ou
casa
sua
Atenção investidor. Excelente 2amblentes, 2dormitó- escr, R$330.000 Portal
sal arborizada, alto,
Tel. 2553-4018 Rel.:CM-4007
R$62.000 Tel. = 2246- mo precisando de re- gem alugada. Excelen- 9984-0783 DN1106
Casa c/possibilida- rios, dependências tel: 2548-7272 3/6366
so- LARANJEIRAS - Almirante Salga- FLAMENGO • AV.RUI BARBOSA. oportunidade.
frente, sol manhã, sa5267 Cl.3407
prédio. Preço TraTERRENOS
forma ou Inventário, temente
ou
comeruso
residencial
de
de
CJ1502
2qtos., banheiro,
R$105.000
140m2, salão, escri- Altíssimo luxo, livingroom, 2salas,
CENTRO • Presidente Wilson pagamos á vista tar Tel.:91
R$320.000 Tel.:21-22959210 completas, silencioso, BOTAFOGO - Excelen- BOTAFOGO • Terreno vendo Rua Ia,
77-131 0 do.tório,Bucólico,
copa-cozinha, depen3qtos. (suite), lavabo, ba- 4quarlos(2sulles),copa.coz.pla- ciai
/Calogeras.6. sala, 2quartos, de- Sr.Morett Tel.:2544verde,
/21-2295-4214/21-9984
indevassado,
nheiro, dependências, garagem. nejada. 2dependências, 2vgses- 0783/BNI106
Cr27593
varanda, reformado,
salão, Real Grandeza, próximo ao túnel, dêncla. R$160.000 Repetldênèla,
/9803-4778
espasoço. Aceito par- te localização, armáTel.:2225-2862 crilura. Andar privativo.
2.250m2, plano, com casas pre formado Tel.:2522Ironta- ABL. R$75.000 Marcos 3489
- Paissandu. R$263.000
R$108.000 3dormltórlos,
celamento
SANTA TERESA - Vis- FLAMENGO
MoacyrCJ399
/9779-43G0
Pr
Visitas
SóiTel.:2275-1807 /9236 4896 /9607-9939Teí:222Ò-3137 2'f após 9horas
US900
000
(dólares)
de- cárias.
106m2. Ótimo prédio, inlra-estruRef.226-Cr25038 rios, 2banheiros,
tão, ótima localização, tura.
Rel.:ECTel.:2553-4818
TERRENOS
9519
móveis
C.14209
2quar2ambientes,
Sala
compleAn 4022
pendências
Tel.:2226-3942
rua sem saída, salões, tos(suíté), armários, cozinha c/ar- LARANJEIRAS Inde¦ Formidável, 2
tas, modernizado, deCOPACABANA
6qtos, banheiros, co- mários, dependências, vg escritu- dar alto, fundos,
~
Green
LaVELHO
BOTAFOGO
COSME
FLAMENGO Av. Oswaldo Cruz.
socupado, silencioso,
dependências 101m2,
quartos,
depen- ra R$215.000 Sóimóveis vassável, silencioso. Vistão
único
Novo.
Guararapes,
Park.
pa-cozlnha,
dos
delra
vaSalão,
180m?.
verde,
escriturada.
verde, silencioso, metrô, praia, la/
dêncla, garagens, so- Tel. 2553-1010 /9617-7752 Vazio, sala 2ambienrandão, lavabo, 4qtos, (1 suíte), 19. Terreno 480mJ, c/bosque. Excelente garagem
andar. RS 185.000 . PomR$170.000 Ref.391- ¦
goa, últ.Loureiro,
7
tes, lavabo, 3qtos. copa-cozinha,
mente R$250.000 Ref.:R-2/2262
Catumbi
2dependências,
varanótima
Intra-estrutura,
aclive,
12x40,
126/ 1003. Tratar
peu
ar- garagem, R$480.000 Ac.Permuta! vista. R$85.000 Estudo da, sala, 2qtos, depen- Cr25038 Tel.:2226- Copacabana
excelentes
sufte,
/9803Tel.:2544-3489
Paissandu
Oportuchaves n® 94 Zé/
FLAMENGO
proprietário,
3942
GkJfede Nova
copa-cozinha
/9813-1021
mários,
ouitras
Tel.:2263-5742
ajardinaTemos
4778
nidade. Prédio recuado,
João.
propostas. Leandro dências, vistão ma- BOTAFOGO - Locali- Lama
do, amplo sala, 2quartos, depen- 2vagas. R$300.000 C.14.670
ESlácIo
Tel.:2718-8582 /2616- ta/Crlsto/Pão Açúcar zação
COPACABANA - Inicio Leopoldo
/9948
linTel.=2549-1760
completas,
dências
gar.convenprivilegiada,
www.olimR$225.000
Cr.932
3947
Duplex
frente.90m2, saláo,
TERRENOS
FLAMENGO
RlOComprldo
lateral, vista livre, reforma- 7455 C.8024
sa- APARTAMENTOS Miguez,
varandão,
díssimo
ção,
Vergueiro,
2qtos, (armário), banheiro, coziSenador
piaimoveis.com
Tel.:2265R$140.000
dlsssimo.
3dormitório8
lão,
(sufnha, área serviço, dependência
Tel.:9765-0331 /9961- te), lavabo, repleto arAtenção 4462 creci 23565
CATETE
LARANJEIRAS - Bell amplo 360m2, 3saempregada, garagem escriturada.
1656 cr25623
APARTAMENTOS Srs.Empresários FLAMENGO - R$137.000 Rua 2 zário Távora, 3dormi lões, jardim inverno,
Conjugado
dependências,
mários,
Vazio! R$220.000 Chavesloexcelente
c/armárlos,
4.200mJ
4quartos
T
Junto reformado, infra-estrufren- tórios, 140mJ, amplo
BOTAFOGO
de
Dezembro,
quadra
praia,
¦
ATENÇÃO COPACABANA Rua Tel.2557-1728 C.26688
calizadade próximo te 2p/andar, sala, 2dormitórios. banheiro, salão, va Sbanheiros reformamar,
vista
Metro,
praia,
2garagens.
tura,
residen- LeiPrédio
Loureiro.
T - . 2 Quartos
Botafogo
Pompeu
metrô, todo comércio, dependências completas, linda randa, cozinha, de dos, impecável, c/gaPão Açúcar, 2quartos, R$365.000 Ref.388- cial.Conjugadão, 30mJ, térreo, COPACABANA
acesso. Para vista. Tel: 2504-5600 Cr.18306
Apenas Humaltá
armários ragem.
sala, de- Cr25038 Tel.:2226- vista lateral,vazio,sala/quarto inte- lão apto 2quartos
c/armárlos,
pendências,
HADQCK LOBO - Pro- fácil
automóveis,
Princesa laa• 2QUAR- embutidos, fácil esta R$420.000 Tel.:2545- Urca
kit., banh.so- c/vaga,
ximidades metrô Estn- agência
pendências, garagem
grados,cozinha
supermercado, cons- LARANJEIRAS
bel 273/803 Dia 12/09
mo- 3942
1 suite/armários), totalmente cionamento 5100 Crecl16.418
ExceTOS(
R$52.000
alugada,
cial.gar.pródio.
pronto
ció. pronto entrar mo- trução,
¦
Praia.
Mavilhosa
BOTAFOGO
Excelente
etc..
reformado, varandinhas, sala, co- R$175.000 Tel.:2237 FLAMENGO - Mario
investimento Tel.:2236-4608 às 15h30mln. Fórum
rar, R$120.000
rarlll, Todo montado oportunidade
10®andar (vista deslum- lente
zinha americana planejada, gara- 1118
Capital. Informações
/9354-3343 Pais vende Rui Barbo- APARTAMENTOS Tel.:2246-5267 Cj.3407 Frente,
sala, 2 ambientes 2 condições ligue Preço,
150m2, reformadissimo, creci17276
brante),
infra-estrutura
excelente
gem,
- Av.Copacaba- Leiloeiro De Paula.
p/SIICr.6869
T.Outros
dorrhitórlos cozinha vano Tel.:2545-0856 (serviço/lazer). R$180.000 Sóimontadíssimo, salão, 3qtos. (suí- COPACABANA
somente
sa,
p/cliente
Tel. = 2524-0545
dependência, vaga na, 129. Frente, conjugadão,
BOTAFOGO • Morro Viúva, te),
planejada bancadas /9221-9171 -Cr27593
móveis Tel.:2553-4818 Rena- LARANJEIRAS - Cristovão Barce- exigente, 1p/andar,
Conjugado
www.sóimóveis- 35m*. próximo praia Lido, ban- www.depaula.lel.br
75m!. sala 2ambientes, suite R$290.000
Ref.:9/2285
105mJ, 420m!, andar alto, vato/Thaty
médio,
grgnito dependências
andar
los.
Frente,
desoreformado,
cos,
comércio,
/9213:2512-3322
Tel
- Leoreformadissimo. vista rj.com.br
R' $"6 7.0 0 0,0 0
sala, 3qtos, armários, randão, saião, 4qts BOTAFOGO - Praia. c/closet,
cupado, pronto morar! Documen- COPACABANA
LARANJEIRAS - Acre- reformado,banheiro,
facilidade esta- 4633 R-29/31610
dependências, (2suftes), escritório, Conjugado, ótimo pré- Baia Guanabara,claro,
Tek:2572-1272 MR 26
cristalina. R$62.000 poldo Miguez. Novo,
tação
dite. indevassável. An- lavabo,
arejado.
Redo
Sol.
cionamento,
Morada
Tel.:2225BOTAFOGO
R$200.000.
copa-coz.,
silencioso, sala,
Tel..2556-0291 formadíssimo, vistas deslumbran- Tel.:3816-4588 C.1196
dar alto, claro, are]a- garagem
('.« 3 Quartos
próximo metrô R$160.000Creci23517
2062 /9779-4360 Dr.Moacyr 2banhelros,
/
área, 2vagas escritura dio,
Pos- 2quartos, térreo,
cozinha, /2265-1646
temente maravilhosas, pronto mo- COPACABANA • Conjugadoarmário,
do, sala em L, 2quar- CJ.399
(shopping),
Cre80m2, armários, coTel.-.9168-6598
Velho
morar,
fino
vazio,
Cosme
Prédio
1o5,
SOm2,
novas,
SÂNtÜ TERESA
pronto
tos, armários, banhei- LARANJEIRAS • EXCELENTE CÍ28231
banheiro, vazio, docu- BOTAFOGO - Panorâ- rar, eletro/hidráulicas
edifício misto. R$50.000 pa-cozinha. Lindo
45pm?~com 2apartamentos inde- Flamengo
acabamento, lindo apartamento!
dep.comcozinha,
mentação
ok.
ro,
salão
Varandão,
mico.
-2227
Sala
2ambien/2262-7754
depenTel.
2256-1390
3quartos,
OPORTUNIDADE.
Tel.:2541
sala,
apartamento.
R$220.000
pendentbs.
pletas, Playground tes. 3quartos. 2banhs.sociais, FLAMENGO - Rua Al- Tei.:9777-4311 /2548- 2ambientes, 2dormltó- /9954-6900
/97B3-3595 creci 10746
dénctaç completas, garagem ape- Laranjeiras
R$140.000 CondomlRS145.000 Tel.:9957- área, deps.completa, vaga condo- mirante Tamandaré, 7403 C.16291
dependên- BOTAFOGOCr.28048
rios
nas. R$110.000! exclusividade;
(suíte),
¦
nio barato. PontoplanPERTINHO
ConCOPACABANA
/2521-7726 mínio, 2p/andar, oportunidade So- R$220.000 Andar alto,
8638
cias
completas,
vic&Wrsa imobiliária. Tel. 2533garaSTA ÚRSULA. Sala 2amblentes, jugadão 45m2, refor- ta CJ666 Tel.:38131 Quarto
mente R$150.000 visitas Sóimó- sol manhã, salão,
re- 3quartos
17J8Cod.:078.
construção
2banhs.soAPARTAMENTOS Cr.19097 c/armários,
gem,
Tel. 2553-4818 Rel.:MC- 4quartos, armários, BOTAFOGO • 1 QUARTO, proxi- cente. Localização pri- ciais, cozinha, deps.completas, madão, estado 1Bloca- 6539 /9747-9757
LARANJEIRAS ENTRAR ..MO- veis
excelente locali- COPACABANA - Opor3022.
verde,
c/tovista
RAR.
Lindíssima
2banheiros, depenMetrô, vistão, sa- vilegiada RS190.000 vg.escritura, play/salão. Oportuni- ção.
CASAS
Conjugado
Sóimó- zação. Tremenda
tal infra-estrtura. Sala, 2quartos LARANJEIRAS - EXCELENTE dências, garagem (alu- midades
banheiVisilas
Lindo apto,
dade
RS175.000
lão(2ambientes),
Ref.254-Cr25038
quarto,
Docu- tunidadel
banh.decorado, cozicozinha, área serviço. Oportu- Tel.:2226-3942
veis Tel.:2553-4818 Rel.:AD-3074 oportunidade.
duplex, frente, sala,
c/total infra-estrutu- guel) Tel.=2513-8348 ro,nidade!!
FLAMENGO - ENTRAR MO- c/armários,
legalizada.
deps.completas, vg.alugada. oportunidade
mentação
exclusiVisitas
R$79.000
ba3quartos
cozinha,
2ambientes,
/9809-2949
2qtos,
ra.
Sala
, 3 Quartos
«513-8979
Prédio
RAR. Excelente localização, óti- nha.
BOTAFOGO
R$150.000 SóimóSomente R$85.000 Es- nheiro, área, ótima lovãmente Sóimóveis Tol.:2553- BOTAFOGO - Prlvilelavabo, banh.social, Avaliamos
conjugado, piso cerâmica, ar- Oportunidade
veis Tel.:2553-4818 Ref.:EC-2010 c/armários,
transvesal. Sa- novo, total infra-estruRef.:9/1148
Renato/Thaty
4818
CATUMBI • R.Valença n°13. Pró- mo
tudamos
]iada
deps.completas,
área,
cozinha
cozinha,
propostas.
banh.decorado,
mário,
va- Cr.16230 Tel.:2547- calização, só
ximo a Igreja. Casa 120m, preci- Kit, desocupado, grandiosa opor- LARANJEIRAS - EXCELENTE vg.escritura. Oportunidade FLAMENGO - Vistão, 3stes, lava- BOTAFOGO - EXCELENTE ão 2amblentes, 2dor- tura, andar médio,sufte,
RS145.000 Tel.=2236sandò reformar, Serve Residên- tunidade. RS55.000 Exclusiva- OPORTUNIDADE. Enlrar...Morar. R$190.000 Sóimóveis Tel.:2553- bo, copa-cozinha, dependências, OPORTUNIDADE, tipo cobertura, mltórios, 2banheiros, randa, 3qtos,
2181
3807 Temos outros,
depensala,
vaga
escritucicia/comércjp. Excelente ponto co- mente Sóimóveis Tel.:2553-4818 Sala 2ambientes, 2quartos c/ar- 4818 Ref.:MC-3321
alto,
banheiro,
andar
450m2,
compledependências
reformao.
Sala,
•
apartamento
Próximo
praia, COPACABANA - P.4,
merci
morcial!'R$39 000 Tel.:2557-1720 Ref.:MC-1030 _ mários. banh.social amplo/decora, R$700.000 Perfilimoveis qto.c/armário, banh.decorado, co- tas, modernizado, ga- dências, 2vgs.escrltu- COPACABANA
4p/andar,
reformavazio,
•
Poslo6,
localiCreExcelente
P.24/29
026088
Tel. :2294-9899
cozinha c/armários, depen- LARANJEIRAS
zinha c/armários, deps.completas, ragem, total infra-es- ra. R$320.000 Boa lo- do, dividido sala, qto., cozinha sala, 2 qts. (1 sufte) + 1
FLAMENGO ¦ Pró* Hotel Glória. rado,
ci.4678
|. sala. 3quartos
completas, 2vgs.escritu- zação, (100m'banheiro/
vg.alugada(garantida). Oportuni- trutura. R$170.000 calização. Tel.:2237- americana cabe fogão /geladeira. banheiro soe. 3 vagas,
arm.embutido, varan- dências
cozinha/
jrairmals Quartos" Conjugado,
Sói(armários),
R$190.000
ra.
Oportunidade
-Oswaldo
/9354-3343 Oportunidade R$65.000 slão. festas, play, pise.
dade R$113.000 Visitas Sóimó- Ref.250-Cr25038 1118
bala
GuanaCmz.
Ciavista
da, panorâmica
FLAMENGO
dependências,
reformados,
área
Rel.ECCr.6869
& requintado, vista parcial veis Tel.:2553-'1818 Rel.:AD-1011 Tel.:2226-3942
PAUULO-FRONTIN bara, andar alto, reformadissimo. móveis Tel.:2553-4810
Tel.=2231-8489 Z9257-8577 b/ ganást. urg. R$
AVENIDA
vista verde, silencioso. Oportuni- rlssimo
-óiima casa duplex, 217m2, Excelente investimento,. Vazio. 2284
mar, salões, 4quartos, armários, BOTAFOGO ¦ Enlrada Urca.
BOTAFOGO • RUA TRANSVER- C.20462
dade. R$170.000 Tel. 2556-0291 closet.
250.000,00. Tr. Tel.:
Rua
BOTAFOGO
imediata. R$60.000 LARANJEIRAS - Sos- /2265-1646
dependêncopa/cozinha,
cofwtniíòos. diversas, dependên- Entrega
rever2amblen+quarto
claro/arejado, sala
sala, 55m2
Creci23517
juarto/8peças.
2246-5267 / 2246-5293
R$390.000 tido,
Lauro Muller, 36/1101, SAL,
cias.
1
Quarto
ciósT garagens, fins, comer- Tel.:2558-3672 creci2662
garagem.
suite,
2atos
sala,
armários,
tes,
3quartos(2c/armários),
segada,
garagem.
cialsjBsIâenciais. R$135.000 ex- LARANJEIRAS • Best-vende arejado, claríssimo, LARANJEIRAS - Luxuoso! R.tran- Tel.:2558-4060 /2558-1639 Pronto morar. R$110.000 Após linda vista, sala, cozinha, dependência completa, COPACABANA - 60mMp'ana- C34071. outros.
clusividacje; vice-versa imobiliária. exc.conjugado. R.das Lranjei- andar alto.Excelente quila próx. Gal Glicório, vista ver- C12.256 U4/2243
9h. Proprietário. Tel.:7845-7512 2quartos (Iquarto re- vg.escritura. Oportunidade dar. Excelente saleta, sala, quar- COPACABANA - P.5,
s.festas, play, vazio, varanTelr-:2533-1716 Cod.:163.
ras,336 estado novo vista verde, prédio, frente, sol ma de,
/2492-7818/9635-2473
versfvel), área c/tan- R$200.000 Sóimóveis Tel.:2553- to, saleta, cozinha, banheiro,cia- próx. mar, salão, 2 qts.
2banhs,
DO
FUMENGO
3qtos(suíte),
PRAIA
dão,
sala,
FLAMENGO
banheisol
manhã,
c/toldo,
garagem escritu- 4818 Ref.:AD-3304^
vista livre. Pronto mo- deps., amplas ste., 4
nhã. Banh.social, boa coz planej, deps, 2gar escr,
rBVÍQMPRIDO Ab- janela
BOTAFOGO - Imperdf- que,
cozinha Oportunidade. cozinha,
local. HUMAITA
Ver
Bucólico, ro,rar. arejado,
ra.
TRADICIONAL
Vazio. Somente R$85.000
PRÉDIO
saltlta' Aristldes Lobo ro,R$45.000
and., vazio, Ido sodependência R$295.000 Porlal tel: 2548-7272
vel. Maravilhoso, si- Tel.:2295-4522
Tel..2287-6821
Direta- nOitfl+OOm' do varanda), luxo, Tel.:9294-0754 /2554-7998 Sor
coftdõmfnio fechado www.bestimoveis.cjb.net completa R$120.000 3/6241 CI1502 Avaliamos ALCIR MOTA VENDE ¦ Vista maravilhosa lencloso, luxuosamenra,
posslb. gar. p/aluc/closet),
3quartos(suíte
salão,
Cr.22456
salao 4 dormitórios 3 CR 20164
R$ 145.000 eat.
Tel.:2265-4396 /9192- LARANJEIRAS - Maravilhoso, living, sala de jantar, 4 qlos (ste), c/arm. te decorado, próximo mente proprietário
2banheiros, escritório, vaga. Pro- COPACABANA • Aparthotel Édipo guel
banheiros armários
Tel.: 2246-5287 /
2
dep,
2600^,
cozinha,
2730-C8889
Transvearmálavabo,
copa
Sala,
bem.
,
metrô.
BOTAFOGO
prop.
Tel.:2246-1506
qto,
Sr.Aécio
varandão, 1 vg. osc.. fl$ 530 000,00 a 4510 rios, coz.planejada.
novo,
bucólico,
postas.
frenprédio
Vazio,
D'
o
r.
Copa
Rei,
1
Quarto
montajunto
cqpé-cozinha
2246-5293, C.3407 t.
sal, excelente oportu- /9977-3101 C.27353
armários qualiLARANJEIRAS - Sos- sala, 3qtos., suíte, dependências,
cozinha
sala,
varandão,
te,
qto.,
da "terraço lavanderia FLAMENGO - ANDAR ALTO, sol segada,
avaliamos
outros.
2dormlTel
.
:
2239-5499
A4/0466
sala,
Vazio,
documentação
nidade,
- R$180.000 )lanejada, mobiliado, vaga.
2qtos, dade, cozinha,
garagem 3 carros Car- manhã, excelente localização,sa- arejado, sala,
Ok. R$90.000 tórios, armários, de- HUMAITA
play, piscina, sauna.
claríssimo, 2vagas,
sa- 1$150.000 Tel.=2625-3797 COPACABANA - Posto 6. Espetapanorâmica,armáta/FGTS RS116.000,00 Ia ampla, qto.c/armário.banh.so- andar alto.Excelente
R$290.000 Tel.:9223-4184 FLAMB1G0 - RUI BARBOSA Tel.:2265-4396 /9192- pendências comple- Vista
cular apartamento, ótima oportu/9864-7504 C.4258
lão,
3quartos,
CU.4210 Tel.:(0xx-21) ciai, coz cabendo fogão/geladeira,
C.22716
clarl2730-C8889 Avaliamos tas, reformado,
Ampal sala, 2quartos, ar350M2 - 2VGS ESC.
2banhalros, de- COPACABANA - Apenas nidade.
rios,
prédio, frente, sol ma2560l:677O /2568-1333 área serviço, deps.completas.
espaçosa área. cozinha,
ventilado,
nho,
gara- pendência, garagem, R$75.000 Olima localização. Sil- mários.
boa LARANJEIRAS - Pereira da Silva, ALCIR MOTA VENDE • Excelente apto . gratuitamente
Banh.social,
nhã.
LiR$80.000
Oportunidade
urgente.
(fcfjC/9376-9308)
armá- varandáo, Iving 3 amb, 4 qtos (2 stes), teato, BOTAFOGO - Imperdl- gem. Prontlnho morar. localização nobre, pré- va Castro. 4p/andar, silencioso, dependências.
Sóimóveis cozinha, dependência sala, 3qtos, dependências,
guem/comprovem
R$145.000
(ZV-21044).Sóimópré- veis Tel.:2540-8130/2512-3322
vazio. R$150.000 dec, sala intira, copa coz planej. 2 dep. vel. Maravilhoso, si- R$147.000 Ref.253- dio gabaritado. Entre- sala qto. separados, cozinha,visitas
garagem,
completa R$125.000 rios,
Tel.2553-4818 Rel..MC-1104
-22959210
Marcar
dio
residencial.
Tel.:2226/21-2295-4214
Tel.:21
ga imediata.
FLAMENGO - PRAIA Excelente Tel.=2265-4396 /9192- 121-9984-0783
comp. bh. dec. em ótimo estado. RS 000 000,00 lencloso, luxuosamen- Cr25038
C.22716
BNI106
residencial c/serviços, c/total in- 2730-C8889
Tel.:2513-8348 /2513- Tel.:9223-4184
te decorado, próximo 3942
COPACABANA - Posto5. ExceCJ 4510 A 4*0661 Tel: 2239-5499.
Ava- COPACABANA - Bara- lente sala. 2quar1os c/varandas,
sala,
varanda,
•
fra-estrutura.
Acredite.
armá/9809-2949
sala,
Laranjei8979
HUMAITÁ
metrô,
R.das
-2
URANJEIRAS
qto,
Ví'- W
LARANJEIRAS
15.000m', lazer
ta Ribeiro, 90 29 andar, frente, todo reformado, depencoz.americana, lavabo, suíte amcozinha planeja- Tranqüilíssimo. Fren- liamos.
ras, próximo Casas Casadas, URANJEIRAS
Presidente Carlos Campos, rios, Vazio,
closet.Oportunidade qtos, sala, 2ambiendência empregada, pronto morar.
120m!, salão, 3qtos. grandes, total,
pia,
documenta- te, vista, desocupado, HUMAITA ¦ Sensacional aparta- fundos tranqüilo refordepen- banheiro
varandão, salão, 4quartos (suí- da.
R$210.000 Visitas Sóimóveis tes, cozinha,
R$ R$150.000 House News
copa-cozinha,
social,
madfsslmo
sala,
armários,
Ampla
R$95.000
chegarl!
reformado,
1®
mento
que
ção-Ok.
completas,
2dependêndências
armários,
Rel.:EC-1024
Tel. 2553-4018
Imó- Tel.:2236-1520 (R209}Cj4895
área serviço, s/garagem. le/closel)
3quartos(suíle), armários, ótima 78.000,00 aceito
R$450.000 tel.:2265-4396 /9192- sala, 2quartos, baSanta Teresa
T.outros.
Reformado! Prédio RS162.000 Tel.:2225-2862 cias, 2vagas escritura./2558-1639
dependências. Lindoll vel menor como paga- COPACABANA • Poslo5, Frente
2730-C8889 Avaliamos nheiro, cozinha, de- cozinha,
Tel.:255S-4060
FLAMENGO -Honório Barros. s/garagem, play, andar /9779-4360-Dr.Moacvr CJ.399
Sói*
ZV-31596
Plantlmóvel
mento
2garagens,
play.
gratuitamente
varandão, macapendências. Playp/verde, 100m2,
Prontíssimo morar, sala, alto, ventilado e claro. LARANJEIRAS - RUA BUCÓLI- C12.256 U4/2245
Tel.:2540-8130 /2512- Tel.: 2244-9695 2275 quinhos,
2qtos (suíte), passariAPARTAMENTOS Acredite!
banheiros, refor- Cr.20962 Tel.:2265- CA. Segurança 24hs, vista verde, LARANJEIRAS - IP/ANDAR. Sa- BOTAFOGO • Próximo metrô, es- ground R$160.000 Es. móveis
quarto, cozinha,
3322
99742244-9893
0547
tranqüilidade,
2banheiros,
nhos,
tudo
Temos
proposta LARANJEIRAS -130m!, salão. 8786 CJ2217.
mados, frente. R$90.000
4quartos c/ar- petacular sala, 2ambientes, quar- Tel.:9957-8638
p/3ambientes,
frente, sol manhã, sala, 2quartos, lãomários,
armários, dependências, gara/2521- 3quartos, varanda, banheiro sooutros. Avaliamos. Tel.:2558- 1378
cozi- to, banheiro, blindex, cozinha am2banneiros,
lavabo,
coz.ampla.área,
Conjugado
banh.social,
R$270.000
Inacreditável!
8°andar,
PAISSANDU
reslExcelente
gem.
4060 /2550-1639 C12.256
sol manhã, totalmente refor- 7726 Cr.19097
c/armários, deps.completas, pia,
vg.escritura. nha
deps.completas, precisando COPACABANA
Tel.=9761-3500 «611-1569
sol manhã, vista livre, deps.completas,
dêncial c/serviços, salão, varan- Cr.
Sóimó- mado. R$78.000 Tel.:2557-1728 HUMAITÁ - EXCELENTE edifício, ciai,
R$355.000
vg.escritura.
GÇORFA- "Junto Benjamin Cons- U1/2815
Tel.:2553garantimodernização,
Sóimóveis
R$165.000
garagem
16322
amertasadão, qto /suite, cozinha
veis Tel.:2553-4818 /9644-4993 C.26688
di- URANJEIRAS ¦ AMPLO APAR- apto vazio, de90m2,
tant. Frente, vazio, conjugadão baportaria luxuosa,(excelente rua da. Tel.=2295-4059 Creci 32.322
área serviço, piscina, sauna, COPACABANA - Poslo6. 2qtos.
inverno, 4818 /9266'3030 Ret.:0/2167
Ref.:R-6/4080
TAMENTO. Sala 2ambienles, lao, jardins
vidjdo sala, quarto, armários,
- Hu- na,garagem.
BOTAFOGO - R.tran transversal).Entrar...Morar.Sala
Só R$145.000 c/varanda, reformado, frente, sol
LEÕES
LARGO
social, 2quartos, banheiro, LARANJEIRAS - Rua das Laran2quartos
cozinha cabe fogão/gela- quarto amplo, banheiro
nheirãp, ^prédio
2amblentes,varanda,
frente,
cia'
apto
cr19228- manhã, posto6, piso Parquet PauFLAMENGO
Tel.=2255-9302
Imperdfquila,
PRAIA
oferta
maitá
residencial, coz.espaçosa. deps.completas, cozinha, deps comple- jeiras, fundos, andar baixo, exce- -Clássico apto, linda ro ventilado 4p/andar c/armários(suíte), coz.planejada,
deWa,
, play/salão tas. Tel.:2504-4005 lente apartamento, 90m?, 3otos.,
vg.escritura, vell Fte indevassado, Ref.:1/126
lisla, 901#, dependências, vazio.
R^»5.000 Tel 2257-2045 C.1018 vg.escritura
dependências,
salão,
varanda,
saquarR$130.000 Chaves/visitas SóimóOportunidade vista cristo, saia, COPACABANA Junto Santa Entrega imediata! R$150.000
armários, vaga condomínio. vista, varandas,
veisTel.:2553-4818 Ref.:AD-1160 C.12170
Tel.:3813-1248 /9257-B577Visitas Sóimóveis 3qtos(sulte), 2banhs, Clara. Original 2qtos., transforma. ~1 Quarto
R$150.000 CRG Empreendimen- lões, 4quartos, 2ba- tos, banheiros, qto play/salão.
R$215.000
2salas, qto., banheiro, cozinha C.20462
Imobiliários. Tel.:2471-0536 nheiros, terraço des. empregada revertido, Tal/2553-4818 Rel.:CM-2094
coz deps gar escr, Só doampla,
LARANJEIRAS - TE- RUI BARBOSA 126M2 los
armários,
reforma
C/\TETE -.Transversal, tranquili- TOFORTE
armários,
geral,
(RG-116)
vaga
garagem
coberto,
- Linda vista R$195.000 Portal tel: impecável! Desocupado, pronfís- COPACABANA - PróSO R$315.000,00
dade, Rala, qto., ótimos armários, de única. OportunidaFGTS/Carta HUMAITÁ
Junto Par- ALCIR MOTA VENDE - Magnitico LARANJEIRAS - TE- R$500.000 Avaliamos alugada.
Lagoa /Pão de Açúcar. 2548-7272 3/62360 slmol R$115.000 Tel.:3816ximo metrô. Excelente
alie, olaro,-portaria 24h. Entrar
Cre
Tel.-.2504-4005
elCountrywlde
40m*,
Excelente
living
fantástica
decoração,
Guinle.
grátis.
apt,
Junto zasalleslmo- CI12170.
Varanda, sala, 2quar- C|1502
4588.C.1196
/morar* Entrega imediata! que
prédio, sala, 2dormltócloset, bh soe , TOFORTE
sala
banheiro,
Living,
R|M.0tó Te1.:9057-7637 EkcIusí- localização. Sala 2am- 1 qto, coz.orig. 2 qtos, dec.,
siBOTAFOGO
PRAIA
frente,
tos
Leopoldo Ml- rios, banheiro, armá(sufte),dependênárea serv., Gal.Gllcérlo,
veis@lg.com.br BOTAFOGO - Vlstaço cozinha,
ba- COPACABANA
armários,
vidáqel Excelenle oportunidade! bientes, quarto, área, dec, 1 planej,
3quartos,
desalão
jantar,
rios, dependências
sala,
lencloso,
Espaçoso,
parnada a fazer CJ
gar. esc., 2239-5499.
copa-cozinha planejada, guês.
dependências, gara- jardim.
frente,qto.,excelente lo- completas. Tel.:25483quar- CR501 3-RCOA443 panorâmico. Varan- cias,
GLÓRIA • Excelente sala, quarto
garagem. nheiros,
pendências,
quet paulista,
4510
A
1/1042.Tel.:
dependênlavanderia,
|
despensa,
Tel.:2547-6373
escritura.
Em>
madeCRG
sol
R$123.000
varandinha,
Tel.:2539dão,
salão,
calização!
SOm2.
R$180.000
quarto,
tos(sulte), copa-cozl(si/íte)ampla cozinha, área serviço, gem
160m!, garagem.
Imobiliários 7403 C.16291
RS126.000 Tel.:2554nhã,
3472 /9913-0591 Au- cias,
nha ampla, área, garapendências compleR$250.000 Tel.=2527-7178 preendimentos
COPACABANA - Rua
Cobertura
,:2471.Q536tRG-117)
ÒtlíTVO prédio familiar! R$66.000 5533 CJ4835-T1 067
espareformado,
tas,
Crecl.3252
escritura.
qusto
C.18451
gem
/9996-3581
Tel:2557-1728C 26688
- Pos Boliva. Ultima oportuAvaliamos
super
iluminasoço,
Tel.:2554^SÓIMÓVEIS
COPACABANA
R$250.000
¦
vista
desDO
240m'
.
R.BARBOSA
A.COBERTURA ventilado, gara
GLÓRIA .• Excelente sala,quarto,
sol manhã, silen- nidade, excelente
LARANJEIRAS - Vista livro, claro, rrf FLAMENGO 5533 CJ4835-T3057
Iumbrante. 1 p/andar, salão, jd.in- to4,
SEUS SONHOS Fia- do,
50fn', Vislá panorâmica, decora- arejado. sala. jardim inverno, —
AVALIAÇÃO
luxo. cioso, 45m1, sala, qto. apartamento,sala,
gem. Edifício gabarita2banheiro
vorno,
3quarlos,
Cruz.
-Cons
Oswaldo
mengo
dependêndov col manhã, armário, cozinha, Iquarto, banheiro social, cozinha,
LARANJEIRAS
Ref.01RARDA
do. R$138.000
IVENDA
copa-cozinha, vaga. dependen- separados, mobiliado. 2quartos,
fogão, máquina lavar, área, deps.completas,. Vaga. SóiGomes de Al- Raridade.Duplex, Cr25038 Tel.:2226- mm
geladeira, condomínio
garagem condoR$520.000 R$75.000 Condomfnlo cias,
até
cias,
p/motorista
avaliacao
R$68 000 moveis Íel.:553-4818 /9628-2087 ¦ Tel 2553-4818I trução
Crls
vista
380mJ,
2'quadra
garagem
meida Fernandes,
DelMônaco Imóveis Cr.24997 barato, prédio rest- mínio, reformado.praia,
3942
Tel,:25$7-1728 C.26688
Ref R5/1105
Só
R.Pinheiro Machado, to,verde pisc/chur BOTAFOGO -EXCELENTE LO- g VENDA RÁRDA Tel.:2557'9174/2508-5348
dencial. Tel.:552-0211 todo
rasq,2saloes,5qtos
coR$155.000 Tel.:22362banhelros,
3qtos,
3
Quartos
R.BARBOSA - 240mi, visla des- /9959-5373 C.19439
2 Quartos
, , 2 Quartos
CALIZAÇÃO, R Dona Mariana n Tel :2553-4818 Iumbrante.
1masterc/hrl
2su(tes,
1 p/andar, salão, jd.in- COPACABANA - Rua nobre 3807 Temos outros,
planejada,
Entrar...Morar. Sala. quarto c/arpa-cozlnha
VELHO • Alto. vista livre, FLAMENGO - Alto, vista Pão Açú2qtos. verno, 3quartos,
2banheiro luxo,
CATETE - Pedro Américo, 2qtos, COSME
estado, garagem, do, 4banhelro, copa mário
URCA - Frente bala. Sala, depenembutido, banh decorado, claro,
sala, banheiro, cozinha COPACABANA - Rua fechada,
3ba- bom
dependên- car. Salão, 3qtos (originaM).
depend.,vg-escris/elevador,
coz
vaga, dependen- Quarto,
dependências completas, gara- sol nascente, 2qtos. entrar
arejado,
copa-cozinha,
,
deps.comárea.
coz.planejada.
ótimo
prédio.
todo reformado. Maxplan sala, 2quartos, banh. soe. coz.,
reformanheiros.
/mo90m7,
embutigranito,
cia.
armários,
armários
pioso
R$520.000
Tel
;2522escritura,
Ex000
R$210
até
dências
Tel:9168-6598
cias.
R$117.000
tura.
gem'
vg.convenção.
p/motorista
Tel.:2237RS235.000
dep. emp, R$ 150.000.00
"4p/andar,
pletas.
Tel.:2255-8932
reformado, decora- rar, garagem escriturada, docu- dão. garagemTel. escriturada.
r9803-3531Cre- DelMônaco Imóveis Cr.24997 Z9969-9756 CJ4765 /2257-091 1 c/arms,
dos,
Sóimóveis Tel.:2553-4818 432216 /9775-56S7
/9354-3343 clusividade.Crc Visitas
2/2144 Tel.: 2522-5959 CJ9531.
9832-0190 1 1 18
R$280 000
Temos outros.
do,1 R$130 000 MG.207 Cj 4854 mentaçào perfeita Confira! /2556-6324
Tel 2557-9174/2508-5348
331
ci
MC-1015
Ref
CI28231
Cr.6869
Tel 9832-0190/2556-6324
Chaves Tel. 2205-5583
GLÓRIA ¦ Rua Cândido Mendes.
Alto, arejado. claro. Sala 2amblentes, 2qtos., varanda, copa-cozinha, pronto p/morar. ProprietáRIO
rio. Só R$05.000 Aceito proposta.
Tel.:2242*5275
3 Quartos
SANTA TERESA - Rua
Prefeito João Felipe,
França.
próximo Largo
Excelente sala, 3qtos.
CgAD^^ c/dependência. Ótimo
reco. Tel.:2262-1593
I87-5633
Cobertura
TERESA
SANTA
-R$195.000 Localização bucólica. Excelente cobertura 230m!,
salão, sala jantar,
3qts, armórios, banheiros, copa-coz.,
amplas dependências,
salao ginástica, terraço, garagem. (Segurança, privacidade).
Tel.:2513-8348 /98092949 Avaliamos.
Mrro d« FAtima
CASAS

JORNAL DO BRASIL

COPACABANA - Santa
Clara, (rente, sol manhã, sala, 2quartos,
armários, banheiro,
cozinha, área, dependêncla, garagem,
R$170.000 pronto morar. Tel.:2545-0420
Cr.26524
COPACABANA * Sanla Clara.
Reformado, silencioso, sala,
2quar1os, suite, lavabo, cozinha
dependência compleplanejada,
Ia, garagem aluguel. Apenas
R$138.000 Tel.-.2521-6433
/9197-9406 R8/2003
COPACABANA - Souza Lima, vista livrei
salão,
Belfsslmo
2qtos., suíte, arma'rios, banheiro,
110m2, 2vagas, Infraestrutura. R$305.000
outrosl
Tenho
Tel.:2549-1760 /99487455 C.8024
COPACABANA - Souza Lima. Alto luxo,
fundos, vista deslumbrante,prédio novo.
sala 2ambientes,
2quartos(1sufte), armário, banh.social,
coz.planejada, dependências,2gara gens
$305.000 Tel.:22271887
/9616-8362
CJ4510
COPACABANA • Toneleiros, vista
silencioso, vazio, sala,
p/verde,armários,
dependência com2qts,
garagem escritura, play, salãopleta,festa, otimo preço. Tel.:22572845 C.1018
COPACABANA - Totalmente reformado,
pronto morarl Amplo,
claro, sala, 2qtos., sufte, armários, banheiro
social, copa-cozinha,
dependência. Temos
outrosl Tel.:2275-1418
CJ2768
COPACABANA -Apart-hotel estado imlinda vista, sipecável,
lencloso, salão, 2quartos, moblllado, banheiro, cozinha, coffee
shop, piscina. Dispenso Intermediários.
Tel.:2509-0158 /22562690
COPACABANA -Inhangá. 2p/andar, fundos, alto, 75mJ, sala,
2qts, banheiro, cozinha, área, dependência, precisando modernização, R$125.000
Tel.:2545-0420
Cr.26524
COPACABANA
-R$128.000 Junto metrô. Ampla sala, 2quartos, armários, banheiro social, dependências, prédio maravllhoso terraço, localizacão nobre. Tel.:25138348
/2513-8979
/9809-2949 Avaliamos.
COPACABANA -Reformadfssimo,4p/andar, claro, sol manhã,
sala,2quar1os, armários, banheiro
social amplo, luxo, cozinha planecomplejada, área,dependências
tas,vaga. R$165.000 Creci26793
Rei.: M17 Tel.:2512-6220 /97640227
COPACABANA EXCLUSIVO - Rua Masca
renha de Morais, parte
juntlnho Metrô,
remnte, andar alto,
Íilana,
(tudo c/muito bom
gosto) Ricamente decorado.Nada fazer.
Pronto.-.Morar.Salão
2ambientes, tábuas
corridas, banh.soclal,
cozinha, deps.empregada Perfil-lmóveis
Tel.:2294-9899 /25407212 CJ4678(P-9)
LEME - Aconchegante,
vista verde, sala
2ambs., 2qtos (sufte)
varanda, play, 2vgas
escritura. Direto c/proprietário (s/lntermediários) RS265.000
Tel.:2275-4570 /97362509
LEME - Omelhor pontol Lindo, pronto
Sala 2amp/morar.
blentes, 2quartos (sufte), rico em armários,
copa-cozinha, 2vagas
escritura. R$310.000
Cr.16230 Tel.:25472181
LEOPOLDO MIGUEZ • Exclusividade aconchegante sala 2dormitórios, banheiro, cozinha, área decorados, sem dependência, sem
sem elevador.
garagem,
R$120.000,00 Tel.:2294-9899 /
9649-6494 rio@perlilimoveis.com.br P11 Cj4678
POSTO SEIS - Varanda, sala, 2amblentes,
2qtos amplos, 2banhelros(sufte), copacozinha, dependências, 2vagas, excelente planta, 110m!. Outro Posto2. Dispensacorretoresl
mos
Tel.:511-1 229 /96315317
3 Quartos
3QTOS BARATO! - Próx. Barão
Ipanema prédio centro terreno, total infra, indevassado, salão 2ambienles, 3qtos(atual2, fácil reverter) banh, coz ampla, deps pronto
gar escr. 7è: 2548-7272
p/morar,
3/5940 C|1502
3QTOS C/2GAR - Maravllhoso 160m3 excel
prédio, s.festas, play,
salão,
varandão,
3qtos(sufte c/closet),
2banhs, copa-coz
montada, deps alto lu2gar
escr.
xol
R$370.000 Portal
tel.:2548-7272 3/6302 e
3/6198 CJ1502 Avaliamos
A QUADRÍSSIMA PRAIA • Junlo
Av. Atlântica, magnífico 210m*
elevador privativo, varandões, salões, 3qtos, grande banh c/hidromass (opção p/suíte)ampla copacoz planej deps ma nobre, gar
escr R$410.000 Portal tel: 25487272 3/6373 Cj 1502
APENAS R$180.000 - Posto 5,
cobiçada R. Xavier da Silveira,
apenas 2por andar, excel sala,
3qtos(suíte)arm, coz deps compl
(s/gar) Portal tel: 2548-7272
3/6318 Cj1502 Avaliamos
APENAS R$210.000 - Copacabana R.tranquila próx.camércio/futuro metrô frente, vazio, sala,
3qtos(suíte) 2banhs, coz deps,
ótimo p/morar/investir Portal
gar,
tel: 2548-7272
3/6049 Cj1502
Avaliamos
•
ATENÇÃO Barata Ribeiro, posto4. 130m? Frente, sol manhã,
salão, varandinhas. 3quartos,
banh.social, copa-cozigrande
nha, dependências,garagem.
R$250 000 GI-03/381 Tel. 25480077/2236-4608

ATLÂNTICA - Exclusivldade, ótimo estado,
vista total mar, 2salas,
3quartos, salão/banho, lavabo, vaga. Somente R$650.000 Avaliamos
grátis.
Countrywlde elzasallesimovels@ig.com.br
CR5G13-RCOA397
Tel. :2547-6373
ATLÂNTICA - Frontal
mar, 220ma, junto
Othon, salão 3amb.,
3qtos (2su(tes) armários, copa-cozinha
plane|ada, dependências,
garagem
R$600.000 Tel..25059238 /9662-9152 Avaliamos. E-mail:lulzlemos@msn.com
ATLÂNTICA * Imperdfvel frontal
mar, vistão panorâmico, salão,
sala, 3qtos c/arm, 2banhs (opção
copa-coz ampla, 2deps
p/suíte)
compl, gar escr R$580.000 Portal
tel: 2548-7272 3/5102 Cj1502
ATLÂNTICA • PóstoG. Vistão
vazio, 2salas, 2qts, oripraia/ mar,banheiros,
cozinha, doginal3,
completas, pronto
pendências
morar. R$260.000 Tel.:2257-2B45
C.1018
ATLÂNTICA • Posto6. trecho novista
bre, frente, amplo, 220mí,
deslumbrante, salão -tsala jantar,
3quartos (original4), 2banheiros,
dependências, garagem.
Tel.:2484-1480 /9116-3430
CJ28516
AV.ATLÂNTICA -Oportunldadel Sllenclosol
3qtos, c/bons armários, 2banhelros sociais, entre Constante
ramos/ Santa Clara.
R$220.000 Disp.corretores. Tel.=2527-8342/
2523-9374/ 9136-4304/
9979-7524
BARATA RIBEIRO - Fundos, ciaro, arejado, sala, 3qtos, banheiro,
cozinha, dependências completas, repleto armários, garagem
escritura, R$180.000 Tenho/outros Tel.:2522-1941 BNI162
Cr.23804
COPACABANA - 5»Andar frente reformado,
claro, arejado, salão
2amblentes, s/janta,
3qtos(suite), 2banheiros, copa-cozinha, depenêncla, todo/reformado. vazio.
R$178.000 avaliamos
s/lmovel. Tel.:25482850 CR.25795.
COPACABANA - Alto
luxo, 200mJ, andar alto, 1p/andar, salão
2ambientes, 3quartos
(sufte), copa-cozinha,
2dependências, garaR$430.000
gem.
Tel.:2236-3807 Temos
outros,
COPACABANA - Andar alto, salão, 3quartos (ste), coz. planejada, dep.emp, todo reformado gar.
R$ 380.000,00 3/1815 Tel.:
2522-6959 CJ9531
COPACABANA - Atlântica frontal,
vistão mar, 215m2, salão, sl.jantar, varandão, 3quartos, 2banheiros, copa-cozinha, área, dependências, garagem escriturada
Apenas R$650.000 Tel 22552491 Cr. 17551
COPACABANA - Brito
Cordeiro Rua Bolívar,
120 m! , excelente
apartamento, salão (2
ambs), 3 qfs, armários, copa-coz, dependências, garagem. R$
230.000,00. BC.3/056
Tel.: 2521-8050.
COPACABANA • Constante Ramos, frente, salão, 3qtos., dependências, armários, cozinha plane4p/andar, vaga escritura.
jada,
CRG Empreendimentos Imobiliários. Tel.:2471-0536 (RG-118)
COPACABANA - Excelente. Ótima localização. Frente, 140m2,
2salas, 3quartos, 3banhelros, copa-cozinha, dependências,
garagem alugada, reformadlssimo.
RS200.000 Tel.:25478741
/92469604
Cr.21544
COPACABANA • Gastão Baiana,
apenas R$190 000 sala, 3qtos
banheiro, cozinha (refor(suíte) dependências,
vaga escrimada)
tura, salão, play, portaria 24h Creci.20609 Tel.:2540-8069
COPACABANA - J/Metrô sala 3qts arms, frete rua tranq, arborizada, 2p/and, vazlo-garagem aluguel urg. RS
185.000,00 chaves:
Tel.: 2246-5267 / 22465293 C3407T.outros.
COPACABANA • Leilão apto
3qtos, vaga, área(132m?). Av.Atlàntica, 632/101. Dia 19/09 às
14h25min. Fórum Capital. Informoções Leiloeiro De Paula.
Tel.:2524-0545
www.depaula.lel.br
COPACABANA - Maravllhoso apto posto6,
1p/andr, salão, 3 ótimos quartos, sufte,
3bhos, copa-cozinha,
2deps., garagem,
R$380.000 Tel.:22363807 Temos outros
COPACABANA - Posto6, frente,
sol manhã, 2p/andar, salão,
3qtos. (c/amrmários), 2banheiros,
área serviços, depengigantesca
dências, garagem escritura.
R$230.000 Tel.:3813-1248
Z9257-8577 C.20462
COPACABANA - Posto4. Barata Ribeiro.
Frente, alto, sol manhã, sala grande,
3qtos., banheiro, copa-cozlnha, dependêncla, garagem escritura.
RS220.000
Tel.:2522-4896 /96079939-C.14209
COPACABANA • Próximo ao Leme, ótima opção. Excelente
3qtos, salão, armários, 2vagas,
vista p/o verde, silencioso
R$220.000 Tel.:21 -22959210
/21 -2295-4214 /21-9904-0783
BNI106
COPACABANA - Próxlmo praia, alto, frensala |antar,
te, salão,
3quartos (sufte), armários, banheiros, copacoz., área, dependência, garagem escritura, R$330.000
Tel.:2545-0420
Cr.26524
COPACABANA - R.toneleiros,
vista cristo, montanha, A.alto
2p/andar, salão 3qtos, armários
2Í>anheiros, dependência, vaga,
escritura Sóimoveis Tel.:25123322 SD-31650 avaliamos cJ precisão.
COPACABANA - Raimundo Correa. Salão,3amplos quartos, co2banheiros sociais,
pa-cozinha,
dependência completa. Prontissimo morara. Frente, garagem escritura R$300000 Houso News
Tel:2236-1520 (R352)Cj4895
COPACABANA • Raul Pompéia.
Andar alto, claro, arejado, living,
sala jantar, 3qtos., 1 suite, s/garaR$180.000 Tel.:2529-2807
gem.
/9994-9173 Albert-Cr.7573
(RPM A/3046)
COPACABANA - Rua
Toneleiros. 3quartos
c/1banheiro, 90m2,
garagem escritura.
Apenas R$170.000
Tel.:2545-5100 CreCÍ16.418
COPACABANA - Salão. 3quartos,
c/arms, j.inverno, banh soe,
dep.emp, R$ 190 000,00 Tet.:
2522-6959 3/2222 CJ9531.

