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Fernando Henrique Cardoso: a responsabilidade pelo problema

niza o Jornal National. Ao contrario do des e domicilios rurais, ate 2002".
grosso da imprensa escrita, que questio- Ou seja: ha 100 dias o presidente nao via
na implacavelmente o racionamento, crise eletrica alguma. Depois, se disse "sur-

noticiario de maior audiencia da Rede preendido" com a sua extensao e profundi-
Globo vem dando torn algo ci'vico a cri- dade - e ainda assim nao demitiu nenhum
se, incentivando seus telespectadores dos responsaveis pela polftica energetica
pouparem energia eletrica. do governo. Num claro enigma, assumiu

A situa?ao so ficara grave para o Pla- para si a responsabilidade pelo problema.

Carlo Wrede

As fortes ondas que atingiram a orla do Rio devem continuar hoje
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Fernando Henrique Cardoso terminou
a semana cansado, mas confiante. Acha
que os brasileiros entenderam o objetivo
essencial do pacote do governo: é preci-
so gastar menos energia elétrica. E não é
só isso: o presidente acredita que o povo
está disposto a colaborar, economizando
luz. Duas certezas fundamentam o seu
otimismo. Primeiro, pesquisas de opi-
nião pública mostram que a população
prefere controlar seus gastos por conta
própria a ver a luz cortada pelo governo.
A segunda certeza é constatada pelo
presidente todas as noites, quando sinto-
niza o Jornal National. Ao contrário do
grosso da imprensa escrita, que questio-
na implacavelmente o racionamento, o
noticiário de maior audiência da Rede
Globo vem dando tom algo cívico à cri-
se, incentivando seus telespectadores a
pouparem energia elétrica.

A situação só ficará grave para o Pia-

nalto, avalia-se no governo, se o racio-
namento se prolongar até o fim do ano.
Ou, pior ainda, se a economia não for
suficiente e o apagão se tornar imperati-
vo. Nesse caso, a irritação popular ten-
derá a se concentrar na figura de Fer-
nando Henrique. Até porque, há apenas
três meses, o presidente encaminhou
mensagem ao Congresso em que se co-
locou como meta, nas metrópoles, "tor-

nar eficientes 8 milhões de pontos de
iluminação pública e instalar 1 milhão
de novos pontos" e, no campo, "levar

energia elétrica a 1 milhão de proprieda-
des e domicílios rurais, até 2002".

Ou seja: há 100 dias o presidente não via
crise elétrica alguma. Depois, se disse "sur-

preendido" com a sua extensão e profundi-
dade - e ainda assim não demitiu nenhum
dos responsáveis pela política energética
do governo. Num claro enigma, assumiu
para si a responsabilidade pelo problema.

Tarifaço 
pune, 

irrita e confunde

Governo aumenta preço da energia e cortará luz de quem não reduzir o consumo em 20%

Brasília - Fernando Bizarra Jr.

Luzes novas

para o salão

O medo do escuro está longe de tirar o so-
no dos moradores do edifício Cap Ferrat, na
Avenida Vieira Souto, de frente para a Praia
de Ipanema, no Rio. Não há racionamento de
energia que os faça abrir mão dos três eleva-
dores que funcionam 24 horas por dia, do ar-
condicionado central ligado dia e noite, do
sistema interno de câmeras de vídeo. Luxos
que custam ao condomínio RS 18 mil por
mês, sem contar uma provável sobretaxa, de
acordo com as novas normas do governo. No
dia 5 de junho, com ou sem apagão, os salões
e os jardins do condomínio, um dos mais lu-
xuosos da cidade, ganham 30 novas lâmpadas
para clarear uma festa. A única preocupação
de Mauro Von Borell, administrador do con-
domínio, é que o gerador esteja preparado pa-
ra qualquer corte de energia repentino. "Vou

comprar agora 60 litros de óleo dicsel que vão
servir de reserva para o genidor." (Página 18)

O plano de racionamento anunciado pelo
governo, além do pesado aumento na tarifa, ir-
ritou os consumidores que serão punidos com
cortes de luz de três a seis dias, se não adequa-
rem o consumo às metas oficiais. Confusos, os
técnicos das concessionárias ainda não enten-
deram as regras de aplicação da sobretaxa e do
bônus. As medidas, que entram em vigor dia
Io de junho nas regiões Sudeste, Nordeste e
Centro-Oeste, devem valer até o fim do ano.
Mas se a redução de consumo no primeiro
mês não for satisfatória, o governo admite re-
correr ao apagão já cm julho. O sucesso do
plano também está condicionado ao aumento
das chuvas no período de estiagem. O tarifaço
impõe aumento às contas acima de R$ 50,80.
Ao baixar as novas regras o governo ainda es-
perava parecer jurídico para saber se elas fe-
rem o código do consumidor. (Págs. de 13 a 18)

Corte de luz

A Light ainda não sabe como operacionali-
zar o corte de luz de quem não poupar. Ainda
terá que analisar casos como o de quem não
pode ter corte de luz ou se mudou no período.

Aumento

Punidos pela

previdência

A sobretaxa será de 50% para quem consu-
mir mais de 200kWh (contas de R$ 50,80) e
de 200%, acima de 500kWh. Indústria e comér-
cio vão repassar custos extras para os produtos.

Desde 1999, o condomínio do Edifício
Embaixador, um prédio de classe média em
Copacabana, vive em regime de economia de
guerra. O síndico Carlos Varaldo criou um
plano de racionamento que reduziu a conta
de energia elétrica cm 50%. Como prêmio
pela previdência, o Embaixador vai ganhar
uma multa. Como Varaldo já fez quase tudo o
que podia para poupar energia, o condomínio
não terá condições de cortar o consumo, já
racionalizado, em mais 20%. "Seremos mui-
tados em 200% do valor de nossa conta, sim-
plesmente por termos sido precavidos. Teria
sido melhor não ter feito investimentos. Ago-
ra poderíamos demonstrar nosso patriotismo
e, ainda, receber um bônus como prêmio",
ironiza o síndico, que também é economista.
Pelos seus cálculos, com a multa, o condomí-
nio vai pagar contas de R$ 2.400. (Página 18)

Fernando Henrique Cardoso: a responsabilidade pelo problema

Briga jurídica

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tri-
bunal de Justiça esperam uma enxurrada de
ações contra as medidas. Segundo a OAB, júris-
tas e Procons, o pacote está cheio de ilegalidades.

Bônus

Quem consome até lOOkWh ganhará R$ 2 pa-
ra cada R$ 1 que economizar na luz. A partir daí,
o bônus será de até R$ 1. Mas, se o consumo ficar
acima de 200kWh, a sobretaxa engole o bônus.

Desemprego

Indústria e comércio terão que cortar en-
tre 15% e 20% do consumo de energia. O
ministro Pedro Parente admite que os cor-
tes causarão impacto e deve haver demissões.