ACHEI
AV. ATLÂNTICA - Ediffeio Maranostrum.
380m!, living, vários
ambientes +sala tv,
4amplos quartos (sulte), ampla copa-cozinha, todo reformado,
2depond8nclas, 2garaR$1.300.000
el.:2545-0955 Temos
?ens.
outros
AV. ATLÂNTICA - Ediffclo Professora Regina Felgel. Andar alto,
vlstüo cinematográflco, vrandão, living, saIa jantar, 4quartos
(2suftes) avarandados, copa-cozinha
montada, 2dependfncias, 4garagens. Ótipreço Tel.:25450955 Temos outros
AV. ATLÂNTICA - Junto Merldlen, pavlmento exclusivo, andar alto, pronto morar, IIving, 4quartos (suite),
dependencies, 2garaTel.:2545-0955
emos outros
^ens.
AV. ATLÂNTICA - Posto3, andar alto,
350mJ, panorâmico,
living, vários amblentes, 4quartos, 2banhelros, ampla copacozinha, 2dependen2garaaens.
cias,
Tel.:2545-0955 Temos
outros
AV.
ATLÂNTICA
-400m2, vista cinematográfica, salões, varandas, 4quartos (sufte maater frontal), sala
Jantar, copa-cozinha,
2depend6nclaa, garagem. R$1.000.000
Tel.:2545-0955 Temos
outros
BAIRRO PEIXOTO • Altíssimo luxo, salão, 4quartos(suíle), banheiro social, lavabo, copa-cozinha,
dependência completa, 3vagas
escrituradas. Só Rs480.000 liouse News Tel.:2238-1520
(R410)C)4895
CONSTANTE RAMOS - Magnífico 1 por andar Copacabana
250m2 prédio luxo. Salão, sala
fechado, 4 qtos
jantar varandão
copa coz. 2 deps
(suíte) 3 banhs
+
1
alug.condom.
R$
escr.
gar.
450.000 Portal Tel. 2548-7272
4/3577 CJ/502 avaliamos.
COPACABANA - 450m2 de puro
conforto, 4salas, 4quartos, 2banh
c/hidro, copa coz. planejada,
3dep. emp, todo reformado 2gars,
4/2195 R$ 600.000,00 Tel.:
2522-6959 CJ9531.
COPACABANA-ATLÂNTICA
LEME -FRONTAL MAR 380M2
ALÇIR MOTA VENDE
Living lOOm', sala de jantar, 4 qtos (ste),
lavabo, bh. social, copa cozinha, 2 vgs.
Rí 1.300.000,00 CJ 4510 Tel.: 2239-5499
A 4/0867. Avaliamos seu imóvel.
COPACABANA - Alio luxo, PostoG, vista mar, varanda, salão, saIa jantar, lavabo, 4qts,(suite), codeps, gar.escritura,
pa-cozinha,
Maxiimóvel.
R$450.000
Tel.:251 2-6220/9981 - 5762
C.18.551 M-03
COPACABANA • Atlântica. Alto,
vista total mar, varandão, salão,
sl.jantar, lavabo. 4qtos, Isuíte,
2banheiros, coap-cozinha plane4vaaas escrijada, dependências,
tura, play, s.festas. U$550.000
Tel.:2255-9302 cr 19226Rel.:4/143
COPACABANA - Conforto/ tran260mJ, original 4quarquilidade,
tos (suíte), j.inverno, 3salas, codependências, garapa-cozinha,
Oportunidade acredite
gem.
R$300.000 Tel.:2540-8128
/2512-3322 (FX40382) C.17559
COPACABANA - Posto 6, 1por
andar, salão, 4qtos, dependência,
silencioso, vazio.
garagem,
R$250.000 Tel.:21-22959210
/21-2295-4214 /21-9984-0783
BNI106
COPACABANA - Posto Cinco.
350mJ, quadra praia, salão, quatro quarto, suítão, armários embutidos, cozinha planejada, três vaR$500.000
garagem.Creci:3970
gas
Tel.:2469-6899
COPACABANA Posto6, excelente oportunidade, 1 p/andar, salão, 4quartos, 2banheiros, copacozinha, 2dependências. garaescritura demarcada.
gem
R$400.000 Tel.:2255-9302
Cr. 19226 Ref :4/122
COPACABANA - Rodolfo Dantas.
Vistão mar, alio, salão, 60m7
R.GENTIL
2banheiros, suite. Re>
ADMINISTRAÇÃO 4quartos,
formado, copa cozinha, depenPATRIMONIAL
déncias-completa, garagem.
R$280.000 Tel.:2257-2584
2523-1499
Cr.23977
CJ 4238
Empresa Multinacional instalan- COPACABANA - Soudo-se nesta cidade, compra aptos. za Lima. 260m2, saiVexecutivos, pagamento à vista. lão, sala |antar, 4quarAc. outros bairros Z Sul.
tos c/armárlos(1 suite),
banh.soclal, lavabo,
Dr° Rosangela.
copa-cozinha planejaRAUL POMPEIA - Andar alto, ex- da, 2dependênclas,
celente 3qtos, 2bhos, 2sls, cozi- garagem. 1p/andar.
nha, dep^completas, vaga escri- R$530.000 Tel.:2227turada, necessitando modernizar 1887
R$290.000
estudadndo CJ4510 /9 61 8-8362
Tel. 2294-9899 P.24 Creci.4678
COPACABANA - Vista
4 ou mais Quartos mar, excelente a'partamento salão 2am"04QTOSC/01 GAR"
blentes, 4quartos (sufte), 2banheiro8, armáR$290.000,00 APENAS! rios, dependências
Copacabana (Htório GoiMáa), varanda, fo- completas, 1vaga.
ing ? slão jtar, 4 qts + 2 Ub, copa-coz, 2 R$300.000 Tel.:2236
deps, 1 gar, oportunidade! www.mm- 3807 Temos outros,
house com br visitas: Tel. (21) 2512-9777, COPACABANA - Vistão mar, anRei. JB-4/4074, Cred 18.153 («Mtaros). dar alto, 230m\ salão, sl.jantar,
5quartos (2suítes), c/armários,
banheiro, cozinha planejada, de"AV
gara
pendências completas,
/3816-3385
gem.Tel.:2545-5070
Copacabana, frontal marl, Iving c/t25rrf ?
Crecil 1624
lavb + 2 bhs, copacoz COPACABANA
jtar, 4 qts2 (Idepsste). arms.
2 gar, melhor preço! R$ -220m2
planej,
1.P/andar alto
1200000.00 wwwmmhousecom.br,
visi- tas:
Tel : (21) 2512-9777, Rei J&43200, Cred posto vl living s/jantar
10153(aNQfamos)
4qtos armário 2Bhs
possibilidades suite
4 QT0S.AV. ATLÂNTICA copa-cozinha depenA PORTAL ALTO LUXO dências garagem es
vazio.
Frontal mar, edifício super cobiçado, critura
400m2 vistào cinenma! salão com R$400.000 Tel.:2548
2850
CR.25795.
150m*, sala jantar, 4 qtos (sufti
banhs copa coz.
montada, 2 deps. 2 COPACABANA
escritura R$ 1.800.000,00 Tel.: -350mJ,
garagens
Pompeu Lou2548-7272 4/3395 Cj 1502.
reiro, lindo, 1 p/andar,
¦(QTOS (1SUÍTE) • Copacabana alto, 2 garagens, salão
R.Rep. Peru, 1 por andar,
ambientes), s. ]an
próx.
vazio sol manhã, excel.prédio, sa- (3tar, lavabo, 4 quartos,
lão, 4qtos(suíte) 2banhs, copa- suíte, armários, copacoz deps, gar escr, Só R$340.000 cozinha, 2 dependênPortal tel: 2548-7272 4/3631 cias. R$ 650.000,00.
Cj 1502 Avaliamos
Tel.: 2545-0942. Ref
4 QTOS. AV. ATLÂNTICA fflOWIAl MAR 04/0047 C.852.
COPACABANA -Atlân
A PORTAL Ç/32QM2
4 suítes, 4vgs
Luxuoso 1 por andar vistào cinema, editicio tica,
mar total, Alclr
imponente, salão, sala jtar, 4qtos (atual 3. esc,
Mota
Vende. Fantástifácil reverter) 4banhs opção p/2suítes, copa
apt, com vista clnecoz deps garagem escritura, R$ 1000000 co
matográfica, avaranTel: 2548-7272 4/3624 CJ1502.
dado, living vários am.
bientes, 4qtos suítes,
4 QTOS COPA
copa cozinha planej,
400MPAV. ATLÂNTICA lavabo dec. bh. dec,
Vista mar pronto morar salões varanda. a.serv, 2dep. com,
4qtos (1 suíte) armários lavabo + banhs. 350m2 para pessoa
decorados copa coz planej. dependên- exigente US$
cias (2vagas) mmhouse.com.br US$ 1.200.000,00 CJ 4510
700.000,00 Tel.: 2512-9777 Rei. JB Ref: A4/0107 Tel.:
4/4179 CJ18153.
2239-5499.
APARTAMENTAÇOI - Apenas COPACABANA 300m
1por andar, vazio, R.tranquila Conselheiro Lafayette
manhã, andar alto, 01/p/and 2garagens
próx.melrô, sol 4qtos(suíto)
sl.jan'
salão 65mJ,
tar, 3banhs, copa-coz, 2deps, varanda salão(100m)
armarios
2gar escr, R$430 000 Portal tel: 4qtos
2548-7272 4/3646 Cj 1502
2/banhs copa-coz 2do
ATLANTICA - Rara pendencias
Tel.2545
chance, acreditei Iren- R$630.000,
0942 Ref04/0063 outro
te, orig 4qtos(su(te excelente
J.Angélica
c/hldromass/closet) c.852
atual 3qtos, 3banhs COPACABANA - Posto 6. Sol masalão, s(.|antar, copa
ótima planta, pródio luxo, sacoz plane) deps gar nhã,
4quartos(suíte), cozinha, de
escr, R$600.000 Portal lão,
vagas. Exclusividade
pendências,
tol: 2548-7272 4/3600 Perfilimóveis. Tel.:2294-9899
C|1502
/9181 -0396 CJ4678 (P-26)

COPACABANA • Siqueira Camsalão,3quartos
pos. Magnífico
copa-cozinha toda deco(suite),
social,dependênrada, banheiro
cia completa c/área. Pronlo morara. R$180.000 Houso Nows
Tel.:2236l1520 (R355)Cj4895
COPACABANA ¦ Sá Ferreira, lundos, indevassável, claro, arejado,
sala, 3qts (sufte), banheiro, copacoz., dependência, área, gargem,
R$230.000 Tel.:2511-3328
CR.16573 César Botelho.
COPACABANA • TETOFORTE Oportunldade. Constante Ramos,
115m». Vazio. Excelente localização. Salão 2amblentes, tábuaa corridas, 3quartos, armários, dependências, garagem.
R$200.000 Tel.:25545533 CJ4835-T3054
COPACABANA • Toneleiros. ImSalão, 3quartos,frente,
perdível.
andar alto, pronto morara.Dependêncla completa, garagem escritura, vista livre. Só R$240.000
House News Tel.:2236-1520
(R340)Cj4895
COPACABANA • Ótima vista.
127mJ. Entrar...Morar. Sala 3ambientes, 3quartos amplos, armário, banheiro, lavabo, cozinha pianejada,
dependências.
R$220.000 Sóimóveis Tel.:25534818/9617-7752 Ref.:R-2/3272
COPACABANA - Ótima oportunidade, apto
vazio, sala, 3qtos, banheiro, armários,
deps., garagém, próx!mo Flgueredo MagaIhães, só R$170.000
Tel.:2236-3807 Temos
outros
COPACABANA
-3Quartos frente a.alto, luxo, frente porto
seis prontinho morar,
salão, 2bhs, copa-cozinha, garagem, escritura. R$360.000 avalias/lmovel.
mos
Tel.:2548-2850
CR.25795.
COPACABANA
-R$210.000 Salão, dormitórios, armários, dependências completas, pavimento Intermediário, privativo,
vista mar, floreata, excelente localização,
documentação legallzada. Oportunidade.
Cr.16230 Tel.:25472181
COPACABANA
-R$290.000 Sala, dormitórios, dependências completas, armários, garagem escritura. Habitação Imedlata. Pavimento elevado.
Totalmente resldenciai. Excelente localização.
aça Vazio. Cr.16230
Tef.:2547-2181
COPACABANA 150m
Raimundo Corrêa melhor quadra salão(P.Paulista)3qtos
armários 2banhs(amlos)copa-coz planeada deps/gar
$285.000, outros
Tel2545-0942
ref03/0119 C.852
LEME • Poucos metros marl Sutranqüilo, original 3qlos(aper
tual2, fácil reverter) 2salas, banh,
coz deps, gar escr R$245.000
Portal tel: 2548-7272 3/6344
Cl 1502 Avaliamos
LEME - R$250.000,
108Andar, hall, sala,
3quartos grande, banheiro, dependências,
1vaga, excelente estado, ótimo prédio. Visltas. Gélio C-449
Tel. :9911-5405 /25225405
LEME - R.Gal.Ribeiro
da Costa. Sala, 3quarc/armários,
tos
banh.soclal, cozinha
c/armárlo, deps.completas, garagem. Vazlo.
R$265.000
Tel.:2227-1887 /96188362 CJ4510
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ro, sufte, armário, sala,
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APART-HOTEL
'ambientes, 3quar- 3quartos (sufte), armápiso mármore, cozii
n
fra
estrutura.!
t
o
t
a
l
¦ LEBLON
nha, lavanderia, detos(sulte), banheiro, rios, cozinha, depen- |8[/andar
0m2.4qtos(2stes),1ma$tjr,
lavabo, ampla copa- dêncla, 1vaga. Apenas soe dec^ coz. plane) 2 dep
R$ 350.000,00
pendências, lanelão,
arefada. Prédio faml- Edifício novo centro terreno, varan- cozinha, dependên- R$525.000 Tel,:2545- j» esc sóRSIIW 00000 CJ45IOAtfjJ
liar. Vazio.Urgente. das, living, 2 bons quartos sendo 1 cias, garagem escritu- 0955 Temos outros
él: 2239-6499 avaiamos. B
R$160.000 Tel.:9639- suite, cozinha planejada, área de rada, play, vazio. Faclserviço, garagem Rei. 11974.
¦altoS^^I
3130 Cri 1096
lita
pagamento.
R.GENTIL
R$450.000 Conflral
IRTROF.branda^^H
IPANEMA - Imperdfvel [Atendimento:- 0600-25-8001 Tel.
:2295-7291
ADMINISTRAÇÃO [ALCIR MOTA VENDE-2 vgs. esc.
CJ 4865 ADEMI495
Apart-hotel, excelente
C.27149
170m2 Magnllico apt. living,60r^2,4
PATRIMONIAL
estado, varandio, saarm (ste), lavabotbh.fdc. aèc.;
qtos
- IPANEMA - Rua nobre sala varan2523-1499
lão 2amb!entes, quar- CLASSIOUALIFICADOS
ampla
coz. planei, área serv.. óHrfte^
dão
armários
3
bh.
(6uite)
4238
to amplo c/armarlo, 2516-5000 - Essa- linha vende soe. coz.qtosplanej. dependências 2 Empresa CJMultinacional
estado apenas
R$ 550.000|0(> O^l
instalan- |4510 A4/0882 Tel : 22396499. , jtü
banh.decorado, grani- tudo. classificados achei móveis
vgs.
sol
manha
silencioso
Indeto, ampla cozinha, ga- COMPRA E VENDA- E ALUQUEL • ACHEI- vassável Perfil Imóveis Tel.: do so nesta cidade, compraà aptos,
• localização' prMn-!'
p/executivos, pagamento vista. ARPOADO
ragem, sol manhS, ln- VEÍCULO • CASA ACHEI EMPREGOS 2294-9699 (P-1 S/16) CJU-4678.
charme, requirfte. BrouráM'
giada V.cinemalográlicat
«aliofr
fra-estrutura. INFORMÁTICA - ACHEI CARRO E MOTO. IPANEMA • Rua nobre salão Ac. outros bairros Z Sul.
ça,
c/4q1os
closet,
iavabô,
2Mij,
Pr*
Rosangela.
telefone
de
segunda
R$190.000 Conflral Anuncie por
coz. dep. emp., s
2quartos
x lendôncia, 2vagas 84ln)o^.^
Te(.:2 295-7291 a sexta-feira para iodas as 2vaga8, (ste),
RS 590.000,00 Tel.:
el.:2512-3322 SD-402M
edições de domingo e segunda- 2522-6959 3/2102 CJ9531.
C.27149
mos vendemos c/precisâb. .avaljafsexta-feira.
ató
as
20ti
de
feira
•
Rua
tranIPANEMA
LEBLON Raridade, 2,quadra
AV. VIEIRA $00^6
Apenas XIMENES
>raia, (rente, vazio, andar alto, saqulla.
-Andar alto, vlstialrol-a/1 quarto separado, armário, baR$190.000 3quartos,
LEBLON - 3 QTOS
3.Quartos
IBOifi?,]
nheiro, cozinha, banheiro de sersala, banheiro, cozi- Dolflm Moreira, andar alto, presionante,,'
varanda, salãQ, ^qi^sr-,.'
viço. R$170.000 Tel.:2540-8128
dependências,
nha,
pto c/visto panorâmica, tos (suite), 3banh«]-,i
C.17559
01 P/ANO. 150M»
ragem. Tel.:2545- salão,
3qtos, (sulto) original 4, ros,
copq-i
LEBLON • Ótimo ponto Av. Ataul- R$500,000,00 APENAS! 5100 Crecl16.418
dopondôncias,
2 vagas, útil nha,2depend4ncla»,
fo de Paiva vazio claro, (rente sala Ipanema (Prud. Morais), pródo oVarda, siáo IPANEMA • Super tranqüilo, salão 170m». Rol. 357990.
2garag ens. US
deps. emp. marcar
quarto arms.
quartos c/arms. cozinha,
3 qts (1 ste), 2 bhs, copa-coi, deps, 3amplos
«Wf,
visita 13 as 18 noras direto pro- 22 antts,
Atendimento: 0800-25-8001 Tel.:2545-095
morar,
dep.
emp,
garagem,
pronlo
outro),
www.
m
mapròwitB!
outros
(Temos
gar,
prietário R$ 150.000,00 Tel.: house com b( Tel.: (21) 25129777 Rei.: JB- R$ 320.000,00 3/2056 Tel.:
CJ
4865-ADEMI
495
2239-2349/2529-2603.
AV. VIEIRA SOUTO -B2522-6959 CJ9531.
3/4062 Cred 18.153 (avaiamos).
dlffclo Bethoven.-AnSouVieira
IPANEMA
2 Quartos
2'QUADRA PRAIA - Ipanema to - 250m2 de requinte BOTAFOGO - 2qtos, dar alto, varandio, ¦ lf-!
sala lánta^-i
próx. Country, barato p/reformar - Alclr Mota vende. suite, Morada Sol, vlata vlng,
4quartos(sulte), 3ba-'
2 QTOS. IBLON C/VARANDA seu gosto, vazio, sala, 3qtos, Magnífico
apt. vista panorâmica,
escr,
deps,
banh
coz
gar
nhelros,
copa-cozi^'
mpecável,
decorado,
total, 2 p/andar to- cozinha
hssmssm
Portal tel; 2548-7272 mar
dependên^clff^
plane|ada, nha,
Local privilegiado, edifício com total R$270.000
living 3
do reformado,
Avaliamos
3/6351
CI1502
condomínio 3garagens,seguran-„
infra-estrutura, sol manhã, pronto
115m2, 3 qtos garagem,
Sala, varandas, 3 (suite), 3QTOS C/1 SOm1 - Ipa- amb.
segurança,
R$ ça, lazer. R$2.5OOiO0O
p/morar.
arm. (ste), lavabo copa 250.000,00
2 banhs, coz deps, garagem,qtosescritura.
Temo»
nema
2'quadra
(JB37087) Tel.=2545-0955
coz. planej., bh. social Tel.: 2493-1893
r>o • L' jlOi
RS 285.000,00. Tel.: 2548-7272 2/4527 luxuoso, prédiopraia,
/ 2495- outros
em dec., ampla área de
CJ 1502. Avaliamos.
AV. VIEIRA SOUtÒ;
iranlto, varandão, sa- serv., dep. comp., 2 3500 CJ4661 ODEON.
-Nobre. 350M". ,3» Àn-,f
90M" LEBLON - Infra- 8o, 3qtos(sulte), vg. de gar. Entrega
copa-coz
3banhs
luxo,
dar. Vazio, 1 p/andar,A; >Indevassável,
Imediata.
R$
total,
vlstáo verde/Lagoa. planejada, deps 2gar 1.800.000,00 CJ 4510 A XIMENES vlng/s.Jantar 130mí,,
4quartos(sufte),. 2q«>,'
Sala, varandas, 2dor- escr, RS2546-7272 3/0389 Tel.: 2239-5499.
IPANEMA-3 QTOS
nhelros sociais,"oo«,
mitórios, sufte, 2ba- 3/5675 CJ1502 Avalia- IPANEMA - Vieira Sou2deperí-nhelros, cozinha, ar- mos
vista panorâmica 2'quadra, 2 por andar, útil pa-cozlnha,
dências, 2vaaas'.1
mários,dependSncla, 3QTOS LEBLON • Andar alto pa- to-Alclr
Mota
vende
160m2,
slão,
3
(suíte),
qtos
garagem. R$295.000 . norâmlco frente, próximo R. Car- magnífico apt. 270m3 1 vaga. R$ 560.000,00 R$2200.000 VIsM
tas/Chaves Edson Fer-V
Tel.=2540-9816 /9953- los Góes, vazio, sala. 3qtos c/ar- living 140m* 3 amb. 3*
relra. Tel.:2512-7143/
mários, 2banhs, coz deps, sol ma- qtos arm. (suite) copa Ref.: 357953.
0244 CR18573
Portal cozinha
Cr«-gar escr, R$320.000
2 bhs. Atendimento: 0800-25-8001 /9987-9193
APART
HOTEL nhã,
3/6301
planej.
Cj1502
tel:
2548-7272
cl13995(M-10)
soe. c/bllndex hidro 2
COUNTRY - Reslden- Avaliamos
4865-ADEMI
495
a
BARÃO DE JAGÜÃBF'
ciai. Varandão, vistão ALTO LEBLON - Prédio antigo. dep comp. ar central 2
PE - Raridade, 2dpm»,
esc.
US$
deslumbrante Mar, to- R$350.000 Relormado, pronto vgs
visual lagoa,alio iMjçp,'.;
1.200.000,00
CJ
4510
do reformado, salão, morar. Sala ampla, 3quartos(ste),
2239-5499 XIMENES living 100m', 3quar2quartosfsulte), cio- banh.grande, dependências, ar- Tel.:
tos(sulte), 3banhelros,,
set, 2banhelros, cozi- mários,
vg.escritura. Perfil-lmó- A3/0849.
"
IPANEMA-3 QTOS
copa-cozinha plah^ítrr
Tel.:2294-9899 /9985-5373 IPANEMA - Vise. Pirajá Idos. sala
nha, garagem, Infrada,
dependências,-•
CJ4678
c/arms.
amb.
2
(P-18/5
total. Tel.=2540-9816
Rua
Redentor
apt"
circuquartos
(ste)
p/2
planta
2garagens. R$850.000dep. emp. vaga * entrar - e mo- lar, salão, 3
/9953-0244 CR18573
ATAULFO DE PAIVA - Excelente coz.
de- Tel.=2545-0955
(suite),
qtos,
Tel
:
mil.
rar.
R$
Temosf
3/1464
330
sala, 2522-6959-CJ-9531.
APART HOTEL VIEIRA localização,silencioso,
1 vaga, útil 160m!. outros
pendências,
banheiro
social,
armá3quartos,
SOUTO Varanda, sa- rios, cozinha,dependência com- IPANEMA • total infra estrutura, RS 600.000,00 Ref. 357976.
CARLOS GOIS - 1» 4flc;
Ia, 2suftes, armários pleta, vaga escritura, reformado. 3quar1os (2stes), closet, copa coz.
cação, quadrisslma^
Impecáveis, cozinha, R$230.000 Perfilimóveis planejadlsslma, 2gar, R$ Atendimento: 0800-25-8001 Alcir
Mota Verida/,'»
530.000,00 3/824 Tel.: 2522-6959
garagem. Todo refor- Tel.:2294-9899 CJ.4678 P-3
300m2, living Vjàrá/i-*,
CJ 4865-ADEMI 495
mado. Llndoll Apenas IPANEMA - Acredite. CJ9531.
dão,
4
(stes), copa ÇO;,-'
LON • Rua nobre vista mar
R$700.000 /R$840.000
dep. cojnp', éft
R$190.000 Sa- LEB
Cristo • 3 quartos (ste) c/arms. hi- LEME/ATLÂNTICA - zinha,
Tel.=2540-9816 /9953- Apenas
3vgs. esc, lü-1
Ia, três dormitórios, dro-banh. social coz. planejada 3qtos, frente, vista mar, central, USS
0244 CR18573
800.000 ÇJ
xuoso,
banheiro decorado, dep. emp. 2 vagas. R$ 1.050,
construção 4510 Tel.: 2239-Çj(9tf!*f
IPANEMA - 2*Quadra. R$205.000 cozinha decorada, Tel.: 2522-6959 - 3/1537 CJ- 215mI,
Costa
Pereira
Bockel,
Reformado. Pronlo...Morar. Lindependência, ga- 9531.
2qtos empregada, 4/0880. Avaliamos seu.
do. Silencioso, armários. Sala, área,
escritura. Fun- LEBLON - 1* locação, varanda, garagem RS 600.000,00 Imóvel. •
2quartos, banheiro, cozinha, área, ragem
salão, 3qtos (s2stes) copa, coz, JB3698) Tel.: 2493- DELFIM MOREIRA • 4000^10?^
dos, indevassável. Va- 2vagas,
dependência reversível. Perfil-I- zlo
R$ 530.000,00 3/2220 893 CJ4661 ODEON.
xo, requinte, varandão,, saiflès»-"'!
Tel.:2548-7403 Tel.: 2522-6959
móveis Tel.:2294-9899 /99B5CJ9531.
s/íntima, 4sultes, armário?, copa*
C.16291
5373 CJ467S (P-18/5
cozinha
separada/planejada,
^quadra, lindo, deco- 4 ou mais Quartos
IPANEMA • Apart Country Resi- IPANEMA - Apenas R$195.000 LEBLON
pendências, 5vagas, ar. ,òentrdl..u
rado,
original
3quartos(suíte),
coTel,12540:8128 /25I2'-33Í2„
dence. Vista mar, (rente, vazio, Fundos, silencioso, 2p/andar, cia- zinha planejada, dependências,
02 GAR/280M2
(FX40102) C.17559 >.-i
varandão. salão, 2qtos., suite, ro, arejado, reformado. Sala, 1vaga. Oportunidade. Entrar/rnocloset, finamente mobiliado. vaga. 3qtos., armários, banheiro /cozi- rar. Tel.:2540-8128 /2512-3322 AV. DELFIM MOREIRA!!
US$650.000 Tel.:2625-3797 nha decorados, área externa, ga- (FX31894) C.17559
"Sea
ragem. Tel.:3B13-1248 /9257- LEBLON • Atenção Selva de Pe- Total View1, frontal mar, fiving + sl. jtar,
/9864-7504 C.4258
8577-C.20462
prédio novo 200m2 s^íàc^
Rua Padre Achotegul. Sala, 4 qts (1 ste),• ams, bhs + lavto,• copa-coz
IPANEMA - Aparta- IPANEMA - Apenas R$250.000 dra,
wwmm- Vazio
2amb. (4stes), c/arm. todo ayan
3quar1os, 2banheiros sociais, co- 2housedepscom RSbr • Tel1600000.00
•
mento sala, 2quartos, Quadra
.
:
Dalva
2512-9777
lavabo
copa/cozinlrç depslo
do
casa, sala, iar- zinha, área, dependências, Cabral] • Cred 18153 • Avaliamos(Si4
praia, tipo3qtos.,
dependência, gara- dim inverno,
3vagas escrit. Entrar ,e mfl~
banheiro, R$240.000 Vazio. Perfilimóveis
Entrada
R$5.600
800.000,00 Tel.: 2239-5499 A^„v,
gem.
Entrega imediata!. Tel.:2294-9899 CJ.4678(P1)
CJ4510. •prestações dep.completa.
Doc.okl www.sóimoveis-rj.com.br
• Atenção proprietário
220M* IPANEMA
R$1.300,00 s/juros, Tel.:2512-3322 /9213-4633 R- LEBLON
IPANEMA • Duplex, 230m',.váikh
compra
apartamento,
3quartos,
s/comprovação renda. 29/ref.30675
salas, 3quartos (stô)r C/cJoáM.
(LOCALIZAÇÃO NOBRE)
dependências, andar alto, +/Tel.:9343-6480
2banh.
coz, dep. emp, ghr. 0sy«
IPANEMA - Brito Cor- 150m?, frente, vaga. Cr.773 Cinemat visual4qts Lagoa! Altíssimo to 200.000,00
4/2156 Tel.: W/#':
slão (70rrf). (ste) bhs «lav copa- 6959 CJ9531.
IPANEMA • Excelente planta, sa- delro Barão Torre, to- Tel.:2541-8213
......
lão, 2 amplos quartos c/arms, coz. talmente reformado, LEBLON • Delfim Moreira junto coz, 2deps 2vagas, (aceito imóveol
dep. emp, gar, entrar sala, 03 quartos, ba- João Lira vista panorâmica vazio c/parte pagto) www.mmhouse.com.br IPANEMA - Francisco»
planejada,
morar R$ 270.000,00 2/1948 Tel.: nheiro social, ampla sala t. corrida 3 qts (suite) lavabo Tel.: 2512-9777 JB- 4/4133C.18153.
Bherlng. Vistão n*ar,ç
2522-6959 CJ9531.
cozinha dependências garagem
1 p/andar, Impecável,1
cozinha
planejada,
API
Tel.:
2548RS 950000,00
salão) Mia".
230M2 VIEIRA SOUTO super luxo,
IPANEMA - PI morar/investir!Ex- sem elevador e gara- 2070
CJ-1550.
lavabo, escrlrocel.local, R. Gomes Carneiro,
RS 160.000,00 LEBLON - Exc.-pronto morar, sa- - Trecho nobre, vistão Jantar,
rio,
sala
Intima,'
frente, Mandar, sol manhã inde- ?em,
Salão,
la(50m2), t.corridas lavabo deslumbrante.
sociais, excí-;'
vassado, sala, 2qlos c/arm, banh, el.: 2521-8050.
sala jantar, lavabo, 2bhos
armários, bh.social, 4quartos(sufte),
coz deps. Ótimo prédio, (s/gar) IPANEMA - Garcia 3qts(suite),
lentes armários emtMi-°'
planejada+ deps, garagem rios, 3banheiros,armáR$150.000 Chaves: Portal tel: D'Avlla. Andar exclusi- cozinha
tidos,
sufte
;mèsÜirtK
coIcondomlnlo
2548-7272 2/4332 C|1502
em pau. m^rflnt,'»!
vo, salão 60m*, sol escritura
R$480.000
Maxiimóvel. pa-cozlnha, depen- closet
- mármo-»
banheiros
de
manhã,
3quartos(sulTel.:2512-6220/9901-5762
dências,2garagens.
IPANEMA-RUA REDENTOR te), copa-cozinha, ar- C.18.551 M-03
copa-cozlnha''lt|rt1»ü
Tel.:2540 re,
TRIPLEX COMERCIAL mários, dependência, LEBLON • Excelente 3qtos, trans- US650.000
na
planejada, depfln-.
/9953-0244 dências,
2vgas gar»ALCIR MOTA VENDE • Excelente garagem escritura. formado 2salas, 2qtos, armários 9816
casa para grandes empresas com re- R$620.000 Tel.:2542- embutidos, bar, 2banheiros deco- CR18573
, US$1000.OftPi.
cepção e várias salas, coz. bhs. pisei- 6364
el.:
251
3-9577.
coz.planejda,
ampla
de270M2 IPANEMA - Al ?em
na, terraço, 4 gar., serve também Cr.25.255 /9241-1555 rados,
pendência,
garagem escritura to luxo.Varandão, vis- cl.14784
como residencial R$ 850,000,00 CJ
www.perflllm0veis.com.br
4510 A6/0038 Tel.: 2239-5499.
Lagoa/Montas IPANEMA - Francisco*Oiatiano,»'
IPANEMA - Indevassável salão, Tel.:2294-9899 /9644-5451 tão
1 p/andar, SOOm2, salão. s,jaótar,r,
nhas. Salão, s.jantar, 4qtos,
varanda, 3quartos, (ste), banh. Cr.4678(P7)
suite, 2banheiros soçj&n
IPANBUA R. GOMES CARNEIRO soe, dep. emp, vaga, R$ LEBLON - Imperdível. Sacada, lavabo, escritório, lavabo, 1 copa-cozinha,
deprng^ i
Tel.:
2522-6959
680.000,00
3suftes,
armários
ImANDAR ALTO SILENCIOSO
3quartos(suíte),
sala,
sala
demàrots. .
cia.
2vagas
jantar,
copa R$780.000 escritura
ALCIR MOTA VENDE - Excelente apt.. 3/2223 CJ9531.
copa-cozinha, dependências, ar* pecávels,
Tel.:2255.-9Í02V
~
salão, 2 qtos arm., original 3 qtos, coz. IPANEMA - Localização privile- mários, 2vagas. R$700.000 coz.planejada,depen- Cf19226-ref4/93
ampla, 2 bhs soe., reformadissimo, giada, Sadock Sá, salao L, 3quar- Tel.:2540-8128 /2512-3322 dênciu,3gara IPANEMA - Oportunidade Im
área de serv., dep. comp.. R$ tos(suíle), hidro, copa-coz.plane- (FX31620) C.17559
gens.R$1300.000 dível andar exclusivo salão 8vijr- •
330.000.00 CJ 4510 A3t)857 Tel jada, finamente reformado, mon- LEBLON - Inacredltá- Tel.:2540-9816
/9953- lavabo, 4 qtos armários,'"2 bá^hs".
2239-5499 avaliamos seu imóvel.
tado, armários, 2vagas. Dispenso vel salão, 3dormltó- 0244 CR18573
depertjôn-j
sociais, copa-cozinha'
Tel.:2267-2835
intermediários.
garagem. 'IMemor,,Preço!!*
LEBLON - Alio Leblon, sala, va- /9986-9499
rios, suite, lindos ar- 300M2 1P/ANDAR • Ipanema cias,
9784-3315".
C.',
Tel.
:
2523-7950
banh.
soe.
randa, 2quartos (ste)
mários, banheiro so- próx. Av. Vieira Souto, excel.edifl- 12.779.
W
coz. dep. emp. garagem R$ IPANEMA - Oportunl ciai,
copa-cozinha
piacio,
imponente
salão
com
HOm7,
315.000,00 2/2235 Tel.: 2522- dade. P.Moraes. Re- nejada, área, depen- 5qlos(sulte) ou 4qtos+1 escritório, IPANEMA Planta circular* salão,
6959 CJ9531.
c/arms (ste),. coq^i 'Cóz •
cuadisslmo, alto, va- dêncla, 2vagas gara copa-coz, 2deps, 2gar escr, 4quartos
2vagas,„,'3$
LEBLON - Apareceu!!! Antecipe- randão, salão, 2am- gem.
Somente R4780.000 Portal tel: 2548-7272 2dep.emp.
780.000,00
4/2218 Tel.: ,2522-'
sei! 29quadra, frente, sala, 2qtos, blentes, 3quartos(su(- RS345.000 Tratar com 4/3376 CJ1502 Avaliamos
6959
CJ9531.
armários, banheiro social, lavabo, te), banhs.decorados, Silvano Tel.:2545-0856
IPANEMA - Prudente.'
CLASSIOUALIFICADOS
dependência completa, vaga esplanejada, /9221 -9171 -Cr27593
- Essa linha vende Morais. Alto luxo,"'VtHj'
critura.Entrar morar, www.sóimo- copa-coz.
LEBLON • Maravilhoso 3qtos 2516-5000
veis-rj.com.br Tel.:2512-3322 depends.completas,
CASAS
tudo. classificados achei imóveis zlo, varandão, òrlgljialí.
garagem. Vazio. Refor- 2vapas, salão 65m2, suite, ba- COMPRA
/9213-4633 R-29/21065
EVENOA E ALUGUEL - ACHEI 4dormitórlos (sufte),
da
manhã,
vislavabo,
mado.
Lindo.
sol
nheiro,
4 ou mais Quartos LEBLON - Apartamen R$520.000 Conflral ta Lagoa/mar, 2p/andar, leOm2. VEÍCULO - CASA- - ACHEI EMPREGOS lavabo,copabanh^ird
e coilji
sala, 2quartos, de- Tel.:2295-7291 R$525.000 Tel.:2540-8128 INFORMÁTICA ACHEI CARRO E MOTO. ciai,
COPACABANA - Casa c/2anda- topendência,
Anuncie por telefone de segunda 2dependênclas," 3fl
/9175-3690 C.1735
garagem. C.27149
res, 3saias, 3banheiros, 4quartos, Entrada R$5.600
escr.KftV"
as
iodas
a
sexta-feira
gens
para
+
Oportunidade
armários, dependências compleR$590.000 Tratwr*.
IPANEMA - Oportunl LEBLON
R$350.000 Frente, varandinha, edições de domingo e segunda- Tel.:2294-4415
tas. vila. garagem, 250mJ. Próxi- prestações R$1.300,00 dade.
Rua tranqüila, salão, j.inverno, 3quartos (suite), feira até as 20h de sexta-feira.
WW:
mo metrô. R$360.000 Tel.:2256- s/iuros, s/comprova- silencioso,
1190 Cr9784 l copa-coziarmários,
2banheiros,
vista
1390 /2262-7754 Z9783-3595 cre- çao renda. Tel.:9343par- nha, dependência, terraço,
ciai
Lagoa,
salão
2amgaraci 10746
LAFA
300M2
CONSELHEIRO
Préd^^H
6480
¦CP lu"
/2512-3322 YETTE • 1 p/andar, 2garagens, IPANEMA
bientes, sala Jantar, gem Tel.:2540-8128
xo 270m2 vIstà^^^H
COPACABANA • Vendo casa vila
C.17559
Irente, varanda fechada, saláo, -Alcir
Im- 3quartos,(sufte), armá- (FX31746)
Mota
ponto nobre rua sI trânsito vazia 2 LEBLON - Conde Bernardote.
• Proximidades Viscon- 4quartos, armários, 2banheiros,
salão 4 qtos, suite master terraço perdível. Excelente sala, 2quar1os rios, banheiro amplo, LEBLON
2 amb., Sfci
Albuquerque, raríssima oportu- cozinha, 2dependôncias. vlng,
3 banhs deps 2 vgs R$ c/armários, varanda, suite, de- magnífica copa-cozi denidade,
(3 stes) iav^^H
tóneo, sala, 3qtos, armá- R$630.000 Tel.:2545-0942 qtos
280.000.00 C: 580 Tel.: 2267 pendência completa, garagem. nha, dependências, rio, copa-cozinha,
cozinha'
copa
área, garagem Rof:04/0063 Temos outras op¦hn.i
0907.
R$285.000 House News 150mJ. SÓ R$350.000 vazio
c/,2
dep.
emp. 3 v^^^H
R$160.000
COPACABANA • Vendo casa vila Tel.:2236-1520 (R203)Cj4895
Confira. Tel.:2295- +prest/R$750,00 Tel.:2505-9238
1.300
esc.
R$
nobre rua s/ trânsito vazia 2
ponto
/9862-9152 Avaliamos. E-mail:lul
4510 Tel.: 2239:5499,"
salão 4 qtos, suite master terraço LEBLON - Exclusivlda 7291 C.27149
LEBLON
.A4/0720 avaliarA«é'«Ç^
3 banhs deps 2 vgs R$ de. Localização nobre. IPANEMA - Oportunl zlemosQmsn.com
PRAIA)
R$400.000 vistão es
(QUADRlSSIMA
Imóvel. •
280.000,00 C.580. Te.: 2267 3quartos (sufte), armá- dade. Vazio, ocupação LEBLON •Lagoa,
sol manhã, an- Luxo and. alo vistaçoi slão 4qts (ste, IPANEMA - QuadrfMff,
0907.
rios, banheiros, cozi- Imediata. Apenas petacular
badar
alto,
sala,
3qtos,
sufte,
+lav.
copa-coz,
2deps,
Mos»)
3bhs
ma praia. .2S0m*jü'
COPACABANA • Vendo casa vila nha plane|ada, depen- R$190.000 Sala,3quar- nheiro, copa-cozinha, dependênRS 1.300.000,00 viww.mmhou. 4quartoa
nobre rua s/trânsito vazia 2 dências, silencioso, tos, banheiro, cozinha,
ponto
(2»ii<t.»«), !
Perfilimó- 2gar,
garagem escritura.
secom.tx
Tel
.
:
2512-9777
JB«949
salões 4 qtos, suite master terraço claro arejado, gara- dep.completa, gara. cias,
2p/andar, impecávikll".
Cj.4fl7B(P14)
vels
Tel.:2294-9899
3 banhs deps 2 vgs R$ gem, Informações Ro- gem, fundos, indevasC.18153 Avaiamos,
Pronto
mar»f.^
200.000.00 C.580 Tel.: 2267- llm Tel. = 2462-2390 sável. Alberto de Cam- LEBLON - Rainha Qul
Tel.:2545-51Q0,CM>|.
0907.
Frente
alto,
Ihermlna
350M'
VIEIRA
SOUTO
CÍ16.418
*-'¦
Tel.:2545-5070
/9952-2B27 Cr.25480
pos.
¦ IIWlmar. Alclr Mota - Varandio, vistão
1624 vista
IPANEMA
vende. Para pessoa deslumbramte,
LEBLON - Imperdfvel. /3816-3385 crecil
salãol
Alto Iux0i „i(|«tt>..
Reformadissimo, fren- IPANEMA - Prudente exigente, reformadfa- sala jantar, lavabo] ma.
mar, infra-sstruturih»
te. Antero de Quintal. Moraes próximo Joa- slmo apt. varanda, II- 4dormltòrlos(sufte)l
2quartos, armários, na, 49andar, frente, vlng 50m2 3 qtos (ste) armários, 4banhalros] varanda,
Ipanma
salão 2amblentes, ba- claríssimo, arejado, coz. planej. bom gos- copa-cozinha, armá- tos (sufte). 2d»ãtnú.-i
nheiro, copa-cozinha, 3quartos(armárlos), to. banh. soe. dec. rios, 2dapendênclasi ^Klas,
dependa.completas, cozinha americana, dep. comp. Rico em
3garagens. Tal.:2540l R$770.000
área serviço, garagem dependências, gara armários 2 vg. esc. R$ 9816 79953-0244 crel 0955 Temos otSrài
APARTAMENTOS escriturada, claro, ara- gem, 130m*. Direto 1.050.000,00 G. 4510 CI3650 ¦! IPANEMA - R. aàftlht'1
DÀvlia, AltfsilmbNÍMl
lado, vazio. R$275.000 proprietário A3/0837. Tel.: 2239
al Tel. = 2295-7291 R$400.000 Tel.:9236 5499.
4QTOS LEBLON -Ofer- xo, 200mI, Alcir
Conjugado
7160/2267-4710
C.27149
LEBLON • Selva de Pedra. Andar ta Imperdfvel prédio Vende. Excal«lte.'^Civ
sol manhã, sala, 3otos, 2ba- centro te-reno, total quadrfssima, .-vlMIlv
LEBLON • R$100.000 (Vidigai) IPANEMA - R.Desem alto,
nheiro, cozinha, dependência
mar, llvlng ,70m^!!
vlatAol 4qtos
duplexl linda vista, marl salão bargador Renato Ta- ga,
BRITO
R$250.000 Intaestrutura, trentel
precisa
(2stas), armt iljhá
2quartos (suite) cozinha vaga vares (rua s/salda) Crecl12265 reforma.
Tel.:2239-4205 panorâmico,
vabo,
coz.
oporluniNiemeier
avenida
frente
vazio,
salAol
&
/2259-9055
salão
3qtos(1ste)
dadel Gelio C-449 Tel.:2522-5420 c/40mJ, varanda, de- LEBLON • Varanda, salão, 3quar- 4qtos(sufte), 2banhs| bh.aoclal dsc, 2da^. t
9911-5405.
emp,
2gar
esc,< entras,* ?
copa-coz, deps gar morar.
CORDEIRO
(suite), banheiro social, copapendência, 1vga, pré- tos
R$ 1.20Q.Q0MÍt
Portal
escr,
R$590.000
i
arcozinha,
área,dependência,
dlo
5/pavimentos
•
Total
Infra-estrutura,
LEBLON
A 4/0879. Av*M;V
mários. vaga. R$450.000 tel.: 2548-7272 4/3623| ref.
Avalia seu imóvel maravilhoso apto, 2varandas, sala R$530.000 Tel.:2523 Tel.:2247-5321
/9124-5139 CJ1502 mi moa
gratuitamente' CJ í
2ambientes, 2qtos, suite, armá- 6515 Maramar Imobl /9132-2457 creci24538
4510Tel.:
2239-54<t.::l^
gratuitamente.
rios, cozinha, dependências, ga- llárla www.mara• Vistão, localização óti A QUADRlSSIMA PRAIA • Leblon IPANEMA - Vieira S0U-V
fazer
Nada
LEBLON
ragem
(ZVCJ2689
mar.imb.br
Rapidez,
Moreira, prédio to 370m> úteis. Sa-;
ma, salão, 3quartos c/arms junto Av.fronteDelfimvarandão,
20684).Sóimóveis Tel.:2540-8130
salão, lões, lavabo, 4dorml-,
/2512-3322
IPANEMA - Rainha Eli 2banhs soe. cozinha planejada, luxo,
segurança,
copa-coz tórios,
4qtos(su!te)
3banhs,
R$
700.000,00
3/2236
laragem
zabete,
fundos,
garage
2suftes, llndfs-1
pronto
montada.
3gar
escr,
R$1.200.000
eficiência
LEBLON - VISTA PANORÂMICA, morar, sala, 3quartos Tel.: 2!I522-6959 CJ9531.
armárloa, ba-;
tel: 2548-7272 4/3651 slmos
Mar/Lagoa/Cristo, 2quar- armários, banheiro, LEBLON-AV. DELFIM MOREIRA Portal
parcial
nheiro
social, copa «i i
Cj1502
Visite Nossa Sede tos(sulte), sala c/varanda, cozinha cozinha, área serviço
cozinha plahe)a<hu;
c/armários, dependências, vg.es- depedência emprega SÓ R$ 800.000,00+VISTA MAR
A.DELFIM MOREIRA área, 2dependênciás,;
critura. R$315.000 Sóimóveis da,
MATRIZ
garagem escritura ALCIR MOTA VENDE - Excelente -Andar alto, salão 2garagens escritura < I
Tel.:2553-4818 /9644-4993 R$290.000
Tel.:2545- apt. lodo relormado, living íOm2, 3 4quartos (sufte), co R$2.000.000 Trata^J
TEL.: 2521-8050 Ref.:R-6/2327
0420 Cr.26524
qtos arm., lavabo dec, 2 bhs soe. pa-cozlnha, 2garagem. com
PRÉDIO GRANITO
comp., 1 gar. esc., CJ 4510 R$1.600.000 Tel.:2545-0858' flífW
-Varanda, sala, 2am- IPANEMA - Redentor dep.
I
Tel.=2545-0955 Temos 9171-Cr27593 1 '!
'
COPACABANA
blentes, 3qtos c/armá- urgente 1p/andar plan- A3/0860 Tel.: 2239-5499.
i
rios, 2bannelros (suf- ta circular lavabo sa- LEBLON DELFIM MOREIRA outros
IPANEMA
te), copa-cozinha, de- lão 2amb. 3qtos (suite)
1 Quarto
MAR
ALTO LEBLON - Sambaiba. im- VIEIRA SOUTO FRONTAL 1 I
copa/cozi- ALCIRFRONTAL
pendências comple- armários
MOTA VENDE - 140tn', pecável 4qtos (Zsuites). 2depen- ALCIR MOTA VBiPE I
LEBLON - Bartolomeu Milre. Re- tas,
depennha
Temos
covaga.
plane|ada
3qtos
salão,
tábuas
corridas,
2vagas, armários, 2p/anformado, lindo, claro, silencioso, bertura luxol Dispen- dências completas ga banh. social, cozinha deps. com- dências,
decorado 210^,]^^ 4 J I
dar, 8'andar, vista maravilhosa, Fomente
sala, ato., ótimos armários, cozi- samos corretoresl ragem R$530.000
3 qlos (2 stes). bh soci?l/coMtaJ
R$
1
vago
escrituro,
ambientes), qtos.
531007001*
(3amplos
nha planejada, vaga garantida Tol. = 511-1229 /9631 Tol.:9945-1729 Cre- pletas,
1.000.000,00 Tel.: 2239-5499 cozinha c/sl.almoço. Tel.:9761 inha planej, 2 vg US$690 000,00
R$135000 Tel.:2275-6682 excluA4D041 Tel 2239-5499 ifllH
A3/0064 CJ4510 Avaliamos.
3500/2511-1569 Cr.16322
CI20462
5317
sividade MCI

JOAQUIM NABUCO
-300mJ, salão, três
ambientes, quatro
dormitórios, suite, armários, trê banheiros,
copa-cozinha. duas
dependências, garagens escritura condomlnlo Tel.=2548-7403
C.16291
Cobertura
380M1 - Paula Freltes.
Cobertura linear, vazia, vista mar e Cristo,
living 100m®, sala jantar, terração, 4quartows (suite master),
3banhelros, copa-cozinha, dependência,
garagem. Tel.:25450955 Temos outros
A PORTAL AVALIAÇÕES
Antes de vender seu imóvel, solicite
Portal Empreendimentos uma
aliaçâo segura. São 25 anos de
tradição o a melhor equipo de
profissionais. Teis.: 2548-5512 I
2548-7272 CJ 1502 sede própria.
AV. ATLÂNTICA - Maravllhosa cobertura
450m2, luxo, frontal
mar, salões, 2suftes
(1 master), 2dependências, 4garaaens, piseina, etc... R$1.800.000
Tei.:2545-0955 Temos
outros
COBERTURA DUPLEX
- Cinco Julho, ótimo
estado, 1 p/andar, sala,
3quartos (sufte),
copz-coz., terraço, pisclna, R$400.000 Avaliamos
grátis.
Countrywlde elzasalleslmovels@lg.com.br
CR5013-RCOA507
Tel.:2547-6373
COBERTURA JUNTO AHANTICA
A PORTAL EXCLUSIVO
Maravilhosa! Posto 5 com 380m!„
Poucos metros da praia, frente, terração,
churrasqueira, salões, 4 qtos (suíte) aosel, 4 banhs, copa-coz, deps 3 garagens.
R$ 650 000.00. Tel: 2548-7272 MWOI
CJ 1502. Avaliamos.
COPACABANA - Atlântica frontal,
vistão 360®, duplex,saiões, sl.jantar, 4quartos(3suítes), escritório,
terraço, piscina, sauna, sl.festas,
2dependências, 2vagas, 850m*.
Preço inacreditável. Tel.:22552491 Cr. 17551
COPACABANA • Coberturinha linear, sala 2quartos, (ste) lavabo
coz. c/arms. dep. emp, garagem
US$ 120.000,00 COB/2189 Tel.:
2522-6959 CJ9531.
COPACABANA - Cobertura R$650.000 Totalmente residencial,
3dormltórlos(2suftes),
piscina, terraço panorâmico, garagem escriturada, dependência. Habitação Imedlata. Cr.16230 Tel.:25472161
COPACABANA - Domingos Ferreira, dúplex, pronto morar, sol
manhã, salão, 4quartos (suite), banheiros,
terraço, copa-coz., dependência, garagem
escritura. R$400.000
Tel.:2545-0420
Cr.26524
COPACABANA - Junto
bairro Peixoto, cobertura dúplex, 500m2,
reformada, salões, varandas, Ssuftes, armários, terraço, cozinha,
lavanderia, dependências,
garagens,
R$550.000 Tel.:25450420 Cr.26524
COPACABANA - Paula
Freitas cobertura IInear. 350m2, vistão,
terração, churrasqueira, salão, sala |antar,
4dormitórlos(sufte
master), banheiro sociai, copa-cozinha, lavaderla, dependência,
garagens. R$450.000
Tratar Tel.:2294-4415
/9136-1190 Cr9784
COPACABANA
-590m2 Living vários
ambiente, varandão
s/jantar(5.suites) decoradlssima armário
terração pisclna/churrasaueira(2dependências) (2garagem) prontfsslma morar vazia
R$500.000 Tel.:25482850 aceito Imóvel menor/valor CR.25795.
COPACABANA
COBERTURA 0UPLEX 300M'
ALCIR MOTA VENDE
Excelente cob , living SW, 3 qtos,
lavabo, coz. planej, 2 bhs soe., pequeno terraço, t vg rebrmada. RS
450.000,00 ASW67 Tel: 2239-5499
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LEBLON - 2 quadra,
Aletr Mota vende pré«Mo luxo, aalio, varand
dâo, 4 qtos (atea) c/
arft)., lavabo, bh. ao«
ss.sfásaj)'»
«MO nf: A 4AD427 Tel.:
22S9-MM. Avaliamos!!
LEBLON - 2*quadral
^^^¦(2suítes),
^^¦eoclal,
vmqjivrva
iNWtaHWdio
V4dorJ
banhifrbl
lavabo,
dopenCOMrC^H
¦Atelà. 2vaaas eacrlturas. Rfãao.ooo Tratar
Te^W^^
^^^¦flnha,
LEBLON • Andar alto, salão,
4quartot, (ste), c/arms, lavabo]
banh. MC'. ampla cozinha, dep.
comp, gar, só RS 590.000.00 Teta
252Õ-6969CJ95314/2124. 1
• Aperana. Luxo, pronto
Tm1,- living, sala jantar,
suíte dupla, 2va|inal4, suíte
Tel.:2529-2B07
^^^^HAIbert-Cr.7573
HHB Av.Dellim
Moreira. 1 p/andar, ss-i
lõee, 4excelentes
quartos, sufte master,
cope-cozlnha, depenf
dAnèlet, 3vagaa garal
oeni;. Super luxo.l
RH«00.000 Tel.:2513-|
98T7 Creci.14784MMB
LEBLON * Delfim Moreira. Living,
sal^o,- 4quartos (suíte), frente,
2pfandar, prédio
prajto terreno.
p/mofar, R$1.150.000
centro
House News Tel.:2236-1520
(R412)Cj4095
LEBLON • Espectacular novfssimo sdláo lavabo varandâo 4 quartos armários suítes vagas play salão teStas oportunidade alto nível
cofTiTel.: 2512-3322 Sóimoveis
www.combrcad.40058.
LEBLON - Excelente, totalmente
reformado,
prontosala para morar,
1 •quadra, salão,
sepa^
rada, 4quartos(suíte),jantarcozinha
2garagens.
R$900.000
planejada,
Tel.:2512*2135 /2259-4645 CreCHN07
LEBLON - Indevassável, vista mar, excelente'prédio, varandâo,
Mllo,: quatro dormltórios, aufte, 3banhelroa, armários, copacozinha planejada, depetitfênclas, 2garagens. Tel.=2548-7403
C.16291
LEBLON • Próximo
320m?,
vista livre,mar, salão,praia,
I36m* saia jantar, 4qtos, lavabo, copa-cozi
nirç,' 2deps, 2vagas R$1300000
ww.w.soimo veis-rj.com. br
Tel.:2512-3322 /9176-0854
(R33-40729)
LEBLON - Quadra
4quartos(3suíp.rala,
ièa), cloaet, excelentM armários, reformadtifalmo, tábuas corridaa, planta circular,
linda coz.planejada,
Ip/andar, 2vagas.
(EM4032B) Tel.:9126Cr.21555
LEBLON • Quadríssima, vista
mar, varandâo, salão, lavabo,
4quartos(suíte). armários, banheiros.. luxo, copa-coz.planejada,
2dqpendências, 3vagas.
Tel.;2540-8128 /2512-3322
(FX4IB98I C.17559
LEBLON -.R$580.000 Andar alio.
vista,.maravilhosa, indevassado.
Sallò,2âmbientes, lavabo, 4quarfosfate)',' dependências,prédio
c/ptayityâcina/vaga. (Merece moderfiifár)-Vazio Perfil-lmóveis
Tei.JÍ294'-9899 /2540-7212
CJ4678ÍP-9)
LEBLON - Venânclo
Flóres quadríssima,
aalio; 2p/andar, 4qtos
transformado em3,
aufte, banh.social, copa-cozlnha, lavabo, armárlos, deps-completas, 2p/andar
R$1000.000 Tel.:22863307
/9995-9549
Cr.25099
LEBLON • Visconde de AlbuquerAltõ, vista, livre, saião, 2amquel
bierites, lavabo, 4quartos(suite)'play, piscina, R$580.000
Tel,:2Ç22-4322 /9775-56B7
/9803-3531 Creci 16.331 Temos
outros.
LEBLON
AV. DELFIM MOREIRA
ALCIR MOTA VENDE - Melhor prédio da
orta,-1 por andar, 40001'. parte social,
ISOm2, varandâo, 4 stes, lavabo, copa cozinha; 2 deps., 5 vagas, luxuoso, ar central
US$.21000,000,00 CJ 4510 Tel: 22395499. jW. A 4/0889 Avaliamos $1 imóvel
LEBLON
MLSMNmawnãiioujxo
ÂLCIB MOTA VENDE
Living, míi
varandâo, 4 qtos (2
stes), lavabo.jantar,
bh. social, copa cozinha,
2 déò.r'3"vgs esc. Entrar e morar R$
1.050,000 CJ 4510 Tel.: 2239-5499
A4/0870 avaliamos seu imóvel
BL0N
BELFOBTVIEIRA
VENDE ¦ 2COm2 «Ito luto.
ExSGrtBMjH
\ daro e aráaòo, andar
alto
.
atos arm.
. «Má mar, Sving 90m2.4sociais,copa
(posmÍ2stN),lavebo2bhs.
cot toa 2 dep comp. 2 gar. esc, átimo
estafcWt.30aoro.00CJ-JsiO Tel.: 22395499A4C6T8 achamos seu imóvel.
HBCBnUOIBRBOVBnMAR
MJOH MOTA VENDEI
300rn\ living, sala de jantar,
varandâo, ,ong. 4 qtos (3 stes)
bh..social, copa cozinha, 2
_ esc., US$ 1.2000000
2»
Wfei.: 2239-5499 A4/0154.
NASCIMENTO SILVA
-Pronto...Morar. Vazio,
•KÒelente, 1p/andar,
varanões, salao., 4sufte<, armários cerejeira, Sbenheiros, copacoz.planejada, dependAMia, Svge.escrltura.
RMèO.OOO Chaves/Visita* Edson Ferreira
Te|.í2512-7143 /99879193 Crecl13995(M1011?)
VIEIRA- SOUTO - Luxuoaò apto, vista, livlnff, 2salas, 4quartos
(suite), copa-coz., 3vaótima oportunlgas.
daOe US$700.000
Avaliamos grátis.
Countrywlde elzasalleaim'oveis@ig.com. br
CR 501 3-RCOA430
Tel.:2547-6373

Ligue e anuncie

mm

CLASSIFICADOS
JORNAL do brasil

XIMENES
IPANEMA- 4QTOS
Quadra da Lagoa living,
4qtos (sufte) c/vista Lagoa,
2deps, 2 vagas, útil 190m!,
andar alto. Ref. 3S7954.
Atendimento: 0600-25-8001
CJ 4865 -ADEMI495
XIMENES
LEBLON-4 QTOS
Prédio centro de terreno, com
total Infraestrutura, salão, saia
jantar, kavabo, 4qtos (suite),
todos Indevasoáveis, de2vagas, andar alto
RSpendências,
650.000,00 Ref. 357956.
Atendimento: 0600-25-9001
CJ 4665-ADEMI 495
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 - Essa linha vende
tudo. dassWcados - ichb móveis
COMPRA E VENM E ALUGUEL - ACHEI
VEÍCULO - CASA - ACHEI EMPREGOS MFORUATtCA - ACHB CARRO E MOTO.
Anunde por telefone de segunda
a sexta-leira para todas as
ecSções de domingo e segundaXIMENES
LEBLON - 4 QTOS
Estilo Mediterrâneo,
apto duplex com
cobertura,
útil
500m2, living, 4
qtos., (2 suítes) +
cobertura, salão de
lazer, piscina, 5
vagas, prédio centro de terreno. Ref.
537977.
Atendimento: 0800-25-8001
CJ 4865-ADEMI 495
XIMENES
LEBLON-4 QTOS
Av. Delfim Moreira,
Posto 11, área útil
280m2, edifícil de
gabarito, 1 p/ andar,
living, sla jantar, Ivbo,
4 amplo dormitórios
(suítes master), rico
em armários, 2 vgs.
Real oportunidade,
Ref.: 273166.
Atendimento: 0800-25-8001
CJ 4865-ADEMI 495
XIMENES
IPANEMA-4 QTOS
Vieira Souto, 1 p/andar,
útil 350m!, living, 4 qtos,
2 suítes e 1 master, 2
vagas. Ref.: 357925.
Atendimento: 0800-25-8001
CJ 4865-ADEMI 495
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 - Essa linha vende
tudo. classificados • achei imóveis
COMPRA EVENOA E ALUGUEL - ACHEI
VEÍCULO • CASA - ACHO EMPREGOS INFORMÁTICA - ACHEI CARRO E MOTO.
Anunde por telefone de segunda
a sexta-feira para todas as
edições de domingo e segundafeira alé as 20h de sexta-leira.
Cobertura
250M2 LEBLON - Cobertura nova. Impecável, decoração arqulteto.2salas, sacadas,
4dormitórlos(2suftes),
coz.planejada, dependências,2garagens,
terraço/piscina. Prédio
c/lnfra-total,
R$700.000 50%entrada/saldo 48meses.
Tel.:540-9816 /99530244 CR18573
450M» LEBLON - Altfssimo luxo, tudo novo, sem uso. Clarfsslmo, sol manha,varandões, vlstão Mar.Salão, jantar, Intima, escrltório, 4suftes, armários, (Imaster 50m:),
7banhelros, copacoz.planejada,terraço,
piscina, churrasquelra, Sgaragens demarcadas.Entrega imedlata. Tel2540-9816
/9953-0244 CR18573
ARPOADOR - Duplex 230m7 visIa mar salas terraço deck piscina
4 quartos (2 suites) deps gar.
R$
540.000,00 Tel.: 2522-6959 CO
2127 CJ 9531.
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 - Essa linha vende
tudo. classificados • achei imóveis
COMPRA EVENOA E ALUGUa • ACHEI
VEÍCULO - CASA - ACHEI EMPREGOS INFORMAT1CA - ACHEI CABBO E MOTO.
Anuncie por telefone de segunda
a sexta-feira para iodas as
edições de domingo e segundafeira até as 20h de sexta-feira.
AV. VIEIRA SOUTO
Cobertura duplex,
300m3, vlstão mar, escada linear, salão, sala
jantar, 3quartos (sufte), copa-cozinha, terraço, 1 garagem escrltura (possibilidade outra)
R$2.000.000
Tel.:2545-0955 Temos
outros
AV. VIEIRA SOUTO
Cobertura duplex,
300m!, vlstão mar, escada linear, salão, sala
antar, 3quartos (sufie), copa-cozinha, terraço, 1 garagem escritura (possibilidade outra)
R$2.000.000
Tel.:2545-0955 Temos
outros
COBERTURA DUPlfX
R$1.000.000,00 APENAS!
1' -fslas. Ipanema, próx Garcia D Ávila, kv4qts (3stes). arms, bhs +Mxj,
•ng quadra
decor,
deps, terraço Cpisdna,
'aceito copa-coz,
i
m
óvel
p^agto), visitas. Tel,: (21)
'512- 9777, wwwmmhousecom
br Rei
J&-53178,CrBd10153
COBERTURA LEBLON
SENSACIONALII
220mJ. Prédio novo,
salas,varandas,
4qtos(2suftes),copacoz planejada decoradfsslma. Entrar...Morar.Terraço/piscIna/2vagas. R$700.000
50%entrada saldo
48meses.Marcar vlsltas/Chaves Edson Ferrelrn
Tel.:25127143/9987-9193
Cr.139959(M-10)

IPANEMA APHRT-H0TH.
TIFFANISO MELHOR
ALCIR MOTAVDE
Maravilhosa vista Lagoa/mar sala 2stes
varandas cozinha americana 1 vaga escril. USJ 235000.00 Tel: 2239-5499
Avaliamos s/imM. CJ45I0 A5/D445
IPANEMA - COBERTURA LINEAR, nova,
1a/quadra, vlstão,
mar/montanhas, salão
80m*, 2stes, terraço
c/pltclna,
4vaas
US$800.000 Dólares.
Tel.:2523-6515 Maramar
Imobiliária
www.maramar.lmb.br
CJ2683
IPANEMA • Cobertura duplex
nobre. Salão, lavai», 3dorponlo
mitórios(sulte)] armários, copacozinha, terraço, salão, piscina,
banheiro, garagem escritura.
www.solmovelrj.com. br
Tel.:2512-3322 /9953-0507
(SI50269-R17)
IPANEMA - Cobertura
duplex pronta para
morara. Sala, 3quartoa
(suíte), banheiro sociai, cozinha, montada, terraço, 1vaga.
Apenas R$700.000 e«tudo
proposta.
Tel.:2545-0955 Temos
outros
IPANEMA * Cobertura duplex,
220m*, rua nobre, salão 40mJ,
escritório, 2qtos., suite, armários,
banheiro reformado, cozinha pianejada, depejndências completas,
vaga escritulra, terraço (80m2),
RSfiOO.OOO Perfiprédio
limóveis.gabarito.
Tel.:2294-9899 /97741244 CJ.4678(P-19)
IPANEMA - Cobertura duplex, linda vista mar, pronta p/morar, 2saIas, 4qtos, 2sultes, copa-cozinha,
dependências, terraço, piscina,
2vagas. US$450.000 Tel.:22559302 cri 9226 Ref.:cob-51
IPANEMA - Oportunidade, excelente cobertura duplex, 2salas,
3quartos, 1 suite, 2banlieiros, cozinha, dependências, terraço, piscina, sauna, garagem escritura.
R$550.000 Tel.:2255*9302
Cr19226-Ref.:cob-54
IPANEMA - Ponlo nobre, terraço,
piscina, salão, 3quartos (ste),
c/arms, 3banheiros, coz. planejada, dep. gar. R$ 680.000,00
CO/1455 Tel : 2522-6959
CJ9531.
IPANEMA - Raridade!
Espetacular cobertura
c/230m" próximo R.
Farme Amoedo frente,
terração, piscina, sauna, churrasq, salão,
sala, 3qtos(sufte),
banhs, copa-coz pianejada, deps gar. escr.
Só R$550.000 Portal
tel.: 2548-7272 Cob1568 Cj1502
IPANEMA - Vieira Souto. Cobertura altfssimo luxo, 3salões, lavabo, 4dormitórios, 3suftes, lindos armários,
escritório, 2banhelros
sócias, copa-cozinha
planejada, área, 3de2"plso sapendências,
ia, banheiro, terraço,
piscina, sauna, churrasqueira, Sgaragens
US2.200.000 Tratar
com Silvano
Tel.:2545-0856 /92219171-Cr27593
IPANEMA - BARAO DA TORRE
COB. DUPLEX + 280M!
ALCIR MOTA VENDE - Ótima cob.
living, 3 qtos (ste), ampla coz ,
lavabo. bh. social, varanda, terraço,
piscina, 1 gar RS 700 000.00 estuda
proposta CJ 4510 A5/0473Tel: 22395499 avaliamos seu imóvel.
LEBLON - Centro terreno cobertura panorâmlca indevassada
terraço 170mJ varandão salão lavabo possibllidade 4sts copa/cozinha 2deps 2vagas R$1.700.000,00
Rossl Tel.:2512-8321
Cr.16508
LEBLON • Cobertura linear,
160m?, frente Batalhão, 2salas,
2suites, sauna, liidromassagem,
lavabo, terraço aberto, piscina,
bar, churrasqueira, s/garagem,
R$200.000 Tel :22-»6-705 1
CJ2730
LEBLON - Cobertura. Prédio novo, 200m?, 4quartos (2sultes), armários, cozinha planejada, terrabar, piscina, vista montanha,
ço,2vagas,
play, infra-estnjtura, academia, sauna. Oportunidade
R$370.000 +financiamento Direto construtor Tel.:2239-3865
Cj10701
XIMENES
LEBLON-COBERTURA
QUADRÍSSIMA DA PRAIA
Quadríssima da praia, cob. residencial c/serviços,
varanda,
sala, 3 qtos (2 stes), sauna,
piscina, terraço, 2 vns. útil
170m!. Ref. 357987.
Atendimento: 0800-25-8001
a 4865-ADEMI495
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 - Essa linha vende
tudo. dassfficados - achei imóveis
COMPRA E VENDA E ALUGUEL - ACHE)
VEÍCULO - CASA - ACHE! EMPREGOS infoumAuca - achei cauro e moto.
Anuncie por telefone de segunda
a sexta-feira para todas as
edições de domingo e segundaleira alé as 20h de sexta-feira.

In—

f 2522-7278
XIMENES
COBERTURA-LEBLON
R$650.000,00
Novo, centro de terreno
e c/total infraestrutura
de lazer. Cobertura duplex c/varandas, 2 salas,
3 quartos (2 stes),
marcenaria impecável,
terraço c/piscina, 2
garagens. Ref.: 227901.
Atendimento: 0800-25-8001
CJ 4865-ADEMI 495
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 • Essa linha vende
tudo. classificados - achei imóveis
COMPRA E VENDA E ALUGUEL - ACHEI
VEÍCULO - CASA - ACHEI EMPREGOS INFORMÁTICA • ACHEI CARRO E MOTO.
Anuncie por telefone de segunda
a sexta-feira para todas as
edições de domingo e segundafeira até as 20h de sexta-feira.

JORNAL DO BRASIL

ACHEI
XIMENES!
LEBLON-COBERTURAI
2' quadra da praia salão]
3qtos (2stes), terraço, piscina,
sauna, churrasqueira, 1vaga|
útil 270m!, RS 790.000,00
Ref. 3579B9. ¦
Atendimento: 0900-25-800l|
CJ4865-ADEMI495 |l
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 - Essa linha vende
tudo. classificados - achei móveis
COMPRA E VeCA E ALUGUEL - ACHEI
VElCUlO • CASA - ACHEI EWflEOOS ¦
INFORMÁTICA - ACHEI CAAflO E MOTO.
Anuncie por telefone de segunda
a sexta-feira para todas as
edições de domingo e segundaCASAS
4 ou mali Quarto»
04VGS/450M*
R$ 850.000,0011
Ipanema {Rua Redentor), casa
comercial, varandinresidôncial
+ qtos, copa-coz,, terraço
has, saláo • (e/ou)
c/piscina www.mmfiouse.com.br
Tel.: 2512-9777• • Si4 Dalva Cabral)
Cred 18.153 Avaliamos
450M>IMNEMA
REDENTOR)
(RUA
Casa residencial ou comercial (predffiho (^4
vardas várias slas Vários qts bhs
pavfs)
copa-coz. 4 vagas terraço c/pisc. R$
850 000,00 www mmhouse com br Tel.: (21)
25129777 fmfs: Data Cabral) C. 18153
(avaliamos).
JARDIM PERNAMBUCO - Jacta
Vende mansõps. Piscina, sauna,
salões, suites, biblioteca, salão
festa, lavanderia, jardim, gara12 carros. Sigilo absoluto.
gem, 2512-5141.
Tel.:
LEBLON • JBV Vende - luxuosíssima
jardim pernambuco
- 4 pavimentos
• 600m2mansão
• 2 lances
- piscina • garagem
escadas
•quintal - multo
verde - Tel.:
2548-9172 / 2548-9245
XIMENES
AVALIAMOS
Especializados em imóveis
de alto luxo na Zona Sul.
Sigilo absoluto.
Tel.: 0800-25-8001
ü 4865-ADEMI 495

;fli—I
ai» Botânico

APARTAMENTOS
1 Quarto
GÁVEA • Exclusivo vista verde varandinhas sala quarto (closet)
banh.social coz.planej, dependências vaga play pronto morarl
Perfil.imóveis
22949899/97414115 (P-15/16) Cj4G78
GÁVEA - Rua José Roberto Macedo Soares. Frente, qto., sala.
cozinha, banheiro, dependências
completas. R$142.000 Tel.:22252862 /9779-4360-Dr.Moacyr
CJ.399
LAGOA - -JBV Vende • Borges de
Medeiros 90m2 • Lagoa/Cristo -2
sis-coz.• 2 varandas • qt - 2 b. sociais
grande- luxo- dependências
* RS 340.000,00.2
garagem
Tels.:
-CJ-4597.2548-9172/ 2548-9245
XIMENES
REVENDA
APART-HOTEL
LAGOA
WROBEL
Acabamento inigualável
(friple A), indevassável,
varanda, salào, lavabo,
suíte, cozinha americana, c/garagem. R$
245.000,00. Aceitamos
parcelamento. Ref.
39963.
Atendimento: 0800-25-8001
CJ 4865-ADEMI 495
2 Quartos
2 QTOS OFERTA LAGOA!
A PORTAL SÓ RS 245.000.00
Local tranqüilo junto R Fonte da Saudade,
sol manhà, vista Cristo I Lagoa, saia, 2
qtos (suíte). 2 banhs, coz deps, garagem,
escritura RS 245 000,00. Tel.: 2548-7272
2/4421 CJ 1502. Avaliamos
90M2 JARDIM BOTÂNICO - Infra-total, varandão, vlstão verde,
sala 2ambientes,
2quartos(sufte), cioset, 2banheiros, copa-cozlnha planejada,
garagem. Impecável
R$300.000 Tel.:25409816
/9953-0244
CRI 8573
APENAS R$210.000 - (Ou melhor
oferta à vista!)Lagoa reformadão,
prédio centro terreno, vista Lagoa/verde, sala, 2qtos, banh, coz
plane], deps gar parqueam. Portal
tel: 2548-7272
2/4512 C|1502
Avaliamos
FONTE SAUDADE
-R$200.000 Rua privatlva, espetácular sala,
2qls, armários, sufte,
amplas dependências,
varanda, garagem,
prédio total Infra-estrutura, ótima vista.
(Entrega Imediata).
Oportunidade.
Tel.:2513-8348 /25138979/9809-2949
GÁVEA - Impecável.
Rua Artur Ârarlpe.
rarlpe.
2varandas, sala, 2dormltórlos(1 sufte), c/armários, dependência,
vaga escritura, play,
piscina. Oportunidade. R$220.000 Dlnâmlca Tel. = 2495-5566
CJ4877
GÁVEA
Rua Manoel Ferreira. Lindo.
Oportunidade única. Varandâo, 2
quartos, suite, cotinha, dependências, 2 vagas. RS 300.000.
Tel.: 2540-8128/2512-3322
(FX21037/21027I C.17559
LAGOA • Epitácio Pessoa. Sala,
2dormitórios, suíte, vaga, escntura demarcada, total infra-estrutura, vista verde, silencioso.
R$260.000 Tel.: 2570-3052
79662-2526 /C16336
LAGOA - Fonte Saudade. Impecável, indevassável, sol manhã,
sacada, sala, 2quartos(suíte), armários, dependências completas.
1vaga. Oportunidade. R$280.000
Tel.:2540-8128 /2512-3322
(FX21037) C.17559
LAGOA • Linda vista, sala, varanda, 2quartos (ste), banh. coz, dep.
R$ 273 000,00 2/2214
garagem
Tel: 2522-6959 CJ9531.
LAGOA Saláo, varanda, vista
2qtos. c/arms, coz. dep
pArerde,
emp, 2/2146 Tel.: 2522-6959
CJ9531 RS 270.000,00.

•
LAGOA
chance Infra•estrutura, Suavistaultimalateral
, lagoa,
Sla, 2qtos, armário, suite, dependôncia, vaga, escritura Sóimoveis.
Tel.:2512-3322 SD-20963 avaliamosArendemos.
3 Quarto»
Q2GAA/180M2
(R. PACHECO LEA0)
(Horto), V and , vistâo pVerde, cVaranda,
saião cfiM, 3 qts (1 ste), lavt» > bh. soe.
decor, copam, deps 2 gar. apenas: RJ
350.000,00 wwwmrrtiouse com.br Tá: (21)
25129777 Rei.: JB-M312Cred 10.153.
3QTOS OFERTAÇOI
Gávea oferta Imperdfvel pronto p/morar, salão, 3qtos(sufte), hldromass, 2banhs, copa-coz planejada,
deps gar escr. Apenas
R$290.000 Portal tel.:
2548-7272 3/3986
CI1502 Avaliamos
ACREDITEI - Lagoa rara oferta,
frente, ótimo edifício, s.festas,
Av. Epitácio Pessoa,
play, próx.
salão,
3qtos(sulte) 2banhs, coz
deps pronto pI morar, gar escr,
R$260.000 Portal tel: 2548-7272
3/6143 CÍ1502 Aproveitei
GÁVEA - 120m*, prédlo Imponente, Infraestrutura completa,
2vagas, varanda,sa18o, 3quartos(sufte),
excelentes armários,
cozinha planejada, deendênclas.
370.000 Impecável.
1DI
tel.:2542-6364 /9241
1555 Cr.25.255
GÁVEA - Excelente
oportunidade. Entrar
/morar. Vazio, varanda, salão, 3quartos
(sufte), orlg.4qts., armários, cozinha plane|ada, 2vagas, Infra-estrutura. R$355.000
Tel.:9844-8471 /96657936 Cr.18.825
GÁVEA • Manoel Ferreira, salão,
2quartos (ste), varanda, banh,
coz. planejada, dep. emp, 2vagas,
RS 440.000,00 Tel.: 2522-6959
3/2101 CJ9531.
GÁVEA • Osório Duque Estrada,
vista para o verde, 3atos (1 sufte),
salão com varanda, dependência,
cozinha planejada, 1vaga.
R$290.000 Tel.:3322-5187 Creci. 12664
GÁVEA - R$285000 Localização
bucólica, muito verde, frente, varandão. salão, 3qtos, (suite), banhelro social, dependências, gar.,
s.festas.www.soimoveisplay,
rj.com.br Tel.:2512-3322 /91760854 (R33-3103))
GÁVEA - Reformadfsslmo, 135m2, alto, sol
manhã, vlstão, Indevassdvel.
Salão,
3quartos amplos, 2banhelros, coz.planejada. Pronto morar. Garagem. R$410.000
Tel.:9823-3450 creci
2763
• Vistão Lagoa - Cristo
GÁVEA
•sala - varanda,
3 quartos (ste)
c/closet
banh.
coz. planejada
- dep. emp. 2soe.vagasTel.:
25226959 - 3/1537 CJ-9531 R$ 420
mil 3/2091.
GÁVEA LINDÃO - Condomfnlo com toda Infraestrutura salão varandão 3 qtos (suite)
dependências 2 vagas
R$ 350.000 Plantlmóvel Tel.: 2275-0547
-9974-8786 2244-9893
2244-9695 CJ-2217.
J. BOTÂNICO - Parte alta junto
verde sala 3qtos (1ste) banh cozinha dependências garagem decorado indevassável tenho outros
www.soirnoveis.rj.com.br
Tel.2512-3322 / 9337-9535
(r30/21082)
J.BOTÂNICO bucólico
verde Lagoa lindo reformado alto luxo salão(02ambientes)
Sqtos armários sufte
copa-coz dependencias
garagem
R$430mll Tel;25450942 Ref03/0100 C.852
J.BOTÂNICO - Novldadei R$290.000 Excluslvidadel Rua transversal, varanda, sala,
3qtos. (sufte), armários, banheiros, dependências, 2vgs.escrlturadas, play, s.festas. www.sóimoveisrj.com.br Tel.:25123322 R10/30200
J.BOTÂNICO • Sensacional apartamento, bucólico, ampla sala,
3quartos, armários, cozinha, área,
dependências, garagem. Sornente
R$205.000
(ZV31 627/31640).Sólmóveis
Tel 2540-8130 /2512-3322
JARDIM BOTÂNICO - 140m!.
Transversal, arborizada, todo tábuas corridas, salão, 3quartos,
suíte, armários, copa-cozinha, dependências completas, 2vagas
escritura. R$380.000 Tel.:25116183 Cr.22545
JARDIM BOTÂNICO • Charmosa
i (2ambientes), 3ótimos dormitórios(suite), copa-cozinha, depend.completa, cobiçadíssima
transversal, arborizada, ótimo
prédio antigo. R$235.000
Tel.:2529-2807 /9215-9761
RPM-J/3005
JARDIM BOTÂNICO • Salão, 3qts
(suite), armários, cozinha planejada, alto, vista verde/ Corcovado,
vaga escritura, claro, silencioso,
R$320.000 Tel.:2556-0291
/2265-1646 Creci23517
JARDIM BOTÂNICO
-Fonte Saudade sol
manhã salão 3qtos
sufte armários ampla
copa/cozinha dependências garagem ótimos preços Rossl
Tel.:2512-8321 / 91961868 Cr.16508.
LAGOA - AV.EPITÂCIO PESSOA, vista Lagoa, salão piso Portobelo, 3quartos(2c/armários),
suíte c/closet, hldromassagem,
cozinha, deps.completas.vg.escritura. Oportunidade. R$355.000
Visitas Sóinióveis Tel.:2553-4818
Ref.:CM-3307
LAGOA - Av.Henrlque
Dodsworth, excelente
apartamento,180m3
3quartos, 2sufte, lavabo dependências. Vista verde Lagoa, totalmente reformado.
R$390.000 Tratar
Tel.:2422-4846 Não
aceito corretor.
LAGOA - Epitácio Pessoa. Vlstão verde, 2saIas, 3quartos(sufte),
c/varanda, lavabo, ampio, armários, indevassável, silencioso,
bucólico. Infra-estrutura,
"'420.000 garagem.
(EM31644)
T eI . : 9 1 26-8652
Cr.21555
LAGOA - Exclusivo,
oportunidade única,
segurança
24h,
145m2, salão, 4qtos,
2bhos, copa-cozinha,
armários, deps./garagem, silencioso, vazio,
entrega/Imediata,
R$315.000 Perflllmóvels Tel. = 2294-9899
CJ4678/P.30
LAGOA • Fonte da Saudade linda
vista, salão. 3quartos, (ste)
c/arms, copa coz. planejada,
banh. soe, dep. emp vaga. R$
310.000,00 3/2229 Tel.: 25226959 CJ9531

LAGOA • Fonte da Saudade, sala
varanda, 3quarlos (sle), banh.
soe, dep. emp, 2vagas, RS
475.000,00 Tol.: 2522-6959
3/2142 CJ9531.
LAGOA - Frente c/vista, salão,
3qts (suíte), cozinha planej
dependência,
área, totalmente reformado, lindos armários, garaescritura. R$260.000
Bi.:2246-2106 /2491-1966.
Íem
Cr.17.310
LAGOA • Vista, Infra/total, 2garasala 2amblentes, 3quartos,
gene,
2banhelros, copa-coz.planejada,
melhor acabamento Impossível,
mármores Italianos e granilo.
R$370.000 Ref: 03/0121
Tel.:2545-0942 CE,852
LAGOA -Pronto morar, acabamento finíssimo, armários, mármores importados, 160mJ, 3quartos (suíte -closet), 2vagas, curva
calombo. RSS50.000 Antonlo
Mala Tel.:3342-2836 /9987-9617
Creci9341
XIMENES
LAGOA-3 QTOS ¦
200M* - 2 VGS ¦
Vista panorâmica, totalmente IndevassáwiJ
2 varandôes, living BOm1 e 3 ambientes, 3
quartos. Suíte master otioset, lavabo, copacozinha planejada, dep. completas, 2 vagas
t! visitante. RJ 750.000,00. Ref.- 979. I
Ateftfmefrto: 0800-25-80011
CJ 4865-ADEMI 495 ¦
4 ou mal» Quarto»
300M2 J.BOTÂNICO
-Varand8o 40m2, In
devaasável, vlstio
Verde/Montanha. Sa18o, jantar,Intima, lavabo, 3quartos(ate dupia), armários, copacozinha, dependencias, garagem, play,
piscina. Tel.:25409816
/9953-0244
CR 18573
300M1 J. BOTÂNICO
-Varandâo 40mJ, Indevaasável, vistão
Verde/Montanha. Salão, Jantar,Intima, lavabo, 3quartos(ste dupia), armários, copacozinha, dependencfas, garagem, play,
piscina. Tel.:25409816
/9953-0244
CRI 8573
4 QTOS LAGOA
LADO IPANEMA
A PORTAI VEWE
Prédio luxo frente, vistão cinematográfico,
varandâo, safâo, 4 qtos 12 suites), sia.
4 banhs, ccçíkoz, 2 de^, 2 garaescritura, US$ 350.000. Tel,: 2548'272 4/3619
CJ 1502. Avaiamos.
FONTE SAUDADE -Local tranqüilo 1 p/andar
21 Om! reformasfsslmo saião lavabo 4qtos
sultão copa/cozinha
planejada dependSncias 2vagas
R$600.000,00 Rossi
Tel. :2512-8321 / 91961868 Cr.16508.
GÁVEA - Hllls. 4qtos,
sufte, salão, varandâo,
vista verde, bons armários, play c/piscina,
sauna e salão Jogos,
2vagas escritura,
R$420.000 Dispenso
corretores. Tel.:25278342/ 2523-9374/
9136-4304/ 9979-7524
GÁVEA - Sensacional salão sacada original 4 quartos armários suite copa-cozinna vagas total infraestrutura impecável estado pronto
morar oportunidade Tel.: 25123322 www.soimoveis.com.br cad
40568.
GÁVEA
R.0S0RI0 DUQUE ESTRADA
C0ND.DE LUXO
ALCIR MOTA VENDE - Casa. saião. 4
qtos (ste), lavabo, coz. grande, bhs,
jardim, piscina, casa caseiro, 3 gars precisa obras CJ 4510 A6<0126. Tel.: 22395499. Avaliamos H$ 680.000,00
LAGOA • Corte Cantagalo totalmente indevassável salão varanda 4 quartos (ste) lavabo copacoz. 2 dep. 2 vagas RS
650.000,00 4/2119 Tel.: 25226959 Gr. 9531.
LAGOA • Fonte Saudade. Espetacular, saláo. 4quartos(suíte), armários, copa-coz.planejada, dependências, 2vagas. Alto luxo.
220mJ. R$600.000 Tel.:25408128 /2512-3322 (FX40569)
C.17559
LAGOA - Imperdível! Prédio/luxo,
ponto nobre, R$750.000 varandão,
salão, sala/jantar, lavabo,
4qtos (suíte) copa-cozinha, dereformadíssimo, gapendências,
ragem. Perfilimóveis Tel.:22949899 P12
LAGOA - salão, 4quartos, (ste),
c/arms. banh. soe, lavabo, copa
coz planejada, 2dep. emp, 2vagas. R$ 720.000,00 4/2185 Tel.:
2522-6959 CJ9531.
R.GENTIL
ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL
2523-1499
CJ 4238
Empresa Multinacional instalando-se nesta cidade, compra aptos,
p/executivos, pagamento à vista.
Ac. outros bairros Z. Sul.
. Dra Rosangela. .
XIMENES
JARDIM BOTÂNICO-5 QTS
3S1ES-3VGS
Varandôes, vista lagoa, living,
B0m', 5 qtos,, 3 stes, planta circular, 3 vagas escritura, andar alto,
R$ 890.000,00 Ref.: 357995.
Atendimento: 0800-25-8001
CJ 4865 - ADEMI 495
Cobertura
GÁVEA • Cond. c/lotal infra de lazer charmosa cobertura duplex 4
(ste) c/arms. salão terraço
quartos sala
íntima p. morar 2 vapiscina 670.000,00
co/750 Tel.:
R$
gas
2522-6959 cj 9531.
GÁVEA - Excelente coberlura
luxo, vazia, terração, pise,
prédio
salões, 4q1os(atual3, fácil reverter) suíte hidromass, banhs, codeps, 3gar escr,
pa-coz,
R$530.000 chaves: Portal tel:
2548-7272 Cob-1542 Cj1502
JARDIM BOTÂNICO ¦ Prédio alio
luxo varandâo, frente R.nobre, salão, orig.4qtos(atua!3, fácil reverter) suíte c/closet, 3banhs, copacoz montada, deps, 2gar escr,
600.000 Porlal lei: 2548-7272
4/3528 CJ1502
JARDIM BOTÂNICO -Inacreditável. Cobertura vazia, total infra-estrutura, 1gplso, salão,
varandâo, 2dormltórios, sufte, banheiro
social, copa-cozinha, área, dependência completa, 2"plso, terração-90m2, piscina,
garagem. R$345.000
Tratar com Silvano
Tel.:2545-0B56 /92219171-Cr27593
LAGOA - Cobertura duplex, exc.
localização, salão. 4quartos,
(2stes), coz. planejada, dep. emp,
2vagas, n$ 650.000.00 CO/12G8
Tol, 2522-6959 CJ9531

LAGOA - Epitácio Pesl
soa, prédio luxuoso,
Alclr Mota Vende. Cob.
Linear 320m3, vista
maravilhosa, living,1
sala de |antar, varandões, 4qtos (2stes),|
copa cozinha, 2dep.,
terraço, piscina, sauna, etc. 3vgs. esc. R$
1.400.000,00 Ref.
AS/0494 CJ4510 Tel.:
2230-5499 avallamosi
seu Imóvel. ¦¦
LAGOA • Espelaculer prédio. Alio
luxol vista deslumbrante piscina
sauna terraço 3 dormitórios (sias|
2 deps 3 gara Rt 1500.000,00
Tel.: 2522-6959 CO 1624 CJ
9531.

XIMENES
EXCLUSIVIDADE
gAvea
Casa com ótima planta,
espaçosa, arejada, e em
excelente estado.
Vista livre, varandas, living
em 2 ambientes, sla jantar, lavabo, 4 suites, copa
cozinha planejada, lavanderia, 3 deps.
Área de lazer completa
Deck c/piscina, chur
rasqueira, campo de vôlei,
sla de lazer e sais de jogos.
XIMENES! R$ 1.890.000,00. Ref 10972.
FONTE DA SAUDADE I Atendimento: 0000-25-8001
a 4865-ADEMI 495
Cobertura duplex c/vista cinamatográfica p/Cristo e Lagoa.
Varanda frontal no 1" o 2" piso.
TERRENOS
Terraço cI solarium e piscina, indevassável, 2 vagas, área útill LAQOA Terrenos
270m'. R$650 mil. Ref: 357881. 1 12x34,
ImperdfAtendimento: 0600-25-8001] vel para vista
Lagoa. OporCJ4865-ADEMI 495 ¦ tunldade. Últimos à
venda. R$190.000 Es
tudo propostas. Leandro tel.:2718-8582
li— /2618-3947 Cr.932

¦7278
CASAS
2 Quartos
GÁVEA - Residência
Condomínio altíssimo
padrão, Segurança,
1100m3, colonial,
esmerado acabamento,
tdnis, piscina, RS
3.500.000,00 Financio
direto 36m. (JB7330)
Tel.: 2493-1893 / 2495
3500 CJ46B1 ODEON.
4 ou mais Quartos
500M' GÁVEA - Parte
plana, residência du
plex,salão,sala (antar,
sala TV, J.Inverno,
4amplos quartos c/armários novos,3suftes,
copa-coz.c/armários,
2dependências,garaR$1000.000
el.:2540-9816 /9953fens.
0244 CR1B573
ALTO J. BOTÂNICO - Casa Iriplex 3salas 4qtos, lazer, piscina,
terreno
330m? ótima localização.
Oportunidade! R$660.000,00 tenho outras, www.soimoveis.rj.com.br Tel.:2512-3322 I
9337-9535 (r30/60257)
GÁVEA - Mansão luxo.
Rua nobre Condomfnio fechado junto a
Escola Americana,
fundos reserva Florestal, 900m2, decorada,
terreno 1200m2, piseina, salão jogos, sauna, varandâo, salões,
4qtos.(3 suites) posslbilldade p/6qtos., 5
banhs., 2 lavabos, eisterna 100.000 litros (água de mina), 3 qtos.
empreg., garagem 6
carros. Aceitamos parte em Imóveis. Visitas
Sérgio Jr.. Tel.: 91129231. Inf. 2224-6022.
Sérgio Castro Creci 22
GÁVEA - Maravilhosa Casa em
terreno 3200mts 3salões, 5quartos, perfeitas dependências, jardins, piscina R$2.200.000 Estudo
permuta parcial Gélio Tel.:25225420/9911-5405
GÁVEA - Vista panorâmica Laverde, sol manhà, sigoa/Cristo,
lencioso,salão, 4quartos(suítes),
4garagons, terreno 700m*
RS550.000 Ac.permuta. CreCÍ23608 Rei : M2 Tel. :2512-6220
/2567-5201
J.BOTÂNICO- Inglês
Souza casa reformada
salão s/jantar 4qtos,
piscina
(2dps)
RS1.200.000, tenho
outras RS850.000,
R$660.000, 4qtos piscina
Tel98480916/2513-7159 avaliaJARDIM BOTÂNICO - Só casas.
Bucólica. Luxo, 380m?, 2salões,
4quartos, 3banheiros, escritório,
Tenho outras. Propostas.
piscina.
Sr.Aécio Tel.:2246-1506 199773101 C.27353
JARDIM BOTÂNICO
-Exclusividade. Llndfsslma residência, luxuosamente decorada, reformada, varandões, vistão verde
montanha, salões,
4suftes, home theater,
dependências, garagens. US$1.1ÓO.000
Tratar Tel. :9177-1310
Cr27593
JARDIM BOTÂNICO
-Linda vista, mansão
6.000m2, 1,600m2
construídos, piscina,
terraços, varandôes,
salões, 4quartos(sufte), US$3000.000 Avaliamos
grátis.
Countrywlde elzasalleslmovelseig.com.br
CR5013-RCOA609
Tel.:2547-6373
LAGOA - Casa vista
Imperdfvel, 4suftes,
mezanlno, varandôes,
salão, copa-cozinha
lanejada, 4vagas.
osse
Imediata.
R$530.000 -fR$80.000
CEF.
Leandro
Tel.:2718-8582 /26163947 Cr.932
LAGOA - Condomínio fechado.
Vista
Varandôes, salôes, panorâmica.
4quartos (suites), piscina,
sauna, bosque, dependências,
trílex, repleto benfeitorias, 4vagas.
$900.000 Tal.:2257-2845
C.1018
XIMENES
AVALIAMOS
EspscializMkn em imóveis
de alto luxo na Zona Sul.
Sigilo absoluto.
Tel.: 0800-25-8001
CJ 4865-ADEMI 495
XIMENES
JARDIM BOTÂNICO
RESIDÊNCIA-5 QTOS
Residência altíssimo nível, terraços varandas, diversos
salões, 5 qtos, 3 stes marcenaria impecável, copo coz., 3 dependências, 3 vgs Ref. 30456.
Atendimento: 0800-254001
CJ 4865-ADEMI 495
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 - Essa linha vende
tudo.