Dia violento no

Oriente Médio

deixa 17 mortos

O trágico ciclo de violência entre israelenses e
palestinos que já custou mais de 500 vidas nos últi-
mos nove meses teve ontem um dia particularmen-
te sangrento. Primeiro foi em Netânia, cidade cos-
teira no Norte de Israel. Depois de ser barrado num
shopping por despertar a suspeita de seguranças,
um terrorista palestino detonou a carga explosiva
que carregava junto ao corpo, num momento de
grande movimento no local. Cinco israelenses mor-
reram e mais de cem ficaram feridos, entre eles um
bebê. A resposta israelense veio com caças F-16,
que lançaram mísseis em alvos palestinos na Cis-
jordânia e na Faixa de Gaza, matando pelo menos
dez pessoas. Foi a primeira vez que Israel usou
aviões contra os palestinos, em mais um marco da
escalada de violência iniciada em setembro do ano
passado. O grupo extremista muçulmano Hamas
assumiu a autoria do atentado em Netânia, e o jus-
tificou como uma retaliação à morte de cinco poli-
ciais palestinos, no último domingo. (Página 9)

As fortes ondas que atingiram a orla do Rio devem continuar hoje
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Setecentos mil

cariocas vivem

só com R$ 45

As conclusões do nono capítulo do Relató-
rio de Desenvolvimento Humano do Rio
(IDH), sobre a distribuição de renda na cidade,
mostram flagrante disparidade. Enquanto 700
mil cariocas vivem abaixo da linha de pobreza,
com renda média de R$ 45 por mês, o municí-
pio possui recursos para garantir, a cada habi-
tante, renda seis vezes maior do que R$ 82
mensais, valor estipulado como limite da po-
breza pelo IDH. Um problema, segundo o es-
tudo, não de geração de riquezas, mas de dis-
tribuição: entre as 12 maiores cidades brasilei-
ras, o Rio aparece em quarto lugar em distri-
buição de renda. São Paulo, a melhor colocada,
tem índice de 0,54, enquanto que no Rio é de
0,60. Ainda de acordo com o relatório, os ricos
cariocas são mais abastados do que os de qua-
se todo o resto do Brasil, embora nas últimas
duas décadas eles tenham enriquecido menos
do que os ricos de outras cidades. (Pág. 19)
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OS NÚMEROS DA DESIGUALDADE jl

Cario Wrede

Recursos
0 Rio possui recursos para'
garantir a cada habitante uma
renda seis vezes acima dos R$ 85
que delimita a linha de pobreza

Pobreza
700 mil cariocas (12,3% da
população da cidade) vivem abaixo
da linha de pobreza. Eles ganham
em média R$ 45 por mSs

www.Jb.com.br

R$300 milhões
São necessários apenas R$ 300
milhões para elevar a renda dos
12% abaixo da linha de pobreza
até o patamar aceitável

PERGUNTA DE ONTEM:
"Você se acha capaz de cumprir as

metas oficiais de redução de consumo
de energia para evitar o apagão?"

37%; não, 59%; não optaram 4%.
Página 15

PERGUNTA DO FIM DE SEMANA:
"Caso a sua luz seja cortada por

ultrapassagem da cota, como você reagirá?"
a) aceita; b) recorre à Justiça
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grosso da imprensa escrita, que questio- Ou seja: ha 100 dias o presidente nao via ¦
na implacavelmente o racionamento, crise eletrica alguma. Depois, se disse "sur-

noticiario de maior audiencia da Rede preendido" com a sua extensao e profundi-
Globo vem dando torn algo cfvico a cri- dade - e ainda assim nao demitiu nenhum
se, incentivando seus telespectadores dos responsaveis pela polftica energetica

pouparem energia eletrica. do governo. Num claro enigma, assumiu
A situa?ao so ficara grave para o Pla- para si a responsabilidade pelo problema.

 Carlo Wrede
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O trágico ciclo de violência entre israelenses e

palestinos, que já custou mais de 500 vidas nos úl-
tirnos nove meses, teve ontem um dia particular-
mente sangrento. Primeiro foi em Netânia, cidade
costeira no Norte de Israel. Depois de ser barrado
num shopping por despertar a suspeita de seguran-
ças, um terrorista palestino detonou a carga expio-
siva que carregava junto ao corpo, num momento
de grande movimento no local. Cinco israelenses
morreram e mais de 100 ficaram feridos, entre eles
um bebê. A resposta israelense veio com caças F-
16, que lançaram mísseis em alvos palestinos na
Cisjordânia e na Faixa de Gaza, matando pelo me-
nos dez pessoas. Foi a primeira vez que Israel usou
aviões contra os palestinos, em mais um marco da
escalada de violência iniciada em setembro do ano

passado. O grupo extremista muçulmano Hamas
assumiu a autoria do atentado em Netânia e o justi-
ficou como retaliação à morte de cinco policiais
palestinos, no último domingo. (Página 9)
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Fernando Henrique Cardoso terminou
a semana cansado, mas confiante. Acha

que os brasileiros entenderam o objetivo
essencial do pacote do governo: é preci-
so gastar menos energia elétrica. E não é
só isso: o presidente acredita que o povo
está disposto a colaborar, economizando
luz. Duas certezas fundamentam o seu
otimismo. Primeiro, pesquisas de opi-
nião pública mostram que a população
prefere controlar seus gastos por conta
própria a ver a luz cortada pelo governo.
A segunda certeza é constatada pelo
presidente todas as noites, quando sinto-
niza o Jornal nacional. Ao contrário do
grosso da imprensa escrita, que questio-
na implacavelmente o racionamento, o
noticiário de maior audiência da Rede
Globo vem dando tom algo cívico à cri-
se, incentivando seus telespectadores a
pouparem energia elétrica.

A situação só ficará grave para o Pia-

nalto, avalia-se no governo, se o racio-
namento se prolongar até o fim do ano.
Ou, pior ainda, se a economia não for
suficiente e o apagão se tornar imperati-
vo. Nesse caso, a irritação popular ten-
derá a se concentrar na figura de Fer-
nando Henrique. Até porque, há apenas
três meses, o presidente encaminhou
mensagem ao Congresso em que se co-
locou como meta, nas metrópoles, "tor-

nar eficientes 8 milhões de pontos de
iluminação pública e instalar 1 milhão
de novos pontos" e, no campo, "levar

energia elétrica a 1 milhão de proprieda-
des e domicílios rurais, até 2002".

Ou seja: há 100 dias o presidente não via
crise elétrica alguma. Depois, se disse "sur-

preendido" com a sua extensão e profundi-
dade - e ainda assim não demitiu nenhum
dos responsáveis pela política energética
do governo. Num claro enigma, assumiu

para si a responsabilidade pelo problema.

Tarifaço 
pune, 

irrita e confunde

Governo aumenta preço da energia e cortará luz de quem não reduzir o consumo em 20%

Brasília - Fernando Blzerra Jr.

Luzes novas

para o salão

O medo do escuro está longe de tirar o so-
no dos moradores do Edifício Cap Ferrat, na
Avenida Vieira Souto, de frente para a Praia
de Ipanema, no Rio. Não há racionamento de
energia que os faça abrir mão dos três eleva-
dores que funcionam 24 horas por dia, do ar-
condicionado central ligado dia e noite, do
sistema interno de câmeras de vídeo. Luxos

que custam ao condomínio RS 18 mil por
mês, sem contar uma provável sobretaxa, de
acordo com as novas normas do governo. No
dia 5 de junho, com ou sem apagão, os salões
e os jardins do condomínio, um dos mais lu-
xuosos da cidade, ganham 30 novas lâmpadas

para clarear uma festa. A única preocupação
de Mauro Von Borell, administrador do con-
domínio, é que o gerador esteja preparado pa-
ra qualquer corte de energia repentino. "Vou

comprar agora 60 litros de óleo diesel que vão
servir de reserva para o gerador." (Página 18)

Punidos pela

previdência

Desde 1999, o condomínio do Edifício
Embaixador, um prédio de classe média em
Copacabana, vive em regime de economia de

guerra. O síndico Carlos Varaldo criou um

plano de racionamento que reduziu a conta
de energia elétrica em 50%. Como prêmio
pela previdência, o Embaixador vai ganhar
uma multa. Como Varaldo já fez quase tudo o

que podia para poupar energia, o condomínio
não terá condições de cortar o consumo, já
racionalizado, em mais 20%. "Seremos mui-
tados em 200% do valor de nossa conta, sim-

plesmente por termos sido precavidos. Teria
sido melhor não ter feito investimentos. Ago-
ra poderíamos demonstrar nosso patriotismo
e, ainda, receber um bônus como prêmio",
ironiza o síndico, que também é economista.
Pelos seus cálculos, com a multa, o condomí-
nio vai pagar contas de R$ 2.400. (Página 18) ¦¦¦¦¦lejuí-—-— «¦¦mia —1T 1 