SÃO CONRADO -Frontal praia. Resenclal
Beach Golf. Alto luxo,
saIBo 2ambientes,
2varandas, cozinha
americana, 2qtos.,
2vagas, infra-estrutura.
Sólmóveis
Tel.:2523-2422 /22477808-JB/(2821/2663)
i
norm
RESERVA ESPECIAL
Pare des Princes
lei dros PRONTOS
Total Infra-Estrui.
Lazer e Segurança
À Partir de:
Sinal:
R$11.500,
Escritura: R$80.500,
36 Mensais: R$ 2.200,
Ver toeal de 9 àt I7hs.
Av, RaymunHo Magalhães
Jr,,300.Pkntõb apto. 102III
Altura n*5777 Av. Américas
Ao lado da Citroen, ou ligue
2493-1893

^E*lst«um^lgr«n^^
¦¦SEP11 "BARRA / COSTA
BLANCA 2
-Decorado.LasQTOS"
Paimas. Projeto arquiteto
lindíssimo, condomlnlo Infra-estrut. Impecável. R$ 220.000,00
(JB2737) 2493-1893"O-/
2495-3500 CJ 4661
DEON".
"BARRA / LIBERTY
APARTAMENTOS PLACE 2 QTOS" - Sufte, varanda, vista, armários, dependências,
Conjugado
95m2, infra-estrutura.,
segurança. Entrega
imediata (JB2730)
2493-1893"ODEON".
/ 2495-3500
CompraP
(Para
CJ 4661
ou. Venderseu
3 Quartos
imóvtl na Barra ALFA QUALITY - 3 suftes, salão, varandâo,
249^1893 dep. completas, 4 vagas, frontal ao Mar da
Barra sol nascente vazlo. Exclusividade Piano. Marcar visitas. Flnanciado em 60 meses.
Direto c/João For1 Quarto
tes Engenharia S/A.
BARRA - Aparthotel. Sernambeti- Tel.: 3328-1102 / 2433ba. Sala, qto, arma rios, cozinha, 5451 / 2553-1700 Creci
banheiro, vista írente mar. Lindo! J 1290.
Particular vende. R$139.000
- Imperdível!
Tel.:2495-7439 /3389-228B BARRA
Local privilegiado a
/99S7-5297
uma quadra da praia.
RESORT - Av. Sernam- 1'locação,
apartamenbetlba sala, 1 suíte, va- to varandâo, salão,
randa 1 vaga própria 3quartos, sufte, 2vana escritura. Visite ho- gas. Informações
Je, e mude-se ját E mo- Tel.:2490-1526 /9989re com toda mordo- 1258 Creci20667
mia. Compare nossos BARRA - Próximo
preços, o menor m' Praia, vlstão mar, conna Praia da Barra 60 domfnlo Wonderful,
meses para pagar andar
alto, indevassa2553-1700 / 2433-5451
Total Infra-estrutu/ 3328-1102 / 2512- do.
ra.
Salão,
varandâo,
9000 / 2431-1600 Creci 3suftes, banheiro
soJ.1290.
ciai, copa-cozinha,
área,
dependências,
2 Quartos
2vagas garagem.
R$340.000 Tratar c/SilAVENIDA SERNAM- vano
Tel.:2545-0856
BETIBA - Residencial /9221 -9171
-Cr27593
Marapendi. 110m2, BEVERLY
HILLS - Enfrontal mar, sol maImediata. Frente,
nhã, andar alto, todo trega
serviços, lazer, varangranito, montadfssl- dão,
salão, original
mo, varandâo, living, 3quartos(sufte),
armá2quartos,armários,
2garagens. Tel.:9996- rios, cozinha montada,
2garagens.
R$300.000
5139CJ3816
Tel.:9999-4368
BARRA • Alfa Taurus. Sernambe- 5139 CJ3816 /9996tiba. Vista indevassável, 2varanPORTOMAdas, saláo, 2quartos(suíte), armá- EDIFÍCIO
rios, dependência, 2vagas, clube RE - Mediterrâneo
privalivo. R$195.000 A.BISBOCCI
pronto 3 quartos, (sufTel.:3325-0694
/9121 -0217 te),
sala, varanda, 2
CJ.3679
vagas, com telefone.
BARRA - Jornalita Henrique Cor- Com as facilidades do
deiro.Sala, varanda, vista mar, Home Faclllities 60
verde. 2quartos(suíte), armários meses para pagar Tel.:
embutidos, cozinha
2553-1700 / 3328-1102
2vagas garagem,play,planejada,
2433-5451
RS 185.000 Tel.:2469-6899piscina.
Creci /9000 / 2431-1600/ 2512Creci
3970
J 1290.
BARRA - Long Beach. 1'andar.
- Salão,
Varanda, sala, 2quartos(suíte), J.OCEÂNICO
3quartos
vaga. toda infra, vazio. Entrega varandâo,
suite), repleto armápot RS220.000 Tel.:9778-3085 (1rios,
copa-cozinha
C.22813
dependênplanejada,
BARRA - Rlvlera dei cias completas, garaFiorl 2 qls 100m!, ai- gens, localização prito,
vista sala vllegiada. Rara opor'L', varanda,
sufte, armários, de- tunldade. Tel.:2493corado
(JB2726) 2438 /9833-83532493-1893'ODEON'.
/ 2495-3500 Cr7242
CJ 4661
JARDIM OCEÂNICO • Quase
Pronto'. Luxuoso, amplos
BARRA - Sernambeti- 200.00m?,
ba. Alfa Barra. 2suftes, c/50m,1 3suitesvarandão.saláo
4vagas
grandes, visitas
varandâo, frente mar, subsolo. Marcar
todo montado, telefo- www.dkz.com.br Tel.:2431-6161
ne, 1 vaga escritura /2431-5073 Cr.24.259
-fciube, total infra-es- JARDIN OCEÂNICO
trutura, piscina, sau- -3Qtos(suite), 2vgs,
na, serviço, luxo. Ur- 2sls, copa-coz. varangente, ótimo preço. da, armário, próximo,
Aceito imóvel menor praia, prédio antigo
valor. Proprietdrio conservado, 2'.and.
Tel.:2439-1711 /9971- frente.R$315.000 Eatu7979
do
propostas.
eBARRA - Vistão mar, indevassá- Tel.:2579-2553
mall:R.Fernandes.imóvel, varanda, sala. 2quartos(3'revertido), suíte, armários, lazer vels8brldge.com.br
completo, academia. R$200.000 JARDIN OCEÂNICO
ou passo financiamento. -frontal mar, prédio,
Tel.:2495-1789 /9165-0281 baixo, 2/p/and. 230m2,
Cr.25116
salão,
varandâo,
BARRA DA TIJUCA 'decoração 3vgs,
-Apartamento sala, 3qtos(suite),
impar'
2quarto8, dependên- R$600.000 Permuto
cia, garagem. Entrada até 50% Tel.=2579-2553
R$6.290 + prestações e-mall: R.Fernandes.IR$807,00 s/juros, móveis a brldge.com.br
s/comprovação renda. PALM SPRING - UrTel.:9343-6480
gente motivo viagem.
BARRA DA TIJUCA Vistão, luxo c/servi-Apartamento sala, cos. decorado, 3qtos
2quartos, dependên- (sufte c/hldromaasacia, garagem. Entrada gem), armários, copaR$8.290 + prestações cozinha, dependínR$807,00 s/Juros, cias, 2vagas
s/comprovação renda. R$320.000 Tel.:225B6757 /9881-4552 CreTel.:9343-8480
cl.24550
EDIFÍCIO PORTOVE- RM.M SPRINGS • (Parque das
RANO - Pronto para Rosas) R$340.000 Suntuoso prémorar c/140 m!, 2 dio c/serviços, varandâo, 3qtos,
(Isufte), montadíssimo, cop-ooquartos, sala e vaga 80 zinha
meses p/pagar Tel.:
planejada, dependências
www.dkz.com.br
Tel.:2431-6161
2553-1700 / 3328-1102 /2431-5073
CrJ24.259
/ 2433-5451 / 2512PEDRA
ITAUNA
9000 / 2431-1600 Creci andar alto, vista mar,-Oportunidade,
verde, monJ 1290.
lanha, varandâo, 3quar1os(sulle),
RECREIO - Apto próximo praia, banheiros, cozinha, dependênAlocação, excelente acabamen- cias, 2vagas, infra-estrutura.
to, varandâo, saláo 2ambientesl R$240.000 Perfilimóveis
2quar1os{sulle), dependência re- Tel.:2294-9899 CJ.467B P-3
versível, piso cerâmica. RECREIO • Gleba A. AparlamenR$150.000 A.BISBOCCI
180m?, saláo 70mí, varanTel.:3325-0694 /9121-0217 taço,
dões, 3quartos(suíte). armários,
CJ.3679
copa-cozinha, 2vagas. R$270.000
Aceilo Imóvel /parcelo. Tel.:2274RECREIO • Nova Barra 6989/9161-9951 Cr.23626
sala, 2 quartos, 1 ou 2 RECREIO SQTOS •
varandâo,
vagas na garagem. VI- Suite,
site o apartamento cozinha granito, frente,
oportunidade,
pronto e decorado 120 |2vgs,
meses para pagar. vazio, entrega Imediata
2553-1700 / 3328-1102 IRS 190.000,00 (JB3706)
/ 2433-5451 / 2494- Tel.: 2493-1893 / 24956475 / 2494-6455 / 3500 CJ4661 ODEON.
2512-9000. Condições RESORT - Av. Sernamde pagamento com- betlba sala, 2 suites,
iletas
de varanda 2 vagas pró'endas. noAv. Stand
das Amé- jpria na escritura. Vlslricas, 16.300,
le hoje, e mude-se Ját
E more com toda morTRANSAMÉRICA - 2 domla. Compare nossuites, safa, hall, va- 808 preços, o menor
randa e 1 vaga. FÍnan- lms na Praia da Barra
ciado em 81 meses |60 meses para pagar
Tel.: 2553-1700 / Tel.: 2553-1700 / 24333328-1102 / 2433-5451 15451 / 3328-1102 /
/ 2512-9000 / 2431- 2512-9000 / 2431-1600
1600 Creci J.1290.
ICrecI J.1290.

RECREIO - Nova Barra
sala, 3 quartos, 2 vagas na garagem. Visite
o apartamento pronto
e decorado 120 meses
Tel.:
para
2553-1700pagar.
7 3328-1102
/ 2433-5451 / 24946475 / 2494-6455 /
2512-9000 / 2431-1600.
Condições de pagamento completas no
Stand de Vendas. Av.
das Américas, 16.300
Creci J.1290.
RECREIO • Saláo, lavabo, 3quartos, 1 suite, varandas, dependências completas 2vagas garagem
2gandar, frente. Rua Iranquila
Gleba A Só R$180.000 Cr.25086
Tol.:3327-4899
m

n
CASASi
De R$400.000,
i R$8.000.000,

CJ46CL
MAi uma dWmmga
2493-1893 j
'BARRA - 3 qtos. - sulte/parc. Princes' -Infra-estrutura/aegurança.
Financiamento direto
36m. Mensais R$
2.440,00 sem comprovação renda (3BLP-02)
Tel.: 'Odeon'.
2493-1893 CJ
4661
'BARRA - Jardim
Oceânico'- 3 qtos, 2
stes (suíte), armários,
próximo praia, Ivone
Cavallero,
varanda,
sala 'L', 2vgs, RS
340.000,00 (JB3661)
2493-1893'ODEON'.
/ 2495-3500
CJ 4661
4 ou mais Quartos
04GAR./170M2
"AFONSO TAUNAY"
Exclusividade'Jd. Oceânico', 1* locação, altisamo luxo!, vantôo, frving t corr , 4 qts (1 ste),
lavtxntfi. soe., copa-coz, deps 4 gar apenas
RS 650000,00, ywwmrrihciusecombr Tel.:
(21) 25129777 Rei JB-4/4182 Creci
18.153 (avaliamos).
400M2- Av. Prefeito
Mendes de Morais,
1.500. Andar alto, totalmente indevassável, visual panorâmlco, Infra-estrutura lazer, segurança 24horas, varandas, living,
4amplas suites, copacozinha, dependencias,
4garagens.
RS2.1 00.000
Tel.:2545-0955 Temos
outros
BARRA
JARDIM
OCEÂNICO - 4qtos
(2suftes), luxo, 180m!,
varandâo, Entrada R$
90.000,00 mensais R$
4.982,14, Construção
18 meses, Alda Garrido
(JBLH-02) Tel.: 24931893 CJ4661 ODEON.
ABALANDO - São Conrado. Vlstaço/verde,
infra-estrutura completa,
piscinas,
orlg.4qtos, varanda,
salao, 3dormltórlos,
sala/Intima, suíte, copa-cozlnha, 2deps.,
2gar., oportunidadelRS360.000 Inf.
Tel.:2529-2465
RPM(4032)
AV. SERNAM BETIBA
-J.Oceãnico. Localizadísslmo, salão, varandão, 4quartos avarandados (1 suíte), lavabo,
cozinha planejada, dependências completas, Sgaragens, play
completo. R$480.000
O p o r t u nIdade
Tel.:2493-2438 /9833B353-Cr7242
AV.SERNAMBETIBA
-Ocean Front. Espetacular, vista panorãmica, andar alto, frente,
montadíssimo, varandão, living, 4quartos(3suítes), armários,
closet, copa-coz.planejada, Sgaragens.
Tel.:9996-5139 CJ3816
BARRA - Apto Lake Buena Vista.
Indevassável, sol manhã, decorado, varanda, salão t.corrida,
4quartos(suite), armários, dependência, R$330.000 A.BISBOCCI
Tel. 3325-0694 /9121-0217
CJ.3679
SAÕ CONRADO - Av. Niemayer,
exclusivo, 109andar, sol manha,
varanda, salão, 4quartos(suite)
2vagas. R$300.000
play/piscina,
www.soimoveis-rj.com.br
Tel. .'2512-3322 /9966-1260 (R740508)
SAÕ CONRADO - Green, sol manha. claro/arejado, varandâo, salão, lavabo, 4qts(suíte), copa-cozinha, 2deps, 3vagas, segurança
play-completo R$420.000
www.soimoveis-rj.com.br
Tel.:2512-3322 /9966-1260 (R740301)
SÃO CONRADO -Frontal praia, vistão verde,
montanha, 586m*
úteis, 3salões, acesso
varandâo, 4suftes, lindos armários, acesso
varanda, copa-cozinha
planejada, área, dispensa, 3depend£ncias, 5vagas garagem.
Prédio total lnfra-estrutura lazer seauranPreço condições
fa.ratar com Silvano
Tel.=2545-0856 /92219171-Cr27593
SAO CONRADO
ESTRADA DO JOA
*U» wn ÜBH - Maravilhosa casa du1
plex. locaçío, living, varandíes, esc. 4
qtos (2 stes), copa-coz, 3 dep. lavanderia,
piscina, sauna, churrasqueira, 4 gar.,
vistâo mar. RS 545.000,00 Tel.: 2239-5499
CJ 4510A60135 avaliamos imóvel.
~
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IIMUM uma Olftnnca
Cobertura
AV.CANAL MARARENDI - Duplex,
160m», impecável,decorada, moblliada, saIa, varanda, 2quartos(lsuíte), home
theater,lavabo,terraço, vlstão mar, piseina, churrasqueira,
3vagas. Tet.:2533-5613
/9273-7703 Crecl23779
BNI161

BRASIL
5 JORNAL DO BRASIL

ACHEI
ACHEI

SÁBADO, 1H
1h DE SETEMBRO DE 2001
2001
SABADO,

I

•¦ Vendo/troco
Vendo/lroco apartamenapartamen- JACAREPAGUA
JACAREPAGUÁ •- JarVas- TIJUCA
Proxlmida- TIJUCA - Carlos VasApartamen- TIJUCA - ProxlmldaGRAJAti - ApartamenCasa GRAJAU
NOVA BARRA - Casa
lOIm2, si4quartos,
4quarios garagem,
dlm
garagom,sidim Boluna.
TERRENOS
B'oluna. Terreno
exclusivfssl- tolencioso,
de- dos metrô
metro S. Pena!!!
Terreno
SlTIOS
TERRENOS
Penall! concelos excluslvlsslou to sala, 2quartos, deduplex
duolex 4 quartos
auartos 2 ou
Metrô,
comór— 14.330m',
Varanda 2 dormitórios
me14.330m2, Acllve
Acllva suasua- HKmSHH —————
me- cio, escolas,próximo
dormltbrlos ma proximidades
vista pend&ncla, garagem,
4 vagas
garagem.
vagaa preço
proxlmldadss
preco à6 vista
JoCde
Bonfim
junto
In* H
ANGRA •¦ Ilha
Qrande paraíso
llhaiGrande
¦
acldentada, W
co- trô
trd todo claro frente
(rente séss'hnSlno
ntrada R$2.516
c/armiirlos coRS2.516++ suite c/armários
paralsolnEntrada
GAVEA PEQUENA
PEQUENA ve, parte acidentada,
—mHIIBI— R$ 358.300,00
menaals Êendéncia,
IGAVEA
3S8.300.00 mensais
Antônio
Hlgino.
R$210.000
Aniflnfo
R$21
oooo
ter
nacional,
136.000m>,
200mls
ernaclonal,
136.000m'
,
20ftnl»
¦
-Terreno
mulio
dependên3
verde,
local
multo
R$323,00
dormitórios
salão
local
salao
dormltbrlos
dependSnRS323.00 pa-cozinha
tmil'lliliftWHMIM 3.124,43 pagamento
pa-cozlnha
prestações
Tel.:9122-8Q52
/9968-0078
plano,
Tel-9122-8052/9968-007G
-Terreno c/pequena
prestapoess/comprovapiano, tranq^ullo.
pagamento
casa
sede,
casa,cafrente
p/mar,
escrltuR.s/salda,
cias
copa-cozinha
depentranqullo.
R.s/salda.
inh5
H
copa-cozlnha
s/Juros,
depenescritus/comprovaclas
2553c/pequena
s/juros,
12486m2,
2553garagem
em
80
meses
imws
mmmmmm am
selro, gerador, cáa abrigado
-Ângelo Agostlne/Bom
Agoailna/Bom |12486m',
tijuca-Angalo
Vendo
rsiSb
acaba- dênclaa
dSnclas R$ 99.000,00
99.000,00 TIJUCA
Estrada do CórTel. :9343- rada excelente acabaC6r- próprio
prtprlo p/sitio.
p/sltlo. Vendo
1700 / 2433-5451 / çao
ramWmm&mS
R$149.000
Tel. 2469-6899 Crect
H
580 renda. Tel.:9343MOSMMt
Cm) _
Pastor...I Puro luxo, maravilhosa- casa.
mento desocupado R$
ofertai
ofertal
W49.000
Rlbeiro GulmaGulma- mente
R$ outro Ribeiro
rego
reqo Alegre.
Aleore. DocuDocu- p/melhor
6480
¦mp
2404-6475
2494-6455 6480
2494-6475 / 2494-6455
3970
3970
¦
"
c/2vgas-escritumontado,
rães
chaves)!!
R$
100.000,00
ÇÉ/melhor
tel.:9147-4528
JfljUl-...
98.000,00
llsl.:9147-4526
r«esR$
100.000,00
mentação
chaveslll
CondimentacSo
—
_.
Condi.
/ 2512-9000.
perfeita.
ifeBMWB
perfelta. ~~~ ~~
ra, varandão, 6alão, 4qtos, suíte, R$550.000
,A --Totalmente
T ,
Totalmente
GRAJAU
2572Tel.:
/
chavealll
Tel.:
Avallamos!!l
2572Tel.:2294Avallamoslll
RS550.600
fel.:2294de
coes
Estucopa-cozinha...l
RS243.000
pagamento
&
hMHH ¦
pagamento Infraestruturado sol 1272 MR27.
ções
VARGEM PEQUENA -Terrena
25721272 MR32
MR32
C2613BNI136 trim
do/Imóvel
standmanhã
S'iri'n
do/imdvel como/pagamento...I
como/pagamanlo...l 4293 C2613BNI136
completas
completes no Stand
mn^iSnin fechado,
i^"a!t,'eJ«a
nnu? TIJUCA MR27.
SÔOm2, condomínio
vistodo novl"°hm
- Engenheiro
¦ R. Urugual.
C.27576Chaves Tel.:2568-3315
C.27570M:25GB-3315
Einaldo
TIJUCA.
•
Elnaldo
das nholll
Uruguai.
2quartos.
¦
Engenhelro
de Vendas. Av. das
2quartos.
f
TtJUCA
\nl°d.°
montanhas,
RGI,
R$45000
liIa
RffSKw
RE
QIAO
REGIÃO
Entrar
morar!!!
nho"!
morar'l! boa sala,
de- Cravo
Crave Peixoto.
Pelxolo. Apartamento
Aparlamenlo B3
banhelfo. cozinha,
Cre- Sacada
6ala, banheiro,
¦
Americas, 16.300 Creestudo permuta/
AV.
dou difenaSesludo
SuKudrte
V
pRMH nancio/
AV SERNAMBETIBA
SERNAMBETIBA Américas,
2 dormitórios
dormltdrlos pendência
saião,
1vaga
3quartos
¦KKEVh
completa,
armários,
salao,
3qUartos
tvaga
armW
(suíte),
complala,
p/aluiHIIHiHW
(suite),
~T~
££££££
¦
DOS
reraTalflflMS
^
-Resort
LAGOS
pond«ncii
rença.
Tel.:9983-52t9
LAGOS
roK=rt,,r» Dun,i cl J 1290.
1290 Sacada
Cobertura
desuite
copa-cozinha
cozinha
denovo,
varandas,
2banheiros,
sude
copa-cozlnha
slnteco
2banhelros,
cozlnha
condomínio,
novo,
condomlnio,
b&Jjf
lftj1
gar
P
»u„ 2o salas,
.
ExceISABEL - Exce2 quartos,
RE- pendfincias completas
quartos, SANTA MÔNICA
yy
HHHHHHHHI
plex
depend$ncia complecomple- VILA
M6NICA REAvalla- planejada, dependência
comptetas pintura nova. R$72.000 Avalia*
super
lente negócio
negocio super
cozinha ame- SIDÊNCIA
- Terreno
varanda, coiinhaameTerreno pendências
escritura, y,Lp
mos / Temos outros. Tel.:2222*
Tei.:2222* ta,fa, 2vagas garagem escritura,
escriturada
escrlturada
SID^NCIA
garagem
^p^VHHppi
mbmbhbhhmbmmh
tipo
espaçoso
Shoping
Tljuca.
tlpo
ubuvas
espagoao
vagas
Tijuca.
rlcana, 2
CreciB.583
3am- R$76.000,00 Avalia9586CreciB.583
próximo
salão 3ampróprbximo
pr6- 800m',
Avalia- 9586
600m2,salao
¦
R$185.000 Avaliamos / Temos cobertura(linear),
3salões
¦
VI- blentes,5quartos,
prias na escritura. VIblentes,Squartos, mos!!!
moslll Tel.:2572-1272
Tel.:2572-1272 TIJUCA - Ribeiro
prlas
Gul- outros.
Rlbeiro GuiCreTel.:2222-9586
c,e
SHnr^Mrin.
/h.nhni"
APAWTAMENT08
Tel
2222
9586
E°T.i*2ffl!BB«
c!?.
4dormltórios,
2banhel2banhel4dormlt6rtos,
site hoje, e mude-se
mude-se copz-cozinha
aMR37
vista
deslumplanejaCOpz-cozlnha
marães
P
JX'SE'
maraes vlata deslum- CÍ8.583
plana
ros,
S2l22i
r08> copa-cozlnhão
copa-cozlnhao MWPPBSW n»«gHManH ?nM.Hn.
toda da,
lii E more com toda
hh. ampla
já!
WUiriTAO ¦
hmntn totalmente
totalmente TIJUCA
amola garagem,
aaragem, J.FORA Condomínio
2 Quartos
- Expetacular,
REGIÃO
2garagens
2garagens EnCWltttfO
Expetacular, (26m'),
«P
Condomfnlo brante
mordomia.
Compare |ardlns,plsciria,aauna.
sauna.
mordomla. Compare
(26m=)
total
Infraestrufrente
Intraeatru,rente
owddAma
P
varandão, salgo,
aalSo, t.cort.cor- condomínio
condomfnlo desocudesocu- BM. dlDMM
Mon- tura
nossos preços,
Gra|au Gardenll! Monme- tsrdins.plscl.ia,
SERRÁNA
SEERANA ;
entrada Grajaú
15300.000 entrada
ARRAIAL DO CABAO
prepos, o me^$300,000
ar. varandSo,
dormH4rto# arARRAIAL
P
"M "¦ -Paiso
área
suite, pado somente R$
ridas,
-Paaao excelenteCABAO
R$ E&KBiSBiS£S&,
drea lala- ,márlo2 dormitórios
rklaa, 3quartos, suite,
da +saldo
nor m'
m< na Praia da
em até
24me- tadaco melhor2 dormitóat6 24meaparaparsuíte
cozinha
+8a|do
8ufte
cozlnha
P
aoclal,
banheiro
80clal- lavaa*a' l5.0°°Si0i'
zerll! frente dormltd- planejada
150.000,00 chavealll
®h.ai?!ln WMMWWWBB
zerlll
Barra 60 meses para
lamento,
Tel.:9833-8353
2quartos,
ses.
vaTTjP
tamento,
vaP
Tel.:9833-8353
para
dependênse8.
dependfin^ant?.lr°
p|aneiada
2572-1272 MR34.
cozinha
rios
/ /2493-243B
cozlnha Tel.:
es- £
Tel.:2572-1272
MR34.
rlos suite
sqlte garagem esCr.7242
randio, vista panorlpagar Tel.: 2553-1700
completas
WtBKBSBSKBKH
randto,
| faK. garaaara. bo,bllndex, dependên/2493.243BCr.7242
panorâ- APARTAMBNTOS P
R$35.000,00 cias
depandSncriturada
crlturada ?IS35.000,00
3328-1102 / 2433-5451
S S vmmz
2433-5451
SIJT'
. »..
plane|ada,
mlca para
mica
wra toda
S'em
toL cidade,
cldade, ————— ¦
escriturada planejada,
^scMfCirlda
.
.
moblliado.
gem
completa,
3vaqas
fianaclado
cia
complete,
3vaqaa
restante
Cobertura
2431Cobertura
cla
/
-t-I
CanBciBdo
2431/ 2512-9000
moblliado.
R$21.000
RS21.000
!¦
9P9S1
^Tl
2
0.0
0
0.0
0
XIMENES
R$120.000,00
XIMENES
2
/%MW
vazio.
Unibanco
acredltell Tel.:2572-1272
J 1290.
Unlbanco acredite!!!
1600 Crecl
garagem,
Creel J1290.
CEF.
CEF.
MR
21
21
prestações
fel.:2572-1272
NITER6l
Ereata56es
NITERÓI
Quarto*
U
8?»^n{Tn'
rr,rHr,Mn°r'
nnnflnM
mhnrt„rn
Cobertura
ANDARAÍ
Particular.
¦¦¦
Particular.
ANDARAI
R$230.000
Cobertura
Tel.
R5230.000
Avaliamos!!!
Avallamos!!!
=
2242-6008
:2242-6008
CreAtlE
¦
Cretit^,
——
—
dadda
Onkartiiro
CVPII
ICIUin
Cobertura EXCLUSIVIDADE
BARRA
TIJUCA - Totalmente
Totalmente Tel.:3852-6835
¦ Apartamento
EXCLUSIVIDADE
linear,
salão
2amblenMR
40
salao
2amblenTel.:2572-1272
Tel.:3852-6635
Okm,
FRIBURGO
HPHHe^nl^a
rinidj
Aoartamenio
okm.
fribuhgo
I
Tal.:2S72-1272MR40
!A",RV
CI6144
Oceânico,
Jardim
vaJardlm Oceflnlco, próSala,
residencial.
vaprorealdenclal.
sala,
2qk».,
condomínio
tes,
Sdormitórios
fechado,
aala,
condomlnio
2qtos.,
¦
lechado,
3dormlt6rlos
tijuca
(sul(su(——
——
Largo
Larao 2*2> feira
(elra te/armirlos),depend§npACA DE
DF ALTO
At TO LUAU
111X0 MARACANA -7~r
LUXO
sa- CASA
lit
MLIU
wnwn
xlmo prala,
500m , saAbsolu- randa,
CABO FRIO - Aparta*'t
CABO
Absoludormitó- TIJUCA
Aparta- banheiro, cozinha,
praia, 500m2,
dormltdArea serviço,
serviQo,
cozlnha, área
ptnonnn nn 3i dormidorml- te/armárlos),dependênR$118.000,00
sala
lões, lavabo, 4dorml- Projeto
Olegário
mento
Bairro
esportre,
sauna,
H
sala
Cons.
Braga.
espoftre,
"S'^SSSB:
dependênta
c°ns.
rios(sulte),
dependfinrlos(sufte),
quadra
piscina,
cia
revertida
4dormltócla revertlda 4dormlt6in- varanda 2P'egdrlo
c/armários todo rlos.copa-cozlnha
idadtauBiiti>« HSfi®.
t^io«^^r|0stodo
Proifito arquitetônico
arauitetonico inarquitetonico
)layground. Multo verde.
ar- rrojeto
verde. ¦
Undo ardormitórios
tórlos, 2sufte, lindo
2suftes, dependência
dependftncla playground.
tdrlos,
dormltdrlos clas
cias completas,
completes, 2gara2gara- tórlos
pla- WMAPAIITAMEHT08 2suftes,
piadependências rios,copa-cozinha
CEF). ¦
^$36.000
c/reserva sufte
so- tegrado de casa c/reserva
W3?.°9P. (financiamento
mários,
completa, sala 2em(llnanclauienloJfCT
mirlos, banheiro so2am- Tel.:24-25225269
suite armários
armdrlos banheibanhel- gens escrituradas,
escrlturadas, ardósla
SB^^BSSBS
completa,
nejada,
terraço,
nelada,
terraco,
garagaraeacrlturada
/24-9961-9950
Tel,24-25225269/24-9961-9950
¦
garagem
®f,r.rS
ciai,copa-cozinha
coziblentes
ros
decorados
vaclal,copa-cozlnha piaHavacozlsalSo
festas.
pla- florestal
blenles
HaStay,
grandes,
.alto
f|orestal
escritura.
Apenas
particular.
escrltura/Apenas
particular.
play,
VI«eonrfe
FI
gem
FiVisconde
outro
depen- Condomínio
nejada,
drea, depenranda, vista p/mar,
nha área
2 Quartos
neleda, área,
firea dependêndepend6n- bitação
Quartos randa,
bitaqao Imediata.
Imedlata. guelredo frente sol
Tel.:2268p/mar,
$130.000
8em
RS130.000
Tel.:2268Itanhangá,
Cobartura
I
Kanhang^,
Cond0m|ni0
'
SiO
FB6.
XiWHiK'.i
roI
H
dêncla,2terraços,
novol R$73.000
cias
, , salões,
d§ncla,2terra;os, pisRS73.000
clas completas
completns garapis- silftes c/amplos,
Cr.16230 manhã
7
4
2
gara- R$118.000 Cr.16230
pr6dlo
JJJ.'V,i^ c/garagem 7
ca,=
•
Alto.
Vendo
TERESÓPOLIS
¦
Vendo
TERES6P0LIS
clna,sauna, 4vagas,
4vagas, suites
•
e).:24-26437442
escriturada
Srédlo
escrlturada
Tel.:2547-2181
varanda,
Tel.:2547-2181
gem
AM5.001) PPPPPPR ICARAÍ
orala. varanda. Tel.:24-26437442
ICARAl Quadra praia,
Cr.27.015(ref.AM5.001)
n S 1 5 0 0 0 0 0 0 Cr.27.015(ref.
R$150.000,00
R$120.000
R$1.000
Prepos ee copa cozinha planejada,
CJ.4210 TIJUCAplanejada, R$120.000,00 CJ.4210
cozlnha, banheibanhelsalSo, 2quartos,
2quarios, cozinha,
garagens. Preços
Tenho
outras
Tenhooutras
¦n^HswiHi salão,
.jtomr
?m.zP;2S?„ /alugo
Apartamento
,aJU9AHmR„$,^,°.0
bd
Aoartamenio ?„i
MR 24
24
Apt®.cobertura,
ótimo esta* ¦
Tel.:2572-1272
Tel..2572-1272
Cobertura
com área
dependências
complecondfções.Tratar
ro,
área,
compleCobertura
'o.^rea,
depend6nclas
condlpdes.Tratar com
ter- Tel.:(0xx-21) 25682568- tijucaarea const. 1.000m2, ternnn»raaa.»riin«
2quartos,
dependo,R.Augusto
sala,
Amaral
Peixoto, H
• Metrô.
In- TIJUCA - Absoluta exAparlamenlos luMetro. Apartamentos
Tei.:2545-0856
RJ128.000
Kin
las, garagem. R$128.000
Silvano
ex- APARTAMEMT08 tas,
Tel.:2545-0856
c nnnmJ , piscina
silvano
/2568-1333
/2568-1333 dência,
AXp«5rai»ri™ H
I
niscina 6770.2/8860-75821
pm 5.000m!,
reno em
b.UOUm
amplo terraço,2salões,2quarjos,
EnEn- TIJUCA
piscina
dfincla, garagem. ^SI3
CABO FRIO - Cobertusalão,
CobertuM®8rra9o^al^^2quar|ow
-Cr27593
1*loc.
varandão,
/2711-9171
xuosos,
salao,
Tel.:2711-7046
XUosos,
1'
l
oc.
varandao,
1-7040
/2711Tel.:27l
(TT2/001)
Bucelente
Bu/9221
/9221-9171-Cr27593
padrao
padrão
(Rel.:2/8860-7582)
deps.,piscina,
3vgs.garagem.
LlnUn- _
1—r c/cascata rodeada de
trada R$2.516
copa-cozinha,
RS2.516 + presde tnet..2/8880-75B^
ra cinematográfica,
3dormitórios
clnematogrAflca, , iP^ffip'HSv^SaraO"!!copa-cozlnha, Ihões
6449
C.26725
3dormll6rlos (suíte)
M49C.26725
ra
presihfip-1
Cnrvnlhn
«nln
(suite)
Carvalho
sala
da
vista.
P/ver/tratar
Tel.:21l
a,a
Tel-21"
Ocef
Jardim
s/juH
BARRA Jardlm Oce^- jardins.
Quarto
Balrro
dependdncias, garagem, piseitapoes R$323,00
RS323.00 a/lu- dependências,
:ar(jjns '
Bairro nobre. 4qtos.,
4qtos., 22205086
pisci- varanda 3 dormitórios
PRAÇA
BANDEIRA tações
oSoninlw'
PRACA BANDEIRA
1 1 Quarto
dormltdrlos
R$190.000
ViabHlzaR$190 000 Viabiliza.Q(.
auarto 1
s/comprovação
nico.
I'claase, quarto
nlco. 1'classe,
s/comprovacao na/sauna,
NITERÓI
Barreto. 3suftes,
armdrlos em,Sol manhã,
3su(tes, armários
emH
NITERbl - Barreto.
sala, ros,
manha, apto sala,
suite
(l armários
armirlos copacopa- MEIER
mfifr - Aptos
antn<= exceR , -Sol
"
Tel.:2505financiamento
"l
mos
closet, RS 1.700.000,00. Ref.
renda.
Tel.=9343-6480
30m' (sufte), -t-quarto
renda.Tel,9343-6486
3?m2
R$55.000
vendo
apto,
"WS-OOO
butldos,
em
butldos,
banheiro,
2quartos,
¦
gragraaquartos,'banheiro!
.Per- lente
cozlnha planejada
pisos
plan°iada terva- sala,
9238
l^50! E-; cozinha
tan e sala,
sallSuarto
g—f Avaliamos.
S /9862-9152
101973.
plsoscom 2amSffl,= 101973
quarto,
CASAS
CA8A8
¦
1 . tItaliano
2qtos,
cozinha,
»al®.
nlto,
2salas
cozlnha,
nlto,
2ampiso
cozinha,
dependenR$
V.
cozlnha,
dependenISABEL
R$
churrasraço
v.
churrasra?o
mail:lulzlemos
Qmsn.com
piscina
'"il™'"°5a"^n
randa,
SuSosBmsnam
randa 1'locação,
1'locacSo rua
rua banheiro,
3quar-, Atendimento:
20m', espaço T
at6 ===
banhe ro, garagem, blentes,
blentes, elevador até
clas completas, play,
2 garagens es¦
VI- TIJUCA
Gra|ati VIes- Venceslau,
0800-25-8001 cias
play, 85.000,00 Grajaú
queira
"lc"u"
Atendimento:0800-25-8001
quelra
43.
CorreVenceslau
43
Corre
D.
DNobre,
N.oBre'
2vagas.
Tl...c
tos, plscinão,
2vagas.
entrar/morar,
temos
cobertura,
de
cobertura,
de
2
Quartos
plsclnao,
Quartos ;¦
fa- He!!!
prédio
pr6dlo
Flnanclo. facrlturadas tor no
™ local.
i™i R$60.000
liecn luSi outros Tel.:2570-5137
llelll total infraestrutuInfraestrutu- Delflna, frente,
qaraaem. Financio,
garagem.
varan- crituradas
CJ 4865-ADEMI495
4865-ADEMI495
R$520.000
Tel :7845RS520.000 Tel.:7845salio de
de u|n||B|
cilito
Vlsl- raül
iranlto com salüo
clllto pagamento. VislR$310.000,00
ralll vista panorâmica
flnan- {?nnnrtaHn
RS310.000.00 ou flnanDCDClnA |
t"
SJi1™" J®1"2570"5137 pranlto
panorSmlca da, sol 'iTJh'sT°"'
financiado. Tel.:3852MIGUEL PEREIRA
manhã, sala, ciado
/2492-7818
7512
/9356-8186
estas,
churrasqueira,
/9356'8186
tas 2504-4005 C.12170
2
dormitórios
C.12170
sacada
CJ.4210
sacada5orm.t6r.os
-Juntinho
5203
/9347-5743
Lago Javarl. |
3qtos, sufte, armários, SL«-?J.
Z9635-2473
n?A\V<>
^,nEM„c
mJ52 24732492"7818
R$210.000 Aconchegante
2vagas.
colavabo
c/armários
2568TERRENOS
Tel.:(0xx-21)
CSSSi
J«Stg«W«
TERRENOS
CJ.4095
casa, M
CfU,
depen- 6770
copa-cozinha, ttST
PRAÇA1"!®EIRA
BANDEIRA
,Tel.:24-26437442
JARDIM OCEÂNICO ¦ Cobertura
Cobertura
/2568-1333
B,
jmn.OCSlNlCO-e.1.,,.,
planejada SSSSff"*!!!
varanda, sala, 2quarssxsxss
luxo, 2vgas, KW
soares, pré- pa-cozinha
MÉIER - Aptos exce- ~~._~
-9386)
R$330.000 Duplex (vazia), BARRA - Edgard Clare -Teixeira
• Praia do Forte, co- jjgia-fjlt.
escriturada dênclaa,
Ref
¦
:
CO/9181
FRIO
CABO
garagem
tos,
cozinha
ampla,
Tel.:2234-7898
/784370m'
dlo
antigo
apto
lente sala, 2quartos, SANTA ROSA • Varandão toda bertura duplex, 3qtos (2stes) sala dependénclaa,
c/320mJ, 2salas, 4qtos (2suítes), vende
nar-swyss
xmmm
aproveiteül chaves!!! SBtBsJiF
terreno 36.000 vazio
depend*nclas,
??
exceCJ.560T.outros— ZZTVm\
5117 CJ.560T.outros
gara- I¦
salão,
exce- snssnsa
vazl° frente
'rente
salao, ssawsoa
TIJUCA - AconcheAconche- 3banhelros,
3banheiros, varanda,
prédio
varanda, volta \.g0m>
2ambs., copa-cozinha, área servi- £SS®
pr^dio granito,2vagas.
avallamosl!
p/reformar,
Tel.: TIJUCA
avallamoslll I Tel.:
f-80m*, salão,
4auar- 2ambs.,copa-cozlnha,Sreaservlsa^ao 4quarfrente 2quartos,
p/relormar.localização,
"J| c/110ms
C'J10!" frente
+kltne- ¦
lente
locallzagao,
2vagas ms'
banheiros
gem p/3carros +kitnelonle
coladérrlma
banhelros
colad<5rrlma
localização,
localiza^o.
Nobrissima
terraço
terraSo 60m2,
60m'. 2vgas gara1vaga escritura, 1aloNobrisslma
1«lo- tos(sulte),
jantei11
garagantelll
ço,
depen2572-1272
MR36.
copa-cozinha,
tos(sulte)
cona-cozinha
depen?o,
MR36
f J°| área
Américas
Amertott infclo
www.dkz.com.br Tel.:2431-6161
e
Independente,
terre————
—
te
terre- H
Tel.:2431-6161 p/Av.
P»Avj
vasol/manhã,
condomínio
luxuoso,
frontal,
R$150.000
Aceito
troca
apIrontal, sol/manhS,
condomlnlo VILA ISABEL - Apartalua Artistas
Artlstas duplex 2 cação,
Rua
cacao, rua Venceslau,
jem, R$t60.000 FrioIroca
Venceslau, dências
d6ncias completas,
completas churrasqueichurtasauel- gem,
reser- Srea
negócio direto
Cr.24.259
/2431-5073
Aparta- randa,
400m'. R$70.000
R$70 000 H
Tel.:24o/menor em Cabo
Tel.:24- no 400m».
fanda, salão,
salao. 3dorrnitórios
3dormlt6rlos (suíte)
R$40,00
(suite) salas 3 dormitórios
FGTS mento sala, 2quartos,
"340,00 Carta FGTS
mm™™.
+-200m2.
dormltorlos
R$105.000
Ac.fira,
local.
43.
Corretor
no
local!
+°200m=PRSl'osoo'™'Ac.nto'menor
'Q591-QRA7I
-9642/ Tel.:2504-4005
SflSn
Tel
Tel.:9991
vado
copa-cozinha
/24-2647-5067
/242647-7120 /24.2847.5°67 '24- Tel.:24-24841069
Tel.:24-24841069 ¦
armdrlos, copa-cozlnha planejaCreplane|aCre- dependência,2quartos, armários,
nanclamento/ Estudo propostas.
cozlnha planejasu(te cozinha
JARDIM OCEÂNICO
RS78.000 flOCEANICO 2238-5924
propostas. 9252-8115Cr.28084
2647-7120
fl- nanciamento/
planeja- A partir
o??n rJllrrorliVfil
partlr R$78.000
Crecil 761 - - Tel.:2B04-4005
2vg suite
9252-8115 Cr.28084
da, dependências,
depen«nc^ 2vgs
gara1-7046 /2711-6449
/2711-6449
TERESÓPOLIS
gara- da,
-Alto luxo, cobertura
Ca- I
Cl12170.
TERESOPOLIS - (Caminhoj
CI12170.
da terraço
Tel.:3852- Tel.:271
terrasoc/c/ piscina
(Caminho) CananPclado;_TeL:3852cobertura BARRA
piscina nanciado.
^pendjncla
^l592^6?'1761
Tel.-.2505-9238
iei.:«UD*M^jp
R$230.000
n5<!ju.uuu
Entrada
R$2.516
R52.516
-LOTES
C.26725
sas
Lake
c.26725
sas
condomínio
Cristal
condomfnio fechado, próximo
Lake
.
gem.
2
proximo H
churrasauelra
aara5203
/9347-5741
llnpnr
POOm2
Rua
GeGe/9347-5743
linear 200m'.
gara- r..l dnQR
'u churrasqueira
/9862-9152 Avaliamos. EE-mail:luiGUIMARÃES + prestações
GUIMARAES
R$323,00
1000/2000m', RIBEIRO
em
construção.
estrada,
ar
RS323.00
conslru^o.
eslrada,
mansoes 1000/200(^1*,
670m1, mansões
|
puro,
npnt>
nsnrlturndafi
CAAAS
prestagdes
_
nam I Lobato
inhn'tn Filho,
Pllhn 670m2,
escrituradas
CJ.4095
neral
CASAS
-R$118.000
gens
-RS118.000 Bellashanse, aparta© msn.com
zlemosQmsn.com
RS4.500
aparta- s/|uros,
R$4.500 Parcelados +R$260,00
ou separados, a partir
+R$260,00 H
s/comprova- zlemos
s/juros, s/comprovaparlir mento
Colon varandão
avaliaacredlte!!!
avalla- —Z
varandao juntos
191
acreditelll
121. Salão,
avarandado, infra-estrutumtra-estrutu- çao
- Nobrissima,
100%,
Tel.:2715-4685
documentação
/2711¦
I00°i.
R$470.000,
/2711documenlagfio
R.Aristldes
MEIER
Nobrlsslma,
1L®
R.Arlstldes
CA8A8
TIJUCA
RS470.000.
p/mês.
renda.
Tel.:9343p/m6s.
Tel.:9343^
CASAS
J""®
if.rtk
nono
ro
mos!!! RS 170.000,00 Caire. (54m2) Quarto,
3qtos., sufte, copa-co- voltados lagoa/mar Tel.:2427- rado, proximidades Off Shopping, 6480
7046 /2711-6449 /2479-3401
2 Quartos
Antônio Basllio, fron- Tel.:
compartimento
572-1272 MR.33.
zinha planejada, de- sssasaarprincipal, 2/dormis^jsswss
C.26725
5891 /9609-0203 Creci 21628
ozs&srs:
«r"*?rp 1
sala, cozinha, banheixaa
—5325225—
..
tal, salão dois amblen- SmM
sslvsjs
tórios,
banheiro, copa-cozinha. ar- fo;......
VILA ISABEL - Deso•
4gara- CONDOMÍNIO IPOSEI1'
/
loFRIO
Condomínio
CABO
F™°;„C5^lnio,l3
pendências,
ar- TIJUCA •- Cobertura absurdamen- ro, área,
6rea, varanda, gates 3dormltórios,
SdormlMrlos, ar2 Quartos
IPOSEI- mários,
gaQuartos
™B°
5f".dSS^§®
mdrios. lavanderia,
tev^deri^LSrit'urann4n9"ar:
3 Quartos
(.us Praça 7) tes,
gar./escritura- nnpnHnln
Quartos |
cupadoül (Jt®
Cor- CONDOMfNIO
cação, casas duplex, 2qtos,
R$520.000
S%7aZ
gens.
- (São
2bhos, copa°°P*- te linda, magistralmente decora- ragem escritura, quitemárlos,
"»«' °8h-;2b.h°8Te?:2222-9732 S
Conrado). da demarcada Tel.:2222-9732
(Sap Conrado).
vista
livre
copa-cozi- ARARAS - Casa
R$85.000,00
2bhos, varandas, sala,
vlsta^re
oOO.OO
ScopaS
Ss RA
retor
reto* local 09:00 às
duTST^ST^SSSi
da,
montada,
2vgas/escritura,
casa aconchegante,
aconcbegante I
dependendol
Novo!
Vazio!
cozinha,
Avaliamos
terreno Avahamos
Panorâmico
nha,
área/serviço,
Panorintjco terreno
4r.a/servl9o
slntecado
enVendo
ex
BARRETO
exnha,
garagem
engaragem
16:00h. Sóimóvels
Solmovels com
churrasqueira,
hipintado
sítio, conservadíssimo,
estilo
cfnae^fflSo! I
^,.10,
plex, terraço, etc...! R$140.000 www.momen000 dromassagem,
cias,
R$155.000
WWW momen! celente casa, 2quarclasl1vga
vaaRS155
80m' de testada, TIJUCA - Absoluta
R$59.000 combinar, financiamen2
trar
morar!!!
Sala
2quar2
2
morarlll
Tel.:2523-2422 /2247varanda,
(^thia ¦
etc.,,1
RS140.000
/2247- ^.n0H^,jnnm?
2.300m2,
Oromassagem,
varandMtima
300m>.
Absoluta
planos,
pianos,
tus.com.br/users/Jbf
^s com br/us^rs/mf tos, sala, copa-cozi- to c/construtora Tel.:24-2647- sala/lareira, 3quartos, banheiro,
deSoc uoado Tel.:2568-3315
semedindo 2.400m', bp
C.27576-B2
Tel,2568-33,6C.27576-B2
depen- desocupado
don^t6rlos depen7808 JB/(5141/44)
JB/(5141/44)
reforma- dormitórios
(Totalmente relorma7120
/24-2647-5067/24-9252Tel.:9121Tel.:2505-9238
/9862R$70.000
?eM50°5.C92U38P
tS".tSVll!
^.3
e
^0?000
privacidade.
Piscina/riacho.
cozinha.
gurança
dências
completas
nha,
área,
terraço
co^"e^ffidadl:
I
ga- 9152 Avaliamos.
sala 2 dormitórios
dormltorlos
9152
Cr.28084
8115Cl28064
Extraordtndria mansão
mansfio 2584 Jorge
E- TIJUCA •- Extraordinária
Jorge berto
Avallamos. EPORTOFELICE - CoCo- Apenas US600.000
USCOO.OOO do)
nativalmò- I
R$140.000
R$14o'D00
natlvSI
berto,
chur^anuelra 8115
ragem escriturada
churrasqueira,
luxuosoa,
Cobertura
suspensa.,,!
bum
,
l
qualidade
suspense
KJ^eramlca^a\6
duplex
malhlulzlemall:lu|zlebertura
duplex Tel.:2545-0955 Temos
veis©uol.com.br.
Tel.:24Próximo
RodoviáCABO
FRIO
velseVorcom.br
S¦
Prbxlmo
Temos armários
Rodevlifl"a"l9da
Avaliamos!!!
liso cerâmica até o te-e- CABO
chavesll! A™
Avallamoslll
tamosIM mos@msn.com
chweTlll
U™''1"
banheiro finamente
4qtos,
acabamen o primoflnamente chavealll
4qtos 3stes,
3sles. acabamento
2 Quartos
Quartos
mog@msn.com
ria. Condomínio
c/246m'
casa 22258384
22258384 ¦
Medlterraneo outros
Condomlnio fechado, casa
c/246m2 Mediterrâneo
outros
too. Aceito
A nil to carta.
rnrta ria.
c/pisroso, terração panorâmico, pnmodecorado cozinha Tel.:2572-1272 MR 23
2qtos, 2bhos, sala
•
bairro mais moderno ESTRADA -" Coronel Pedro
Pereira
Nunes
TIJUCA
próximo
¦
Tel.:2242-6008
Cre duplex,
Corcinão,
3vgas-escritura,
Sala,
TODOS
OS
SANTOS
Pedco
Cor
padrão
Sala'
°-ShSANT0Srt
dependên4 ou
OU mala
mal. Quartos
dependen- VILA ISABEL Vendo
Quartos
I
2ambs.,
copa-cozinha,
Vendo ao Shoping. 3quartos todos c/ar- S'llSSv8^
'
garagem
Barra 3 quartos, sa- rea, lote 141, área de 1.093m2, montada
da
da^Barra*3BquaTtos?'saJ0D0S cozinha, varanda, gara- 515515
R$445.000 Facilitamos. 2qtos,
il*i2A4V-t6°008O"'":
2alr.\o^0cSozi„2hbah0ga,agem
CÍ6144
Tel.:24-2647- xzzzxzs
cias completas entrar apto., sala, dois quar- mários. sala c/sacada, 2banheiros AAA...!
coberta
R$65;000
mku&k
- 20m* plano, riacho de I
Ia de jantar, sala de al- com
fjssanssift
ARARAS
B4
ao
Tel.:2568-3315
C.27576
frente
de
40mJ,
Novo!
Piscina,
sauna,
saasar"
junto
play.
gem,
amwsss
/24-92527120
/24-2647-5067
Acredite
SNSXC&S
morar.
copa/
tos,
banheiro,
blindex,
cozinha
sociais
c/box
SS.SS5
ss.'!rrsrssr.
srous's
pia- Tiiiip« - n
moço,
m090, sala estar, pisaua, local nobre, éxcefèi
Mia I¦
«»celMle
4aua,
Pr6x Norte Shopping! Vistão!
Vlstaol ITABORAÍ
pis- Rio2.
iTABORAf -¦ Centro.
Centra. Condomínio
Condomlnio 8l15Cr28084
R|02. Tratar direto proprietário
proprleltolo R$85.000,00
ncnrfnnn nnrta^in
8115 Cr.28084
SSSh dependências
CJ.4210
empregada
CJ.4210 cozinha
ne|ada,
dependSnclasempregada
Gonzaga
irea. Rua
Rua nejada,
TIJUCA
Gonzaga Próx.Norte
cozlnha e área.
ou- I|
mansão.
manrto. Tenho) L
buclna, grande terraço,
terra?o, Tel 2267-3531
Ac.CEF.
Porteirol residencial.
r/constmçáo,
ac.CEF. R.Piauí
R.Piaul 1004. Porteiro!
2267-3531 RSBS.OOO.OO
residenclal. Somente 6unidades,
6unidades.
(/conslrui;5o.
completa,
serviços, vaga gacomplete, área
dreaservicos,
2568- Jorge Rudge, próximo
Tel.: Oxx-21) 2568gaTel.
25
Anos
Iro.
Bastos,
Anos ¦
">•'
Tel.:242242-9235
Tel.:2224-3010
(24)2242-9235
sa2qtos„
Tel.:2224-3010
suíte,
casas
colonlas
prdxlmo
va- ITANHANGÁ
dep. completas, 3 vacolonies
2qlos
suite
sa3
Quartos
prox.Saens
,T..IL,..,-A—Z
¦ 2t6rrenos77,(1» Tel.:(0xx-21)
próx.Saens
3
Quartos
escriturada,
fundos,
vista
ragem
e^tumda
Ib|
os,Jsla
2568-1333
6770/
3QuartOS
no
momento
Crecil
1.464,
;
28
de
Setembro,
nomomenloCred11.464
¦
indevasduplex,
Setembro,
Pena,
comércio,
lão,
pena,
comtSrcIo,
IS, garagem,
flnanclado R$80
próximo
gafagem,
gas, saldo financiado
000 c/2.000m2;
Jv568"1333 R$45.000,00 àh vista.
KSoo
c/2 000m° 29 (Ret.:2/9305)
c/play, salão festas. sável,
prédio Avaliamos/
bancos,
lazer, total infravista, livre,
-Gaescolas,
Cobertura
Inlra- CABO FRIO - Praia do
-Oa- I
manha, IrenfrenCobertura
bencos.prffii
savel, sol manhã,
MIGUEL
PEREIRA
Home R$110
em 66 meses Home
do
Vista pa- ("e(.:2/9305) RS45.000,00
000 c/3.000m2).
ouRS
132.000
Temos
rjiio'SS)
oBtoM
Soluz,
estrutura,Foguete.
água, telefone.
PatroPatro- tros.Tel.:2222-9586
te, vistão
vistao panorâmico,
c/toda
Facilllties
Foguete.
c/toda sa c/linda
c/llnda vista em terc/co- norâmica,
tar- I
panoramlco, MEIER
Faclllltles Center c/co-¦. Absoluta
indevassivei, condomícondoml- TIJUCA
Creci8.583
nortmica, indevassável.
lros.Te|.2222-9506Creci8.583
Ah«nluta Tel.:2240-0773
ADaoiuia
100* CEF.
CEF. estrutura
e8lrutura 3qtos.
menle¦ R$40.000
co- mente
RIJ0JJ00 100%
nus
varandas,
2salas, mmAt.n - Excelente COnus
varandaa. 2salas
Apos 9h.
9h_ Ti.mna
ao lado
ren0 de l.200m*.
l.apOm'. TEL:
nlo fechado
techado c/RGI. Após
mérclo
TEL: |
,ado da
da reno
convenlen- nio
mirclo de convenlên- Proxlmlda
Bonfim
oportuConde
u
opor
Proxlmida£WUCA
Tel.
:0xx21-26390441
TIJUCA
Tel..0xx21-26390441
praia.
bertura,
varanda,
2sa
bertura
varanda
2sa/2492-7818
7845-7512
armários
Tel
3quartos,
armarios
:7845-7512
/2492-7818
2553-1700
/
2287-7741
cia
Segundo // ¦
va8B|a, grande, vacla Tel.:
praia, sala,
nldade
dormito
"'daae sala
sata 2z dormitóap
Quartos
Marche apao- (su(|e), terraço,
des
dea Bom Marche,
4banheiros,
as, 2qtos, 4banhelros,
randas,
/Q635-2473 proprietário
—
terra?o, chur- Ias,
propneiano
33 Quartos
3328-1102 / 2433-5451
randas, cozinha,
2433-5451 Z9635-2473
cozlnha, ba
ba- Carmen.
Carmen. -SBaM I
rios banheiro cozinha
to/frontal, 120m', sa- (sufte),
1vaga
escrltuterraço,
1
vaga
escrituterraco
3
Quartos
rasqueira,
ra.
Quartos
nhe,ro
rasquelI
2512-9000 / 2431nhelro
social,
banhei
2431- ITANHANGÁ
piscina,
banhe.:
/ 2512-9000
plscln^s
sendo área
ExBONFIM
63.ooom2 Sendo
ITANHANGA ¦ G3.000m!
CONDE
Ex3
CONOE
PEREIHAH
MIGUEL
PEREIRA I
dependências
£SJSfis
2arm., SSSl
3dormltó- 2vagas.
R.Venceslau 43.
43.
ro ro Independente, garaInacreditáveis ra, R.yen^ceslau
2va9as- Inacredlt^vels
12.000/planos,
frondosas, empregada
1290.
12.000/pianos, árvores
drvores frondosas,
1600 Crecl
Creel J 1290.
locallzacao, lão,
gara- -Centro. Casario hls-'^
/auftes^ cooa-cohis- I
aceitando celente localização,
ri0a
GmDreaa(ja aceltando
copa-co
rios
locel!
Corretor
(suites)
cluverde,
ideal
muito
R$210.000
Tel.:2568
Excelente
ITABORAÍ
/CENTRO
p/Clínicas,
coberta.
R$85.000
Bon-Marché, zinha,
Bon-Marche,
gem
torico. Salio(laral^\W
Salíoflarelr/' >1
G T S próximo
C a r t a / FFGTS
proximoSqtos,
Cart
near, vava- be, mansão. ^q£n
RECREIO
zlnha! banheiros
banhelrosP mo- ^Ref-SOOO
cobertura.,linear,
RECREIO-• Cobertura
Tel.:3852-5203
/9347de
Te°
:3052-5203
É
/934/1
suiíduplex,
250m*
construção,
p/quem
gosta
2083
Ref:5000
e
"50
|^2^437442^
torlco
^
tel.:24-26437442
armários,
salão,
3qtos,
armdrlos,
2varandões,
randào,
2varand5es, 4quarfII
iquar/^ ,^ H
3suites, cu'rlk/na?urezaP^Es'u
RSGO.OOO.OO
randao, salão
salao t corridas. 3suites,
Avalia- salao,
RSG0.000.00 Avaliadernizados. depenEstr Itanhan5743 CJ.4095
Hanhan^ mos
CJ.4095
tes,
salão de festas, amplo comér- ¦®l.:24-26437442
tai^'soteMaram^conlir2banhelros, copa-cocoz.planejada, dependência
copa-co- dernlzados,
dependSncia com- curtir/natureza.
COpa-C^o, '1M
2267dências,
(2sultes), copa-clfo.
Maravllhodenclas, garagem,
gratuitamente
Tel.:2267ProprleUHo Tel.
cio,
car(2sultes),
gratuitamente
vdrios cardo' telefone,
lelelone garagem vários
garagem, TIJUCA - Maravilhogj2.930 Proprietário
2vagas, telefone,
deps.compl.,
telelone,_p_r4djo
zinha,
prédio gá,2.930
deps.compl.,
zlnha,
pleta,
nha,
lavanderia,
lavanderla,,^WM
CJ.4210
Tel.:(0xx-21)
3531
Tel.:(0xx-21)
FinanciaFlnanclaR$175.000
R$50.000
ros.
353,
sal!!
Decoradérrlmall!
TERRENOS
Oportunidadel
salll
Decoraderrlmalll
ros
Ooortunldadel
RS50
ooo
TERRENOS
,2vagas.
R$230.000 imiuinci •. T0„„„„ 2568-6770 /2568-1333
c/piscina, sauna, .?E30nL°?
es- mos
140m=, garagem es2plocl>-.jH
/2568-1333 140mJ,
Tel.:2505Tel.:2505- Extremo
pendências,
pend§nclas, 2plsol>,
Extreme bom gosto!!!
qostolll CASAS
CASAS Tel.:0xx21-26390441
Tel.;0xx2l-26390441
Terreno
A.BISBOCCI Tel 3325-0694 ITANHANGÁ
Urgente
critura.
Urgente 9238/9862-9152
nas, campo fultabjol
fultabol ¦
9302)
•- Terreno
Ava
Ava- Primeiríssima
ITAIPUACU
Prlmelrfsslma quallda
ITAIPUAÇU
(Ref.:2/9365-9302)
crltura.
c/1.170,OOm2
Terreno inas,
ooo local (Ref.:2/9365
quallda/9121-0217
CJ.3679
dl 17000m' R$285 000
,
/91210217S3679
•
Tel.:2278R$135.000
Casa
c/salào,
FRANCISCO
SÂO
c/salao,
g22m',
socyte,
casa
caseiro.
SAO
E-mall:luizleE-mall:lulzlealta
situado
na
vg
escritura
liamos.
escritura
||amos.
de duplex
loteamento SSpyJ"'
porém
parte casas
2 Quartos
?!?*
I
,h , uta, 9206
portm TIJUCA
Quartos
5?neTei.:2278M.riA - Absoluta
copa-cozinha,
Abso
3quartos (suíte),
copa cozinha, 922m',
jard|m loteamento
TIJUC
livre. nobre,
RECREIO - Cobertura,
Outras Olertas.
Cobertura. vista livre,
Ofertas.
Tel.:24-|
R$140.000
Tel.:24- |
(suite),completas,
Temos
casas
dormitorios
2 saias
mos@msn.com
mos@msn.com
salas 2 dormitórios
Atlântico,
Atlfintlco. |r$140.000
,,ia„0
Jardim
dependências
varandão, sala, 3quartos, depen- plano.
Maxwel ciaro arejado MARACANÃ
gara•
Tel.
2431-6161
www.dkz.com.br
24841089
¦
2431
6161
I24841069JBHBHH
Casa
2qtos,
2salas,
PILARES
2salas,
PIURES
cozinha
Visconcozlnha
suite
VlsconR$22.000
aceito
carro
MARACANA
carro
RS
179.899
Bellashanse
TIJUCA
RS179
899
Bellashanse
planejaplane|aterra- /2431 5073C,24S59
dências
3vagas, K:
"»00.^0
pagamento. TERES0POLIS - Ma^ 2carros.
^''o^So^To
RS22.000
»««• R$380.000
Sas completas,
M™tetesqUSs
iem
oSJ
sala varanda 2 dormi- de Itamaraty, relormaCr.24.259
azulejo,
1ibanheir.»,
f0?^aW™rnCnria02ado1rmf>
banheiro, área
azuieio "eI.:271
d-ea grande,
9'a„deR$36.000
firian- da terraço
c/churras- documentos
viabilizacflo iinanterra9o c/churrasreforma- intermediando viabilização
Ma- I
1 -7046 /2711-6449 arte pagamento TERESÓPOLIS
Gleba B /2431-5073
pronto, piscina, Tel.:3327deco- do, 110m5,
çoR$200.000
100%
banhe.ro deco°h°ios banheiro
RMO.OOO /2479-3400
i°0*apto/avarandado, infraInlra- queira
sauna
ciamenio,
SANTA LÚCIA
salao, lala- ciamento,
Terreno tórlos
el.:2545-0420
realdtncla, ¦
110m1, salão,
LUCIA -¦ Terreno
C.26725
M79.MOO
c
26725
Tel.:2545-0420
sauna
quelra
jestosa
RJ200.000 Cr.25086
Cr.250B6
Jestosa residência,
rnnnrrwlnhn
copa-cozinha
Tel.:2289-8474
rado
•estruturada,
-yeWMfij. WSB&
1#/locação,
c/700,00m2.
proximiar'!roxT'
Excolente preço/IoR$190.000,00
vabo,
Sdormitórios,
RS190.000.00
c/700.00m!. Excelente
4899
VaranarGolf.
Cr.26524
Varan3dormlt6rlos,
ipróximo
4899
SS89-8474
Cr.26524
pre?o/Iofl
prdx.mo
eses- mários,
comparlimenlo Tel.:2572-1272 MR30
OffShoping,
OllShoping, compartimento
calização.
Condomlnio fechadístechadls- planejada
plane|ada garagem
callza?8o. Condomínio
MR30
dão,
copa-cozlnha. dades
luf- ¦
dao, saláo,
salao, 4qtos., sufm4r|0s, copa-cozinha,
HMnrUta
—
"BARRA/PARQUE
aceitando
dormitórios,
criturada
dormitorios, copa-cozicopa-coziaceltando dependências
BARRA/PARQUE simo,
composto
lindas casas. Pró- crlturada
Simo,compostolindascasas.Pr6Honendfcncias compie
compleTERRENOS
t
te oanneiros,
banhelroa
llndfsslcomole- principal,
llndlssl- ¦
te,
banheiros, ItnmWI16,
..r shopping'
TERRENOS
8|TIOS
TERRENOS SfTIOS
IHKIBW
lavanderia,
dependências,
lavanderia.
dependdncias.
nha,
|
AbsoluVILA
ISABEL
nha.
s, hiper- Carta/ FGTS aepenoencias
AbsoluROSAS" - Cobertura xinio colégios,
ma copa-cozinha, ca- I
garagem, Inacre- garagem,m Tel.:2222-9732
Tel. 2222-9732 ta conlortável
www.dkz.com.br R$96.000,00 CJ.4210 tas,
duplex
duplex, vista mar / Pe- mercados,-6161
duplex
Confor«vel
R$115.000
sa
dltávels
hóspede/casairo,
BI3/3975
/2431-5073
Tel.:(0xx-21) 2568- Chaves Tel. = 2505dra Gávea, 3 qtos (2 Tel.:2431
3 dormitórios sul- « w-.ITABORAf -• Prdximo
Centra. Es- SAO PEDRO DA ALALPrtximo Cenlro.
«mr^ntol
• RS180.899 Bellashanse tesalaarmários
pomar, pis- I
6770
/2568-1333 9238/9862-9152 Ava- TIJUCA
drea 100% plana, 200m DEIA - Sftlo cinematobanheiros GMWWre petacular Area
suite), terraço, 50m', Cr.24.259
clnemato- gramadao,
clna
clna,
sauna. I
Bom
Pastor,
apto./avarandado,
nascente,
1sque
ver
comnrtfico.
asfalto,
°SO'~'e,,qR$35
infra-estrutura, 2 vgs.
cozinha
decorados
70.000ma
(DO(Re(.:2/9370-9274)
70.000m1
(poliSBa^MMi
liamos.
E-mall:
lulzleTel.:2742-2020(Dla)
I
Tel.:2742-2020(Dl!j
Batista
Colégio
Somente R$35.000
r...
00m0
flriflco,
proximidades
pra!
rn.
ftnr
An.\
280.000,00.
terra
RS
área
lavanderia
1'locação, compartimento princi^el.:0xx21-2639044l
cln^Mofl'rlfT- 2742-7874(Nolte)/CreTIJUCA - Absoluta RI- mos@msn.com
Vlcwttò.
Carvalho
ymmmmm
^14B2^7874(No,,#)/Cr'!
escritura(JB6454/6484). Tel.:
garagem
ço
suíte,
copa-co3dormitórios,
I
beiro Guimarães sala SAENS PENA - ADBAZE vende pai,
2493-1893 CJ 4661 "OR$140.000,00 Vila Coámos
3qtos„ 2banhelrOS,
2banheiros, |cl 18.207
?
lavanderia, deps./gara- da
Cosmos 1 ¦I ITABORAf
I
caj 3<JlO»-.
/centro • Excelente caitaboraI /CENTRO
2 dormitórios banhei- apartamento, próximo metrô, Rua zinha, financiamento
DEON".
living, Dar.
bar.
Tel.:2222 CJ.4210 Tel.:(0xx-21) Vila
40.000m2
sala-estar,
Area
area
p/condomfnio,
Alto da Boa Vista ros decorados cozi- Carlos Vasconcelos, garagem gens,
p/condominio,
xebbbmaa
I¦
X/iln
ria
Panhii
da
Panha
TERRENOS
TEtfWBWW
2568-6770
/2568-1333
BL3/3002
co9732
casa
CO2qtOS.,
banOutra
total
infra-estrutura,
•
:
dependências.
com
três
pianos,
P|an°s.colggios, comedo.
quartos
nha plane|ada depen- R$84mil
Andaraí
Oportunizinha
c/prddio
cos,
com6rcio.
zlnha
col6gios,
.....
..
|
Tratar
Tel.:2533-7222.
R$84.899
Bellashanse,
TIJUCA
Vista
(Ref.:CO/9268)
prdprio.
Alagreil
prdprio.
ViSta
A
Ml*
•
¦
^
Nideiras.
CASAS
dências garagem es/Vldeiras. Magnífica
Magnify
Tei. 0xx2i- Casa
dadel R$150.000
R$ 150.000 TeL0xX21Casa empregaaos. ARARAS
estonteantemente espaçoso,
Grajaú
área, 330 mil m2, topografia di- |
criturada Inlraestrutu- TIJUCA - Absoluta apto
26390441 2camposempreaados.
140m*, vistão/Cristo, gigante
futebol, pispisversificada,
nascente
registrada
Pena)
SiS.laSfS®
Saens
I
ra
Carta/FGTS
(coração
CASAS
Maracanã
adormecido, compartimento
cina,
CASAS
Im- escritura,
clna, cavaios
cavalos ra^a. Im3 Quartos
escrilura. luz aprovada. Docu*
Docu- I
R$115.000,00 CJ.4210 sala 3 amplos dormitó- cipal, 3dormi1órios, armários, princoperdfvel
RS230.000
RS230.000
naR$260.000
mentaçáo
¦
mentacao
perdlvel
Bandeira
perfeita.
Praça
da
armários
rios
suíte
Tel.:(0xx-21) 2568pa-cozinha, lavanderia, dep./gaSlTIOS
Ac.proposta Tel.:24SANTA MÓNICA - Town-House,
SITIUS
Tel.:24- tivaimoveis@uol.com.br.
tivaimoveis0uol.com.br. Tel.:24- |
2 Quartos
—————
26437442
2 Quartos
26437442
6770
/2568-1333 qualidade copa-cozi- tagem, financiamento Tel.:2222requintadíssima casa (geminada), Tljuca
22258384
22258384
¦
nha montada depen- 9732 BL3/3004
imperdfvel, salas, 3q1os, (2suítes. Vila Isabel
(Ref.:2/9403-9117)
ARARAS -• Itaipava. Casas,
Casas. terre- I
GRAJAU - Apartamen VICENTE CARVALHO ITABORAf - Espetacular rnoradia
closet-hidromassagem). copa-cocompletas
esdências
GuiRibeiro
TIJUCA
tamanos,
sítio
à
venda
diversos
lama¦
sili0
4
con°snhos e 23.000m! pianos, sede co(lazer, 23.000m2
TIJUCA - Absoluta ina- criturada marães, proximidades to tipo casa, térreo, - Rua Dona Maria En- /lazer,
zinha planejada, piscina, sauna
Ligtíe.
Llgue. ¦
preços.
precojB^25 Anos
3qlos., suite,
Jn°s
lonial avarandada, 3qtos.,
www dkz.com.br Tel. 2431 -6161
credltável Largo 2! (ei- R$130.000,00 CJ.4210 Shopping Tl|uca, sol sala, 2quartos, depen- fermelra, junto metrô, caseiro.
Tel.:(24)2242-9235
no
no ¦
olfmpica,
futebol,
ollmpica,
futebol,
Tel.:(24)2242-9235
APARTAMENTOS ra 2 garagens escrltu- Tel.:(0xx-21)
piscina
/2431-5073 Cr.24.259
relormadências,
todo
casa
de
vila,
sala,
va2568- manhã, vistão panorâ1.464
momento
Crecil
1.464
Crecit
¦
diversas
frufrumomento
quadra
polivalente,
polivalenle.
vaga
alugada.
radas
direito
laje
sala
do,
-R$350
randa,
2qts,
banheiro,
000
6770
/2568-1333
VIVENDAS BOSQUE
mico, varanda, sala, RS67.000 Tel.:2268- cozinha, lavanderia, leiras, pr6ximo
asfalto.
Somente
.... •ARARAS
aslalto.
Somente
:
ARARAS - Terreno excelente
excelente I
prdxlmo
varanda
2
dormitórios
. Casa p/reforma geral!!! (Pertinho
-26390441
-26390441
condor^^^.400^,
2.400m2,
suaveRS80.000
Tel.:0xx21
copacondomínio,
(Ref.:3/9387-9207)
3quartos,
suite,
suave- ¦
1 Quarto
2 R$45.000 Tel.:25457
4
Barrashopping), salão,3qtos(suisufte copa-cozinha. TIJUCA - Absoluta cozinha, dependên- 7
mente plano, ensolado, arborizate), terreno c/450,OOm2. Não pasomente
Cr.27.015(rel.AM2029)
Acredite
0420
Cr.26524
do,
acesso
pavimentado,
próximo
Saens Pena) cias, 2vagas. Total Inwww.dkz.com.br
gaTel condomínio!!!
reserva florestal.
Oportunidade
R5110.000.00 ou flnan- (coração
FAZENDAS
sala 3 dormitórios suf- fra-estrutura. Inacredh Avaliamos
2431-6161 /2431-5073
apenas
R$50.000
nativaimóAVALIAMOS
CJ.4210
ciado
por
RS190.000
távels
armários banheiros
Cr.24.259
Absoluta
TIJUCA
veis@uol.com.br. Tel.:24*
Seu imóvel. Melhor Tel.:(0xx-21) 2560- tecozinha
decorados Tel.:2568-2083 juntinho Hadock Lobo
22258384
22258384
RIO BONITO - Espetacular
lazen- rr.0_.
Espelacular fazen/2568-1333 dependências
preço do mercado. Toda 6770
Rel:3001
4 ou mais Quartos
compleco-Com telefoatende
também
resda
46alqueires,
40%
resLUolA
f
COSTA
46alqueires.
FRIBURGO RURAL
plçano,
RURAL-Com
leletopkpano, seW'
I tante
área Tijuca e adjacentes. (Ref.:2/9388)
escrituratas
aproveitável,
varanVendo
raridade...!
LocaTIJUCA
totalmente
sala
2
tantetotalmenteaproveildvel.seVTSRITR
mérclo
'
ne, terrenos Condomíio
garagem
Condomiio Jardim
Jardlm
AeaiiVMI
ACSri
ATLÂNTICO SUL • Andar alio, Damos assessoria jurídi- TIJUCA - Andrade Neves. 2quar- da
VERDE
colonos,
foraparta
de
excelente,
casas
tor'""""
lização
extraordinária,
lizagao
exlraordindria,
apartaCarta/FGTS
Paoue
baSuiço.
Pague em vezes. 15casas
baCarta/FGTS
2 dormitórios
dormltorlos
das
Sui90.
t|as
frontal p/mar, sol manhã, varan- ca a qualquer documen- tos, varanda, salão, banfieiro, co- R$150.000,00
encachueira- construldas.
c/varandao, salão.
salao. nhelro cozinha
Filho
menlo idem, c/varandão,
I mada pasto, riacho encachueira<
DOfrot rllflO
clube,
tdclubs, piscinas, têCJ.4210 mento
outras Barro*
RS150.000,00 CJ.4210
já construídas,
cozlnha outras
dão, living, jantar, mármore, origi- tação de imóveis. Preço zinha, dependência empregada Tel.:(0xx-21)
3.000 tam
do, muita água,
dgua, açude,
agude.3.000lamnls,lagos.T.:(0Xx21)2620-9289
suite, lindo/montado,
llndo/montado. Henendenclas
3qlos. suíte,
nis, lagos. T.;(0Xx21 )2620-9289
25682568- 3qtos.
estu- U^5SsEEH'5SS,i
dependências esturnallw Nato
Matn
nal 4qtos (suite-hidromassagem)
Coalho
I
Oportuni
baquis,
luz,
i„;1
2vgas-escritura...!
R$200.000
OportuniFotos/condicdes:
I
RI200.000
2vgas-escritura
barato
do
mercado.
vaga
;„'Hr
mais
Fotos/condições:
completa,
área
serviço,
piaueteada.
piqueteada.
ga,
,~JJ.
,
6770.tmina\
/2568-1333 ou/RS110.000
°?2SiS
' ?-!S dade!
www.dkz.com.br Tel.:2431 -6161 Tratar c/Hélio. Tel.: 2222- ragem escritura, próximo José Hi- ?oZ
Somente
combinar dando
Somente CASAS
oii/RS110.000 saldo combinar
dadel Escritura. -26390441
CASAS
Jnn «J?proposta
Coita BamÉW1
CJ.4210
CJ.4210 ColMMiiiMI'.;'RS65.000.00
/2431-5073 Cr.24.259
_____ www.ecorural.tur.br
*65.000,00
R$200.000
Tel.:0xx21-26390441
c/proprietário...!
R$200.000Tel.:0xx21
(Ref..3/9306)
c/proprietdrio.J Tel.:2568-3315
Tel 2560-3315 5Tel.:(0xx-21)
,o - Terra- I¦
entrar/ morar. R$91.500 (Rel.:3/9306)
gino,
Creci
8.583
9586
TERESÓPOLIS
TERESOroLIS-Ter«h
2568———
C.27576-B1
Pavuna
Absoluta
Pavuns
Avaliamos/ Temos outros. TIJUCA
Absoluta C.27576-B1
BARRA - Arouca, quase
I
I?li(0xx;,2c1io215,6,8,"
na ¦
maravilhosos
Inos
•
2
6770
/2568-1333
Quartos
Excelente
fazenda
RIO
BONITO
Quartos
Tel:2222-9586
Creci8.583
BONITO-Excelenletazenda
Bonlim
conlor2.000m2, teneno, projeto aprovaConde
Bonfim
confor2
Localização
Locallzacao SrJ?i
—RIO9aloueires, 50% plano, reslante
o?!nln Mafra (Passafpasia ¦
Granja
do, casa triplex, 5stes, 600m2, TIJUCA - Absoluta TIJUCA - Desocupado tável salão 3 dormitó- USINA
{™"CmU)
rodeada (Ref.:C/9314)
privilegiada,
Praia
Bon
ANGRA
Bonágua
cristallsede
ex¦
totalmente
aproveitável,
CASAS
CASAS
2£Z
ANGRA
gueiros)
fundações, laje. prontos, dê seu (Repassando financiagtt)'ga,SS®;
rfnnflrm4rkiR*ha:
sufte armários ba- verd®'
rios
verde, expetacular
expetacular
——————— celente 2qtos.,
fe na
fim. Condomínio
2qtos, avarandado, curcur- flm.
Condomfnlo feluz ligada
llgada telefona
teltfone ¦
acabamento, condomínio super mento) direito laje sala excelente condomínio nhoifno
Qu mais Quartos
4 ou
Quartos
rn»S
rnyinhn
copa-cozinha
nhelros
copa-cozlnha
desocudesocuapartamento
formada
ral,
colonos,
totalmente
formada
chado.
rai,
tipo
aparchado.
casa
tlpo
100%
luxo. Creci.21487 Tel.:9943-8736 varanda dormitório piscina churrasqueira decorados dependênInstalado
doc. 100% ¦
Inatalado doe.
Quartos
salão,3dormitó- ANDARAÍ
/peixes, cercado e tamento, moblllada. aproveite
em pasto,
lago/pelxes,
pado, V.^fniiArmTl!!1^'
Z2447-6487
pasto lago
33 Quarto»
equl- ¦
nossa equlaprovelte noasa
ANDARAf • Excelente casa, sabanheiro cozinha de- q. esporte sala 2 am- cias
completas garac^aCa°rcomDletas
aara R«
córrego, luz elétrica, Varandão, mobillada
rios
rlos (suite/armários),
garapiqueteado,
(sulte/armdrlos),
cozinha,
deslão,
4quartos,
copa
churras
4
,
0
COpa
churras,
a
H.
local
•
p/construir
pe
Casa
3qtos„
COELHO
NETO
jqios.,
Ntiu
p/conatrulr
uasa
3otos
g^lead5,°6¦e9°'hmVarandfio,
BARRA • Av. Américas, casa du- corados dependên- bientes 2 dormitórios
escriturada
inacreditável!
So800m
asfalto,
Soniia|np.
escrlturada
8oom
inacredrtivell
..mnA
ane
ocopa-cozinha
gem
»aa
Oaiifftoa
«lA
an.
nunw
Phanhfiiro
nnrnaem
p
2car^car
2banheiro,
.dDanneiro,
planeja2suftes, sasa sua casa de
garagem,
campo ¦
pensa,
da campo
salão,
quelora, 28Ultes,
copa-cozinha, rnnnto
Salao, varanda, copa-cozinha,
Condomínio Santa Marina, cias
escrltu- c/armárlos suíte blln- R$180.000,00
RS1«50 ooo Tel.:0xx21
Tel -0**21
0**21- flU®lora,
RCmnnnnnn EstuFatu- da,
plex,
mente R$150.000
|a8|
dependências
d8'
terraço,
sóros,
varandão,
grande
amerleaIas,
cozinha
COzinha
americaTetarárea,
20min.
metrô.
¦
economicamente
dex
ampla
cozinha
economlcamentt
tarArea,
2vagas,
20min
metrt.
4qtos (suíte), piscina, jardim, de- rada garagem
R$45.000,00 +
26390441
2kS&41
,dfp Entrar/mocl 5!
HonHn"finnnrlamnntn
llnanclamento completas.
mente. R$160.000
Geiio C-449
c-449 nho
RSieo.M Gelio
„ho outra!
225mJ
R$530.000 Tratar R$370,00
ouirai área
drea total
225m'
na,na, vaga lancha. UrUr- renos a p. 1.200m1
1.20001* R$
dependên- dando
Rt H
pendências.
planejada
r
t
A910W«^
p/mês
Tel.:(0xx-21)
9911-5405.
CJ.4210
Tel.:2522-5420
Tel..2522-54209911-5405.
-0536
escritura
efcr|tura|
rar,
ra.r'
R$110.000
Tel.:2471
/2441R$110000 Tei.:247i-0536 (RG
Fátima Tel.:2441-9448
R$65.000
(RG
RS65.000 12.000,00 a combinar
combinar ¦
CJ.4210 Tel.-.2568- cias v.escriturada oAt
—00— aente.
«77n /2568-1333
»j*a irij play,garagem s. festas
2568-6770
"»)
'laM* GÁVEA
3476/9175-7119 Creci23.065
-O- 119)
el.:9639-3138
I.: 9 6 3 9 - 3 1 3 8 - Tel.: 2267-1432.
¦
2267-1432.
GAVEA PEQUENA -OHRn
TeÍente.
6770
/2568-1333 R$66.000,00 (Ref.:3/9410-9225)
?Ret 3/94?0-9225>
OOO kTel.:2268
Tel :2268- ferta
R$115.000
(Re'..3/9410-9225)
1096
Cri
Em
terreno
terreno
Te!.:2572-1272 MR28
rara!
^_aBaa||1|aa|Baa|
(ertn
BARRA • Imperdívelü Confortável (Ref.:1/9153)
¦BEHI Cr11096
- Absoluta
cr.27.0155 14.146mJ.
Cr.27.01
44 146m2 Vendo reslAbsoluta 7742
TIJUCA
duplex, condomínio fechado,
resiSÍTIOS
¦
TIJUCA - Fllezaçoll! Pinto Figueiredo
mala Quartos
Quartos |
con- (ref.AM3.000) AvaliaFlguelredo con10OOm2 terreno700m2 área
?
salao
330m*, salão
2 Quartos
dfincia 330m',
44 ou mais
^?J,a" dêncla
critoriosamente.
Junto Conde Bonlim fortável
am- mos criteriosamente.
construída, junto Pedra Itaúna, lisalao 2 amfortdvel salão
-i-,,
mn.tprp^pdi
•
•
varandas.
varandas,
c/lareira,
innrmMiq
Jr
c/larelra.
InacteMTERESÓPOLIS
H
RIO
casas
novas,
Lindas
ANGRA
+terraço,
ving, sl.jantar, sl.jogos
frente Sol manhã sala bientes
dormltdrloa VILA
VIU ISABEL Excelente aparta- 4qtos.,
blentes 3 dormitórios
sauna.
távell
cotonW ex- 'i
.awjagmag
fflnlnio
Idvell 5-000ma,
SOOOm", sede cokxM
4qtoa, piscina, sauna.
salão, celente,
condomínio altíssimo luxo, 'restaV
4qtos. sendo: 3suítes c/closet /Rfini 1
mento
118m2,prédio
3andares,
2
dormitórios
c/armácom
armários)
''iHBP
4suNm
18m>,prddo
armSrlos)
avarandado,
3qtos.,
iilililWiWHWi
(sufte
avararnMo,
Sqtos.,
2
9
4-4293
4
2
9
3
4
(suite
Tel.:
2
jar*
restauTe
I.:
sauna,
4suítes,
(arpiscina,
plsSai™una
+banheiro social, copa-cozinha,
saleta, 3quartos(armários),
3quartos(armdrlos), C2613BNI136
rios dependências banheiros
casa para hóspedes,
decoradoa sala,
h6spedes, muramullbanhelroa decorados
ranteranle, píer,
cais vagas secas.
secas Fl- dins,água
pier cais,
dependências conmpletas emprebanheiro c/box, cozinha ampla, C2613BNI136
comérdgua CEDAE, próximo
copa-cozlnha planejaprtximocomirposslbillda- copa-cozinha
nancladfsslma.
Fotografias
Fotogratias do,
planejalumunmw
nancladlssima
•
p/5carros, pisei- imobiliária completas
dependências.
Somente
gada,
garagem
área,
Triplex,
4quarAPARTAMENTOS
450M2,
infra-estruAPARTAMENTOS
450M'
TIJUCA
bancos
e
demais
intr«-e«trudo.
denials
do,
de garagem condomí- da dependências
www.casas.mansoes.nom.br tura, excelente lazer ou monda,
dependdnc.as ga(HHHHHHHfli
www.casas.mansoes.nom.br
ga- irSV™pS?,%',a!;®ol5!!f
não, sauna, churrasqueira.
Tel.:9294-0754
'2554' tos, 3suites, 3salões,
9294'0754 Z2554varandas, ^—
3saloes, varandas,
motada, a¦
Tel-2490-8154
Tel.:2490-8154
ranem escrlturada
JS„64i°°
escriturada R$64.000
R$900.000 Exclusividade /chaves AVALIAÇÃO GRÁTIS nlo p. eletrônico á vis- ragem
———
996 Cr.22456
Cr22456
armários,
asfalto.
RJ70.000
astallo. Somente R$70.000
armdrios, copacozinha planejada,
planejada,
sao^H
R$60.000,00 R$160.000,00
SAO
divisa
ta
RS160 000 00 CJ.4210
CJ 4210 7998
Perlillmóveis Tel.:2294-9899
-A-A- divisa
DOS
REIS
ANGRA
3
c/piscina,
etc,
5oaragem,
Quartos
elc,
5garagcm.
Quartos
Tel.:0xx21-26390441
Tel.:0w21-26390441
quintal
JustiISABEL
..
JustlVILA
./niS'on
r,
ANGRA
t-i
Tel.:2572-1272 MR31
/9605-7105 (P20)/CJ4678
Tel.:(0xx-21)
/comercial R$330.000
R$330.000
llha alto
alto RIO
Imaury Venda Ilha
residenclal/comerciai
GONÇALO
QONCALO
maury
<,« nlano
"°^na'
»a™™a.
teresOPOLIB ;
Rin -. TERES0P0LI8
Rocha varanda
varanda residencial
ISl'i,
jflcio 2568h 333
"'a"° Rocha,
/2568-1333
15mln. Barra,
Barra. Va|UXO
/2568-1
68/999 8-3994
B-3994 FREGUESIA •- 15min.
Tel.:
2254-946B/999
Te |.: 2254-94
InterBARRA -CONDOMÍNIO FECHA- 568-6770 TIJUCA - Imperdfvellll 6770
luxo com padrio
Inter- "„EJLP
-Espetacula
e. e ta I
«rr¦
padrlo
sol/manhã,
3quartos
so/manha,
3quartos,
c u I ar
samorar,
zio,
3q1s
sanMlonaiaSmllm"
3qts
(suite),
pronto
C.24483
(Ref.:3/8882)
DO 830m2 terreno, varandão, jar- VENDA GARANTIDA Desocupado!!! Dona I,(Ref.:3/8882)
S»m'
banacional
35
ml.
banheiro,
sela
sata,
sufte,
suite,
sé55.000m'
¦
aa55.000m»
delão,
varanda,
copa-cozinha,
copacozinha,
de2SS,
plannos,
lab,
2!!L/r
.
„„
dins, piscina,sauna, vista Pedra
exlaza e bom gosto
ex- cozinha,
gra- de mansao
condomínio to- TIJUCA Absoluta
E.Clare venven- pendências,
cozlnha, dependên
dependSn- TIJUCA - E.CIare
colonial, ¦
mansio colonial,
play, piscina.
piscina
de
penddncias, vagas,
Gávea, 5suítes, closet,copa-cozi- 1B. CONDE BONFIM, 10 Ui Maria
salão
mados ajardinado
aalao 22 cias,
padrão
R$100.000
Tel.:2246-2106
Tel.:2246-2106
casa
escritura,
casa
RSioo.ooo
escritura,
padrao
tal Infraestrutura lln- celente
2vagas
clas,
de
excelente
am
mesanlno,
nha, perfeito estado,4vagas.
paradas
paradea
ipiBTiHIIiTOS
2
APARTAMENTOS
ATAOtowMBlowB paaaelo
ecológico
4 dormitóecol6g.co 22 pedrai, piscina, saudormlt6Cr.17.310
/249l-1966,Cr,l7,310
s.festas
paaselo
terre- /2491-1966.
s.festas. 5qtos
sqtos 3 salas em terreiauR$700.000 Creci23608 Ref.: M2 ALZIRA BRANDAO dol!! Varanda 2 dormi- varandas
hellpontos 2 dacks pedras,
suite armários
armdrlos playground,
rlos sufte
-Desocupada estrita- tórios copa-cozinha rios
¦
6tlma reslresi*.^I
Tel.:2237- no 750ms' ótima
Tel.:2512-6220/2567-5201
R$138.000 Tel.:2237
futebol, lagoa,
fi$f38.ooo
lagos, gr*gm- E
casas na,
lancha
80
banheiros
banhelros
pés
qualidade
banheiro
escola,
escola,
c/armárlos
1118
/9354-3343
córregos,
nasIgreja,
/9354-3343
dêncla,
igreja,
mado,
d6ncla,
residencial!!!
cdrragos,
naamente
qualldade
CASAS
BARRA/JOATINGA Vistão total Metrô S.F. Xavier II- empregada garagem decorados copa-cozi0,„rt-.
IftHSin.
n.w.i
<-h,?r
CASAS
natural
chur2
Quartos
Quartoa
cantas.
copa-cozlpiscina
José HIHI2
Cr.6869
cantea. ImpardlVall
Final Jos6
Cr6869
clinica.
cirnlca. Fina.
mar! magnífica casa, terreno
rasqueira salio para
montada 2 garapara 500m
rasquelra
garasoom asfalto.
Somente ¦:
Tel.:2570-9444
aafaltorSominla
alno. Tel.:2570-9444
c/1200m2, jardins, pise, quintal near (terraço 60m') escriturada CC/FGTS nha
glno.
convidados
•- Cenl
vinte
convldedos
mala Quartos
4 ou mais
escrituradas
Quartos
escrlturadas
para
3 Quartos
para
Canvlnta
GONÇALO
SAO
Quartos
GONCALO
bon,aim9i>9A9Miii
doatbl R$220.000
RttSoISS ¦ f
CR1761
bom
rK731
CR1761
canil, varandão, 4qtos(2suítes) churrasqueira 2 dor- R$130.000,00 gens
(K73)
gostol
.
artistiil
artlstas,
empresário,
CJ.4210
R$300.000,00
_
.—-^iA
RS300.000,00
CJ.4210
2otos, ampraiirlo,
tai rea«5i>ftnS
Aoto. Mia,
sala. 2qtosJ
Apto,
salões, salas, copa-coz 2deps. mltórlos sufte lavabo Tel.=2572-1272 MR39
-" Opor- TIJUCA - ExcluslvlsslR.ITACURUÇA
tene- tro.
bola. Tel.:0xx21-28390441
Excluslvlssl- FREGUESIA •- Casa duplex, tene<
craque da bolai
2568- 'un'«lade
2568a(i craqua
?'ITA
8gar, R$1.250.000 Portal tel: copa-cozinha depenCOzlnha, banheiro, 8^
?/POJ"
4 PImperdfvel
TERE80P0LIS ¦
RIO - TERE80P0U8
Imperdjvel,
no 680m!,
sulle cozinha,
680m1, 3sala3,3qtos,
3salas,3qtos suite
- José Hlgino Tel.:(0xx-21)
La22081
LaFerdinando
2208mal!!
ma|||
6770
/2568-1333
2548-7272 C-773 Cj1502
/2568-1333 tunldade
carta/fgta.
Tel.:(0xx21)
carta/fgtai
R$42.000
RC42.OOO
dências garagem es- TIJUCA
-Inacraidltávail
c/liidro,
ra I d 114 val I I
c/hidro, demais
demals dependências,
dopenddnclas. to- Temoa
s a IS o, boriau espetacularll!
varandas, salão
2288-5117
2288-5117
2254/
espetacularlll
llndérrlmolll (rente 2 (Ref.=4/9343-8956)
lilAc
outros
outros
2254/
Temos
(Ref.:4/9343-8956)
lazer,
condodas
ITANHANGÁ - (Parte nobrel, Im- criturada ambientes
condoamplas,
340m2,
.
....
_
5.000m',
armdrios, Estilo
colo- ¦
5.000m j aada Colo*
._. - Absoluta
—r~~ sa- 4quartos, armários
R107 /9356J
Fstllo colonial,
www.amauryvenl
/q<ica www
amaurvvancolonial sensasensa- mínio fechado. R$350.000 Tel.:2570-5137
2 dormitó- TIJUCA
Z9358n|a(
conservação, suntuosa R$150.000,00 Cha- rios c/armários
pecável
copa-conlal
excelente,
suite,
closet,
3qlõi.,
„^ntm
3^.,
AconcheQan- Tel.:2436-2404 /9761-6584 8186
Lac- Ia 2 ambientes varan- zinha
cionallll
^onallM AconcheganHi de.com.br Craç^B^H avarandado,
residência, amplos salões, primo- vesll! Tel.:2572-1272
de
avar«ndado,
zlnha
¦
jardlna,
plane|ada,
|ai^lna,
plane|ada,dec/seguc/seguGuarlta
Guarita
calll suite montadaça dão
te!!!
roso acabamento (tudo novo) MR 25
12.208 i
ur,1"uu
Cr.
ANGRA
Sim
REIS caaa
nan^TSho.
«uf"
suí- penddncias,
REISl
3 dormitórios
dormltorlos su(2gara tem
casa para háspadea,
h6ajMtfMv ¦
mmmmmm ANGRA
VG.HA, DOS
pendências, 2gara?°5^5EIS
ranca
4dormi3salas 4dormicopa-cozinha depen- tedao
rança 38aias
4qtos (2suítes), lazer.
-Condomínio
Portogal
armários
banheiros
Portogaarmdrlos
banhelros
T.ou
murado,
T.ouescritura.
água
CEDAE,
.....
-Condomfnlo
I si
igua
.Ar|oS
Aparta- dências completas
gens
www.dkz.com.br Tel.:2431-6161 ANDARAl
Chursultaçolll
su.tacolll ChurCA8AS loAmaury
copa-coziex- próximo
Io Amaury Vende
Vendeexcopa-cozl- tras
ofertas, tórlos
TERRENOS
CA>AS
ofertas
comérelb, ¦
TERRENOS celente
,ara8
/2431-5073 Cr.24.259
mento em vila todo ragem escriturada gacanil
can!
R$ decorados
rasqueira
rasaUela
pr6xlniocom«rolo,
depenmansão
de
alcelente
manaSode
alnha
depenplanejada
bancos e• demais infraTel.:2278- 0a/2/4carrOs
R$265.000
r$265.000 Tel.:2278
planelada
Infra- ¦
nada fazer, 130.000,00 aproveitei!! denclas
RS
RS
ITANHANGÁ - Linda vista, casa li- novlnho,
2 garagens
luxo
vlata detiumdaslum- -eatrutura,demals
,lJ*0 vista
garagens 9206 Faço
Bom Girfio, es2 w
excelente
Fago Avaliações,
Avaliacoea. vg/p/4carros
axcalanta ¦
JACAREPAGuA •-BomGir4o.es
2572- JACAREPAGUA
Tel - 25720,
'°tobrante
2so 000 00 Tel.:
280.000,00
Quartos
near, varanda, sacada, salões, bi- entrar/morar, desocu- avaliamos!!! Tel.: dências
Quartoa
brante
suftesl
entrar
com
6
suftes,
escrituradas
entrar
escrlturadas
no
*
Areas
no
dreas
em
2
oAp»je
lazer
ou
moradia,
grandes
dlvh- ¦
-Metro
divipeciaiista
Metro
1979
mbi«?
pfna
4qtos (2suí1es pação imediata,sala, 2572-1272 MR38.
blioteca,
SAENS PENA Metro 1272 MR35.
MR35.
salões, copa, cozlnha
cozinha m
Carta/FGTS fAENS
c/antiCarta/FGTS
'Imaster') lavabo,
bairro,
fco, vondo/troco 6rea c/antisalfies,
sa aafaltc^^anla
asfalto. Somente ¦
copa cozinha, depen- 2quartos,cozinha pia- TIJUCA • Pereira Nunes. 2quartos morar
varandão sa VILA ISABEL Oportu200m'
"
/2541SAO
/2541Tel.:9973-7545
CJ.4210
e
dependências,
sadependencies,
CoR$174.000,00
sae
CJ.4210
GONCALO
RS174.000,00
projeto
OportuR$70.000 Tal
Tel.:0xx21«r
0xx21- ¦
a««,.1
tie\ ar
dências completas, Árvores frutí- nejada,condomínio
4qto(sultes),
lubandd. Vendo CB88,
imdvel |uband6.
BNI643 Vendo seu
sou im6vel
lões de jogos,
deck 28390441
caaa, I6ea
2568- falão,
varanda, salão, banheiro Tel.:(0xx-21) 2568exc loo- 3990
feras, nascente, teneno 4 OOOm2, barato.
logos, deck
Onlca exc.
nldade
26390441
2^»M1 ¦I
n dade única.
^Ll=q ^ni'^l'.nhn
Somente (suíte),
copa-cozinha caMzapao
raPidin>W)
sala,
box blindex, cozinha planejada, 6770
/2568-1333 mários,
lanchaa
sufte
c/arsuite
para
2qtos,
2E»
sala,
/2568-1333
sauna, churrasqueira, sa- R$58.000 OportunidaVila.
piscina
piscina
Vila.
casa
para
calização
piscina,
dependen
^^JeTada deDenden duplex, terracão,
planejada,
completas, vaga de (Ref.:3/9296-9013)
canil terreno 4000m'
lão jogos, canis, indevassável de Tel.:2268-7742 dependências
coz./plane|a- canll
mirlos, coz./planejaCu- marlos,
3sa- JACAREPAGUA - Cuterracao, 3sa(Ref.:3/9296-9013)
cIm daraiom
escrltu Ias,
cias
FAZENDAS
escritura, TIJUCA
fMEQlBM
garagem M(irUijI
R$1250.000 Aceito imóvel parte Cr.27.015(ref.AM2.007) garagemtotaldemarcada
- Antigo,
ajardinado com col
cova- ajardlnado
da, 6rea, quintal, vaterre- da,
Excelente terrericica.
copa-cozinha
aconchegante,
rlclca.
copa-cozlnha
las,
Antigo.
aconchegante,
piaplaofertas.
T
outras
ofertaa
infra-estrutura,
vista
Urra
T.outras
outras
alternaprédio
Tenho
pagamento
de
téI'locat«1'locaquelros,
+
outra
oportunidade!
Hall,
sala,
3qtos,
randa
suite
esqulna
suite
Hail,
3qtos,
no
esqulna
randa
queiras,
quadra
no
oporlunldadel
4quártos,
4quartos,
nejada,
nelada,
'551
mn
pntRimnn
c.
„„n'tnn
da
Próximo
Shoping
RS155.000
FRIBURGO
RIO
"g-'closet
Eapanorâmica.
tivas Tel.:2522-1941 BNI162
9®"I®
gente
2sacadas,
banheiro,
cozinha,
empresário,
nls
R$48.000
empresirlo,
RS48.000
nls
_
cozinha,
tudo
cio,
condo- (20x14x30x9x30m) A cSo,
para
3vagas, condoR$115.000 Avaliamos/ Te- '4W. dependência
Cr.23804
Avalia closet
"r. fazenda!
ANDARAÍ - Rua Leo- Tijuca.
dsmiMncl. completa.
eomptata. Tel.:2278-9206
artistas, craque
craqua de bobo- petacular
tel.:2570-5137 /9356- artlatas
da tel.:2570-5137
outros. Tel.:2222-9586 Cre- área,
mlnlo
mfnlo barato, porteiro
portelro 10m da Barra e 5m da
5,5alqueires,
g?ifac"
Criteriosamente,
sede coorlterlosamente.
ções
R$98.000
Nao aceito propostas!
RS98000 Não
Barão mor.
yoes
JOATINGA - Antecipe-se. Vista
propostasl
Ia.
Tel.:(0xx21)
22081
22088186
la.
onlbus
CÍ8.583
junto
finlbus
Taquara.
R$140.000
RS140.000
electrónlco
electr6nlco
porta.
JkSSTJSSlSP'
porta.
8186
lonlsl excelente, svaTel.:2295-9263
™„2205 9263 /9712-9841
/9712-9841 TIJUCA - Absoluta
cinematográfica, luxuosa mansão, aoldo
Absoluta
Apartamenesquita.
/2288-511M
/2288-5117
2254
oferta
oferta
2254
Vendo
Tenho
Tenho
o/melhor
?L~8-9206
p/melhor
Tel.:2278-9206
C
3046
rendada,
curral,
lagoa,
salões, 5quartos (4suítes), armá- to 80m:,sala,2quar- TIJUCA - Praça A(on- 2^6
mmmmommm—m—m
www.amauryvenfeira conforLargo 2'2B felra
confor- outroofertas
www.amauryvenl
Tel.:9147-4526
™^
Tel.:9147-4526
outro olertas
oficina, quarto de .**•
rios, copa-cozinha, dependências tos(armárlos),depen- so Pena Indevassável TIJUCA - Antônio
aaAntdnlo BaBa- tável
tdvel sala varanda 44 __________
de.com.br Crecl 8844¦ Bf|S|ffg^f,rtq
,flr.nPP.P||A- ExTERRENOS
de.com.brCreel8844
salão jogos, bar, piscina. Pertil-I- dêncla
Ex. TERRENOS
vada,
100%
formada
JACAREPAGUA
vada,
totalmente
reformado
ar
arindesuite
.
dormit6rios
sufte
síllo
dormitórios
sflio
totalmente
Inderevertida
móveis Tel.:2294-9899 /9989
celente
esqulna,
esqulna,
pasto, plqueteada,
3) translor- vassável
piqueteada,
banhelros co
copaato,
si- mários
mSrios banheiros
vassrivel sol manhã
manha slwww.dkz.com.br
WWW,dkZ.COI11.Dr
?e'?D,e,
(3sdormltório/escrltó- (original
2385 CJ4678(P4)
TERRENOS
cercada braúna,
1.800m',
c/casa
brauna, nasc/casa SAO
1.800m ,
naaNova TERRENOS
SAO GONQALO - Nova
lencloso 3 dormitórios
dormltdrlos zinha
zlnha decorados decozinha planeja- mado p/2 dormitórios lencioso
Pnrratnr
V/irttial
Virtual
cantes,
VlfUiai
Gabarlto
Corretor
córregos,
centes,
UOrTBlOr
3qtos.
MANDALA - Casa vazia rio),
cdrregos,
Vendo
terreno
Cldade.
terreno
~Zr-T
pffipap/5paCldade.
copa-cozinha
reforlavabo
2
lavabo
banheiro
páreforpada,garagem
escritura,
gara
garapendências
pendenclas
R$780.000 (Praticamente preço condomínio barato. planejada bancadas mado copa-cozinha
mata,
Áreas
de
30
PARATI
vlmentos,
100m
de
to800.000m',
90%
Areas
30
tode
esqulMS
esqulPARATI
quena
CarCarescrituradas
piaescrlturadas
e
plae
copa-cozlnha
mais
eficiente
mals
elicienle
O
silo
gens
do terreno), salas, suítes, cozinha R$73.000
na,
telefone,
a
300
mil
200m
do
na,
tetofone,
do
mil
m'|
m'
da
condupao,
500m
m'.
conduijao,
documentary
ok,
na,
ml.
aadependências
R$135.000,00
RS135.000,00
dependências
completa/FGTS
dependenclas
complenegócio
negbcio
rápido,
r^pido,
granito
p/seu
terre- Tel. = 2268-7742 2
jardins, piscina, OOm2.
planejada,
Largo do Tanque.Venlocallzacio, falto. Inacradltávell
InacredlUvell
Tanque.Ven- R$120.000
Ótima locallzaçêol
R$120.000 Avallamos
Avallamos Otlma
Tel.:(0xx-21) imobiliário!
escritura- CJ.4210 Tel.:(0xx-21
imnhilirirto!
Tel 24312431- do
qaraqem escrituragaragens escritura- tas garagem
Tel.:
no, c/1.040.
R$160.000
Tel.:0xx21RS180.000
Tel.:(0XX11)9268-7480
oferta
Tel.:2570-5137
/9356T
Tel.=2570-5137
Tel.:(0XX11)9288-7480
-6161
/2568-1333
/2568-1333
RS
p/melhor
das
RS170.000,00
2568-6770
P/melhor
175.000,00
da
R1175.000,00
Cr.27.015(ref.AM2.006)
www.dkz.com.br Tel.:2431
6161/2431-5073
28390441 j
/(0XX11)9389-1223H 26390441
Tel.=9147-4526
8186
|6161/2431-5073
Tel.:9147-4526
8186 /(0XX11)9389-1223
Tel.=2572-1272 MR20
22
Tel.:2572-1272 MR 22
/2431-5073 Cr.24.259
Avaliamos
(Ref.:4/9024)
(Ref :4/9024)
: ;a
i
I
'1