Fernando Henrique Cardoso: a responsabilidade pelo problema

O plano de racionamento anunciado pelo
governo, além do pesado aumento na tarifa, ir-
ritou os consumidores, que serão punidos com
cortes de luz de três a seis dias se não adequa-
rem o consumo às metas oficiais. Confusos, os
técnicos das concessionárias ainda não enten-
deram as regras de aplicaçãp da sobretaxa e do
bônus. As medidas, que entram em vigor dia
Io de junho nas regiões Sudeste, Nordeste e
Centro-Oeste, devem valer até o fim do ano.
Mas se a redução de consumo no primeiro
mês não for satisfatória, o governo admite re-
correr ao apagão já em julho. O sucesso do

plano também está condicionado ao aumento
das chuvas no período de estiagem. O tarifaço
impõe aumento às contas acima de R$ 50,80.
Ao baixar as novas regras o governo ainda es-

perava parecer jurídico para saber se elas fe-
rem o código do consumidor. (Págs. de 13 a 18)

Corte de luz

A Light ainda não sabe como operacionali-
zar o corte de luz de quem não poupar. Ainda
terá que analisar casos como o de quem não

pode ter corte de luz ou se mudou no período.

Aumento

A sobretaxa será de 50% para quem consu-
mir mais de 200kWh (contas de R$ 50,80) e
de 200%, acima de 500kWh. Indústria e comér-
cio vão repassar custos extras para os produtos.

Briga jurídica

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tri-
bunal de Justiça esperam uma enxurrada de
ações contra as medidas. Segundo a OAB, júris-
tas e Procons, o pacote está cheio de ilegalidades.

Bônus

Quem consome até lOOkWh ganhará R$ 2 pa-
ra cada R$ 1 que economizar na luz. A partir daí,
o bônus será de até R$ 1. Mas, se o consumo ficar
acima de 200kWh, a sobretaxa engole o bônus.

Desemprego

Indústria e comércio terão de cortar en-
tre 15% e 20% do consumo de energia. O
ministro Pedro Parente admite que os cor-
tes causarão impacto e deve haver demissões.

Setecentos mil

cariocas vivem

só com R$ 45

Dia violento no

Oriente Médio

deixa 17 mortos
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R$1,50
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As conclusões do nono capítulo do Relato-
rio de Desenvolvimento Humano do Rio
(IDH), sobre a distribuição de renda na cidade,
mostram flagrante disparidade. Enquanto 700
mil cariocas vivem abaixo da linha de pobreza,
com renda média de R$ 45 por mês, o municí-

pio possui recursos para garantir, a cada habi-
tante, renda seis vezes maior do que R$ 82
mensais, valor estipulado como limite da po-
breza pelo IDH. Um problema, segundo o es-
tudo, não de geração de riquezas, mas de dis-
tribuição: entre as 12 maiores cidades brasilei-
ras, o Rio aparece em quarto lugar em distri-
buição de renda. São Paulo, a melhor colocada,
tem índice de 0,54, enquanto que no Rio é de
0,60. Ainda de acordo com o relatório, os ricos
cariocas são mais abastados do que os de qua-
se todo o resto do Brasil, embora nas últimas
duas décadas eles tenham enriquecido menos
do que os ricos de outras cidades. (Pág. 19)

Atendimento ao assinante
(21)574-5000

Serviço ao anunciante
(21) 516-5000 As fortes ondas que atingiram a orla do Rio devem continuar hoje

www.jb.com.br

Pobreza
700 mil cariocas (12,3% da
população da cidade) vivem abaixo
da linha de pobreza. Eles ganham
em média R$ 45 por mês

Recursos
0 Rio possui recursos para
garantir a cada habitante uma
renda seis vezes acima dos R$ 85
que delimita a linha de pobreza

R$ 300 milhões
São necessários apenas R$ 300
milhões para elevar a renda dos
12% abaixo da linha de pobreza
até o patamar aceitável

Cario Wrede

PERGUNTA DE ONTEM:

Página 15

PERGUNTA DO FIM DE SEMANA:
"Caso a luz de sua casa seja cortada por

ultrapassagem da cota, como voefi reagirá?"
a) aceita: b) recorre à Justiça

"Você se acha capaz de cumprir as
metas oficiais de redução de consumo

de energia para evitar o apagão?"
Resultado: sim, 37%; não, 59%; não optaram 4%.

n

?

c

Claro enigma

Fernando Henrique Cardoso terminou nalto, avalia-se no governo, se o racio-
a semana cansado, mas confiante. Acha namento se prolongar ate o fim do ano.

que os brasileiros entenderam o objetivo Ou, pior ainda, se a economia nao for
essencial do pacote do governo: e preci- suficiente e o apagao se tornar imperati-
so gastar menos energia eletrica. E nao vo. Nesse caso, a irrita9ao popular ten-

s6 isso: o presidente acredita que o povo dera a se concentrar na tigura de Fer-

esta disposto a colaborar, economizando nando Henrique. Ate porque, ha apenas
luz. Duas certezas fundamentam o seu tres meses, o presidente encaminhou
otimismo. Primeiro, pesquisas de opi- mensagem ao Congresso em que se co-
niao publica mostram que a popula?ao locou como meta, nas metropoles, "tor-

prefere controlar seus gastos por conta nar eficientes 8 milhoes de pontos de

propria a ver a luz cortada pelo governo. ilumina?ao publica e instalar l milhao
A segunda certeza e constatada pelo de novos pontos" e, no campo, "levar

presidente todas as noites, quando sinto- energia eletrica a 1 milhao de proprieda-
niza o Jornal national. Ao contr&rio do des e domicflios rurais, ate 2002

grosso da imprensa escrita, que questio- Ou seja: ha 100 dias o presidente nao via
na implacavelmente o racionamento, crise eletrica alguma. Depois, se disse "sur-

noticiario de maior audiencia da Rede preendido" com a sua extensao e profundi-
Globo vem dando torn algo cfvico a cri- dade - e ainda assim nao demitiu nenhum
se, incentivando seus telespectadores dos responsaveis pela polftica energetica

pouparem energia eletrica. do governo. Num claro enigma, assumiu
A situa?ao so ficara grave para o Pla- para si a responsabilidade pelo problema.
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PFL 
foi o mais agraciado

¦ DORA KRAMER -m #

c 
com as liberacoes de maio

7pin choro

1 

BPefelistas 
receberam R$ 10,02 milhSes e o PMDB ficou com R$ 8,5 milhoes

"VCJ-SIS MAURfCIo 
LIMA verbas acima de meio milhao sao gistrada para cada um indivi- pela Secretaria de Desenvolvi-

17 mauricio lima 
da Bahia. Sete do PFL, tres do dualmente. Um deputado de Mi- mcnto Urbano, orgao diretamcntc

As medidas de racionamento anunciadas ontem, nao BRASILIA - Os parlamentares PMDB e um do PL. nasGerais e uma deputada de
u' nviropm SU Huvidas 'mrcscntam um cendrio bem do PFL foram os que mais rece- Outro estado que se saiu Golds completam a rclavao. En- ca. Eujauo Simoes loi um

beram verbas do Poder Executivo muito bem em materia de verbas tre os parlamentares que mais re- cuKodepu.adoscarlistasquere -

pior que o esperado. Reunem ao niesmo tempo aum no 
mes de maio. Juntos, os pefe- liberadas foi Roraima. 0 peque- ceberam destacam-se os nomes rou a assinatura na CP1 da Cor:

de tarifa, redu?ao de consumo e corte de energia. E co- receberam 
R$ 10 2 mi- no estado do Norte tem quatro dos deputados Eujacio Simoes Wao najemana passada. Ao fa:

mo, ainda assim, o apagao permanecc no honzonte, y Q pMDB foi 0 
' 

undo deputados entre a lista dos 19 (PL-BA), ligado ao senador An- do de Robdno Araujo, ele pcrten:
governo esta dizendo o seguinte h sociedade brasileira: partido com liberacao de R$ 8,5 privilegiados. Uma emenda assi- tonio Carlos Magalhaes, e do de- ce as duas listas: a de agraciados
viva a luz de velas, mas aproveite enquanto pode porque milh5es de reais. O terceiro foi o nada por tres deputados foi a res- putado Roberio Araujo (PL-RR). com verbas cm maio e a dos que
e bem capaz de o estoque nao dar para todo mundo. PPB com R$ 5,7 miMes. O PS- ponsdvel pelo bom desempenho O deputado baiano recebeu retiraram a assinatura. ¦

Tudo isso, cvidentemcnte, sem direito a choro, dado DB, do presidente Fernando dos representantes de Roraima, (PL-BA) RS779.934 para quatro O deputado federal| Robe"°

que nessa altura dos acontecimentos nao ha outra safda, Henrique Cardoso, recebeu R$ que tiveram a mesma verba re- emendas. Todas ioram liberadas Araujo (PL-KK) nao lavia -

a nao ser aderir. Guerras em geral sao ganhas por exer- 4,8 milhoes e opequeno PL le- bido nenhumcentavo ^d^govento

citos motivados, embora a vitoria se alcance a custo me- vou RS 4,1 milhao. Os partidos  de federal sorriu para Araujo.
nor quando os generais estrategistas sao competentes de: opos.Sao reumdos receberam 

Q majs receberam Ele recebeu RS 1,7 milhao de
previdentes. Nao foi o caso. meJl°? JL , f :jn npin .lp.  uma so tacada. Todas para obras

E evidente que podemos, e devemos, esmiu?ar res- • ¦ Partamentar Valor de melhoria das condi<;6es habi-

ponsabilidades passadas. Afinal, quem paga a conta pe- Ppc do conta|ilizou Jpap.FrangalPPB-RR) tacionais em cidades do estado
lo menos tem o direito de saber quem fez a despesa as emendas individuais inscritas Salomao Cruz (PMO.B-RR) ®75 Em' Paracarafma levou R$

presidente Fernando Henrique foi vivamente aconselha- „a rubrica restos a pagar de 1999 Em Amajari, K»

do a atribuir culpas especificas no pronunciamento de que foram liberadas entre os dias Alceste Almeida(PMDB-RR) M9g$0 ] mom^"'Vr tS
ontem a noite em cadeia de radio e televisao. 2 e 11 de maio. Portanto, nao sao Leur Lqmanto (PMDB-BA) MSM.. de RS 

g|250para 
Nonnandiu

0 argumento, repetido ainda na noite anterior ao numeros definitivos sobre quanto RMdqPe.nn(PMDB-MG) : . .... $ • 
c-irlista aeraciado foi o

anuncio das medidas, em conversa no Palacio da Alvo- cada partamentar recebeu em BtfMMdft 0 
r°gggl 

K C S
rada, era o de que se nao fizesse assim, ele terminaria maio, mas da uma ideia da boa |gg... 

S^aI Mdor arS
tendo pessoalmcnte responsabilidade por toda a na?ao. vontede do governo. 744934 lador do senador Antonio Carlos

Pelo jcito, o presidente optou por 1,4m™par- SL'lLfaV 
nim m Ctaara, Alelui, Bgi*

jufzos politicos da ense. Talvez orientado por algumas bmentares. 0,„clia uma media us M««ira |PFL-ba) mm... fTT'"T .avalia^oes injustifieadamenle otimistas que andaram <,eRt 129railpa[aSd.um.AS Benito Gama (WDB BA) 714.934. l.stn <Je c.nco depul^dos reti jsse

rondando ambientes palacianos, segundo as quats, se fi- liberates, no entanto, nao fo- Pedra irujo (PFL-BA) 687.527 as; as*ina^Ida Corrup.

zesse um chamamento popular invocando outros mo- ram feitas de maneira equitativa. Felix Mendon?a.(PTB-BA)  684,934 Ate 
abrii,AI^ u.a t.nna irec-

mentos em que a sociedade ajudou o pais a superar as di- Um grupo de 19,deputados con- jos^ Rocha (PFL-BA) Em..... S somente nos orimeiros on-
ficuldades, teria boas chances de obter dividendos. seguiu verbas maiores do que RS Romero Juca (PSDB-RR) 501,825 /e dias o deoufido baiano rece-

| De fato, nas ocasioes citadas por ele - desvaloriza?ao 500 mil reais. Cunosamente, 11 Maria Valadao (PMDB-GO) 500.000 hP1, v^eMs.
cambial, luta contra inflagao e crises do Mexico, da Rus- deputados agraciados com as -

sia e da Asia-, o prejufzo acabou sendo menor que o es¬

perado e, em alguns casos, superado a contento. FH foi £* J I7IT
reeleito em primeiro turno depois de um desses terremo- £1*0108801*68 (IGIlllIlClfllll -T KM.
tos financeiros internacionais com graves repercussoes
internas e, meses apos a mudan9a do cambio, sua curva BRASILIA - Cinco professo- emendas parlamentares nos cin- o chefe de Estado ignorou, o de oposi?ao de terem se benefit

de pqpularidade nas pesquisas ja apresentava discreta res da Universidade de Sao Pau- co dias que antecederam a reti- tempo todo, o desenrolar de uma ciado da maior parte das verbas;

inflejtao para cima. lo (USP) protocolaram ontem rada de 20 assinaturas do pedido complexa e trabalhosa opera^ao, liberadas no perio o. ^
A-«uestao e que, desta vez, os elementos da crise nao na Mesa Diretora da Camara de CPI mista da Corrup9ao, o praticada no interesse do gover- i;ea!mente muita liberacao ae-gj«.

estao na Asia nem dizem respeito ao algo distante mun- dos Deputados denuncia por cri- que inviabilizou sua cria?ao. no por ele chefiado . O presi- n eirx>, imais> para os epu w

do das fihancas Guardam relacao direta e imediata com me de responsabilidade contra o O documento, subscrito pelos dente precisa se explicar, nao , 
minktm Ha

Pfe: o Hstado interveioe of. iatrod.in. gd^grjdj, H-Jg 
STK ZT

do pesadas dificuldades no cotidiano de todo mun dente 
de "proceder de modo in- Konder Comparato, Goffredo da tiu traido", criticou Comparato. gundoo qual o presidente pehs,;

Por mais que o cidadao consciente, patriota e de boa com 
t(vel com a dignidade, a Silva Telles Junior e Paulo Bo- A denuncia provocou a rea- ta Jose Dirceu (SP), teria se be»;

vontade compreenda a gravidade do momento e entenda ^ e Q decoro do ^arg0„ por navideSi considera "ndi'culo, pa- ?ao irada dos lfderes governis- neficiado da ibera^ao |d^uma;
que governos nao impoem medidas duras por mero exer- tgr |iberado R$ 7g;5 milhoes em ra dizer o mi'nimo, pretender que tas, que acusaram os deputados emenda no valor de RS JUU mtL;
cfcio de sadismo, nao ha a mais remota hipotese de ' -Z<

custo politico nao subir a estratosfera. • • 
"I

A menos que formassemos uma na?ao de masoquis- "1%/T | 1 _ 
"1 

_ ^ -mm r* r| rk n "¦ /tfl I
tas, cujo sonho dourado de bem-estar fosse o de pagar VI W~ 

dUG-OrSlS O-C SlfflJ-O::
mais, consumir menos e ainda correr o risco de ficar sem XfJ-J.
energia. Tudo isso com a conv^ao de que nao adianta 

ABN0R G0ND|M Jr. 