•SÁBADO, ls DE SETEMBRO DE 2001
RIO BONITO - Sftlo
verido 40.000m2, casa
sede, galpão, casa caseiro, crlaçã de pelxes, xlquelra, gatinheiro, canil, piscina,
churrasqueira, campo
futebol + 600 pés de
coqueiros Já produzlndo, força e lux, horta,
f
IIi árvores frutfferas.
Tel. = 2242-6008 CreOUTROS
clp144
MUNICÍPIOS
FAZENDAS
DE MACACHOEIRAS
SÍTIOS
CACU - Fazenda com
'
1.260.000
m2
60
mlnu. ITABORAf - Estrada
do Rio - beira as>-/ '(Niterói x Manllha) sf- tos
falto ótima topografia
/, • tio + olaria (fabricação visitas condições
..tijolos) 35.000m3, ca- Plantlmóvel Tel.:
>Z.v»8a principal, salão, 2244-9695 / 9974-8786
* -6/dormltórlos (suite) I 2244-9893/ 2275-0547
ampla CJ:2217.
, o. copa-cozlnha,
piscina, 'DREAM
_ ^'área verde,
• Vendo. Crie
!campo futebol, chur- avestruzes.FARM'
fazenda comac" rasquelra, estaciona- pleta criaçãoVendo
aves
ornamentais e
mento vários automá- corte ou gado. Excelente
tio,
avestru! vels, tudo murado tel luxo ou cooperativa para
. R$1.500.000 zes. 40 hectares, pastos, capineiTel.: (0**21 (2505-9238 ras prontas piquetadas. Nascente,
açudes, 4 lagos peixes, sede
./9862-9152 Avaliamos. 3mobillada/
/luxuosa, 3casas
E - m a I I : I u I z I e - hóspedes, 2linda
casas colonos, chalé,
>' mos®msn.com
suite presidencial, campo futebol,
sauna, lago em concreto,
- ITABORAÍ - Vendo lln- piscina,
150m extençâo, longo, sede criamarrecos
o cisnes já produção
do sftlo, 2.500m3, com zindo, 45 viveiros,
criação lóris,
casa, nada fazer, etc. 4 aviários c/pastos,
6 chocaR$40.000 Avaliamos deiras automáticas, 3 pocilgas,
fáTel.:2570-5137 /9356- brica embutidos e defumação. Tu8186
Redo novo, 2 currais 30 vacas.
des de irrigação, trator, oficina,
e depósito. Entre
Ligue e anuncie carpintaria
maior negócio pecuário do momonto. Casal avestruz R$15.000.
Filhotes R$1.200 Um ovo
R$500,00 Carne RSflO.OO kg.
|ll|UIMOOt Oferta
porteira fechada, irnperdfvel! R$400.000 sinal + R$200.000
CLASSIFICADOS financiado.
102km asfalJORNAL DO BRASIL. tado centro Apenas
Rio. Tel. 21 -98726421
Dr. Pedro

RESENDE - Bellashanse R$1.500.000 Fazenda, 108hectdres, portelra fechada, clima
montanha estilo europeu, haraa, cavalos
manga larga machador, vários premiados,
piscinas naturais, trelnamento, cachoeira,
riacho, árvores frutfferas, eucaliptos, vacas
leiteiras holandesas,
variedades aves, camvista bucóIca, veículos, transfio/futebol,
animais,
tratoporte
res, etc... Residência
principal, salões, varandões, dormitórios,
copa-cozlnha, lavanderlas, 8 residências
hóspedes, ponto referêncla Hotel Fazenda
Três Pinheiros, extremldade Itatiaia, Cachambu, São lourenço, sentido Rio/São
Paulo. Estud./propostas, permutas Imóveis,
visitas Tel.=2222-9732
/9129-0113 Avaliamos
__ , ' ¦
É%HB

.

OUTROS
ESTADOS
APARTAMENTO»
3 Quartos
D. HORIZONTE - Vdo. ou troco
apt9 c/90m' salão, 3quar1os, sufte, etc. Bairro Nobre, valor 60mil.
Aceito apt' no Rio, bom bairro.
Tratar 3391-4796.

SÍTIOS
ALEM PARAÍBA - Excelente oportunldadel Sitio 24 hectares formada em braqueárea, nascente própria, 2a;udes. R$60.000
Tel.:(32)3482-7061
/(32)99760332. Aceito troca.
¦C^fel

LOJAS
ATENÇÃO INVESTI
DOREI!S - Loja Centro,
c/2.600m2, alugada
Instituição Financeira.
Contrato 5anos. Excelente rentabilidade.
Nosso compromisso
Sigilo
absoluto!
Tel. = 2 5 1 3-1 406
CJ.3225 nobreimovels@bol.com.br
LA PLAYA - Lojas
pronta na Praia da
Barra Pier Póprlo, Praça Alimentação, Coreto, Ed. Garagem etc.
Financiado em até 60
meses. Tel.: 255-1700 /
3328-1102 / 2433-5451
/ 2512-9000 / 24311600 Av. Sernambetiba, atrás do Biruta.
Crecl J 1290.

LEBLON - Vendo loja, 45m* +garagem. Av.Ataulfo de palva 725.
Ponto nobre. Tratar c/proprietário
pelo tel.:2259-0747
LOJAS PRONTAS -Em
Laran|eiras com 66,67
m1 financiado em 60
meses Tel.: 2553-1700
/ 2512-9000 / 24311600 / 3088-0005 Crecl
J 1290.
MADUREIRA - Lolão
800(11', esquina c/estacionamento, Edgard
Romero, Ideal agências bancírlas, IgraIas/comércio, R$
1.200.000,00 Estuda flnanclamento
(JB9112/9113) Tel.:
495-1893 / 495-3500
CJ4661 OPEON.
SÃO QONÇALO - Nova
Cidade R$150.000 vendo casa comercial, de
esquina, 460m9, excelente p/qualquer tipo
de negócio. Avaliamos
Tel.:2570-5137 /93S68186
TIJUCA - Vendo excelente loja tradicional
ramo peças acessórios de carro, rua sumovimentada, fauramento alto reserÍier
vado Edgard Clare
Tel.=9991-9642/ 22385924 CR1761
VILA ISABEL - Av.28
de Setembro, esquina
S.Fco.Xavier. Vendo
lojão, aproximadamente SOOm3, dlversas finalidades, grande movimento pedrestres
/veículos.
Tel.=2234-4237 /22540698 /9361 -6119/99870542

Achei

TIPO QTS. REF TEL.

PREÇO

Temporada
A QUADRA DA
Rio
"Rio
-_ 2547-4125 40^
2521-5768
700
ABAAC _ _
' ' APART HOTEIS
2295-4059 40_
Rio
2492-2657 ~ 1.500
BARRA DA TIJUCA
_Rto_ •
2522-0037
1.800~
COPACABANA ""
Rio """"
" COPACABANA Rio
9631-525"! 600
COPACABANA Rio
600
;
2256-3916
' ' COPACABANA Rio'
2513-8656
750
Rio de Janeiro
ALTO DA BOAVISTA
Casa 2
2521-8050 2.100
2521-8050 1.200
BARRA DA TIJUCA " Apia J.
¦BARRA DA TIJUCA "
Apto" ~~2" " ~ 2521-8050 1.200
BARRA DA TIJUCA Apia
2233-3522 450"
I3ARRA DA TIJUCA Aplo.
_2239-0158 550"
2236-4658 650
, BARRA DA TIJUCA __ Aplo~""3 ¦
BARRA DA TIJUCA Aplo.
2521-8050
800
"Ik •
BARRA DA TIJUCA Apia
2527-7178 3.000
?)ilr BARRA DA TIJUCA Cobt. 2521-8050 1.800
BOTAFOGO Apto.
2220-2816 600
600
BOTAFOGO Apto.
2539-9287
~ •BOTAFOGO _ Apto'
2533-4757 800
BOTAFOGO Apto.
2551-7600 1.100
BOTAFOGO Apto
2247-4131 90cT
BOTAFOGO Conj. ~ 252V8050 250~
BOTAFOGO _ Conj. 2240-0773 300"
BOTAFOGO Qlo/Vg
2235-8062 130
"Apto!" 1 CATETE
2239~4328 500
2240-0773 350
CATETE _ Conj. CATETE Conj. 2240-0773 350

CURTA

PRA

DE

SE

SALAS
AV. COPACABANA
613 Vendo sala 401
Edifício Comercial, vazla, 40m2, reformada,
Ideal consultório /escritórlo. Chaves portaria. Diretamente proprietárlo. Tel.: 22352935
BARRA - Salas /loja.
Érlco Veríssimo, 1015.
Excelente Ponto, próxlmo bancosl A partir
R$69.000 Aceitamos
Ofertai Ver locai
Tel.:3150-2620 Ana LIdia
BARRA DA TIJUCA
-Oportunidade vendo
andar c/800m9. Av.
das Américas. Ex-escritórlo de grande emR$1.100.000
ratar
Sr.Souza
Çresa.
Tel.=9986-6124 Crecln»:23.499
CENTRO - Vende andar corrido c/89m:
Trav. Ouvidor R$85mll
marcar visita tel
.=2240-0773
CENTRO -Rua do Ouvidor, excelente sala c/divisória, banheiro,
6#andar,ponto nobre, 35m',vazia.Quem ver comprai R$30.000
Oportunidade única. Perfillmóveis
Tel. :2294-9899 CJ 4678(P-2)
ED.ORLY - Grupo
c/60m", luxo, requinte, moblliado, porta
segurança, ar/central,
vlstão Bala Guanabara, junto Aeroporto
R$160.000 Tel.:25236515 Maramar Imoblllárla www.maramar.imb.br CJ2689

1^1

A
LOCALIZAÇÃO

JORNAL DO BRASIL

ACHEI

localizaqAo

L

tipo qts. ref

tel.

preqo

CENTRO A/E.CLARE
-Vende excelente andar corrido com
330ms3, 11 vagas,
prédio vlp, 1 p/andar, 3
elevadores, super ciarol ventilado, p/nascente, próximo Cidade
Nova, Centro empresarial, prefeitura, metrô. Para executivoa
alto nível. Tel.:22385924/ 9991-9642. C/Edgard CR1761
IPANEMA - Top Center, excelente sala comercial! 40m3 saleta
banheiro +2talas ampias c/vista marl garaR$1.200 (flador)
duardo Imóveis.
tem
Tel.:2237-0467 97498425.
LARGO DO MACHADO • Edifício
Condor. Sala 30m*, vazia, bom
estado de conservação. R$63.000
Tel.:2225-2862 /9779-4360
Dr.Moacyr CJ.399
LEBLON - Atenção.
Empresa garande porte. Oportunidade única. Local privilegiado,
requinte, tecnologia
ponta. Segurança.
602m,l andar corrido,
23vagas garagem, finfssimo acabamento,
nível primeiro mundo.
Preços condições Tratar com Sllvano
Tel.=2545-0856 /92219171-Cr27593
LEBLON - Excelente sala comerciai, 39mJ, consultório, vistão, indevassável, garagem, prédio gabarito, cliente bom gosto, ótimo Investimento. Tel.:2294-9899
/96445451 Creci4678(P7)
www.perfillm0veis.com.br
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 • Essa linha vende
tudo.

NITERÓI - Vendo sala,
nova, 1'Locação, prédlo luxo c/Internet, slnal R$16.000 +20
xR$1.380,00 +saldo
71parceias
de
R$380,00 Estudo proel. = 2242-6008 cre?osta.Ac.carro,
CI6144
SAIA J. BOTÂNICO • Atenção Investidores. Edifício comercial aaragem escriturada vaga para visilante andar alto vista livre ótimo
estado R$ 115.000,00 Tel.: 25228010 C 12.876.
VENDO Excelente e
exclusivo
andar
370msJ, rua do Passelo, frente p/mar, prédlo bem conservado.
3banhs., copa. Edgard
Clare Tel.:2238-5924/
9991-9642 CR1761
PRÉDIOS
COMERCIAIS
AV.PAULO FR0NTIM - Prédio
2andares, 400m', 128alas, Junto
metrô, reformado. P/entrega imediata. Preço abaixo mercado.
R$160.000 +50 x R$1.100
Tel.:2273-6427 /2293-9969
/7S43-6292 Carneiro. C.12871
CAMPO GRANDE • Av.Cezarlo
Melo. Prédio R$68.000 c/loja /aMuro alto,terreno toparlamento.
do concretado, garagem p/6carros, c/estrutura p/construir cima.
TGI.:31 55-1932 /2410-1240
/9226-2295
CANDELÁRIA - Lojão
mais 3 pavlmentos
com elevador Ideal IIvrarla agência viagens
restaurante empresa
preço de ocasião
Plantlmóvel Tel.:
2244-9695/ 2275-0547/
9974-8786 / 2244-9893
CJ.2217.

y
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TIJUCA - Vendo/ alugo. Ótima cata, serva
p/Incorporaçâo, Homa-Bualnaaa, Clfnlcas, Empresas,etc. Vários comodos, esta*
clonamanto vário»
carros. ISmlnutoa
Z.Sul, parto metro:
Tr.Tei.:2547-12B3
oalpAo
GUADALUPE - Prédlo/galpSo.
Vendo ou alugo. Terreno de
25x60, pródlo de 2andarM
c/1.200m2, fundos galpão
300m*. R. Francisco Forteta.175.
Direto proprietário Tef.:2267-363k
INHAÚMA ¦ Galpão c/500m«,
com escritório e residência nos
fundos. R. Guarabu 115. Direio
proprietário Tql.:2267'3631
RIO MANILHA - ExcaMe gnlrodovia, SOOm'.
pâo, frente
100.000 velcuW dia. Pé dMto
5m, alvenaria de bloco, tetiadò
amianto, previsão loja. Aceito permuta carro /sftlo. R$60.000
Tel.:0xx21 -26390441
Cobre até
atacante que
não volta para
marcar.
C*á*no ái Exorte.
Toda Mfuna, no m Jmá a Bml
2516-5000

JORNAL DO BRAflIL

|

G

U

PREQO
TIPO QTS. REF TEL.
LEBLON Apto.
2521-8050 1.500
Apto.
2521-8050 1.500
LEBLON
LEBLON Apto.
2527-7178 1.800
LEBLON
Apto.
2521-8050 1 450
Apto.
~ 2533-4757 2.700
LEBLON
LEME Aplo.
2533-7292 1.900
MARACANA Apto.
2284-4496 390
MfelER Aplo.
2533-1309 600
SAO CONRADO Casa 4+
2512-2135 10.000
TIJUCA
Apto.
2533-4757 600
TIJUCA
Apto.
2262-6767 600
TIJUCA Apto.
2233-3522 600
TIJUCA
Apto.
2262-6767 650
TIJUCA Apto.
2521-8050 700
TIJUCA
Apto.
2262-6767 600
TIJUCA Apto.
2533-4757 600
Apto.
2220-5086 700
TIJUCA
TIJUCA Aplo.
2220-5086 700
VILA ISABEL Casa
2220-5086 550
LOCALIZApAO

CENTRO
Apto.
2560-0106 300
CENTRO
Conj.
2262-3774 200
CENTRO
Conj.
2262-6767 300
COPACABANA Apto.
2533-9430 450
COPACABANA Apto.
2521-8050 700
COPACABANA Apto. 4+
2511-3383 3.000
COPACABANA Conj.
2521-8050 350
COPACABANA Conj.
2239-4328 350
COPACABANA
Conj.
2533-1309 350
2235-5580 220
ENGENHO DE DENTRO Conj.
Apto.
2533-7292 450
ENGENHONOVO
FLAMENGO Aplo.
2240-0773 1.200
Apto.
2240-0773 430
GRAJAU
Apto.
2571-0761 750
GRAJAU
GAVEA Apto.
2521-8050 900
GAVEA Conj.
2521-8050 900
IPANEMA Apto.
21-27421941 800
IPANEMA Apto.
2247-1353 800
IPANEMA
Apto.
2239-4328 1.200
IPANEMA
Apto.
2511-3383 3.500
IPANEMA
Apto.
2521-8050 6.700
IPANEMA
Apto. 4+
2437-6806 5.000 NOVA FRIBURGO
Terr.
2533-4757 1.500
IPANEMA
Cobt.
2547-7616 5.500 TERESPPOLIS
Casa
2236-5557 900
IPANEMA Qlo/Vg
91B7-0140 350
IPANEMA
" QtoA/g -~~~ 2287-8857 350~
Sala
2233-3522 450
Apto.
2521-8050 600 BARRA DA TIJUCA
JARDIM BOTANICO
Sala
2233-3522 600
JARDIM BOTANICO
Apto.
2521-8050 600 BARRA DA TIJUCA
21-26432288 7.500
LAGOA ~
Apto.
2539-5345 1350 BONSUCESSO Galpao
2547-7616 2.000
Apto. 4+
2521-8050 6.o5o~ BOTAFOGO Pr. Com.
LAGOA
LAGOA
Apto. 4+
2239-2092 6.000 BOTAFOGO
Sala
2294-9899 13.000
Loja
2233-3522 1.500
LARANJEIRAS
Apto.
2469-6898 640~ CASCADURA
LEBLON Apto.
9639-3138 1.500 CASCADURA Loja
2533-4757 488

VIAGEM

CENTRO - R. Andradas - Excelente prédio
c/ estrutura p/carga
elevador de carga 3
andares área 750m«'
super faclpagamento
iltado entrega Imedlata. Direto Edgard Clare
Tel.:9991-9642/ 22385924 CR1761
FLAMENGO • Ipiranga, oportunidade únlcal Excelente casa, 2
terreno, 5x25, junto farto
pavtos.,
comércio servindo diversos
ramos
atividades acredite R$ 200.000,00
API Tel.: 2548-2070 CJ 1550.
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 ¦ Essa linha vende
tudo.
PRAÇA TIRADENTES
-Rarfsslma oportunidadel Excelente prédlo comercial,
—- " 2pavlmentos (800m!)
)d<leal
bam
léncla bancária,
restaurante etc...
R$1.500.000 Estudamos
proposta
Tel.:2505-9238 /98B29152 Avaliamos. Emalhluiilemos@msn.com
SÃO CRISTOVÃO
-Vende-se prédio Industrlal - galpões, terreno com 2900m>, Almirante Marlath,288
/General Bruce, 129.
Tratar c/proprletérlos
2493-0125 /2234-0122
/2264-1363
TIJUCA - E.CIare excelente prédio conservadlssimo
terreno
500ms3 próximo Pça
Saens Pena ótimo
p/cl(nlca, sede empresa, Igreja, entrega ráplda. Tel.=9991-9642/
2238-5924

E

LOCALIZAQAO

TIPO QTS. REF TEL.
PWlgd
CENTRO Sala
2252-1907 1.700
CENTRO Sala
2539-3920 28?
CENTRO Sala
2247-3662 30Q
CENTRO Sala
2533-7292 306
CENTRO Sala
2253-5170 350
CENTRO Sala
2533-4757 400
CENTRO Sala
2255-4993 450
CENTRO Sala
2546-9172 60p
COPACABANA Sala
2275-0547 350
COPACABANA
Sala
2233-3522 556"
COPACABANA LOJA
Loja
101 2252-1907 280
CORAgAO DO MEIER Sala
2533-7292 350
GARAGEM Garag.
2508-6907 320
GLORIA Sala
3813-6539 800
2533-4757 618
GLORIA (PONTO) LOJ Loja
2533-4757 496
IPANEMA (6TIMA LOCA Loja
JARDIM BOTANICO
Loja
225 2224-6022 1.600
LOJA BOTAFOGO
Loja
2533-4757 1.500
2533-4757 300
MEIER (SALAS) SALA Sala
MEIER LOJA Loja
2224-6022 2.000
MEIER LOJA
Loja
2224-6022 900"
SULACAP Galpao
2262-3774 1.000
TIJUCA Loja
9911-5405 10.000
TIJUCA Sala
2533-4757 21 &
TIJUCA Sala
2262-6767 306
TIJUCA Sala
2224-3010 350
TIJUCA Sala
2240-0773 450
TIJUCA VILA ISABEL
Loja
2533-4757 326
2533-4757 150
VAGA DE GARAGEM (UNGarag. 2533-4757 496
6TIMAS LOJAS Loja -

JB.
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ResidfinB0TAF0G0
COPACABANA • Hotel ResidênCOPA- COPACADANA
BOTAFOGO • Guilhermina GuiACREDITEI!!! COPAGui- ¦¦PSMHIH ""7
4 ou
OU mais
mals Quartos
totalmenapartamentcitotalmenIhem,
cia. Alugo apartamento
lhem, 74 /703 Prédio
Pr6dio luxo, centro
contro ^FT>T|7|^I
CABANA /LEBLON
/LEBLON cia.
¦¦Mi
BRITO
restaureslaude
e
equipado,
te
mobiliado
de terreno, salão,
-Alugo torante,
salao, 3quartos, (sui(sui- ^¦Iiil|l!^H COPACABANA - Joaquim Nabu/SALVADOR -Aluao
Serviço
Sorvigo
Ww
Ww
'•'¦?¥
(e),
sauna.
8auna'
te),
armários,
garagem,
armdrios,
9ara9em'
2banhelros,
2banhelfos,
2vagas
2vagas
nor tnmnornda
Annr- ran,e'
temporada. Apar^ACREDITEIIII
por
/9653- •M^a^^.2agaMta^Mfcllii:^x, — _a' 1'ltt'm'^' -' mv' demarcadas.
hotelaria. Tel.:2631-2229
co®° 330m?. Impecável.
Tel..2631*2229 /9653Impecdvel. Living,
demarcadas. Ver porteiro
&
porlelro
tamentoB
confort^veis !!^nn^nf«
confortáveis
4quertos,
0282/9711-5797
/9711-5797
BalltO M Fitlma CMlM VKIliO BOliftkiO' Tel.:2294-4216
4queflos, atualmente
alualmenle 3quarlos,
3quar1os,
Tsl.2294-4216
PRffWWWM
iliSHlilii Ltamentos
e. TJ1!?.1^?/o??i?mSL
bonitos. 1/2/3quar-Q262
suíte
masler,
banheiro,lavabo, coco*
•
exceexceCfldU'
FIHtHMHj^
HlllfiSIll
BOTAFOGO
Posto5,
Poslo5,
COPACABANA
CORDEIRO
BOTAFOGO
MultlnaRAiiAllijXiXLl
nn"rShSoJanheir.°'la.vab01
conluoado CurCur- COPACABANA
;
Multlnatos, conjugado.
cozinha,2dependências,
pa,
'
garamobiliado, ar, ventilador tecional necessita
«¦Bafe
de Especializada
R$3.000 Tel.:2511-33B3
Especiallzada em lotemporada, lente,
to- gom.
n8.c^8«'!a dJ
ta/longa
ta/l'onga temporada,
iipfmaai^BS
gem.
cozinha
c/banheira,
sala,
Io,
UfSriJ!
'iSpMt
BBSBSBl
?'»1a'..
qto.,
16573 Cezar Botelho
credl6573CezarBotelho
apartamentos 2,3 e 44 cações
Informa- nrflHd0.
s/burocracla. Informaempre- creci
cagoes para empreciena.comoietas. Alto,
Alio,
apartamentos
Pr
grande, deps.completas.
funclo- sas multinacionais
Tel.:2239-5660 porieiro
Tel.:2239-5660
BPPIJBBP^^
quartos para funcloR$750,00
quartos
24h. R$750,00
•
e
ções
^...
porteiro
S°es
^iVilnárlos
e
diretores.
Padlretores. Pa- estrangeiros.
/9B66-2292 Santo Crieto APARTAMENTOS
/9741-4442 Toi.
Tel.:2513-8656
/9741-4442
2513-8656 /9866-2292
APARTAMENTOSAPARTAMENTOS
APARTAMENTOS ndrlos
ostrangeiros. NeNe- ™l!f5^
¦R^iB
ra
locação
e
venda.
/9175-2062
?..W?..enRWnen&
APART-HOTEIS /APimbveis para
/AP- m7Mm
Sitfiifi
MR
CIDADE
para
CIDADE
Tel.: 2521-8050. Sr. cessita imóveis
CLASSIQUALtriCADOS - mmmmm
Ipa- classiqualificados
TO - Copacabana, Ipasuas filiais.
filiais.
/
2
Quartos
Cordeiro
^
Quartos
Quartos
a
VaaaR
Cordelro
suas
e
Vagas
woraeiro
Quartos
quartos
linha
vende
vende
Essa
2516-5000
5000
Leblon
1,2,3,4
2516
nema,
¦¦¦¦¦¦1
nema.
„—
I--.—
Ipanama
i(«i™iiib
•
ENGLISH
SPOKEN
SrUWiN
•
imóveis
im<5veis
APARTAMENTOS
LAFMNJEIRAS
achei
ACHEI
classificados
LARANJEIRAS
tudo.
Próximo
mobiliados
APARTAMENTOS
Proximo
moblliados
ludo.
General
BOTAFOGO
quartos,
BOTAFOGO Alugo vaga,
vaqa para
para CASAS
tiNULISH
Glicério. Sala,
Lablon
ACHEI —^—.^^—1^— Gliceiio
IIIBKH1
Sala. 2quartos,
2quarlos. fundos,
lundos, moras
venm Ee ALUGUEL
aluguel - ACHEI
COMPRA Ee VENDA
Mensal /dlarla a partir
CONSULTE-NOS
CONSULTE-NOS
moças que
Iraballiem fora
foraoo dia
dia CA8AS
partlr coupra
quo trabalhem
^HMPPP^H de
visln
vista verde, armário,
aimSrio,
EMPflEGOS -•
VEÍCULO - CASA
¦
¦
casa - ACHEI EMPREGOS
pintado,
pinlado,
R.Prlncesn VEICUIO
lodo.
gaR$40,00
gatodo.
RS40.00 R.Prlncesa
Com
direitos.
R$130,00
dlrellos.
R$
130,00
¦^^————
INOVEIS
Conjugado
ragem
Pronto
morar.
morar.
Tel
p/alugar.
p/alugar
Tel
2235-8062
ACHEI
CABRO
E
MOTO
/2552-9144
INFORMÁTICA
2235-8062/2552-91'14
,
uonjUHaoo
ragem
si.219
si.219
iNFOHM*TicA-ACiiEic»linoEMOID.
lsabe,7
n..,rt„.
^¦HNlPlRll^H
MA I U\ /
2 Quartos
R$640,00 Tel.:2469-6898 C»
2Quartos
APARTAMENTOS
Anuncie por lelelone de segunda CHNTRO
ALUGUEL
Tel. =: 2 2 95-4 05 9 Anuncieparlelelonedoaegunda
CENTRO ¦ EMACI Aluga Rua
Ruaci:3970^ TW.a«MB« Cre||H||||||
^OSBH
Conjugado
sexla-leira para
http://hello.to/rJ
http://hello.to/rl aa sexta-feira
MI
Jl
Wwi
Riachuelo,222/201. Conjugado,
TEL
2r>21 BHIlilll
8050
paca todas as Riacliuolo,222/201.
Coniugado,
Conjugado
RFNFRAI
VUFRIUVt
^¦HUm^l^Hi^H
GENERAL
SEVERIANO
domingo
e
segundasegundahall,
edições
de
hall,
kit.
R$300,00
+taxas.
+laxas.
kl
l
AceitaAceila- 33 Quartos
RS300.00
MHHHH
ediQOes
Quartos
on-rAcr.™
1. CASINHADEBOflECA
p«»^nc0nil£p«
BOTAFOGO - nBrito
Brlto
BOTAFOGO
Quartos e Vagas
se seguro fiança. Chaves porteiro.
CASINHA DE BONECA
feira até as 20h de sexta-feira. sesegurolianga.Chavespoiieito.
APARTAMFNTn^ TEMPORADA
tpmphrada feiraat6as20hdesexta-leira.
APARTAMENTOS
Awi
Cordeiro, Praia
Bota- ALCJR
Tratar
Tel.:2262-6767
Prala
Tfala'TcL2262-6767
FLAMENGO
FLAMENGO
ALCIR
Al.
salas
MOTA
ALUGA
ALUGA
aalas
^rdelro
mobiliados, copacabana
—
2^oslTdosA
HHBi ¦ Copa/lpa 1,2,3
qtos
•
Tem
IPANEMA
fogo,
460/513
Tem4BW513
conjugaótimo qto para
COPACABANA
conjuga2qtos.ula,mtfnKaplanbejada,repletBde
TemCENTR0
•
.
CENTRO Excelente
TV a cor, com ar condicionado, tele- COPACABANA
E>ce|ente ConjugaCon|uga. 3qtos
3qtos copa-coz., ba- '°9°.
2qtos, sala, cozinha planbejada, repleta de ¦¦¦¦¦¦¦¦>¦¦¦ universitárias,Alugouniversitários
WSW
ou
do, 20 metros, todo
con|ugadao dSo./R.Frel
tod° 3;mirios'ta„heir;
lefone,
dão. R.Frei Caneca 148/1104.
Te- porada,
porada, conjugadão
nheiro,
Dlas/meses. Teletone, garagem. Dias/meses.
140/1104.
nhelro,
de
Indo,
armários,
banheiro
todo
reformado.
'
,eJmldo
jardim
,0d'
0
jardlm
X
fumantes,
executivos
não
fino traR$
250,00
to- <rf34n«>.
+ Undo,vaiandaapenasRS900.00*taxas.
c/34mJ, banheiro,
lefone:
1 Quarto
Creel 3970.
3970. perto praia/metrô,
pintado,
banhelro, cozinha,
cozlnha. frenprala/metrft, tolefone. 2236-7881 Creci
Iron- verno, armfirlos dep. Pj!]'aBd?!p|"$,159,°°
Lindo, varanda apenas RS 900,00 ? taxas.
to,
sem
R$350,00
garagem.
taxas
Tel.:
2521-8050
do mobiliado, equipa- te, arejado, sol manhã, residen- serviçoarmários
www.riotropicalsflats.com.br
al.
Tel.: 9861 6343/2511 8810 CJ4510.
COPACABANA • JBV Aluga - al- Tel.9187-0140
Bom estado! R$200,00 +ta- R$1.200,00 163mJ
do, ar condicionado, ciai,
Rua Barão (L128-5).
ZmrZZl^
d°o.rbcondd°cieoqnUadPo;
BARRA - Apart-hotel,
líssimo luxo- • Domingos- Ferreira/
ventiladores teto, tele- xas. Visitas Tel.:2262-3774
IPANEMA • Alugo ótimo quarto,
de
Itapagipe,
44/21
face?
S/1?
BOTAFOGO
aptos
momoEf
BOTAFOGO
frente
mar,
^ei?te
Patro50m- praia excelente
sala -quar-• arejado
HOEEH biliados,
c/sol manhã e roupa de
visor. [fh^e9,"
Prédio segu•
•
Marcar
visita
rear
vlslta
nus
banheiro
Io
tem1
armários
lavabo
billados, aluguel, temnus
aluga
Trav.
Pepe,
™
1
Quarto
Quarto Tel.:2240-0773
Ma
Mensal/temporada. Pedero/famillar. Tenho ou• área serv. - 700.00 -Tel.: cama.
18/102
Tel.:2240-0773
coz.
es- ,r°/,1a^"l5)r:
18/102
cohall,
co^
/
poradas, pacotes esse
referências.
R$350,00 R.AIberquarto
"
/
2548-9172 / 254B-9245
CENTRO •¦ Sala,quarto,
Sala quarto, cozinha,
q Tel.:2235-6516
cozinlia, LARANJEIRAS
(erlados 07 de
de tro 1 qto
banhelro peto de Campos. Tel.:2287-8857
LARANJEIRAS -• Próximo
Proximo General
General zinha,
zlnha, banheiro
pecials,
pedals, feriados
pe- Copacabana
r
CENTno
¦¦¦¦HH
banheiro,
novo,
c/piso
frio.
ventilac/pisofrio,
ventilaGlic^rio,
Turismo,
Curso,
COPACABANA
Curso,
banheiro,
Reservas
Reservas
COPACABANA
setembro.
Glicério.
COPACABANA
drea
RS300.00
COpiC®»atMI
área
R$300,00
Salão,
3quartos,
armáRua
Sala.
Sal3o,
armdqueno,
qto.
,^^3L.
dor, luminárias,
lumindrias, janelas aluminio,
alumlnio. rios
apartamento sa- dor.
rios embutidos,
0 Trabalho. Alugo
©mbutidos, dependências,
dependencias, ver 2g,
Tel.:3385-3500
Tel.:33
8 5-3 50Trabalho.
2B, 4a4B e 6"6* de 8hs ás
As LMM 'HSf., Gal. Ribeiro da Costa, 230/601.
sol manhã. -fcondomínio.
R.Senado
mar.Tratar Tel.:
vls,a marTralar
Tel.: claro,
^i880^^a;
lundos,
fundos, silencioso, verde.
quarto,
R$450,00 Visitas Tel.:2533-9430
quarlo vista
verde. 11hsTel.:2240-0773
www.varandasdabar- la.Ia,2235-2212
11
hs
Tel.:2240-0773
www.varandasdabar230/318.
R$300,00
?4fiQ.RflQQ Crerr«. mmmmmmmmmmmmm /2533-5123 2,/6*l Antonia
R$150.000 TbI
Tel.:2469-6899
ra.com.br
2235-2212
SPSemnw2o'??lJtS!l? Rsiso.oon
ra.com.br
ci:3970
sala dois quartos Tel.:2568-0106 Proprietário
1 Quarto
APARTAMENTOS
BARRA • Apto. condomínio 2qtos. COPACABANA
2 Quartos
BRITO
seis
temporada
fundos
•
curCLASSIQUALIFICADOS
LARANJEIRAS BEST Aluga
varanda, mobiliado. sol manhã, ta/longa posto
tenho
outro
dois
Amplo
APART
sala,
exc.apto,
nobre,
salão
2am
2516-5000
quartos
Essa
linha
vende
quarto,
ponto
vista mar, c/garagem, ônibus, pis- semi-luxo 2539-9207/9138-4225 tudo. Anuncie
COPACABANA
Brito
TEMPORADA cina,
2ambientes,
varanda,
dependên&
3quartos(suite), armá
Quartos e Vagas
sauna, sl jogos /festas. Tempor lelelone de bientes,banheiro,
Cordeiro, Barata RIproprietário
lavabo, copa-coz cias, garagem, vista Cristo /mar,
segunda a sexta-leira para rios,
porada R$1.500 Tel. 2492-2657 direto
deps, empr., 2garagem proximo metro, aluguel R$700,00 COPACABANA - Alu- beiro, ótimo, varandlFLAMENGO • Alugo apto, sala Iodas as edições de domingo
CORDEIRO
Z2492-2626
www.bestimo mais taxas Nelson Tel.:2266-9097 go qto., prédio exce- nha, sala, 02 quartos, Especializada em losuíte, cozinha, mobiliado, e segunda-feira até as 20h de Tel.2287-6821
COPACABANA - Apart-Hotel ampla,
veis.cjb.net CR.20164
banheiro soRio de Janeiro
reformado, totalmente no- -sexta-feira.
BOTAFOGO • Alugo apto 1009 lente nfvel p/pessoa armários,
Pos1o6, 64mJ, sala, Iquarto, ba- recém
cações para empreTel.:2552-9340 /2552Marques de Olinda, 10. Sala, de bom nivel que tra- ciai, cozinha, área, de- capoes
cozinha,mobiliado, equi- vo3791 Tratar
4 ou mais Quartos Rua
/3473-6B26
sas multinacionais e
Evandro
A BARATA RIBEIRO nheiro,
Iquarto,
cozinha
balhe
fora,
ampla,
telefone,
com
refependências,
garagem,
mensais/incluTV.
R$1
500
pado,
fiador, vista Pão-de-açúcar. Tratar rências. Tel.:2548- RS 700,00 Tel.: 2521- estrangeiros. Ne32 - Plantlmóvel 19 sos taxas/serviços camareira/ FLAMENGO -Junto metrô tipo
Tel.
2552-9930/9956
6710
Melo
RUI
BARBOSA
300M2
8050 (L9007).
anos de mercado alu- Desc. p/grupo.tel.:2522-0037 apart-hotel,diárias ou meses, mo- ^7^
7403 C.16291
cessita imoveis
imóveis para
biliados com serviços, televiALCIR MOTA ALUGA
ga apartamentos por Cr.27200
suas filiais.
COPACABANA -Alugo quarto
3
2
Quartos
Quartos
temporada curta/longa COPACABANA - Apart-Hotel são,ar, geladeira, telefonia digital,
amplo, arejado, perto metrô, equiExcelente apto., living vários ambipreços,excelente ponto, Catete
todos tipos Tel.: Posto6, 76m7, sala, 2quartos, ótimos
único, para pessoas que gos- ATLÂNTICA • JBV Aluga • luxuo- ENGLISH SPOKEN
entes, sala jantar, lavabo, 4 qtos BOTAFOGO - R. Voluntários Pa- lino
condução.
Tels.:3826-0859
2275-0547 / 2244-9893 2banheiros, cozinha, mobiliado, toda
tam de morar
bem Trabalhe fora, so • frenle/mar/vistão - 160rn2
CONSULTE-NOS
armários,
copa
cozinha,
dep.,
tria,
41/801
ao
Metro,
2qtos,
(ste),
/2225-0769
junto
com
referências. T.:2256-7690
G!4rla
-salão 3 qtos • 2 bnh. sociais - co/ 2244-9695 / 9974- equipado, TV. R$1.800 menarmários deps completas,
gar. RS 4.000,00 + taxas. Tel: 2511 • sala,
sais/inclusos taxas/serviços ca- SERNAMBETIBA • Temporada Santa Teresa
8786 CJ 2217.
dep.completa
zinha
R$600,00
Para
ver
e
tratar
garagem
CLASSIQUALIFICADOS
8810/9607-4585.
MATRIZ
mareira. Tel.:2522-0037 Cr.27200 longa /curta. Aparthotel 2qtos.,
Tel.:2220-2816 /2240-6942
2516-5000 - Essa linha vende 2 p/andar - Tel.: 2548-9172 /
A QUADRA DA PRAIA - Copaca- COPACABANA • Apartamento sa- suite, boa sala, cozinha americaTEL.: 2521-8050
• Ótimo ponto, sala, ludo. Anuncie por telefone de 2548-9245 Cobertura
BOTAFOGO
bana temporada curta/longa óti- Ia, 1/2/3/4qtos.,
na,
varanda,
lateral
mar.
mobíliaADBAZE aluga
garagemou opciomos
c/utensílios, inlra-estrutura. APARTAMENTOS IPANEMA - Barão da Torre, 2qtos, cozinha, banheiro, de fren- segunda a sexta-feira para COPACABANA
e sala (1 vista mar)
Temporada curta
longa. doTel.:2540-0060
3.186/501 amplo salão, R ÍRANC !'•' l) A J ' (,U '.)
locaisquartos
te c/garagem, vista linda, todas as edições de domingo Atlântica
nobres. Diária à partir de nal.
/2294-9668
188/802,
flat.
cobertura,
Atendimentos
duplex,
C/todos
utensílios.
linda
vista
três
quartos, armários,
Tel..2539-9287 /2527- e segunda-feira até as 20h de sala
R$40.00 Tralar (21) 8547-4125
COPACABANA
mobiliado, 2 qtos, suite, piscina, R$600,00
classe A Temos outros Ipanema / C 23612
Conjugado
dois banheiros, dejantar,
1952
sexta-feira.
R$
5.500,00
+
vistaço,
Leblon.
Ligue
e
comprove
Tel.;
completas,
CLASSIQUALIFICADOS
garagem.
pendências
ABAAC Copacabana, 2547-9274/9692-2174
garagem
Plantão, local domingo, BOTAFOGO- (Ótima localização)
Tel.:2533-7222.
2516-5000 ¦ Essa linha vende CATETE - Al. con). taxas.
Ipanema, Barra. Apar1 Quarto
Conjugado
diretoria@api.adm.br apartamento impecável sala, 2
divisórias e ba- 09/17hs.
tamentos mobiliados, COPACABANA - Apartamentos ludo. Anuncie por telefone de com
LEME - Oportunidade imperdível
cozinha,
banheiro,
Tel.:
2547-7616
quartos(suite),
nheiro
R$350,00
+txs.
2 salas, 3 quartos, coz.. banheiro, IPANEMA - Alugo apto
vários tipos. Diária 1/2/3quartos, próximo praia. Ar, segunda a sexta-feira para Rua Almte. Tamandavaga.
área,
dep.empreg.
COPACABANA
R.
e
Brito
Período curto/ lon- todas as edições de domingo
dep.empreg., vaga R. Gus- Iquarto, com sala
R$40,00
/Mensal tv, mobiliado
Paulo Barreto, 71 apto 403. 90m Cordeiro, Rua Belford área.
Partir R$600,00 Diária e segunda-leira alé as 20h de ré, 66/906. Marcar vislSampaio. 760 apto 401 RS americana,
R$ 800,00. tel 2533-4757/ 2533- Roxo, sala, quarto se- tavo
R$700,00 Inf.XavIer da go.
R$45,00
Tel.
2256-3916/
22571.900.
tel.: 2533-7292/ 2533para unitaTel.:2240-0773
7292. YgreyCJ 3803
Silveira
40/313.
versitárias. Sem con/2257-3727. AvCopacaba- sexta-feira.
parados, sem armá- 4757. YgreyCJ 3803
Tel.:2521-5768 /2287- na.1708542/908.
CATETE - Al. con|ugarios,
banheiro
social
e
dominio.
3 Quartos
"1 Tel.:2267-3093 Tratar
6295/2267-6055
com divisórias e Ligue e anuncie
cozinha pequena, RS
COPACABANA - Conjugado am- Outras Localidades do
sganem@uol.com.br
<
R.GENTIL
banheiro
R$350,00
saleta, armários, coziBOTAFOGO - Alugo apartamento 350,00 Tel.: 2521-8050
DE MARICÁ -ftaxas. Rua Almte. Tasites.uol.com.br/sga- pio,
ADMINISTRAÇÃO LEBLON - 2»Quadra
nha, quarto,
banh completo ar, TV, uten- BARRA temporada
3qtos, sala dupla, cozinha. 2ba- (L033-2).
la- mandaré, 66/906. Marnem
Praia, vistão montasítios. Linda decoração Posto4, -Alugo
nheiros, dependências, garagem COPACABANA - Júlio de Castilho
PATRIMONIAL
nual.
Casa
2qtos.,
2banha. Silencioso. Recar
visita. Tel.:2240Diária R$50,00 IMês
Rua Alzira Cortes. R$1.100 35. Conjugado, fogão, armário
2523-1499
ACHOU!!! Ipanema/ Lebton/ Co- qd.praia
nhelros,
sala,
cozinha,
R$600,00
Tel.
formado,
suite, quarto,
9631-5258
/25570773
Tel.:2551-7600
embutido
Aluguel
R$350,00
Confortáveis aparta- 7378
CJ
4238
pacabana.
toda moblllada, c/área
banheiro social, cozi- Apartamento st. 3 Tel.:2239-4328 Thereza Novis
mentos, Apart-hotéis. Cobertura,
Depto.
Jurídico
de
Empresa
MultiBOTAFOGO
lazer,
churras1
Quarto
piscina,
1/2/3/4qtos. mobiliados, excelente COPACABANA - Posto6. Tempopiso
qtos. coz. dependências, reforma- COPACABANA - Rua Santa Clara nacional necessita imóveis vazios nha, lavanderia,
vg.garagem.
exigentes! Período cur- rada apto.
e sala separado, queira elétrica, salão
p/pessoas
- Largo Machado 8. Sa- CLASSIFICADOS do R$ 900.00. Visitas a partir 142/701 Conjugado, com banhei- ou mobiliados, nível gerência e di- tábuas,
to, anual. Atendemos Multinacio- reformado, quarto
Ac.fiança/depósito.
claro, arejado, junto a festas. Antecipe feria- CATETE
11:00/14:00hs
R.
Conde
de
03/09
ro,
cozinha,
inverno
retoria. Ac. outros bairros L Sul,
quarto, cozinha, banheiro, mo- JORNAL DO BRASIL Irajá, 603/502 esq. Visconde Sil- R$350,00 +taxas.jardim
nais, exectuivos. Tel: 9767-00721 praia. Outro Flamengo Proprietá- do. Tratar proprietário Ia,biliado.
R$1.500 Tel.:9639Marcar visitas.
R$500,00 Tel 2239-4328
2549-1543
ria Tel,:2551 -7878/9625-5786
va. Tel: 2247-4131 /9988-2461
Tel.:2466-4277
Tratar Tel.:2533-1309 Creci13780 N Pr' Rosangela. , 3138 CM1096
Thereza Novis

JORNAL DO BRAWL

2 Quartos
IPANEMA - Aluga-se aparlamento
206. Rua Visconde pirajá, 180 â
c/sala, 2qtos, dependências e va- '
Chaves com porteiro.
gaTratarprivativa.
Tel.:2247-1353 /254B-5652 ,
c/Jaqueline APSA R$800,00 +ta* .
xas
'
IPANEMA
Depto. Jurídico de Empresa do
Reino Unido /Portugal, necessita
imóveis vários ou mobiliados, nível
Diretoria e Vice-Presidéntia. Sigilo
absoluto. Dr* Rosângela
Tel.: 2523-1499
IPANEMA • Salão, 2quar1os, cozinha, área, banheiro empregaria,
área lazer, vaga. Edifício c/segu*
rança. R$800,00 Condomínio
R$202,00. Tenho outros. Tel. 2127421941 Teresópolis. :
LEBLON (Apto em perfeito estado) sala, 2 qtos., cozinha, banhei;
ro, área, dep. empregada e vaga,
Av. Bartolomeu Mitre, 1079 apto
503. 90m R$ 980,00. Tel.: 25334757/ 2533-7292. YgreyCJ 3803
LEBLON
Depto. Jurídico de Empresa do
Reino Unido /Portugal, necessita
imóveis vazios ou mobiliados, nível
Diretoria e Vice Presidência. Sigilo
absoluto. Dr4 Rosângela
Tel.: 2523-1499
LEBLON - R.Prof.Arthur Ramos,
Frente. Sala, 2quar1os, armários,
bantieiro grande, cozinha planejada. dependências completas.SOm2, garagem R$1.800 +taxas Tel. 2527-7178 /9996-3581
C.18451
Leblon - Brito Cordeiro Visconde de Albuquerque andar alto sacada, sala, 2qtos suite
(c/closet) armários,
coz. planejada, garatelefone
gem,
R$1.500,00 L-0015-1
Tel: 2521-8050
TIFFANIS RESIDENCE
ALCIR MOTA ALUGA
Melhor coluna, andar alto, fte, vista
mar, mobiliado. varandào. sala, 2stes,
altíssimo luxo, garagem, baixa tempo-,
rada, R$ 5.500,00 incluídas as laxas
CJ4510 Tel.: 2511-8810 / 9607-4585. •
TOP LEBLON RESIDENCE
ALCIR MOTA ALUGA
Excelente apart hotel, com total infra'
estrutura, andar alto. mobiliado, sala,"
varanda, 2qtos (ste) gar Baixa temporada RS 4.500,00 taxas incluídas
CJ4510 Tel.: 9607-4585/2511-8810.
VIEIRA SOUTO 510
ALCIR MOTA ALUGA
Andar alto, lateral, vista mar, mobiliado,
sala. 2qtos, (ste), varandào, com total
infra estrutura e lazer, excelente preço
RS 6 500,00 incluídas taxas.Tel.: 2511*
8810 / 9607-4585 CJ4510.