-15/5/2001 Gucde|:ToUrinho; 
ajai]

cordar as pollyanas palacianas, existem poucas situa- Public^Federal em^Tocantins f um encontro contato com tinl;

goes piores. Justiga sejafeita ao bom senso oficial, ha no ^ ontem ^ justisa a quebra . dos pnncipais acusados demg-; •

?eficto, porque aexistencia dele nao pode nem ser tema fralldesMexUnta SudL^ntre clujdo no pedido de quebra:^;
de discussao, sob pena de 0 governo perder-se em irrea- os^que serao investigados estao * GeraWoaerar'Hgador

exito, caso venham mesmo os apagoes apresentados co- (PMDB-PA), dois aliados polfti- membro do diretorio municipal
mo possibilidade para 0 mes de julho. Da maneira como d0 eac0"' 

do PMDB em Altamira, no Para,
foi exposto 0 piano, havera cortes lineares se a economia Martins responsdvel por um Ele ® irm5° de Ro™pnof5e .

Pois muito bem: depois de um mes de contas altfssi- susjwha^e d"svio de recursos " imprensa divulgada pela as-
mas para alguns, desconforto energetico para todos e in- que foi montado pela mulher de sessoria do senador.

terrupcao total de luz para outros, se, ainda assim, os da- Jader, Marcia Cristina Zahluth HPMI en,°, S
dos indicarem a necessidade de apagoes ate 0 final do Centeno, na periferia de Belem. cu 

^ue 
0 

|Se"!!n°mPntn roni o
ano, a culpa tera sido de quem? . A Policia Federal considera Jader tem «mi|S « MadaMdefraud, °| 

sua n0^

ftaai'E » Jo d" did. de q»ebr, de sigile bancS- ,eS,iE»do em Mate Gross, A a Imprensa. A assessoria de Jj-
nao colaborou. Foram essas as conmcoes. posias oniem assessoria 

no Senado ter rio esta entre as 27 pessoas que lista do Ministerio Publico in- der afirmou que recebeu a nota
serao essas as razoes que 0 presidente apresentara. tal- no 

infcio deste tiveram prisao preventiva de- clui Benivaldo Alves de Azeve- do advogado de Romildo. Na
vezde novo em rede de radio e televisao, para justificar m6s uma nota do comerciante cretada no mSs passado. Uma do, ex-secretario-executivo do nota, 0 comerciante elogia 0 se-
os tao temidos apagoes. Romildo Onofre dos Santos, das exceS6es e 0 empresario ex-ministro Fernando Bezerra nador como "homem probo, in-

E assim, tera encontrado afinal os responsaveis pela acusado de fraudar trgs je_ Jos6 0smar BorgeS) ex-socio (lntegra5ao Nacional), e os ex- teiramente sem macula e nega
crise de energia no Brasil. Esta pode nao ser a intengao, tos em Xocantins. de Jader e da mulher dele em superintendentes da Sudam ter dito que lhe destinava lU/o

mas certamente sera a interpretaijao predominante. E, na A maioria dos citados no pe- uma fazenda no Pari Ele e in- Mauricio Vasconcelos e Jose do valor dos projetos.
hora do voto, 0 que vale e a percep?ao que 0 eleitorado
tem da realidade. 1-1M.IM-TJL I fi I l|M

Na estrada Av. Brasil, 500 - CEP 20949-900 Caixa Postal 23100 - CEP 20922-970 - Sao Cristovao DIRET0RIA COMERCIAL -77 I
Ostucanos quechegaram ontem a Brasilia para parti-

cipar da conven5ao do PSDB, que termina hoje com Noticisno 574-4474
eleicao de Jose Anibal para a presidencia do partido, pu- redaqAo ASSINAMTES Revistas preto devenda em tunca (<m r$)-1 . 1 1'j Fa*- /71 \ fi74-44?a Atendlmento ao assinante, assinaturas novas, Clube Classificados 0/4-4
deram apreciar algo alem da vegetagao do cerrado na Fax <21'57 jB^^^atniMdo. Classlqualilicados (por tel.)  516-5000 Dias litela Dom.

paisagem do trajeto entre O aeroporto ate a Esplanada JB ONLINE GrandeRio (21) 574-5000 anunclosportelefone:segundaaqulnta-feiraat6 rj,mg,SPeES 1,50 2,50
Hnc Minictprins www.jb.com.br Demais localidades  0800-707-2000 &s 19he sexta-feira at6 20h DF 180 300aos Minisierios. Hordrio: De segunda-feira a sexta-leira, de 7h &s An^nc|0S funebres

Varias faixas saudavam o ministro Paulo Renato Sou- SUCURSAIS rnssMommgos etenados.de ?his i3h Plantao: 574-4320,574-4305 e 574-4540 G0 2'50 5'00
za, agradecendo pelos seus feitos, uma delas atribuindo Brasilia, DF: Tel.: (61) 313-5888 e-mail:asslnante®Jb.cog>reclubelb®ib.com.tir LojasdeC|ass|flcados BA,SE,AL, PE 2,50 5,00
a ele O tltulo de "pai da Educa?ao". No alto tucanato nao e«3^L@!.com.br PESQUISA Copacabana:Av.N.Sra.Copacabana,978/ PB, RN, CE, MA, PI 3,00 5,00

se sabia dizer de quem foi a ideia, mas da dire^o parti- saoPauio,sp:Tei.Voi)3379-5400 Pe^u^Bnainternet-E^esdojBdesde PlraJd,sso/saia221 MT'MS'PR'SC'RS 3,00 5,00
H-iri'i p nup nnn foi e-mail:saopaulo@|b.com.br junhodelSSJ , TO 3,50 5,00daru e que nao toi. BeloHorlzonte,MG:Tel.: (31) 3274-7377 Enderego: www.jb.com.br W„294-4191 .M 

p. 350 600Fax-(31) 
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coisas da política | PFL foi o mais agraciado

c , i com as liberações de maio

uCin choro,

com velas

¦ DORA KRAMER

verbas acima de meio milhão são
da Bahia. Sete do PFL, três do
PMDB e um do PL.

Outro estado que se saiu
muito bem em matéria de verbas
liberadas foi Roraima. O peque-
no estado do Norte tem quatro
deputados entre a lista dos 19
privilegiados. Uma emenda assi-
nada por três deputados foi a res-
ponsável pelo bom desempenho
dos representantes de Roraima,
que tiveram a mesma verba re-

MAURÍCIO LIMA

BRASÍLIA - Os parlamentares
do PFL foram os que mais rece-
beram verbas do Poder Executivo
no mês de maio. Juntos, os pefe-
listas receberam R$ 10,2 mi-
Ihões. O PMDB foi o segundo
partido com liberação de RS 8,5
milhões de reais. O terceiro foi o
PPB com R$ 5,7 milhões. O PS-
DB, do presidente Fernando
Henrique Cardoso, recebeu R$
4,8 milhões e o pequeno PL le-
vou RS 4,1 milhão. Os partidos
de oposição, reunidos, receberam
menos de R$ 3 milhões

O levantamento, feito pelo de-
putado federal Agnelo Queiroz
(PC do B), contabilizou apenas
as emendas individuais inscritas
na rubrica restos a pagar de 1999
que foram liberadas entre os dias
2 e 11 de maio. Portanto, não são
números definitivos sobre quanto
cada parlamentar recebeu em
maio, mas dá uma idéia da boa
vontade do governo.

No total, foram liberados RS
77,4 milhões para quase 600 par-
lamentares. O que dá uma média
de RS 129 mil para cada um. As
liberações, no entanto, não fo-
ram feitas de maneira equitativa.
Um grupo de 19 deputados con-
seguiu verbas maiores do que RS
500 mil reais. Curiosamente, 11
deputados agraciados com as

As medidas de racionamento anunciadas ontem, não
há margem para dúvidas, apresentam um cenário bem

pior que o esperado. Reúnem ao mesmo tempo aumento
de tarifa, redução de consumo e corte de energia. E co-
mo, ainda assim, o apagão permanece no horizonte, o

governo está dizendo o seguinte à sociedade brasileira:
viva à luz de velas, mas aproveite enquanto pode porque
é bem capaz de o estoque não dar para todo mundo.

Tudo isso, evidentemente, sem direito a choro, dado

que nessa altura dos acontecimentos não há outra saída,
a não ser aderir. Guerras em geral são ganhas por exér-
citos motivados, embora a vitória se alcance a custo me-
nor quando os generais estrategistas são competentes e

previdentes. Não foi o caso.
É evidente que podemos, e devemos, esmiuçar res-

ponsabilidades passadas. Afinal, quem paga a conta pe-
lo menos tem o direito de saber quem fez a despesa. O

presidente Fernando Henrique foi vivamente aconselha-
do a atribuir culpas específicas no pronunciamento de
ontem à noite em cadeia de rádio e televisão.

O argumento, repetido ainda na noite anterior ao
anúncio das medidas, em conversa no Palácio da Alvo-
rada, era o de que se não fizesse assim, ele terminaria
tendo pessoalmente responsabilidade por toda a nação.

Pelo jeito, o presidente optou por avocar a si os pre-
juízos políticos da crise. Talvez orientado por algumas
avaliações injustificadamcntc otimistas que andaram
rondando ambientes palacianos, segundo as quais, se fi-
zesse um chamamento popular invocando outros mo-
mentos em que a sociedade ajudou o país a superar as di-
ficuldades, teria boas chances de obter dividendos.

De fato, nas ocasiões citadas por ele - desvalorização
cambial, luta contra inflação e crises do México, da Rús-
sia e da Ásia -, o prejuízo acabou sendo menor que o es-

perado e, em alguns casos, superado a contento. FH foi
reeleito em primeiro turno depois de um desses terremo-
tos financeiros internacionais com graves repercussões
internas e, meses após a mudança do câmbio, sua curva
de pppularidade nas pesquisas já apresentava discreta
infleáão para cima.

A-qucptão é que, desta vez, os elementos da crise não
estão na Ásia nem dizem respeito ao algo distante mun-
do das finanças. Guardam relação direta e imediata com
a vida das pessoas: o Estado interveio e o fez introduzin-
do pesadas dificuldades no cotidiano de todo mundo.

Por mais que o cidadão consciente, patriota e de boa
vontade compreenda a gravidade do momento e entenda

que governos não impõem medidas duras por mero exer-
cício de sadismo, não há a mais remota hipótese de o
custo político não subir à estratosfera.

A menos que formássemos uma nação de masoquis-
tas, cujo sonho dourado de bem-estar fosse o de pagar
mais, consumir menos e ainda correr o risco de ficar sem
energia. Tudo isso com a convicção de que não adianta
espernear porque a alternativa é espernear no escuro.

Em matéria de cenário pré-eleitoral, haverão de con-
cordar as pollyanas palacianas, existem poucas situa-

ções piores. Justiça seja feita ao bom senso oficial, há no

governo quem faça avaliações mais realistas e considere

que a única questão ainda em aberto é o tamanho do ma-
lefício, porque a existência dele não pode nem ser tema
de discussão, sob pena de o governo perder-se em irrea-
lismos que atrasem, ou mesmo impeçam, os movimentos
de reação futura.

Movimentos esses que terão reduzidas as chances de
êxito, caso venham mesmo os apagões apresentados co-
mo possibilidade para o mês de julho. Da maneira como
foi exposto o plano, haverá cortes lineares se a economia
do racionamento não for suficiente.

Pois muito bem: depois de um mês de contas altíssi-
mas para alguns, desconforto energético para todos e in-
terrupção total de luz para outros, se, ainda assim, os da-
dos indicarem a necessidade de apagões até o final do
ano, a culpa terá sido de quem?

Da sociedade, que não contribuiu, e de São Pedro que
não colaborou. Foram essas as condições postas ontem e
serão essas as razões que o presidente apresentará, tal-
vez de novo em rede de rádio e televisão, para justificar
os tão temidos apagões.

E assim, terá encontrado afinal os responsáveis pela
crise de energia no Brasil. Esta pode não ser a intenção,
mas certamente será a interpretação predominante. E, na
hora do voto, o que vale é a percepção que o eleitorado
tem da realidade.

Os que mais receberam

Valor
2.227.450
1.907,375.
1.659.875
1,106.250
910.934
795.000
779.934
765.622
752.934
744.934
735,486

.734,934
714.934
687.527
684,934

..674:934
501.825
500.000

Parlamentar
João França(PPB-RR)
^lomão Cnuz_
Robério Araújo (PFL-RR>
Alceste Almeida (PMDB-RR)
Leur Lomanto (PMDB-BA)
Ronaldo Perin (PMDB-MG)
Eujácip Simões (PL-BA)
Jairo Azi (PFL-BA)
Cláudio Cajado (PFL-BA)
José Carlos Aleluia (PFL-BA)
Jonivai Lucas (PFL-BA)
Luiz Moreira (PFL-BA)
Benito Gama (PMDB-BA)
Pedro J.rujo (PFL-BA)
Félix Mendonça (PTB-BA)
José Rochai (PFL-BA)
Romerp Jucá (PSDB-RR)
Maria Valadão (PMDB-G0)

Professores denunciam

de oposição de terem se benep-
ciado da maior parte das verbas;
liberadas no período. 

"Hoüyê;

realmente muita liberação de.di«;
nheiro, mais para os deputaüpS;
do PT do que da própria base^;
ironizou o ministro da Edu'ca>
ção, Paulo Renato Souza, 'st--

gundo o qual o presidente pelis»;
ta, José Dirceu (SP), teria se b£
neficiado da liberação de uma
emenda no valor de RS 300 iiuC

o chefe de Estado ignorou, o
tempo todo, o desenrolar de uma
complexa e trabalhosa operação,
praticada no interesse do gover-
no por ele chefiado". "O 

presi-
dente precisa se explicar, não
perante o Congresso, mas peran-
te o povo brasileiro, que se sen-
tiu traído", criticou Comparato.

A denúncia provocou a rea-
ção irada dos líderes governis-
tas, que acusaram os deputados

emendas parlamentares nos cin-
co dias que antecederam a reti-
rada de 20 assinaturas do pedido
de CPI mista da Corrupção, o
que inviabilizou sua criação.

O documento, subscrito pelos
professores Celso Bandeira de
Mello, Dalmo Dallari, Fábio
Konder Comparato, Goffredo da
Silva Telles Júnior e Paulo Bo-
navides, considera "ridículo, pa-
ra dizer o mínimo, pretender que

BRASÍLIA - Cinco professo-
res da Universidade de São Pau-
lo (USP) protocolaram ontem
na Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados denúncia por cri-
me de responsabilidade contra o
presidente Fernando Henrique
Cardoso. Eles acusam o presi-
dente de "proceder de modo in-
compatível com a dignidade, a
honra e o decoro do cargo" por
ter liberado RS 78,5 milhões em

MP pede quebras 
de sigiloj

•L Fernando Bizerra Jr. - 15/5/2001Fernando Bizerra
Arthur Guedes Tourinho, alérá'-
de 14 servidores. >1;

Benivaldo teve pelo menos •
um encontro contato com Uni;
dos principais acusados de mOn£-
tar as fraudes, o economista Gè;;
raldo Pinto da Silva, também'jní;
cluído no pedido de quebrará-
sigilo bancário. Por sua \$z;•
Geraldo era ligado à família;
Soares, composta por aliados -

políticos de Jader, como o em-
presário José Soares Sobrinho,
membro do diretório municipal
do PMDB em Altamira, no Pará.
Ele é irmão de Romildo Onofre
dos Santos, autor da declaração
à imprensa divulgada pela as-
sessoria do senador.