TV".*"""

CASA

!Qiloi)lPsti ene
B-Mi'lUlU
No

Caderno

Casa

JORNAL DO BRASIL
irsliiWini'MUlr';! Id

você

dutiqju
encontra

as

melhores

oportunidades,

e

serviços

•
•

o

Portas

Jardins

Fax:

(21)

ofertas,

seu

3 vezes ao ano
-:U\
I'i-f.li'liJv »Idj3W)^J.> \;:»if» fit* BkSV
<''**-». \Ur«t:r,
?MMmh/rf#
.k jj.
|M|^. |i !*«K/r«SV
;*•. j^»»;
i-«••'*!* •!-,|-' . »V> liwift (on .ldf...life
¦•!.!»¦.?* if
jijisx";
I
I
>
/'«'.•(•.
B.
H^SeV;
*f ^|Ki ,
Hy, '<*•««'J<
• U c ij ,»• i.<
}<
«"¦ '•'.fe;v" "'"r-.-ii.'
j. j. ps?'*
J'}"'""'
IM^^WV I ii<«idllr 7"
"»»•*> muri*
j- i ,tMtu>i'"vM>>.u,

e

•

e Janelas

os

I Jardim
Jtirilim <lill'<> Alú Brasil rrr?n\
será primeira mluz, juros e
«ilirtt
nlini <le (Irsnr *'£iiru inflarão
<t (Tjfít>ff.clf ( -tV'ir Uih. uti„ i*uu>t>* »«!>• 1 - ^-u j,i ;-.k
tiir òpinfeiidi-»!
|,-,
M wi „t>W*i~,-vri><Wi . V;ttW/.';tJ.
7<r*m:<<m*i
filn
Utn^l
Vri*ntfrNinfm„n»ri
r.f^,.
f,l-i•t<flai. (rfiKrwnm»iSA«.1
"" 'l'»«-»<l- « , mJi.
Jl UMl(|«.W,»WtiWM
"'* vv
P"'
II.vt,.
j>«»tW
<vi»
„>< ,fiuV., ,„ .t, 'J. J, „ „,KyfCl"^!^'''!'..'^^!^.,
N,| ,„,

lar.

e Piscinas

Todos

Ligue

Governos vão
prestar contas

informações

para

•

Guia

anuncie:

Ligue

(21)

4571
e

de

Serviços

Construção

domingos

2574-

riscAi ENTRA
entra EM
gm VlQOf»
vioon AMANHA
amanhA
«-eiLEI riSCAl

no

seu

3231-

•

Pisos

Jornal

8420

Televendas:

assine

0800

•

707

Decoração
•

Luminárias

do

Brasil.

/ 8459
(21)

/ 8423

2516-

5000

2000

i
w w \v.jb.com.br

JORNAL

DO

BRASIL

SÁBADO, l9 DE SETEMBRO DE 2001

3 Quartos
GENERAL ARTIGAS
-2'quadra, reformadlsslmo, salão, 3qtos.,
c/armários, sufte, cozinha, dependência,
garagem.
play, -ttaxas
Tratar
R$2.900
Tel.:2533-5159
C.17053
IPANEMA - Aluga Av.
Henrique Dumont, 148
cob. 401 duplox salão,
sala estar 3 qtos lavabo banheiro copa-coz
dep. compl. terraço
garagem m/visita
Tel.:2240-0773
IPANEMA - Brito Cordelro Vieira Souto, reformado, 200mJ salão, escritório, 3qtos,
1ste, copa-cozlnha,
deps, vgs, R$6.700,00
Temos outros L-05B5
Tel: 2521-8050
IPANEMA
Depto. Jurídico de Empresa do
Reino Unido /Portugal, necessita
imóveis vazios ou rnobiliados, nível
Diretoria e Vice Presidência. Sigilo
jbsoluto. Dr4 Rosângela
Tel.: 2523-1499
IPANEMA - R Prudente Morais. 1
3quartos(suíte), salão,
p/andar,
cozinha, dependência, 2vagas.
Vista Mar. R$3.500 Tel.: 25113383 creci 16573 Cezar Botelho
IPANEMA • Rua Nascimento Silva. 71/301. Sala, 3quartos, cozinha, banheiro, dep.empregada,
área, 1vaga. R$1.200 Tel. 22394328 Z2274-5563 Ttieresa Novis.
IPANEMA BEST - Aluga, excelente aptos vazia/mob. varanda, sla
2amb. 3qtos, suíte, armários, banheiro, lavabo, copa-coz. deps.
2garagem. Tel.:2287-G021
www.bestimoveis.cjb.net
CR.20164
LEBLON - (Quadra da praia) lindo
apartamento, ótima localização,
sala. 3 qtos (suite), vista mar,
dep.empreg., vaga RS 2.700
130m Tel.: 2533-4757/ 25337292.Ygrey CJ 3803
LEBLON - Brito Cordelro, Rita Ludolf, saIa, 3 qtos (sufte), banheiro, cozinha, armários, área dependências, play/salão festas,
garagem, R$ 1.450,00
Tel.: 2521-8050 (L2321L

JARDIM BOTÂNICO
-Brito Cordeiro R. Faro(lnfclo) apartamento
tipo casa, sala quarto
separados, arms, copa-coz, banheiro, área
R$600,00 L160-1 Tel:
2521-8050
Leblon - Brito Cordelro Visconde de Albuquerque andar alto sacada, sala, 2qtos sufte
(c/closet) armários,
coz. planejada, garatelefone
gem,
R$1.500,00 L-0015-1
Tel: 2521-8050
2 Quarto»
FONTE D/SAUDADE - Mobiliado,
completo, supor luxo, lOOm* 2
suíte, varandas, vista Lagoa
/qtos,
sauna. R$
Cristo
2.000,00 paragem,
+ taxas play,c/proprietário.
Tel.: 2538-2456.
3 Quartos
JARDIM BOTÂNICO - Pio Coma
72. Salão, 3quartos(sulle), tábuas
corridas, dependências, varandas, prédio total infra-estrutura.
Chaves portaria. Tratar
Tel.:2527-0300
LAGOA - Prédio antlFonte saudade,
§o.
quartos sala, jardim
Inverno, copa cozinha,
dependências, todo
reformado, ISOm1,
R$1350.00 Tel.:l 25305345 2«f.
4 ou mais Quartos
LAGOA - Borges de Medeiros. Living, sala jantar, lavabo, 4quartos
(suite), copa, dependências, vaTel.:2511-3383 Cf.16573 Coga.
sar Botelho.
LAGOA - Brito Cordelro 300 metros luxo salão sl jantar 04qtos (2
suftes) banheiro lavabo copa/cozinha 2 dependências 2 vagas
R$6.000,00 + taxas
L0512Tel.: 2521-8050.
LAGOA - Fonte da Saudade. Rua
s/saída, 300mz, vista lagoa e
Corcovado, 1 p/andar, salão,
4qtos (2suítes c/armários), copacozinha. 2dependôncias. 2vagas,
piscina, sauna, moplay-ground,
biliado ou não. R$6.000 Informações Tel.:2239-2092/ 9985-6982
^ R. GENTIL \
ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL
2523-1499
CJ 4238
Depto. Jurídico de Empresa
Multinacional necessita imóveis vazios ou rnobiliados, n(vel gerência e diretoria. Ac.
outros bairros Z. Sul.
Di' Rosangela
/
\
Cobertura

ALTO BOAVISTA - Brlto Cordeiro, tranqüila
cada duplex fino acabamento, varandas, 03
W
quartos (sufte master),
armários, segurança,
telefone, R$ 2.100,00
2521-8050 APARTAMENTOS
Tel.:
(L0564).
4 ou mal» Quarto»
?
2 Quarto»
fAi^iíawiaiiin^êa- TIJUCA - EMACI Aluga Casa tri• Alugo apto 102 Rua
TAQUARA
lerraco. Rua São Vicen-I plex,
João Manoel, 215. SaIgjj^
te, 100. 2salas, 4quartos, armá- Ia,Brigadeiro
2qts, cozinha, banheiro, vaga
rios, 4banheiros, copa, garage. laragem.
Chaves local.
Tratar Tel.:2262-6767
|
el.:2220-9794 /9963-4879
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BARRA - Brito Cordelro Estrela Mar sacada
sala 3 qtos (sufte) banheiro cozinha armários bllndex dependências Infraestrutura
2 vagas R$ 800,00
L292Tel.: 2521-8050.
BARRA DA TIJUCA
-Empresa de grande
porte Instalada na renecessita de
móveis para diretores
Íllão,
e funcionários. Locacão e departamento
furídlco. Tel.: 25218050. Sr. Cordeiro.
JARDIM OCEÂNICO - Quase esAv.Sernambetlba, visla
quina
mar, salão, varandão, 3auartos,
suite, hidromassagem, lavabo,
dependência empregada, 2garaTratar local. Tel.:2493-1607
gens.
Creci22642

SÁO CONRADO ¦ Manão 700m',
vista deslumbrante mar/montanha, salões, sala jogos, 5quartos(suite master), piscina, sauna,
excelente estado. R$10.000
Tel.:2512-2135 /2259-4G45 Crecl18907

NOVO LBLON-BARRA
Aluga-se Edifício
Mlchelozo, apto 1.107 ¦
Bala -, Squartos sendo
1 suite completa - telelone - banheiro social e
avabo - varanda - cozInha completa com armárlos, geladeira e etc,
área de serviço - dependAncias de empregada com armário
cama e banheiro e 2
vagas na garagem.
Totalmente reformado,
pintura nova, spots em
Iodas as dependências
lâmpadas
com
econômicas - chaves
com porteiro - Rua
Guimarães Rosa, 203 ¦
Tratar pelo Tel.:3084
1744 (Sra.Tania)

2 Quarto»
GRAJAU - Al. apt9 c/sl
2 qtos c/sl. 3 qtos aluauel R$350,00 e
R$430,00 Rua Canavieiras,222 chaves
com porteiro tel.:
2240-0773.
MARACANÃ • Rua Ibituruna. Aludependências comgo 2quartos,
vaga. R$390,00 +laxas,
pletas,
Tel.:2284-4496 /9614-3484
TIJUCA - (Excelente aparlamento) apto pedeito estado, sala, 2
varandas, dep.emqtos.(sulte),
e vaga R$ 600,00 80m. R.
preg.
Luiz Gama, 20 apto 302. tel.:
2533-4757/ 2533-7292. Ygrey CJ
3803
TIJUCA - Brito Cordelro, Moraes Silva, ótimo varandlnha, 02
quartos (sufte), cozinha, dependencias,
semi-moblliado, Infraestrutura, 02 vagas,
RS 700,00 Tel.: 25218050 (L6005-2).
TIJUCA - EMACI Aluga Rua Conda Bonfim,107 apt":302. Sala,
2quartos (suite), armários, dependências completas, garage.
R$650.00 Tratar Tel.:2262-6767
TIJUCA - EMACI Aluga Rua Marise e Barros.372/ apt®:803. Sala,
2quartos, armários, dependôncias. R$600,00 +taxas Chaves
porteiro. Tratar Tel.:2262-6767
TIJUCA - ORIAL aluga: R.Gal.Roca, 194/101 sala 2qtos, dependência empregada, área, vaga.
R$600,00 Tel: 2233-3522 /22831587 /7838-1893
3 Quartos
GRAJAU - R$750,00
alugo apto, térreo,
3qtos, sala, cozinha
grande, dependências. Rua Savlana
193/101 Ver e Tratar
Tel.:2571 -0761 creci.3050
TIJUCA • (Única oportunidade)
excelente apartamento, 3 salas, 3
dep.empreg., armário emqtos.,
bulido e vaga. R. Prof. Lafaiete
Cortês 105 apto. 302. 95 m R$
600,00. tel.: 2533-4757/ 25337292. Ygrey CJ 3803
TIJUCA - EMACI Aluga Rua Haddock Lobo, 143 apt.302. Frente,
salão. 3quartos. 2banheiros, cocompletas, gapa, dependências
ragem. R$600,00 ftaxas. Tratar
Tel.2262-6767
TIJUCA - Largo Segunda-feira
Novol sala, 3qtos. dependências,
varanda, garagem, piso frio, armário, Rua Conde de Bonfim
22/102. Chaves porteiro!
Tel.:2224-3010
TIJUCA • Rua Dr.Satamini
292/101 Sala, 3quartos, lavabo.
banheiro, cozinha, deps.completas. grande área, armários embutidos, garagem. R$700,00 P/ver e
tratar Tel.:2220-5086
TIJUCA - Rua Dr.Satamini
292/101. Sala, 3quartos, lavabo,
banheiro, cozinha, deps.completas, grande área, armários embutidos, garagem. R$700,00 P/ver e
tratar Tel.:2220-5086

4 ou mais Quartos
AV. SERNAMBETIBA
-Confortável, frontal
mar, varanda, salão,
sala tv, quartos c/armárlos, ar condicionados, 2dependênclas,
área serviço, 4garagens. R$2.800 Proprietário Tel.=2439-3831
A V. SERNAMBETIBA
-Impecável! frontal
mar, varandão, salão,
sala tv, quartos, armários, ar-condiclonados, dependências,
área serviço, 4garagens. R$3.300 Proprietárlo Costa Tel.:24391854
BARRA DA TIJUCA - Sernambetiba, Acquabela, frontal Mar. Varandáo, 4quar1os(2suítes), armários, salão granito, copa-coz.planejada, garagens, infra-eslrura.
R$3.000 +taxas Tel.:2527-7178
/9996-3581 C. 18451
RECREIO - Alugo luxuoso, sofisticado,
novo, junto praia. Varandão, salão, lavabo,
4qtos„ sufte, banheiros sociais, copa-cozlnha planejada, dependêncla, 3garagens.
Tel.:2275-1418 CJ2768
sAo CONRADO BEST • aluga
exc. apto, luxo, vista mar, varandão, 2salas, 4qtos(2stes), armários, 2banhs, lavabo copa-cozinha, 2deps,2gars Tel.:2287-6821
svww.bestimoveis.cjb.net
CR.20164
Cobertura
BARRA - Brito Cordelro Costabella, linda
cobertura duplex, 02
salas, varanda, 02
quartos (sufte), muiios
armários, terração, 4
vagas, telefone, RS
1.800,00 Tel.: 25218050 (L0534).
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ACHEI

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS
2 Quarto»
HIGIENÓPOLIS - Aluga sala 2 quartos cozinha banheiro área.
Rua Frederico de Albuquerque, 132/202.
Chaves no 121.
Tel.:2240-0773
¦EH
|
|

REGIÃO
DOS LAGOS
CASAS
4 ou mais Quarto»
ARARUAMA • Pontinha alugo ótima casa 6 quartos, piscina churrasquelra, caseiro, mobiliada, pomar, bastante água. Excelente localização Tel.: 2247-4419/ 2671966.
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REGIÃO
SERRANA

CASAS
Rlaehimk)
3 Quarto»
nmmmSm TERESÓPOLIS • Alugo casa
Granja Cornary, linda vista, junto
clube. 3quar1os, 2salas. R$900,00
Tel.:2236-5557 /2642-3589
SdiwSSL /9322-0264
TERESÓPOLIS - Jardim Tobojara. Lugar tranqüilo. Alugo exceAPARTAMENTOS lente casa sala, 3qtos, 3banheiros, varanda, garagem. Tel.:212642-5142/9974-6220
Conjugado
•
ENGENHO DE DENTRO Alugo
TERRENOS
conjugado. Rua Pernambuco, aluR$220,00 (fiador). Tratar NOVA FRIBURGO • Oportunidaguel
Tel 2235-5580
de única terreno plano, pronto para uso. R. Felipe Camarão,
2 Quartos
529/541/563/565
577- Parque
• Nova efriburgo
5000m
ENGENHO NOVO - Reformado Saudade
R$
1.500
.
Tel.:
2533-4757/
churrasqueira,
sala,
recentemente
2 qtos., cozinha, dep. empregada, 2533-7292. Ygrey CJ 3803
garagem. R. Grão Pará. 140
play.
apto 303 78m? RS 450,00. Tel.:
2533-7292/ 2533-4757. Ygrey CJ APARTAMENTOS
3803
3 Quartos
3 Quartos
¦ Agriões. Ita
MEIER - R. Coração de Maria, TERESÓPOLIS
Excelente apto sala, 3qtos,
72/604 bl.2 sla. 3quartos bom sui- ção
1
suite,
varandas
ampla copa-cote, deps. vaga R$600,00 +taxas zinha, banh.empregada,
prédio
Chaves local. Tratar 2533-1309 sauna.
salão-jopisc.aquecida, escritura
Creci13780
2garagens
gos,
Tel.:2642-5142/9974-6220

CASCADURA • ORIAL aluga: Loa B. Rua Ernanl Cardoso, 72.
28alões, 2saleta8, 2banhelros.
R$1.500 Tel.: 2233-3522 /22B31587/7838-1893
COPACABANA LOJA • RS 280.00
Figueiredo Magalhães,
galeria
870 Loja 'N' 20,OOm, chaves loja
T Araújo Tel.: 2252-1907/ 22246022. Sérgio Castro Imóveis, rol.
101
GLÓRIA (Excelente Ponto) loja
frente rua c/banh., carência 2m.
R. Conde de Lages, 44 Lj, B R$
518,00 s/vg/ R$618,00 c/vg. Lola
aleria c/banh. carência 2m. R. do
liachuelo, 333 L|. 11 RS 237,00.
Tel.: 2533-4757/ 2533-7292.
Yurey. CJ 3803
IPANEMA (Ótima localização) excelente box com jirau. R. Visconde de Pirajá, 630 box 11, esquina
com Av. Henrique Dumont. 20m
RS 498,00. Tel.: 2533-4757/
2533-7292. Ygrey CJ 3803
JARDIM BOTÂNICO - Imóvel téfreo 100m* com alvará ex Clinica
Ortopédica, veterinária. Rua Jardim Botânico R$ 1.600 Sérgio
Castro Imóveis, tel.: 2224-6022
ref.: 225
JARDIM BOTÔNICO
-605 loja d 70m2 fundos, 2andare», 70m2
c/1 +- 200m!,.excelente ponto p/banco academla, material construção etc. H.comerciai Tel.:2533-4502
LOJA/BOTAFOGO • (Ótima locallzação) frente de rua, excelente
espaço. R. Arnaldo Quintela, 50.
90m RS 1.500. Tel.: 2533-4757/
2533-7292. Ygrey CJ 3803
MÉIER LOJA - 30rn* Magalhães
Couto, 83-B local movimentado
R$ 900,00. Chaves Dias da Cruz,
308. inf. Sérgio Castro Imóveis.
Tel.: 2224-6022/2509-0717
MÉIER LOJA • Recém reformada
vitrificada 75m* +
piso cerâmicaestoque,
75m* para
quase esquina da Dias da Cruz R$ 2.000 .
Sérgio Castro Imóveis. Tel.:
2224-6022
Cruz
MÉIER LOJAS
• 400m*Dias- da600m2
200m2
•800ml, junto estacionamento
chaves Cícero n9 308. Sérgio
Castro Imóveis. Tel.: 2224-6022/
2252-1907
MÉIER LOJÃO - (260mí lérieo ?
31 Sm21* piso) Dias da cruz junto
estacionamento rotativo chaves
no 308 Sérgio Castro Imóveis.
Tel.: 2224-6022

A EMPRESA QUE RESOLVE.
ADMINISTRAÇÃO, corretagem
COMPRA E VENDA
ADVOCACIA, AVALIAÇÕES
PABX: 2224-6022
| 52 ANOS OE TRADIÇÃO |
TIJUCA - Melhor ponto comercial,
300mts, Irente 9,50mts, vazia,
ramo, vizinha Banco luqualquer
vas e R$10.000, mensais Gélio
c-449 Tel.:9911-5405 /2522-5405
TIJUCA/VILA ISABEL - R. Had
dock Lobo, 200 IjK, loja galeria
c/banh., carência 2m R$ 270,00.
R Mendes Tavares, 35 lj E excelente loja frente rua carência 2m
R$ 328,00. Tel.: 2533-4757/
2533-7292. Ygrey CJ 3803
ÓTIMAS LOJAS - Copacabana/Laranjeiras Lojas galeria
c/banh., excel. local, carência 2m.
R. Barata Ribeiro. 302 lj 09. R.
das Laranjeiras, 103 lj L. R$
498,00/ R$ 288,00. Tel.: 25334757/ 2533-7292. Ygrey CJ 3803

BARRA - Centro Empreaarlal Barrashopilng.
1'locação,
i0m», luxuoso, soflatlcado, recepçío +4saIas, 2banhelros, copa,
2garagens, estacionamento, total Infra-estrutura. Informações
Tel.:2275-141B CJ2768
BARRA DA TIJUCA • ORIAL aluSala comercial c/banhelro e
ga:
vaga. Rua Olegário Maciel,
231/215. R$000,00 Tel.: 22333522/2283-1587/7838-1893
BARRA DA TIJUCA • ORIAL aluga: Sala comercial c/banhelro. Av.
Américas, 1917 sala 228.
R$450,00 Tel.: 2233-3522 Z22831587/7838-1893
BARRA DA TIJUCA
Alugo cobertura comercial
I.OOOm2
(800cobertos),piso.
unlco, Av. das Amérlcas, condomínio barato. Tratar Tel.:24B44575 (horário comerciai)
BOTAFOGO -Torre Rio Sul. Excelente sala, 230m2, visla deslumbrante, acarpetada, divisórias,
banheiros, copa,recepção, ar centrai, 5vagas. Perfillmóveis
R$13.000 Tel.:2294-9899 CJ
467B(P-2)
CENTRO - 2salas comerclals, 2banhelros,
reformada, acarpetanovo.
da, tudo
R$350,00 -ftaxas.
Tel.:2253-5170
CENTRO - Aluga-se
edifício Stos Dumond,
conjunto, 9 salas, 3
banheiros, cozinha,
luxuosamente instalada, vista deslumbrante, 2vgas garagem,
Rua St* Luzia 65f, 29'
contato Tel.:2220-7166
Kátla das 10:00 »s
14:00h
CENTRO • EDIFÍCIO SLOPER
Imóvel em estilo clássico, localizaadministração
ção privilegiada,
03<trôs) elevadores, corprópria,
redores amplos, asseio, conforto
e segurança.Alugamos excelenles conjuntos c/28, 70,165, 180 e
240m2, prédio situado a 100mts.
metrô na Rua Uruguaiana. Tratar
p/tels.:2221-4975 /3852-0996
/9666-8601 Sr.Macedo
aprsitimaQuol.com.br
CENTRO - Evasmo
Braga,277. As 3 melhores salas conjugadas do corredor do
Juntas
Fórum.
R$400,00 p/sala, sepaR$450,00 p/sala.
limo estado, banheiSdas
ro decorado. Excelente apresentação, frente elevador. IPTU
tcondomlnlo
R$200,00 p/sala. Qualquer hora Tel.:22554993 /2236-5597 Iara
CENTRO - Excelente sala comerciai Av. Treze de Maio, 33 sala
3102, próx. ao BNDES Petrobrás.
50m* R$ 300,00. Tel.: 25337292/ 2533-4757. Ygrey CJ 3803
CENTRO - JBV Aluga - excelente
salas• comerciais • 80m2
grupo
-13 de 3Maio
totalmente reformadas - um luxo - R$ 600,00 • Tel.
2548-9172/2548-9245
CENTRO • Pres.Vargas, 417/
189andar, esquina Rio Branco.
3conjuntos de 2, 4 e Isala.
R$300,00 4taxas(cada). Tudo novo. Chaves porteiro. Tel.:22473882
CENTRO • Rua Assembléia andar
exclusivo alugo R$ 1.700 aprox.
180m? junto ao Fórum, próximo a
Menezes Cortes. Visitas
garagem
Sr. Wilton. Tel.: 2252-1907/
2242-8945
CENTRO - Rua México, 148 grusala 18m*, com
posala904.deAluga-se
espera, banheiro.
R$280,00 +taxas. Tel.:2539-3920
/2262-8891
CENTRO - Sobreloja 170m2 c
salas Aluga-se Edifício exclusivamente comercial. R.Joaquim Silva
11. Chaves portaria Tel.:22527669 /9978-2134/2242-5837 Jayme Duarle Cia lida Cj 668
CENTRO -Aluga-se a
R.TeofIlo Otoni 123,
melo andar no 38 e
8°pavimentos e andar
corrido no 75pavimento. Vaga garagem opcional.Tratar
Tel.:2233-11B7

EPITACI0 PESSOA
FONTE DA SAUDADE
ALCIR MOTA ALUGA - Excelente
LEBLON
cobertura duplex, salão, 5 qtos (2
Depto. Jurídico de Empresa do stes), vistão Lagoa/ verde, piscina,
Reino Unido /Portugal, necessita terraço. 2 vgs. RS 5.000.00 + taxas
imóveis vazios ou rnobiliados, nível Tel.: 2511-8810 / 9607-4585 Cj
Diretoria e Vice Presidência. Sigilo 4510
absoluto. Dr* Rosângela
FONTE DA SAUDADE
Tel.: 2523-1499
300M! VISTA MARAVILHOSA
ALCIR MOTA ALUGA - Excelente
NASCIMENTO SILVA cobeitura, living vários amb., sala de
4 stes, lavabo, copa
jantar, varandòes,infraestrutura,
TRECHO NOBRE
terraço, 2
total
ALCIR MOTA ALUGA cozinha,
taxas. Tel .
RS
vgs,
6000,00
esc.
3 andar, íte, todo reformado, living, 2511-8810/9861-6343 CJ+ 4510.
lavabo, 3qtos (ste), armários, copa
cozinha, gar, avaliamos R$ 2.800,00
f taxas Tel.: 9607-4585 2511-8810
CJ4510.
Colégio ~ aBfiüüll
'
"
<
?
Irqji r - ~
SALAS
R.GENTIL
Tijuca
Barra
da
VIcMtedrCamiho
ADMINISTRAÇÃO
ABOLIÇAO • Alugo Rua Da AboliGrumarl
Vila Cosmos
PATRIMONIAL
sala comercial. Tratar
ção,
2523-1499
95SS
Tel.:2235-5580
CJ 4238
Recreio
Vista Àlsflr*mm
CASAS
Depto. Jurídico de Empresa MultiASSEMBLÉIA 15 -Alu
nacional necessita imóveis vazios S8o Conrado
COMERCIAL ga-se andar corrido,
ou rnobiliados, nível gerência e dicontato Tel.:2513-0629
4 ou mais Quartos
APARTAMENTOS
retoria. Ac. outros bairros L Sul.
Falar com Rosandro
CASAS
APARTAMENTOS
ou Vera
Pr"
Rosangela.
JACSON FIGUEIREDO
/
N
2 Quartos
LOJAS
ALCIR
MOTA
ALUGA
2
Quartos
AV. RIO BRANCO - 99
4 ou mais Quartos
Conjugado
KOSMOS - Três ótimos
andar reVista panorâmica, mar e verde, exce- VILA ISABEL - R Barão de Coteji- VILA
• (Imperdível) loja 17a, aluga-se
CASCADURA
cozisala,
2
apartamentos
qtos.,
lente mansão, living, vários amb,, pe, 250 casa 3 /101. Sala, 2quar- nha, banheiro, área. R. Imbiaça, de rua cJ banheiro e jirau. R. Ner- formado c/ar central
contato
Tel.:2513-0629
lavabo,
4
stes,
copa
covarandão,
esc,
banheiro, cozinha, deps em- 57/102,201 e 202 fundos. 60m? vai de Gouveia, 363 Ij. R R$ Falar com Rosandro
IPANEMA
BRITO
zinha, jardim, piscina, R$ 12.000,00 + tos,
R$550,00 Para ver e tra- R$ 240,00/290,00. Tel.: 2533 488.00. 30m Tel.: 2533-4757/ ou Vera
pregada.
Depto. Jurídico de Empresa do
Tel
9607-4585.
:
2511-8810
taxas
7292/ 2533-4757. Ygrey CJ 3803 2533-7292. Ygrey- CJ 3803
tarTel.:2220-5086
/
Reino Unido /Portugal, necessita
&
imóveis vazios ou rnobiliados, nível
Diretoria e Vice Presidência. Sigilo
CORDEIRO
absoluto. Dr4 Rosângela
Especializada em loTel.: 2523-1499
cagoos para emprecações
Regulamento da promoção
IPANEMA - Vista Mar Quadra sas multinacionais e
Paul Redlern 23/101. Mo- estrangeiros. Neprdia.R
bilíado ou não, anual/temporada cessita imoveis
imóveis para
"JORNAL
Salão. 4quartos(suíte), 2vagas suas filiais.
RS5.000 c/taxas inclusas. ProDO BRASIL 110 ANOS"
prietário Tel. 2437-6806 /2497- ENGLISH SPOKEN
3879
CONSULTE-NOS
Esta promoção cultural é exclusiva para os titulares e dependentes de assinaturas
IPANEMA - Area nobre. 1 p/andar,
mobiliadíssimo, equipadíssimo.
visla mar/ lagoa, salão, varnndão.
ativas do Jornal do Brasil, com pagamentos em dia.
4qüartos (suíte), banheiro, depen"Jornal do Brasil 110 anos" será enviada
ciências, garagens, 200m2
TEL.: 2521-8050
A mala-direta da promoção
para
Tel.:2545-5070 /3816-3385 Cre- R FRANCISCO SA (,» 707
cl 11624
assinaturas efetuadas até o dia 15/8/2001.
COPACABANA
Só serão aceitos cupons originais, totalmente preenchidos, enviados pelos
LEBLON
Depto. Jurídico de Empresa do
1 Quarto
Correios e postados até o dia 8/9/2001.
Reino Unido /Portugal, necessita
imóveis vazios ou rnobiliados, nível BARRA - ADBAZE aluga apart
Cada assinante só poderá participar com uma única frase por assinatura.
Diretoria e Vice Presidência. Sigilo mobiliado Alceu Amoroso Lima.
absoluto. Dr4 Rosângela
65/1204 sala. quarto, garagem,
O resultado será publicado nos Classificados do Jornal do Brasil do dia 30/9/2001.
telefone, piscina, delronte Extra
; Tel.: 2523-1499
chaves administração tratai
Tel.:2533*7222.
A premiação é pessoal e intransferível.
LEBLON BEST - aluga exc.aplo,
luxo, (rente mar, varanda, 2salas,
2 Quartos
Cada vencedor terá, a partir da data de publicação do resultado, 90 dias para
4qtos(suite), armários, escritório,
banheiro, lavabo, copa-coz., de- APART-HOTEL SERNAMBETIBA
"Rio
2garagem
péndencias,
Hotel-Residence", vista
reclamar o seu prêmio.
Te|.:2287-6821 www bestimo- -aberta mar.
avarandado. 2suítes,
veiscjb.net CR.20164
todo
montado,
maraviA promoção não é válida para funcionários do Jornal do Brasil e seus respectivos
garagem,
lhoso! "Funcionando impecávelCobertura
mente" R$1.400 +taxas
familiares.
Tel.:991 1-7900 /2257-9375
IPANEMA - Alugo co- Cr. 16322
Esta promoção é de caráter recreativo e cultural, conforme item II, do artigo 3, da
bertura panorâmica,
- Brito Cordelcom 1 quarto e sala BARRA
ro
do Sol, exceLei 5.768, de 20/12/71, e não possui vínculo de compra.
americana. Pode ter lenteRosa
varanda, sala, 02
animal de estimação.
As frases serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por profissionais
qtos (suite), banheiro,
Tratar Tel.:2267-3093
cozinha, mobiliado,
equipado, telefone,
de destaque do Jornal do Brasil.
vagas, RS 1.200,00
10 (dez) assinantes serão premiados com 2 (duas) passagens aéreas de ida e
L303-1 Tel.: 2521-8050.
?
BARRA - Brito Cordelvolta, em classe econômica, para qualquer cidade brasileira que esteja entre os
OávèlisS33SSSà»«.; ro Rosa do Sol, excelente varanda, sala,
destinos oferecidos pela companhia aérea Transbrasil, incluindo as despesas
Jardim Botânico 2qtos(ste),
banheiro,
referentes à taxas de embarque.
cozinha, mobiliado,
equipado, telefone,
As despesas extras correrão por conta dos vencedores.
vagas. R$1.200,00
L303-1 Tel: 2521-8050
O Jornal do Brasil providenciará a emissão das respectivas passagens aéreas,
APARTAMENTOS BARRA - Pontôes. Edilício Pedra
Negra. Apartamento 1.212. Sala
em L, 2quartos, telefone,ótimo esque terão validade de 1 (um) ano a partir da data de emissão das mesmas, não
Conjugado
tado. piscina, sauna, lavanderia,
sendo endossáveis, nem dando direito a ressarcimento pecuniário, no caso de não
vaga. R$550.00 Tel.:2239-0158
GÁVEA - Brito Cordel- /2274-2650
utilização no período estabelecido.
ro, frente Puc, exce- BARRA DA TIJUCA -ORIAL alulente varanda, sala, ga:Av Prot. Fausto Moreira,
As reservas das passagens deverão ser solicitadas pelos vencedores e estarão
separados,
sequarto
150/307 Condomínio Barrasul.
mi mobiliado, armá- Sala.
2quar1os, cozinha,banheiro,
sujeitas a confirmação, de acordo com a disponibilidade em vôos da companhia
rios, cozinha, área, de- vaga garagem, linha telefônica.
Tel. 2233-3522 /2283pendência, garagem, R$450.00
aérea.
RS 900,00 Tel.: 2521- 1587 /7838-1893
8050 (L158-1).
BARRAMARES • 24'andar, frente
Os participantes desta promoção, desde já, autorizam a utilização de seu nome,
mar, sol/manhã, pintado, sinteca1 Quarto
do, varandão, 2quar1os (sufte), arimagem,
bem como cedem a título gratuito os direitos autorais referentes às suas
mários. deps, garagem. C/mobilia
Gávea - Brito Cordeiro R$1.500 +taxas
(S/mobilia
obras,
fte Puc excelente va- R$1.200) Tel. 2257-9375/9911permitindo a publicação destas, no Jornal do Brasil por ocasião da
randa, sala quarto se- 7900 Cr. 16322
divulgação do resultado do concurso.
parados semi mobilia- COPACABANA - AV. Atlântica
do armários, cozinha, Edifício Chopin. linda vista, salão
O assinante, ao participar desta promoção, tem pleno conhecimento de que os
área dependências ga- dois amplos quartos, c/armarios,
dependências empregada,
ragem
R$900,00 duas
seus
dados passarão a integrar o cadastro (listagem) da JB Comercial S.A., para
sauna. garagem. Ver tratar.
L158-1 Tel: 2521-8050
Tel.:2533-7222.
contatos
posteriores. Tais dados poderão ser divulgados a terceiros, pela JB
JARDIM BOTÂNICO
3 Quartos
-Brito Cordeiro, Rua
Comercial S.A., de forma gratuita ou onerosa. Estes dados poderão ser utilizados
Faro, infcio aparta3qtos, suíte, varanda,
mento tipo casa, sala, BARRA - telefone,
por terceiros, principalmente para envio de correspondências ou contato para a
garagem,
jarquarto separados, ar- armários,
dins.
R$650,Ou
piscina,
play,
venda
de produtos e/ou serviços.
márlos, cop/coz. ba- ? R$320,00 condomínio. Marcello
nheiro, área, RS 600,00 Almeida Consultoria Imobiliária
Tel.: 2521-8050 (L160- Tel. .2236-4658 /9609-2225 Cre1>-,
ci.9693

CENTRO- (Oportunidade única)
comercial em perfeito estado,
excelente
mobiliada,ar e frigobar,
local. R. Franklin Roosevelt, 39
sala 913. 31m R$ 400,00. lei.:
2533-4757/ 2533-7292. Ygrey CJ
3803
COPACABANA - 435
sala com prédio misto
serve escritório - consultório - residência
R$ 350,00 mais taxas
Plantlmóvel Tel.:
2275-0547 - 9974-8786
2244-9893 2244-9695
CJ-2217.
COPACABANA - ORIAL aluga:
Sala comercial c/banheiro. R.Visconde Pirajá, 303/75. R$550,00
Tel.: 2233-3522 /2283-1587
/7838-1893
CORAÇÃO DO MÉIER • Excelentes salas 502 a 509. Rua Constança Barbosa, 188/ 59 andar. R$
350,00 c/vg - R$ 300,00 s/vg. Tel.:
2533-72921 2533-4757. Ygrey CJ
3803
GLORIA - Rua do Russei. Andar corrido,
lOOm1, 4salões, banhelros, cozinha, recepçio. Vendo ou aluR$800,00 -ftaxas.
[o.
'ontoplanta CJ666
Tel.:3813-6539 /97479757
MADUREIRA (Ótima oportunidade) Polo I sala comercial c/banh.,
ótima localização, perleito estado.
Estrada do Portela, 99 sala 714.
20m c/carencia de 1mesR$
350,00. Tel.: 2533-4757/ 25337292. Ygrey CJ 3803
MÉIER (Excelente salas) Sala comercial com banheiro e vaga. Ótima localização. R. Constança
Bartwsa, 188 sl, 305 e 306 R$
300,00 (cada). Tel.: 2533-4757/
2533-7292. Ygrey. CJ 3803

A EMPRESA QUE RESOLVE.
AOMMSTRAÇAO, CORRETAGEM
COMPRA E VENDA
ADVOCACIA, AVALIAÇÕES
PABX: 2224-6022
IjhamosdetradijAoJ
TIJUCA - (Ótima oportunidade)
Excelente sala comercial em ótima localização. Praça Saens pena, 45 sala 704. 27m R$
380,00.c/carencia de 1mes Tel.:
2533-4757/ 2533-7292. Ygrey. CJ
3803
TIJUCA • (Perfeito imóvel) box em
estado com banheiro e jiperfeito
rau. R. Uruguai, 194 box 25 R$
218,00 20m. Tel.: 2533-4757/
2533-7292. Ygrey. CJ 3803
TIJUCA - Al. sala comercial com ante sala
banheiro e quitinete
frente R$450,00 Rua
Gai. Roca, 913 sala
704.Tel.:2240-0773
TIJUCA - Aluga-se sa
Ia 805, frente, 40m*,
Rua Haddock Lobo,
369. Ver local com
Norma na administraão. Tel.:2493-0125
!434-8017 Raul.

TIJUCA • EMACI Aluga Rua Conde Bonfim,44 8ala:1.602.Próximc£
metrô São Francisco Xavier, com*
32m', banheiro. R$300,00 +lai;*
xas. Chaves porteiro. Tratar'
Tel.:2262-6707
TIJUCA * Saens Pena. sala, c/dl- j
visórias, pronto uso. Qualquer ati-,
vidadel Conde de Bonfim^
370/710. R$350,00 Chaves portelrolTel.:2224-3010

mm
R. do Carmo, 09/9*
www.yBwy.com.bf
GARAGEM
GARAGEM - Centro edifício Menezes Cortes 119 andar R$320,00.
Tratar Tel.:2508-6907 .«
VAGA DE GARAGEM (Única»
oportunidade) vaga de garagem,j
ótima localização. Perto do Fo-h
rum, centro do centro. Ed.gara*4
Menezes cortês V vaga 21ÍJ
gem
R$ 150,00. Tel.: 2533-4757/C
2533-7292. Ygrey CJ 3803
n
«
prCdios
COMERCIAI»
BOTAFOGO - Paulino Fernandes
(junto Voluntários), casarão, dusalões, 5 qts, (restaurante,,
plex,
clinica, escritório). R$ 2.000,00 -f#
taxas. Plantão local domingo,'
09/17hs. Tel.: 2547-7616. APf
CJ1550.
GALPÃO
BONSUCESSO - Gal->
pão Avenida Itaoca'
1585 1500m> área
construída -fárea estacionamento -fescritó-'
rio, vestiário, etc. Agora preço especial.»
R$7.500 Visitas no lo-,
cal. Tratar com proprietário Tel.: 21»26432288 a
SULACAP • Estrada Catonho.C
1908, lote-35, próximo Rancho„
Morangas. Galpão semi-aberto,
coberto, piso cimento, 350m',%
R$1.000 +taxas. Chaves locaf)
Flávio Tel.:2262-3774 '

INDUSTRIA GESSI LEVER -Uda,,
CGC 61.068.276/0194-68 Extra- \
vio. Comunicamos o extravio das1
notas fiscais 128180 a 182 em3
27/08/01 destinadas a Casas^
Guanabara. RJ
• I

JUÍZO DE DIREITO DA 01a VARA ClVEL DA
COMARCA DA CAPITAL
(Av. Erasmo Braga, 115, sala 302 corredor D)
Edital de 14 o 2' Praça o Intimação, com o prazo de 05 dias,
extraído dos autos da Ação de RITO SUMÁRIO movida
por CONDOMÍNIO 00 EDIFÍCIO SILENO contra STRAUSS
AUGUSTO DE ASSIS WALTEH, procosso n196.001.0497384, passado na forma abaixo:
0 (A) Doutorlal FLÁVIA ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO,
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER, a quaisquer interessados, especialmente a STRAUSS AUGUSTO DE ASSIS
WALTER e a ex-cônjuge HELENA AGUIAR DE OLIVEIRA, que
no dia 12/09/2001 às 15:40 hs., no Átrio do Fórum da Capital
na Av. Erasmo Braga, 115, térreo, hall dos elevadores, CentroRJ, pelo Leiloeiro Público Oficial LUIZ TEN0RI0 DE PAULA,
com escritório na Av. Almte. Barroso, 90 - Grupo 1103 - CenIro, telefonos 2524-0545 o 2220-4217, ocimü da avaliação de
RS 190.000,00 (cento e noventa mil Reais), será leiloado o bem
descrito e avaliado às fls. 118, constituído(s) de: APARTAMENTO Cob. 01 ò Rua Dois de Dezembro, n8 62, com direito a uma
vaga de garagem e correspondente fração de 50/1000 do
respectivo terreno, na freguesia da Glória, Catete, em frente
ao Museu do Telefone, próximo ao Largo do Machado. 0 Edifício Sileno é um prédio exclusivamente residencial, com 10
pavimentos, mais uma cobertura, no total de 61 apartamentos,
02 elevadores, fachada em pastilhas, sobre pllotis, portaria
comum, e idade aparente de 40 anos. 0 apartamento, com
acesso através de escada, é basicamente formado: Hall de entrada com piso em granito, 04 quartos, sondo 02 suítes, sala,
varanda, área de serviço o cozinha, onde predomina o piso
em lajota de cerâmica. 0 terreno mede na totalidade: 17,10m
do frente, 14,90m. do fundos, em linha quebrada, composta
do seguimentos em reta de 1 i,30m., mais 3,60m. confrontando com a casa VII da Vila 247 da rua do Catete, 54,40m. pelo
lado direito confrontando com o n9 257 da rua do Catete e casas I à V da Rua Dois de Dezembro, 70 e com o prédio n® 66
da mesma rua, e 52,30m. pelo lado esquerdo confrontando
com o nB 58. Matriculado no 9' Ofício de R.G.I., sob o n®
28.871. Inscrição n» 0395580-4, C.L. n» 06970-8. Consta na
certidão do R.G.I. Penhora da 11 Vara do Trabalho RT 2463/90
requerida por TERCIA ESTELA SANTOS contra TANDEN COMUNICAÇOES LTDA. As certidões de que trata o Art. 229 Inciso VI da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da
Justiça/RJ soráo lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. E
náo havendo licitantes no 1° Pregão, fica desde já designada
a dato de 25/09/2001, no mesmo horário e local, para venda
em 2* Praça, pela melhor oferta, independente da avaliação.
Edital na íntegra no Fórum, ficando o executado intimado da
hasta pública, se náo for encontrado pelo Oficial de Justiça,
suprida exigência contida no Parágrafo 5® do art. 687 do CPC.
Arrematação à vista ou a prazo de trés dias mediante caução
idônea, 5% de comissão do Leiloeiro, 0,25% de ISS e Custas
de Cartório de 1% ató o limite máximo permitido de R$ 112,83
na arrematação, adjudicação ou remição. Rio de Janeiro. Aos
dois dias do môs do agosto do ano de dois mil e um. Eu, SÔNIA
MARIA VASC0NCELL0S DE A. RODRIGUES OLIVEIRA, Escrivão IS), matr. 01/5494, mandei digitar e- subscrevo. (Ass.)
FLÁVIA ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO Juiz(a) de Direito.
JUlZO DE DIREITO DA 38* VARA CÍVEL DA
COMARCA DA CAPITAL
(Av. Erasmo Braga, 115, Sala 308 Corredor B)
EDITAL de 1' e 2' Praça o Intimação, com oprano de 05 dias,
extraído dos autos da Ação de RITO SUMARIO movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MANHATTAN contra ANA MARIA CARVALHO e OUTRA, processo ns 96.001.069063-9, passado na forma abaixo:
0|A) Doutorlal DANIELA BRANDÃO FERREIRA KREIL, Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER, a quaisquer interessados, especialmente a ANA MARIA CARVALHO, ANA LYDIA DE
CARVALHO REINOSA e o Senhorio Direto, MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO, e a UNIÃO FEDERAL, que no dia 19/09/2001 às
14:25 hs., no Átrio do Fórum da Capital na Av. Erasmo Braga,
115, térreo, hall dos elevadores, Centro-RJ, pelo Leiloeiro Púcom escritório na Av.
blico Oficial LUIZ TENORIO DE PAULA,
Almte. Barroso, 90 - Grupo 1103 - Centro, telefonas 2524-0546
e 2220-4217, acima da avaliaçlo de R$ 275.000,00 (duzentos e
setenta e cinco mil Reais), será leiloado o bem descrito e avaliado às fls. 162, constituldols) de: APARTAMENTO n1101 do
Edifício b Av. Atlântica, n9 632, com frente também pela Rua
Gustavo Sampaio 441, com direito a uma vaga na garagem, a
fração de 1/48 do terreno que é foreiro à municipalidade. 0
Edifício possui fachada em pastilhas, a grades a frente. Hall sociai com piso e paredes em granito, com 10 pavimentos, sendo 04 apartamentos por andar, perfazendo um total de 46 apartamentos. Possui trás elevadores, e garagem. O apartamento
divide-se em: sala, cozinha planejada (tipo rústico), érea de serviço, dependência de empregada, banheiro (cerâmica e azule{o até o teto), trés quartos, corredores de circulação. O terreno
mede na totalidade: 38,00m. por uma via pública e igual extensão por outra, com fundos para a Av. Atlântica, 33,34m. por um
lado, e 33,25m. pelo outro lado, confrontando a esquerda com
o loto n" 411 da Rua Gustavo Sampaio e com o n* 604 da Av.
Atlântica, e a direita com o ng 463 da Rua Gustavo Sampaio,
no 51 Oficio de
que dá fundos para Av. Atlântica. Matriculado
R.G.I., sob o n« 101227, Livro 2, Fls. 01. Inscrição n« 0677226-3,
C.L. n106589-6. Constam débitos de IPTU a partir do exercício
do 1991 inclusive. Os executados foram devidamente intimados da penhora, conforme certidão de fls. 134. Consta na c®rtidão de R.G.I. Penhora a favor do Município do Rio de Janeiro. Execução Fiscal 2125/98, determinado pelo MM. Juiz da 6a
Vara de Fazenda Pública. Foram apresentadas as certidões de
da
que trata o Art. 229 Inciso VI da Consolidação Normativa Sr.
Corregedoria Geral da Justiça/RJ, as quais serão lidas pelo
PreE
nâo
havendo
licitantes
no
I1
ato
do
Leiloeiro no
pregão.
de 05/10/2001, no mesmo
gão fica desde já designada a dataPraça,
horário e local, para venda em 2'
pela melhor oferta, inEdital
na
integra
no Fórum, ficando
da
avaliação.
dependente
o executado intimado da hasta pública, se nâo for encontrado
contida no Parágrafo
pelo Oficial de Justiça, suprida exigência
5< do art. 687 do CPC. Arrematação à vista ou a prazo de trés
dias mediante caução Idônea, 5% de comissão do Leiloeiro,
0,25% de ISS e Custas de Cartório de 1% até o limite máximo
adjudicação ou remipormitido de RS 112,83 nadezarrematação,
Aos dias do més de Mosto do ano de
çâo. Rio do Janeiro.
dois mil e um. Eu, CARLOS ALBERTO P. GOES, Escrivéo(è),
matr. 01/2992, mandei digitar- e subscrevo. (Am.) DANIELA
BRANDÃO FERREIRA KREIL Juizlal de Direito.

i
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10 JORNAL DO BRASIL
JUÍZO DE DIREITO DA 42a VARA CÍVEL DA
COMARCA DA CAPITAL
(Av. Erasmo Broga, 115, sala 203 corredor D|
Edital do 1* o 2' Praça e Intimaçâo, com o prazo do 05 dias,
extraído dos autos da Ação do RITO SUMÁRIO movida
por, CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DOS MIRANTES contra ESPÓLIO DE RAINER ALEXANDER VON BLITTERSDORFF, processo n« 97001069733-8,
passado na forma abaixo:
OIAI Doutorlal MARIA HELENA PINTO MACHADO MARTINS,
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER, a quaisquer intoressados, especialmente o ESPÓLIO DE RAINER ALEXANDER
VON BLITTERSDORFF, através do sua inventarianto MARIA
DE LOURDES VIEIRIA, ao Credor Hipotecário NACIONAL
CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A., o nos Credores FAZENDA MUNICIPAL o ESTADUAL, quo no dia 12/09/2001 às 15:35hs, no
Átrlo do Fórum da Capital na Av, Erasmo Braga, 115, térreo,
hall dos elovadores, Centro-RJ, pelo Leiloeiro Público Oficial
LUIZ TENORIO DE PAULA, com escritório na Av. Alinto.
Barroso, 90 - Grupo 1103 - Contro, telefones 2524-0545 o
2220-4217, acima da avaliação de RS 243.880,00 Iduionlos o
quarenta e trôs mil oitocentos o oitenta Reais), será leiloado
o bem descrito o avaliado às fls. 145, constituídoís) de: APARTAMENTO NB 1007 do Edifício denominado MIRANTE DOS
IPÊS, situado na Rua Assis Brasil, n® 143 com uma vaga na
garagem e correspondente fração ideal do 30/10.000 do terreno.
O imóvel está localizado nas proximidades do motrô Cardeal
Arcoverde, sendo do subida em paralelepípedos o guarita do
identificação, dotando de maior segurança. O EDIFÍCIO é de
construção moderna, em pintura o mármore. Fachada térrea
em mármoro e porta om vidro fumô, é avarandado com
corrimão em alumínio, piso revestido em pedra tipo ardósia
e paredes om pintura o espelhos, com decoração. É constituído
de doze pavimentos com quatro apartamentos por andar.
Seis elevadores para oito passageiros, play e salão. O
APARTAMENTO está localizado na parto frontal, dividido
basicamente em sala, varanda, trôs quartos, sondo um suíte,
banheiro social, cozinha, área do serviço o dependências de
empregada. O terreno medo: 12,00m do frente, mais 36,11m
em curva interna, mais 48,50m em rota, nos fundos mode
78,30m em linha sinuosa, no limito da cota 80, mais 27,50m
aprofundando o terreno, no sentido dos fundos para a frente,
mais 76,50m alargando o terreno, mais 2,20m aprofundando
o terreno, no sentido da frento para os fundos, mais 9,00m
alargando o terreno a direita mede 15,00m mais 11,30m,
alatgando o terreno, mais 77,00m em 2 segmentos de 25,00
mais 52,00m aprofundando o terreno, mais 151,50m estreitando o terreno, à esquerda medo 72,00m fechando o perímetro, confrontando nos fundos, na linha da cota 80, com
uma área de servidão militar o torreno do terceiros, a direita
com o n° 121 da Rua Assis Brasil, com o n9 34 da Rua Otaviano Hudson o com imóvel pertencente ao Colégio Sacro-Coeur
de Mario, a esquerda com terrenos pertencentes a Carlos
Alberto da Rocha ou sucessores. Matriculado no 5B Oficio de
R.G.I., sol) o n' 62291, Livro 2-T/1, fls. 283. Inscrição n"
1593958-0, C.L. ns 08521-7. Constam na Certidão do R.G.I. Penhoras da: 11' Vara Cível da Capital de 16/12/88 - Ação de
Execução proposta por NACIONAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
S/A; 3* Vara de Fazenda Pública, Ação de Execução Fiscal n®
86/000459-7, movida por Estado do Rio de Janeiro contra
Euramox Exportação Ltda; 8' Vara do Fazenda Pública, Ação
de Execução Fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro,
processos nc 4407/98, 8087/99 - Locação autorizada pelo
Juízo da 1* V.O.S. pelo prazo de 30 meses a contar do dia
01/07/94 o a terminar em 31/06/97, com cláusula de vigência,
art. 1197 do C.C.B. Hipoteca a favor de NACIONAL CRÉDITO
IMOBILIÁRIO. Constam na Certidão Fiscal Imobiliária débitos
de I.P.T.U. a partir do exercício do 1985. Foram apresentadas
as certidões de que trata o Art. 229 Inciso VI da Consolidação
Normativa da Corrogedoria Geral da Justiça/RJ, as quais serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. O(s) executado(s) foi(ram) devidamente intimado(s) da penhora conforme
certidão de fls. 127. E não havendo licitantos no 1ç Pregão
fica desde já designada a data de 25/09/2001, no mesmo
horário e local, para venda em 2* Praça, pela melhor oferta, independente da avaliação. Edital na íntegra no Fórum, ficando
o executado intimado da hasta pública, se não for encontrado
pelo Oficial de Justiça, suprida exigência contida no Parágrafo 5° do art. 687 do CPC Arromatação à vista ou a prazo de
três dias mediante caução idônea, 5% do comissão do Leiloeiro,
0,25% de ISS e Custas de Cartório do 1% até o limite máximo
permitido de RS 112,83 na arremataçáo, adjudicação ou remiçáo. Rio de Janeiro. Aos dois dias do mês do agosto do ano
de dois mil e um. Eu, GIL DE ALMEIDA SILVA, Escrivão(á),
matr. 01/13958, mandei digitar o subscrevo. (Ass.) MARIA
HELENA PINTO MACHADO MARTINS - Juirlal do Direito.