O Ministério Público enten-
deu que o senador mostrou seu
estreito relacionamento com o
fraudador ao distribuir sua nota
à Imprensa. A assessoria de Ja-
der afirmou que recebeu a nota
do advogado de Romildo. Na
nota, o comerciante elogia o se-
nador como "homem probo, in-
teiramente sem mácula" e nega
ter dito que lhe destinava 10%
do valor dos projetos.

Na estrada
Os tucanos que chegaram ontem a Brasília para parti-

cipar da convenção do PSDB, que termina hoje com a
eleição de José Aníbal para a presidência do partido, pu-
deram apreciar algo além da vegetação do cerrado na

paisagem do trajeto entre o aeroporto até a Esplanada
dos Ministérios.

Várias faixas saudavam o ministro Paulo Renato Sou-
za, agradecendo pelos seus feitos, uma delas atribuindo
a ele o título de "pai da Educação". No alto tucanato não
se sabia dizer de quem foi a idéia, mas da direção parti-
dária é que não foi.
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coisas da política 
| 
PFL foi o mais agraciado

com as liberações de maio

DORA KRAMER

Sem choro,

com velas

As medidas de racionamento anunciadas ontem, não
há margem para dúvidas, apresentam um cenário bem

pior que o espeiado. Reúnem ao mesmo tempo aumento
de tarifa, redução de consumo c corte de energia. E co-
mo, ainda assim, o apagão permanece no horizonte, o

governo está dizendo o seguinte à sociedade brasileira:
viva à luz de velas, mas aproveite enquanto pode porque
é bem capaz de o estoque não dar para todo mundo.

Tudo isso, evidentemente, sem direito a choro, dado

que nessa altura dos acontecimentos não há outra saída,
a não ser aderir. Guerras em geral são ganhas por exér-
citos motivados, embora a vitória se alcance a custo me-
nor quando os generais estrategistas são competentes e

previdentes. Não foi o caso.
É evidente que podemos, e devemos, esmiuçar res-

ponsabilidades passadas. Afinal, quem paga a conta pe-
lo menos tem o direito de saber quem fez a despesa. O

presidente Fernando Henrique foi vivamente aconselha-
do a atribuir culpas específicas no pronunciamento de
ontem à noite em cadeia de rádio e televisão.

O argumento, repetido ainda na noite anterior ao
anúncio das medidas, em conversa no Palácio da Alvo-
rada, era o de que se não fizesse assim, ele terminaria
tendo pessoalmente responsabilidade por toda a nação.

Pelo jeito, o presidente optou por avocar a si os pre-
juízos políticos da crise. Talvez orientado por algumas
avaliações injustificadamente otimistas que andaram
rondando ambientes palacianos, segundo as quais, se fi-
zesse um chamamento popular invocando outros mo-
mentos em que a sociedade ajudou o país a superar as di-
fteuldades, teria boas chances de obter dividendos.

De fato, nas ocasiões citadas por ele - desvalorização
cambial, luta contra inflação e crises do México, da Rús-
sia c da Ásia o prejuízo acabou sendo menor que o es-

perado e, em alguns casos, superado a contento. FH foi
reeleito em primeiro turno depois de um desses terremo-
tos financeiros internacionais com graves repercussões
internas e, meses após a mudança do câmbio, sua curva
de popularidade nas pesquisas já apresentava discreta
inflexão para cima.

* A questão é que, desta vez, os elementos da crise não
estão na Ásia nem dizem respeito ao algo distante mun-
do das finanças. Guardam relação direta e imediata com
a vida das pessoas: o Estado interveio e o fez introduzin-
do pesadas dificuldades no cotidiano de todo mundo.

Por mais que o cidadão consciente, patriota e de boa
vontade compreenda a gravidade do momento e entenda

que governos não impõem medidas duras por mero exer-
cício de sadismo, não há a mais remota hipótese de o
custo político não subir à estratosfera.

A menos que formássemos uma nação de masoquis-
tas, cujo sonho dourado de bem-estar fosse o de pagar
mais, consumir menos e ainda correr o risco de ficar sem
energia. Tudo isso com a convicção de que não adianta
espernear porque a alternativa é espernear no escuro.

Em matéria de cenário pré-eleitoral, haverão de con-
cordar as pollyanas palacianas, existem poucas situa-
ções piores. Justiça seja feita ao bom senso oficial, há no
governo quem faça avaliações mais realistas e considere
que a única questão ainda em aberto é o tamanho do ma-
lefício, porque a existência dele não pode nem ser tema
de discussão, sob pena de o governo perder-se em irrea-
lismos que atrasem, ou mesmo impeçam, os movimentos
de reação futura.

Movimentos esses que terão reduzidas as chances de
êxito, caso venham mesmo os apagões apresentados co-
mo possibilidade para o mês de julho. Da maneira como
foi exposto o plano, haverá cortes lineares se a economia
do racionamento não for suficiente.

Pois muito bem: depois de um mês de contas altíssi-
mas para alguns, desconforto energético para todos e in-
terrupção total de luz para outros, se, ainda assim, os da-
dos indicarem a necessidade de apagões até o final do
ano, a culpa terá sido de quem?

Da sociedade, que não contribuiu, e de São Pedro que
não colaborou. Foram essas as condições postas ontem e
serão essas as razões que o presidente apresentará, tal-
vez de novo em rede de rádio e televisão, para justificar
os tão temidos apagões.

E assim, terá encontrado afinal os responsáveis pela
crise de energia no Brasil. Esta pode não ser a intenção,
mas certamente será a interpretação predominante. E, na
hora do voto, o que vale é a percepção que o eleitorado
tem da realidade.

Na estrada
Os tucanos que chegaram ontem a Brasília para parti-

cipar da convenção do PSDB, que termina hoje com a
eleição de José Aníbal para a presidência do partido, pu-
deram apreciar algo além da vegetação do cerrado na

paisagem do trajeto entre o aeroporto até a Esplanada
dos Ministérios.

Várias faixas saudavam o ministro Paulo Renato Sou-
za, agradecendo pelos seus feitos, uma delas atribuindo
a ele o título de "pai da Educação". No alto tucanato não
se sabia dizer de quem foi a idéia, mas da direção parti-
dária é que não foi.

c-mail paru esta coluna: dkramcr@jb.com.br

iPefelistas receberam R$ 10,02 milhões e o PMDB ficou com R$ 8,5 milhões

MAURÍCIO LIMA

BRASÍLIA - Os parlamentares
do PFL foram os que mais rece-
beram verbas do Poder Executivo
no mês de maio. Juntos, os pefe-
listas receberam R$ 10,2 mi-
lhões. O PMDB foi o segundo
partido com liberação de RS 8,5
milhões de reais. O terceiro foi o
PPB com RS 5,7 milhões. O PS-
DB, do presidente Fernando
Henrique Cardoso, recebeu RS
4,8 milhões e o pequeno PL le-
vou RS 4,1 milhão. Os partidos
de oposição, reunidos, receberam
menos de RS 3 milhões

O levantamento, feito pelo de-
putado federal Agnelo Queiroz
(PC do B), contabilizou apenas
as emendas individuais inscritas
na rubrica restos a pagar de 1999
que foram liberadas entre os dias
2 e 11 de maio. Portanto, não são
números definitivos sobre quanto
cada parlamentar recebeu em
maio, mas dá uma idéia da boa
vontade do governo.