SÁBADO, Ia DE SETEMBRO DE 2001

ACHEI
ESTREIA DIA 03 DE SETEMBRO
Na Rádio Reflexão FM - 94,5 (Bangu)
O comunicador Everton Rodrigues no progr. Alô Bangu.
Participação de Hebert Jr. sempre c/ novidades.
Não percaml Início às 12 horas c/entrevistas e novidades.
Atenção cantores.
Marque uma entrevista com nossa produção.
Tel.:

2250-1432

COMUNICADO A PRAÇA
A Transportadora Jolivan Ltda. comunica que
foi furtado um malote contendo vários documentos da Empresa: Tais como Conhecimento
de Transporte de Carga, 3 talões de cheque
do Banco Bradesco da Penha (Mercado São
Sebastião) dos na 1939 até 1990 e vários
outros documentos fiscais da Empresa.
PAGUE MENOS IMPOSTOS
SEJA MICROEMPRESÁRIO
AMEBRÁS Agência Microernprosarial Brasileira.
Lei complementar 48/84
Milton S. Filho - Contábil!»!» TC/CRC-RJ18697/0-3
Tel.: 3271-5746 / 3271-5747
PROCURA-SE Portadores dos
choques: Banco 347 agência
0500 n" 0114-0 valor RSI5,00 daIa 13/09/00. n'0109-2 valor
R$190,00 data 17/07/00 contato:
Sueli Madeira 9957-6313
PESSOAIS

RAPAZ • Solteiro 28anos, procura
moças para namoro ou relacionamenlo amoroso enlre 18/25anos.
Tenho boa aparência, vida financeira estável. Interessadas enviar
mensagem pelo Tel.:3460-1010
cód.2862675 ou mensagem pessoai Tel.:3460-1020 cod.2862675
opção n98 caixa postal voz. Júlio

NEGOCIOS
fstabfiFCIMFNTOS 250
COM E INDUSTRIAIS
ALCÂNTARA - Centro.
Passo loja 260mJ
c/escrltórlo,
R$500.000 aluguel
R$4.300 Temos outras
Tel.:2570-5137 /93568186
BARRA - Dowtoun. Passo contrato restaurante avarandado. magnlfico ponto passagem. R$85.000
Tudo novo, brilhando, estudo sociedade, Maiores informações
Tel.:2552-1939 Creci 4102
LANCHONETE - Alugo, excelente
em (rente faculdade Gama
ponto,
Filho, Piedade. Tel. 2591 -0357

QUEM SAI TODOS
OS DIAS, CONHECE OS
MELHORES PROGRAMAS.
Caderno B.
Todos os dias, no seu Jornal do Brasil.
LIGUE E ANUNCIE
(21) 2516-5000

MÁRCIA • Massoterapia, massaterapêutica estética desportigem
va. Relaxamento corporal, stress,
dores musculares, shiatsu, sueco,
depilação. Atendimento local/domicílio. Tel.: 9775-4014 Copacabana Reg. 9050.
SOFIA 3472-7644/ 9731-9980
Massagem relaxante anti-stress
dores ansiedade etc. ambiente
discreto, com acessório para pessoas reservadas. Atendimento local/domicilio (Copacabana)

JORNAL DO BRASIL
¦ «I.|I CIfll.ll

EDITAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E NOTIFICAÇÃO
Dia: 21/09/2001 Local: AVENIDA AUGUSTO SEVERO - N" 202 - SL 403 - GLÓRIA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20021-040.
010
JONAS RYMER Leiloeiro),D oficial, estabelecido a: AV. AUÇUSTO SEVERO N° 202-SL. 403 GLÓRIA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021
designado pelo extinto Banco Nacional
faz saber que, devidamente automado(a) pelo FIN HAB CREDITO IMOBILIÁRIO S/A agente fiduciário,
da lei (Decreto-lei Np 70, de
de Habitação, sucedido por Caixa Econômica Federal na forma de decreto-lei N° 2291/86, venderá na forma
no dia, hora e local referidos, o(s) imóvel(eis) adiante descrito(s) pa21/11/66 e regulamentação complementar), em Primeiro Publicp Leilão,FEDERAL
e de propriedade do:
ra pagamento de dívida hipotecária em favor de: CAIXA ECONÔMICA
1294599 IPF - - CPF: 02225474729 - CASADO COM COMUCl:
HOMERO PADILHA - DE OLIVEIRA
CASADO COM CO NHÁO DE BENS DO LAR
Cl: 05556320-9 IFP CPF: 78198755772
Às 11:55 horas Contrato(s): 3000085 SED: 0905079
MUNHÀO PARCIAL DE BENS - COMERCIARIO
GLÓRIA N° 20, COM FRAÇÀO 1/264 DO TERRENO
GISELE MARTINS VENANCIO
- CASADO COM CO- TRAVESSA
QUE CORRESPONDERÁ AO - APT0 304 BL 03 - NITERÓI/RJ
Cl: 06375001-2 IFP - CPF: 84617624791
Conformo matrícula(s) N° (s) 16630 do 14° Ofício.
MUNHÀO PARCIAL DE BENS - SECRETÁRIA
O lanço mínimo para a venda sorá do RS 107.494,79.
NAIR ALVES BAPTISTA
Cl: 019084760-8 MEX - CPF: 00498869703 - VIUVO(A) - DO LAR BENJAMIN SIMON - NETO
0905026
Cl: 06389715-1 IFP CPF: 76094480791 - CASADO COM COÀs 11:00 horas Contrato(s):- 8037692 SED:
FRAÇÃO MUNHÀO PARCIAL DE BENS - TEC. PROC. DADOS
RUA SÁ BARRETO N" 98 APT0 1011- - BL 01 - COM
IDEAL DE 99/24.000 DO TERRENO FONSECA NITERÓI/RJ. ANA CRISTINA SÁ -DE SOUZA SIMON CASADO COM COCl: 0674998 3 0 IFP CPF: 88694771772
Conforme matrlcula(s) N°(s) 17075 do 14° Ofício.
MUNHÀO PARCIAL DE BENS - AUX. DE PESQUISA
O lance mínimo para a venda será de RS 116.100,04.
8037785
SED:
0905080
Às
12:00
horas
Contrato(s):
PAULO SÉRGIO DE - ALMEIDA
Cl: 31044-D CREA -CPF: 33823120778 - CASADO COM CO- RUA SÁ BARRETO N"- 98 - APT' -403 - BL 2. COM FRAÇÀO
IDEAL DE 102/24.000 FONSECA NITERÓI/RJ.
MUNHÀO DE BENS ENGENHEIRO
Conformo matrícula(s) N° (s) 17197 do 14o Ofício.
NILCEA SANTOS DE ALMEIDA
Cl: 2431965 IFP - - CPF: 33823120778 - CASADO COM COMU O lance mínimo para a venda será de RS 112.304,80.
WALDECI DE MEDEIROS
SERRANO
NHÁO DE BENS DÓLAR
Às 11:05 horas Contrato(s): 0866409 SED: 0905048
Cl: 553813 DF -- CPF: 97429660797 - SEPARADO(A) CONSEN
215
DO
LOTEAMENTO
12,
PÚBLICA
OD.
RUA
09.
PRÉDIO
N°
215,
LT.
FUNCIONÁRIA
SUALMENTE
"BAIRRO PIRATININGA" - PIRATININGA - NITERÓI/RJ.
WAGNER FERREIRA MARQUES
Conforme matrícula(s) N"(s) 10862 do 18° Ofício.
Cl: MEX.014221001-2 -- CPF: 16097033753 - SEPARADO(A)
O lance mínimo para a venda será do RS 41.422,17.
MILITAR
ÇONSENSUALMENTE
ROSANA VALERIA - SIQUEIRA NESI Às 12:05 horas Contrato(s): 2500670 SED: 0905081
Cl: INDUSTRIÁRIA
04882072-4 IFP CPF: 60669748749 SOLTEIRO(A) MAIOR RUA MATOSO MAIA N0 11 - CASA 1 - COMPREENDENDO
FRAÇÀO IDEAL
PRÉDIO RESIDENCIAL - COM RESPECTIVA
SED: 0905051
Ás 11:10 horas Contratols): 8000195
DE 0,392 DO TERRENO - DE FATIMA - NITERÓI/RJ.
PRAIA DE BOTAFOGO N° 430 - APTV 903 - BL 03 - CORRES Conformo matrícula(s) N°(s) 21052 do 14o Ofício.
PONDENTE FRAÇÃO- DE 54/7703 DO DOMÍNIO ÚTIL DO RES O lance mínimo para a venda será do RS 73.188,03.
PECTIVO TERRENO BATAFOGO/RJ.
ANTONIO CARLOS -DA SILVA
Conforme matrícula(s) N°(s) 21478 do 3Ç Ofício.
Cl: 80499708-7 IFP -CPF: 19742320772 - CASADO COM COO lance mínimo para a venda será do RS 64.195.05.
MUNHÀO DE BENS FUNCIONÁRIO PÚBLICO
ABDON PINA DE- MORAES
PINTO DA SILVA
- CASADO COM COMU Cl:MARILDA
Cl: 1438961 IPF CPF: 45801207791
80969262-7 IFP - -CPF: 69078823704 - CASADO COM CONHÁO PARCIAL DE BENS - BANCÁRIO
MUNHÀO DE BENS INDUSTRIÁRIA
LUCINEIDE CABRAL DE MORAES
12:10 horas Contrato(s): 8501560 SED: 0905082
- CASADO COM CO ÀsAVENIDA
Cl: 05498013-1 IFP - CPF: 63990261720
JOÀO BRASIL N° 189 FRAÇÀO 0,0108939 DO TERMUNHÀO PARCIAL DE BENS - PROFESSORA
RENO QUE CORRESPONDERÁ AO APT0 504 - BL 1 - COM DlÁs 11:15 horas Contratols): 8001990 SED: 0905057
REITO
A
UMA
VAGA DE GARAGEM DO EDIFÍCIO SANTA EDTRAVESSA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS - N» 185 - FRA WIRGES N° 43 - FONSECA - NITERÓI/RJ.
7171/1304580 DO TERRENO QUE CORRES Conforme matrícula(s) N9(s) 14095 do 14°Ofício.
ÇÁO IDEAL AODE APT°
1806 - COM VAGA DE GARAGEM DE O lance mínimo para a venda sorá do RS 131.009,10.
PONDERÁ
USO COMUM AOS CONDÔMINOS.
ANA REGINA CYRILLO- GOMES
Conforme matrícula(s) N°(s) 13823 do 14u Ofício.
CPF: 91896720706 - SOLTEIRO(A)
Cl: 453950-M.M/RJ
O lance mínimo para a venda será de RS 30.014,98.
MAIOR - JORNALISTA
VILMA VIDAL
ÀS 12:15 horas Contrato(s): 9500240 SED: 0905083
Cl: 80548569-5 IFP - CPF: 07571860768 - DIVORCIADO(A) - ESTRADA MARECHAL MIGUEL SALAZAR MENDES DE MOFUNC. PUB. ESTADUAL
RAES N° 424 - APT0 312 - BL 04 - LT 1 -- COM RESPECTIVA
Ás 11:20 horas Contrntolsl: 7000122 SED;- 0905059FRAÇÀO
IDEAL DE 0,00411 DO TERRENO JACAREPAGUÁ/RJ
N°
844
APT9
501
PROFESSOR
JOÁO
BRASIL
AVENIDA
matrícula(s) N°(s) 187181 do 9o Ofício.
COM FRAÇÁO IDEAL DE 1/9 DO TERRENO - FONSECA - Conformo
O lanço mínimo para a vonda sorá do RS 114.938,55.
NITERÓI/RJ.
MARGARETH
MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 31031900772 SEPARADO(A) JUDIConforme matrícula(s) N°(s) 17505 do 14U Ofício.
Cl: 1062934-IPF
- AERONAUTA
O lance mínimo para a venda será do RS 32.879,85.
CIALMENTE
GUIMARAES CLOVIS DE CARVALHO
12:20 horas Contratols): 4701015- SED: 0905086
CASADO COM CO- ÀsESTRADA
Cl: 065451403-IFP - CPF: 83067191749
SANTA MAURA N0 900 APT0 501 - BL 07 - CORMUNHÀO PARCIAL DE BENS A FRAÇÁO DE 0.002459 DO TERRENO - O
RESPONDENTE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO
POSSUI UM PRÉDIO DE DOIS PAVIMENTOS
CONJUNTO
DE LIMA ALVES GIOVANNA BOTELHO
A CENTRO COMUNITÁRIO E 189 VAGAS DE
CASADO COM CO DESTINADOS
Cl: 100179621 -IFP - CPF: 02527192718
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - JACAREPAGUÁ/RJ.
MUNHÀO PARCIAL DE BENS - PROFESSORA
Conformo
matrícula(s)
N0 (s) 215314 do 9o Ofício.
Às 11:25 horas Contrato(s): - 2500050- SED: 0905061
lance mínimo para a venda será do RS 24.203,88.
RUA CARLOS IMBASSHY N° 48 APT0 903 - BL 02 - COM OSYLVIA
RODRIGUES
ANDREIA
GOMES
DIREITO A UMA VAGA DE VEICULO DE PASSEIO, LOCALIZA- Cl: 070425293 - IFPRJ - CPF:
DO -INDISTINTAMENTE NO ESTACIONAMENTO DESCOBER MAIOR - TEC. CONTABILIDADE96902108749 SOLTEIRO(A)
TA DE CORRESPONDENTE FRAÇÕES IDEAIS DE 0,0036901
horas Contratols): 7000430 SED: 0905098
PARA O APT0 E 0,000384 PARA A VAGA DE GARAGEM - FON ÀsRUA12:25
ALBERTO TORRES N« 2266- - APT» 403 - DO EDIFÍSECA - NITERÓI/RJ.
ANDRÉA RESPECTIVA FRAÇÀO
CIO
DENOMINADO
Conforme matrícula(s) N°(s) 12025 do 14° Ofício.
IDEAL
5164/186062 DE PORÇÁO MAIOR - LT 01-02O lance mínimo para a venda será do RS 25.487,07.
- SÁODE GONÇALO/RJ.
03
FRANCO NICACIOmatrícula(s) N° (s) 23 do 2o Ofício.
106403215-IFP CPF: 08271974700 - SOLTEIRO(A) MAIOR Conformo
Cl:-GERENTE
O lanço mínimo para a venda sorá de RS 25.647,93.
DE COMPRAS
MARIA LUIZA RAMOSSED: 0905062
Às 11:30 horas Contrato(s) 8700027
CPF: 43489672704 - SOLTEIRO(A)
032370785-IFPRJ
RUA ROMERO ZANDER N° 122 - APT° 102 - BL 01 - E SUA Cl:MAIOR
- AUXILIAR DE CARTÓRIO
IDEAL DE 1/80 DO RESPECTI Ás 12:30 horas
CORRESPONDENTE
FRAÇÀO
7001436 SED: 0905100
Contratolsl:
VO TERRENO - LOTE 05 - BONSUCESSO/RJ.
RUA RODRIGUES - DA FONSECA N° 661 APT0 404 - BL 2 - DO
Conformo matrícula(s) N°(s) 80289 do 6o Oficio.
FRAÇÁO DE 1/32 AVOS
COM
RESPECTIVA
EDIFÍCIO
BRASIL
O lance mínimo para a venda será de RS 79.694,42.
DO TERRENO. ZE GAROTO - SÀO GONÇALO/RJ.
VALERIA EMANUELA DUARTE
do
matrícula(s) N0 (s) 2414 2o Oficio.
Cl: 081596538-IFPRJ - CPF: 03215306751 - SOLTEIRO(A) Conformo
O lance mínimo para a vonda sorá do RS 27.321,20.
MAIOR-AUX. ESCRITÓRIO
DANIEL WELMAN Ás 11:35 horas Contratolsl: 7000922- SED: 0905064
002498-5 UFRJ CPF: 19995725800 - DIVORCIADO(A) RUA DA CONCEIÇÃO N» 101/121 - APT» RESIDENCIAL DE N° Cl:PROFESSOR
203 DO EDIFÍCIO GOLO STAR COM CORRESPONDENTE- Às 12:35 horas Contratols): 8500095 SED: 0905101
FRAÇÁO -IDEAL DE 20/10.000 DO RESPECTIVO TERRENO
RUA GENERAL SEVERIANO N» 76 - AP 909 - BL 1 - FRAÇÁO
CENTRO NITERÓI/RJ.
IDEAL DE 0,00446 - COM DIREITO -A UMA VAGA -PARA ESTAConforme matrícula(s) N°(s) 91 do 6o Ofício.
CIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS BOTAFOGO RIO DE JÁO lance mínimo para a venda será de RS 16.929,98.
NEIRO/RJ.
GLORIA ELAYNE CARVALHO
REIS
Conformo
matrícula(s) N° (s) 32286 do 3° Ofício.
~
- CPF: 85183059772 SOLTEIRO(A) O lance mínimô
Cl: 053562849-IFPRJ
para a vonda sorá do RS 154.895,28.
MAIOR - BANCÁRIA
SUELY
AROUCHA
GUIDA DA SILVEIRA
Às 11:40 horas Contrato(s): 9000249 SED: 0905065
Cl: 072755176-IFP - CPF: 94496536749 - CASADO COM CODO
CAXITO)
RUA ANTONIO EDUARDO - (ANTIGA ESTRADA
MUNHÀO
PARCIAL
DE BENS - AUX. ADMINISTRATIVO
CONJUNTO RESIDENCIAL APT 308- - BL 02 - LT- 51 A - FRA- ANTONIO CLOVIS GUIDA
DA SILVEIRA IDEAL DE 0,0129 DO TERRENO MARICÁ NITERÓI/RJ. Cl: 094372604-IFP - CPF: 03754616714
ÇÁO
CASADO COM COConformo matrícula(s) N°(s) 57515 do 2o Ofício.
- BOMBEIRO INDUSTRIAL
MUNHÀO
PARCIAL
DE
BENS
43.911,69.
O lance mínimo para a venda sorá de RS
SED:
Às
12:40
0905105
horas
Contratols):
7000240
ELIANE VASCONCELLOS VALLE
RUA BISPO LACERDA N0115 - APT0- 503 - BL 02 COM DIREI- CASADO COM CO- TO
Cl: 36082 OAB/RJ - CPF: 71729844715
A UMA VAGA DE GARAGEM COM FRAÇÀO IDEAL DE
MUNHÀO PARCIAL DE BENS - ADVOGADA
1/120 DO TERRENO - DEL CASTILHO/RJ.
VALLE
GERSON NICOLAU FALCE
matrícula(s) N° (s) 85863 do 6o Ofício.
- CASADO COM Conforme
Cl: 15210/80 CREARJ - CPF: 33018430778
O lance mínimo para a vonda será de RS 18.657,88.
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - ENGENHEIRO
A vonda será feita mediante pagamento à vista, podondo o
0905076
Às 11:45 horas Contrato(s): 8002606 SED:
pagar no ato, como sinal, 20 por cento do preço
MANOEL CHRISTA - N° 23 - CASA 09 SO- arrematante
RUA PARTICULAR
da arremataçáo e o saldo restante no prazo improtorívol do 8
BRADO - FONSECA - NITERÓI/RJ.
dias,
sob
pona de perda do sinal do dado.
Conforme matrícula(s) N°(s) 4940 do 14° Ofício.
Lance mínimo para a vonda será no valor do crédito hipoteO lance mínimo para a venda será do RS 103.037,42.
cário
e
acessórios,
sujeito poróm, esso valor, à atualização ató
LUIZ CLÁUDIO BERNARDES DE MAGALHAES
hs antos da realização do leilão.
Cl: 05306422-6- IFP - CPF: 85111406700 - SEPARADO(A) JUDI 24Fica(m)
dosdo já notificadols) do prosonto loilão ols) rnutuáCIALMENTE FUNCIONÁRIO PUB.
riols) acima indicado(s) caso não seja(m) localizado(s).
Ás 11:50 horas*Contratols): -3000106 SED: 0905078
Leilooirola) acha-se habilitadola) a fornocor aos interosTRAVESSA GLÓRIA N» 20 COM FRAÇÁO IDEAL DE- 1/264- OIA)
pormenorizadas sobro o imóvel no seDO TERRENO QUE CORRESPONDERÁ AO APT0 505 BL04 sados informações
local:
guinte
FONSECA - NITERÓI/RJ.
WILSON,
165/SALA 1013 CENTRO CEP:
AV.
PRESIDENTE
Conformo matrícula(s) N° (s) 16709 do 14° Ofício.
20030020
O lance mínimo para a venda será de RS 95.400,11.
Fono:
RIO
DE
JANEIRO/RJ
(021)220-2559
JOÁO CONCEIÇÃO -MACHADO SAMPAIOCl: 80632500 7 IFP -CPF: 07800592715 CASADO COM CO nos horários das 9:00 ás 11:00 o das 14:00 às 16:00 horas.
JONAS RYMER
MUNHÀO DE BENS AGENTE ADM.
Loilooiro Oficial
LECY ZACHARIAS SAMPAIO

BOTAFOGO ¦ Lanchonete, finamente decorada, Voluntários Pátria, mediações Real Grandeza
90m2, tolalmonte equipada, passo excelente ponto comercial,
R$85.000 Tel.:2552-1939 /25115423 Creci 9350
LEBLON • Conde Bernadote, passo contrato restaurante, local chifrente rua, comida quilo,
que,
lOOrefeições p/dia. R$95.000
Maiores informações Tel.:25521939 Creci.4102
PASSO EXCELENTE - Ponto
Rua das Laranjeiras. 90m>,
c/mesanino, funcionando! Contrato 5*5anos Perto Larqo do Machado. Ót.Oprtunidaae! Motivo
Viagem! Te!.:2521-0869 /96667259
SÃO GONÇALO - Centro. Passo loja SOm2,
ótima localização,
R$40.000 aluguel
RS1.200 temos outras
Tel.:2570-5137 /93568186
SÃO GONÇALO - Centro. Passo padaria,
prédio c/400m2, Sandares, escritório, salão festa, R$200.000
aluguel R$5.000 avaliamos Tel.:2570-5137
/9356-8186
SÃO GONÇALO - Nova
cidade. Passo prédio
comercial, localização
privilegiada, 6002,
R$300.000 aluguel
R$3.000 temos outros
Tel.:2570-5137 /93568186

AÇÕES
CLUBES
-Compramos vendemos, Country, Calçaras, Gávea, Jockey, late, cadeiras Maracanã.
Tradição —
e garantia.
Tel,I.:3015-11-1076
AGÊNCIA ALONSOFONE vendo
linhas digitais instalação em 3
dias. Resolve rápido. Melhor preço, tratar 2275-5555/2275-7676
CRIAÇAO ANIMAI

290

VENDE-SE BOIS NELOR - Reprodutores Po, Estado Minas Gerais. Tel.:(35)3364-1100 Guaraci
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

ADVOCACIA - Cível,
comercial, família e
trabaihlsta(empregador). Ações de despejos e renovatórias, escrlturas, registros em
geral, inventários, etc.
Parcelamos honorários. Tel.:254B-766B
COBRANÇA - Por Telemensagem. Serviços
especializado em cobrar rápido com sutileza sem constrangimento. Receba seu dinhelro Já Tel.:222278B0 Ana (24hs.)
DESPACHANTES
/CONTADORES -Aberturas de firmas comerciais, junta comercial,
contratos, CNPJ, certldões, registro imóveis. Resolvemos
qualquer problema em
repartições públicas.
Tel.:2548-7668
DETETIVE THALES
Investigações criminais, conjugais /
empresariais, busca de paradeiro,
todo Brasil, caráter confidencial.
Profissional de alto nível.
Tels.: 2232-0608/ -9259-0033
2457-0205 24h

MASSAGEM
ABSOLUTAMENTE
• Manual dores colunas cansaço
físico. Local tranqüilo 2* sáb. à domicílio. Tânia reg. 5627. Tel.:
2522-9839 (Copa)
ADELAIDE boa massagem faça
massagem e melhore sua vida
shiatsu doim relaxamento domicilio 2256-4080
BARBARA/ROSE - Massoterapeuta
profissionalfísicodores stress coluna cansaço
(atendimento
H. marcada de 2*
personalizado).
sábado. Local domicílio. Reg.
2889. Tel: 2540-7307. Leblon.
ALINE,
JASMIN,
AMANDA - Altíssimo
nível, beleza verdadelra, massagistas atenciosas carinhosas
qualificadas. Incomparável Comprovei Total
privacidade luxuoso.
Flamengo (2225-6422/
9314-154) (www.destack.com.br/teraplacorporalfltnes8.htm)
MASSOTERAPEUTA • Shiatsu,
terapeuta massagem sueca, tailandesa banho terapêutico, técnicas orientais, ocidentais. Atendimento personalizado. Local tranhora marcada. Tel: 2244quilo
3419 Cel: 9299-6681 Ana/Aline.
MASSOTERAPEUTA esteticista
depiladora unissex sueca shaitsu
relaxamento terapeutica. estetica,
limpeza de pele com acessórios
Atendo local seleto c/acessorios
Graça 2235-2202
MASSOTERAPEUTAS - Especializados em Espondilo (terapia da
coluna) e Shiatsu massagens para fins terapêuticos. Hora marcada domicílio Ana 25585356/2548-1783. Fernando
2225-6925/9332-4106
MASSOTEIWÉUTA - Relloxolerapêuta profissional, anti-stress,
depressão, ansiedade, relaxamenlo corporal I mental. Atendimento local / residências H marcada Tel. 3208-4067 Cel 98623790 Novos telefones. Sònia/Copacabana.

ACOMPANHAMENTO • Escolar à
domicilio: Matemática, Francês,
Inglês História. Prol. Antonlo Carlos 33 anos experiência. Concursos/recuperaçâo. Tel.: 22080776/2208-6580/9147-3220.
TFRMASF SF'HV 390
MASSAGÍ M
Submeter criança
ou adolescente à
prostituição ou à
e crime com pena
de reclusão
de 4 a 10 anos, e
multa-ART, 244-A
Lei 8.069/90.
PROIBIDO
PARA
MENORES
DE
18 ANOS
ADRIELLEN LINDÍSSIMA - Loirinha (florianópolls) recém chegadal bronzeadal cabelos cumpridosl corpo
malhado academlal
verdadeiramente gatal
(http://www.gatissimas.vlps.com.br/adriellen.loirinha. florianópolis. sc. Ilndísslma.htm). Tel.: (0xx21)
2 5 4 1 - 8 7 8 3
(0XX21 )2295-1183 prlvê luxuoso(24hs.) Copacabana.
AGHATA ESCORT 2244-7135/
9236-7658 com moças rapazes
seu melhor cliente nós realipara
zamos suas fantasias + ousadas
comprove
AGÊNCIA APOLLUS
Os melhores rapazes
p/sua companhia. Garantia e descrição.
Consulte nosso Book.
Tels.:2525-3734/
9298-0687
24hs
www.queroumencontro.com/agapollus
AKAÇIO... NEGRO...I
(Baiano) Surpreendente. Extremamente
bonito, irresistível.
Corpo malhado, 1,80
alt, 80 kg. Verdadeiramente homem. Carlnhoso. Atendimento
alto nível. Indecepcionável. Tel.: (0xx21)
2295-6463 amantesecia.com.br/alexandre.htm
ALTAMENTE FEMININA!!! - Ele
ou ela...? Você escolhe, tenho o
corpo lindíssimo, parecendo mulher (surpresona a mais!!!). Adoro
fantasias
diferentes, beijos, masRealisagens e práticas curiosas!
ze-se como quiser 'trans... formese'!!! Privê discretíssimo e confortável. Juny 2267-3265 www.escortgirl.com.br/iuny
ANA CAROLINA • Jovem massamente,
gista relaxanteTotalcorpo/
conliabilidabioenergética.
de! Também 3' idade. Ambiente
ar condicionado, musicoterapia,
aromaterapia. Tel. 2543-4297
APOLLO NEGRO - (Fenomenal), malhad'ao,
musculoso (filmes/ revistas), 1.80 alt. / 105
kg, quallficadíssimo,
extraordinariamente
maravllhosol Verdadeiramente inesqueclvel, enlouquecedor.
Classe (AA)
(http://www.apollo.negro.fenomenal.com.br/ halterofilista, inesqueclvel.htm) Tel.: (0xx21)
9708-2946 / 24hs. Indecepclonávellll
BARBARA-jovem massagem relaxamento profundo proporcionando sensações
agradabilissimas. Atendimento personalizado,
paciente, carinhosa sem decep|24hs) Local discretoTel
ções
2244-3223
BEATRIZ 40 ANOSIII
-Loira olhos verdes,
cabelos longos (estilo
mulherão). (Fantasias
c/s acessórlos)!!l
F/massagem. (Libere
alma feminina)!!! (Slgllosamente). Tel.:
(0xx21) 2236-5096.
www.madameyolanda.com.br

25 ANOS - ÚNICO NO
fconomlxe SO%

BRASIL

'onarla -- JtovsaMmanfqs - Risos
Rara alvanarla
o corrsHB^B
fão do concretos danificados.
A/í» i» /orofjagrí» fot/o
fr
1 Çi í? O °C
Telefax: 2556-6178
(0XX) 21-2631-2482
wwiv.s/o&ras. com. br
COBERTURAS

E

TOLDOS

Terraços, galpões,
toldos, teto em PVC,
policarbonato.
Cihiflex
Abrigo

Super

para automóvel
R$ 250,00 à vista, 5 anos de garantia
Orçamento s/compromisso
PLANTÃO SÁMDO E DOHINGC t) 2450-2815/ 3016-2012
BRENDA LOURAÇAH!
Verdadeira gatfssima
caplxabal olhinhos
verdes, bronzeadaça,
(102cm quadrilzão eletrlzante!) chega d/decepções! procurava
mulnerâo mais q/llndfssima? perfeita?
achoull (surpreendase!II) Tel.: (0xx21)
2542-3712.
DONA MORGANA quarentona
vou transformar seu lado
masculino em feminino c/s acessorios.
Realizando fantasias/estúdio discreto 2244-7118/ 9236-7658
www.morganamafaja.tipg.com.br
GERMANOS- rapazes maiores de
boa aparência, acompanhamentos p/casais, damas, cavalheiros,
10ano0s de tradição, hotéis, residoncias, admite-se rapazes
www.netTel2542-4 727
gay.com.br/germanos.htm
•
JULIANA (TIJUCA) Bela acom19* sensualidapanhante loirinhadiscreta.
Alto nfde carinhosa e
vel.Local discreto! Total privacidade. Comprove tel :2273-0443
LETICIA • RS 20,00!!! Gala provocante, sem frescura 'Atendo casal'
Gosto que faço! Corpo definido,
rosto bonito, discreta, educada.
Copacabana. 24hs. Tel.: 25483544.
LINGERIE • A roupa que todo homen gostaria de despir ou quem
sabe... Mass c/aparelhos MarianneTel.:9759-5066 (Botafogo)
- Louraça eleita
LIRIEL
'mais linda
da internet'l 19 aninhos...
olhos azuis... corpaço
perfeito!!! rostlnho llndo'! verdadeira Deusa... Confiral
www.destack.com.br/liriel.htm Tel.: 25417232.
LORENA • RS 20,00!!! Gata fogosa, sem frescura (Atendo casal)
faço! sensual, educada,
gosto
discreta,quecorpo definido, rosto bonito. 24hs. Tel.: 2255-2013
MARIA
ESTHER - English spoken
2530-26-14,
terapeuta, especialista em massagem relaxante,
com experientes toques profundos... Atendimento vip. Beleza,
elegância e discerçáo
VICTOR..BELLO negro
23anos sedutor incontestávelmente maraviIhosolll Fenomenal...surpreen dentemente privilegiado
másculo altl .86 malhadão'siglloso'
preencha-se totalmente,
prive
Tel(0xx21)25219007(www.sosexy.victornegrobello.com.br.
htm) Indecepclonável
MYRYAML.^1)... Beleza.. Italiana...(neta)...
corpo! Impeçavel'... 'Inesquecível!...envolvendo!'... Cavalheiros' (sonhadores).. s/ preconceitos... Vista minhas roupas...' d acessórios... c/
sensualidade!... s/ decepções!... a
partir 13:00. Tel: (0xx21) 25495528
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 - Essa linha vende
tudo. classificados - achei imóveis
COMPRA E VENDA E ALUGU& • ACHEI
VEICULO - CASA - ACHEI EMPREGOS INFORMÁTICA - ACHO CARRO E MOTO.
Anuncie por telefone de segunda
a sexta-feira para todas as
edições de domingo e segundafeira afé as 20h de sexta-feira.

PROCURA-SE

COMERCIO 432
CORRETORAS(ES) • Opcionalistas imobiliaria zona sul. SóimoLeblon, Seleciona HoBOOK veis
mens/Mulheres c/experinêcia.
vendas,
empreemdedor,
MODELAS e ambição,espírito,
melhores comissões,
Tel.:2512-3322
Raentrevistas.
98583612 mal-2042.
www.bookmo<Ms.com.l>r
434
DOMINIQUE - Absolu- INFORMAIICA
ta quase mulher bela,
doce carinhosa, reali- ASSISTÊNCIA TÉCNIzo todas as suas fan- CA DE MICROS • Atentasias para grandes dlmento todo Grande
noites s/decepções Rio. Instalo, configuro
prlvê / hotéis / resldên- seu PC. Plantão dia e
cia Tel.: 3477-7506 noite com eficiência
9822-4417 (24hs).
Tel.:2222-7226

NIVfl SIJI'1 Rim. 4 35
ADMINISTRAÇÃO • 02 vagas. 5'
ao 6® período, conhecimento de
MS/Office, sexo m/fem. 18 a 27
anos. ben. ticket refeição. Sede:
(21) 2524-1181 Ramais 245, 246
e 247; Núcleo Castelo Branco
2401-1325, Núcleo Niterói 6214351, N. São Gonçalo 2712-7454,
N. Volta Redonda (24) 348-4214,
N. Botafogo (21) 2226-3932/
2226-3933.

ELETRICISTA
Mono, Bi, Tri
Ligação nova, luz, força,
r\ °o\ aumento de carga.
Menor preço do RJ.
Melhor qualidade.
PAGAMENTO PARCELADO.
Ligue Comprove.
Tel.: 2496-1182/9255-8884

PINTURAS APARTAMENTOS
EM SUPER-PR0M0ÇÃ0
2 quartos/ 3 quartos
4 quartos
Menor Preço do Rio.
COBERTURAS TELHADOS Serviço de
marcenaria, armários
embutidos, cozinha
planejadas, pinturas.
Consulte nosso orçamentos. Tel.:22426008 Wagner.
DEMOLIÇÃO
CONSTRUÇÃO
•Projetos, Legalizações,
Azulejos,
Telhados, Eletricidades, Pinturas,
Hidráulica, Impermeabilização,
Terraplanagem. Tudo na construcivil. Bom preço. Orçamento
çáo
Grátis. Tel.:2597-1821 /32713369
CONSTRUÇÕES
TEL.2252-2100 - Reformas e projetos, dá
fundação a chave, financlamento próprio
(Não é consórcio), orçamento s/compromisso! Rio e Regiões.
Tel.:2252-2108
OBRAS E REFORMAS -Alvenaria, piso, hidráulica, pintura, telhado, elétrica, impermeabilização,
Orçamento s/comproprojetos.
misso. At./todo Rio Tel.:36859002
SUPER SINTECO - Poliuretano, descolorlzação, clareamento de
tábua corrida, polimento de mármore e
granito. Pinturas e lustre. Orçamento s/compromlsso. Tel.:22339935 /9723-2708
ZEC CONSTRUÇÃO -E
Reformas. Oa fundação ao telhado, orçamento s/compromlsso, 4x s/juros, pintura,
eletricista, ladrllheiro,
fachadas, residencial
e comercial Tel.:24352430/9312-3769

UTILIDADES
DO LAR

A ANTIGÜIDADES COMPRO
•Quadros
(Nacionais, Estrangeiros). Pratarla. Santos. Bronzes.
Mármores. Marfins. Cristais. Porcelanas. Bibliotecas. Postais. Miudezas Tel.:2295-8286 /2275-570B
Cubro ofertas.
ANTIGÜIDADES COMPRO - Quadros, Bronzes, Pratarlas, Santos,
Marfins, Porcelanas,
Cristais, Esculturas,
Apólices, Cartões
Postais, mluedeza em
leral. Cubro oferta.
gera
Tel.:3208-5574
COMPRO - Pinturas e
antigüidades nacionais, estrangeiras,
contemporânea e moderna. Relógios antls de coleção.
?oel„:2521-4188 /22474645
MÁQUINA FOTOGRACOMPRO
FICA - Antiga/velha. Leica, Zeiss,
Canon, Nikon. Contarex Projetor/filmadora Bolex 16mm, microscópio. Mesmo c/defeito. Vou
local Tel.:2446-8686 /24466010(R.345) /9626-1316
QUADROS E BRONZE • Compro
antigos, nacionais e esquadros
trangeiros, estátuas em bronze.
Mesmo c/defeitos. Pago na hora!
Tel.:2256-2759

PAGAMENTO APÓS ENTREGA.
Comprove!!
Tel.: 2496-1182/9255-8884
FI f'WODOMFSTirO 735
CESTAS - As mais llndas do Rio, qualidade,
bom gosto. Grátis telemensagem. Ame, seIa amado, supreenda.
"
Tel.:2222-7880 Ana
(24hs.)
COMPRO - TV, som,
vídeo, filmadoras novas/usadas. Vamos ao
local. Melhor oferta.
Pagamento em dinheiro. Atendemos 8:00 às
22:00hs. Tel.:22442957/2244-2358
COMPRO - TV, som,
vídeo, filmadoras novas/usadas. Vamos ao
local. Melhor oferta.
Pagamento em dinheiro. Atendemos 8:00 às
22:00hs. Tel.:22442957 /2244-235B

CESTAS
Estrela da Manhã
Qualquer ocasião: Agrade
quem você amai
Todas aflores. Atendemos urgéncia. Entregamos qualquer lugar RJ
Tel.: 9328-9144/3331-7293
TELEMENSAGEM - Kit
promoção cd's avulsos Dias dos Pais.
Aparelho transmissor
2safdas, lançamento
mlxagem. Parcelamos,
entregamos com garantia. Passamos
mensagem Tel.:22543815/2234-4475/34743971
FFSTAS BUFFFTS 740
(Artigos »• Serviçosi
/TELEMENSAGENS
CESTAS
•Preços promocionais.Cestas variadas /opcionais. 3mensagens
R$10,00 Kit telemensagem/ eds
avulso. Fazemos mensagem ao
vivol Conlira. Tel.:2423-5547
/2435-4049
PORCELANA - Lembranças personalizadas p/ datas comeratlvas. Aulas, materiais,
novas turmas. Sua
empresa merece esta
marca gravada. Stampa Porcelana com arte. 2284-1744 - 22840318 JUSSARA.
TELEMENSAGENS
-As mais lindas, surpreenda. Ame e seja
amado. Temos carro
de som. Tel.:22227880 Ana (24hs.)
TELEMENSAGENS
MARGARETH - Estrela
do Amor. Reação ao
vivo, carro de som
c/fogos. Qualidade,
pontualidade. Bouquet, cestas.
Tel.:2457-6210 /24576196/2457-6091

GEOLOGO(A)
Empresa Multinacional de Mineração admite geólogo (a) com experiência para trabalhar com exploração de PGM no Brasil.
0(a) candidato(a) se estabelecerá em Belo Horizonte e deve possuir os
seguintes requisitos:
»- Graduação em Geologia e preferencialmente com mestrado.
>» 5 anos de experiência comprovada.
Conhecimento geral em exploração mineral no Brasil.
Bom relacionamento com o DNPM e empresas de mineração e
exploração.
>j Sólidos conhecimentos de Informática, especialmente Microsoft
Office Professional, Mapinfo e Geosoft.
Habilidade de comunicação e trabalho em equipe.
Fluência no idioma inglês escrito e falado e espanhol opcional.
>¦ Necessário referências.
»- Disponibilidade para viajar e trabalhar no campo.
Os interessados deverão enviar Curriculum para a Portaria deste
Jornal, Jornal do Brasil, Av. Brasil n2 500 sala 523 - São
/y
^Cristóvão, RJ, CEP: 20949-900 sob o ns 327112/053

<EfljE$V'v°S
ProietoB/Conaultoria/Com*Tlda Produção
praAtenda
*Tambaláplas*St.Vermelhas 'Surubim
PottoKs
qul
'Camarflo Cinza
Tel.: 9991-6674
MICRO
POODLE
-Plnscher, zerlnho,
Spaniel,
Cocker
Yorksheri, Pastor Alemão. Filhotes selecionados, para pessoas
exigentes, damos garantia 30dias. A partir
R$100,00 parcelamos
cheque Tel.:9774-1794

GERLANE 2548-1783 • Estética
facial/corporal, Limpeza de pele,
Rejuvenecimento. Peeling BiolóRedução de medidas. Celuligico,
te e Flacidez, Banho de Lua, Drenagem linfática manual, Depilação
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 - Essa linha vende
tudo. classificados - achei imóveis
COMPRA E VENDA E ALUGUa • ACHEÍ
VEÍCULO • CASA - ACHEI EMPREGOS •
IKFOflUÁICA - ACHEI CARRO E MOTO.
Anuncie por telefone de segunda
a sexta-feira para todas as
edições de domingo e segundafeira até as 20h de sexta-feira.
ESPORTE
E LAZER

A ARCOS PIANOS • Compra,
vende, troca, novos, usados. Todos modelos e cauda, teclado,
violões. Rua Belford Roxo, 197 Lj.
D-Copacabana. Tel.: 2542-5797/
2295-7212.
A ARTSOM PIANO
-Compra e vende, cauda, arm. apartamentos
modernos. Facilita-se.
Rua Dias Ferreira, n9
90 - Leblon. Tel.:
2294-2799.
A BEETHOVEN • Pianos novos,
usados e cauda. Facilito pagamento vendo e compro. Rua Riachuelo,390 Centro tel.:22325209/2242-2365.
COMPRO
MÁQUINA FOTOGRÁFICA • Antiga/velha. Leica, Zeiss,
Canon, Nikon. Conlarex Projetor/filmadora Bolex 16mm, mi;
croscópio. Mesmo c/defeito. Vbu
local Tel.:2446-8686 Z2446601CHR 345) /9626-1316
A' A!) I Ml.*.' 8/")
PERSONAL TRAINER
- Musculação, alongamento, defesa pessoai, massagem proflsslonal, acompanhamento em academia e
domicílio, formado.
Tom.Tel.:9328-6232
VENDO ANÁLISE SETORIAL -Livros da
Editora Gazeta Mercantil todos os assuntos.Vale R$17.000
(Com Nota Fiscal).
Vendo por multo menos que a metade.
Tel.:2218-1618 /98419883 Envio via sedex
para todo o Brasil.
CLASSIQUALIFICADOS 2516-5000 - Essa linha vende
ludo. classificados - achei imóveis
COMPRA E VENOA E ALUGUEL - ACHEI
VEÍCULO ¦ CASA - ACHEI EMPREGOS •
INFORMÁTICA • ACHEI CARDO E MOTO.
Anunde por teletone de segunda
a sexta-feira para todas as
edições do domingo e segundafeira ató as 20h de sexta-teira.
J