No total, foram liberados RS
77,4 milhões para quase 600 par-
lamentares. O que dá uma média
de RS 129 mil para cada um. As
liberações, no entanto, não fo-
ram feitas de maneira equitativa.
Um grupo de 19 deputados con-
seguiu verbas maiores do que RS
500 mil reais. Curiosamente, 11
deputados agraciados com as

verbas acima de meio milhão são
da Bahia. Sete do PFL, três do
PMDB e um do PL.

Outro estado que se saiu
muito bem em matéria de verbas
liberadas foi Roraima. O peque-
no estado do Norte tem quatro
deputados entre a lista dos 19
privilegiados. Uma emenda assi-
nada por três deputados foi a res-
ponsável pelo bom desempenho
dos representantes de Roraima,
que tiveram a mesma verba re-

gistrada para cada um indivi-
dualmente. Um deputado de Mi-
nas Gerais e uma deputada de
Goiás completam a relação. En-
tre os parlamentares que mais re-
ceberam destacam-se os nomes
dos deputados Eujácio Simões
(PL-BA), ligado ao senador An-
tonio Carlos Magalhães, e do de-
putado Robério Araújo (PL-RR).

O deputado baiano recebeu
(PL-BA) R$779.934 para quatro
emendas. Todas foram liberadas

0s que mais receberam

Partamentar Valor
Joao Fran?a(PPB-RR) 2,227,450
^IpmaqCmz 1,907,375
Rob6rio Araujo (PFL-RR) 1.-659,875
iwceste Almeida (PMDB-RR) 1,106,250
Leur Lomanto (PMDB-BA) .910.934
Ronaldo Perin (PMDB-MG)' 795.000 .
Eujicio Simoes (PL-BA) 779.934
Jairo Azi (PFL-BA) 765.622
Claudio Cajado .(PFL-BA) .752.934
Jose Carlos Aleluia (PFL-BA) 744.934
Jonival Lucas (PFL-BA) 735.486
Luiz Moreira (PFL-BA) .734.934
Benito Gama (PMDB-BA) 714.934
Pedro Irujo (PFL-BA) 687.527
F6lix Mendon^a (PTB-BA) .684.934...
Jose Rocha (PFL-BA) 674.934...
Romero Juca (PSDB-RR) 501.825
Maria Vaiadao (PMDB-GO) 500.000

pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, órgão diretamente
ligado à Presidência da Repúbli-
ca. Eujácio Simões foi um dos
cinco deputados carlistas que reti-
rou a assinatura na CPI da Cor-
rupção na semana passada. Ao la-
do de Robério Araújo, ele perten-
ce às duas listas: a de agraciados
com verbas em maio e a dos que
retiraram a assinatura.

O deputado federal Robério
Araújo (PL-RR) não havia rece-
bido nenhum centavo do governo
até abril. Em maio, a boa vonta-
de federal sorriu para Araújo.
Ele recebeu RS 1,7 milhão de
uma só tacada. Todas para obras
de melhoria das condições habi-
tacionais em cidades do estado.
Em Paracaraíma levou RS
684.375. Em Amajari, RS
268.125. Conseguiu a liberação
de RS 289.250 para Normandia e
RS 418.125 para Mucajaí.

Outro carlista agraciado foi o
deputado federal José Carlos
Aleluia (PFL-BA). Maior articu-
lador do senador Antonio Carlos
na Câmara, Aleluia foi bastante
atuante para que a bancada car-
lista de cinco deputados retirasse
as assinaturas da CPI da Corrup-
ção. Até abril, Aleluia tinha rece-
bido R$73.509 em verbas. Em
maio, somente nos primeiros on-
ze dias, o deputado baiano rece-
beu dez vezes mais.

Professores da USP contra FH

BRASÍLIA - Cinco professo-
res da Universidade de São Pau-
lo (USP) protocolaram ontem na
Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados um pedido denúncia
por crime de responsabilidade
contra o presidente Fernando
Henrique Cardoso. Eles acusam
o presidente de "proceder de mo-
do incompatível com a dignida-
de, a honra e o decoro do cargo"
por ter liberado RS 78,5 milhões

em emendas parlamentares nos
cinco dias que antecederam a re-
tirada de 20 assinaturas do pedi-
do de CPI mista da Corrupção, o
que inviabilizou sua criação.

O documento, subscrito pelos
professores Celso Bandeira de
Mello, Dalmo Dallari, Fábio
Konder Comparato, Goffredo da
Silva Telles Júnior e Paulo Bona-
vides, considera "ridículo, 

para
dizer o mínimo, pretender que o

chefe de Estado ignorou, o tempo
todo, o desenrolar de uma com-
plexa e trabalhosa operação, pra-
ticada no interesse do governo
por ele chefiado". "O 

presidente
precisa se explicar, não perante o
Congresso, mas perante o povo
brasileiro, que se sentiu traído",
criticou Comparato.

A denúncia provocou a rea-
ção irada dos líderes governis-
tas, que acusaram os deputados

de oposição de terem se benefi-
ciado da maior parte das verbjs^
liberadas no período. 

"HOUSÍX

realmente muita liberaçâo'de.*dj£í
nheiro, mais para os depuiídgí'
do PT do que da própria bajipvf
ironizou o ministro da Educj»;
ção, Paulo Renato Souza, ségiiu^;
do o qual o presidente petistj^;
José Dirceu (SP), teria se benèÇÍ;
ciado da liberação de uma emè^
da no valor de R$ 300 mil.* 

' C;
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MP pede quebra 
de sigilo

JL J- Fernando BizerraJr.-15/5/2001
ABNOR GONDIM

BRASÍLIA - O Ministério
Público Federal em Tocantins
pediu ontem à Justiça a quebra
do sigilo bancário de 40 pessoas
e três empresas para apurar
fraudes na extinta Sudam. Entre
os que serão investigados estão
dois ex-superintendentes do ór-
gão indicados pelo presidente
do Senado, Jader Barbalho
(PMDB-PA), dois aliados políti-
cos do senador no Pará e a con-
tadora Maria Auxiliadora Barra
Martins, responsável por um
projeto de criação de rãs sob
suspeita de desvio de recursos
que foi montado pela mulher de
Jader, Márcia Cristina Zahluth
Centeno, na periferia de Belém.

A Polícia Federal considera
indício de ligação de Jader
com os fraudadores o fato de
sua assessoria no Senado ter
distribuído, no início deste
mês, uma nota do comerciante
Romildo Onofre dos Santos,
acusado de fraudar três proje-
tos em Tocantins.

A maioria dos citados no pe-

Jader tem amigos e aliados na lista dos suspeitos de fraude

dido de quebra de sigilo bancá-
rio está entre as 27 pessoas que
tiveram prisão preventiva de-
cretada no mês passado. Uma
das exceções é o empresário
José Osmar Borges, ex-sócio
de Jader e da mulher dele em
uma fazenda no Pará. Ele é in-

vestigado em Mato Grosso. A
lista do Ministério Público in-
clui Benivaldo Alves de Azeve-
do, ex-secretário-executivo do
ex-ministro Fernando Bezerra
(Integração Nacional), e os ex-
superintendentes da Sudam
Maurício Vasconcelos e José

Arthur Guedes Tourinho,: alèpvv
de 14 servidores.

Benivaldo teve pelo méiioS j'
um encontro contato com
dos principais acusados demort*'-
tar as fraudes, o economista
raldo Pinto da Silva, tambémírj»^
cluído no pedido de quebra:^d£*
sigilo bancário. Por sua -yStr*
Geraldo era ligado à fam.fliix
Soares, composta por alia<fos>
políticos de Jader, como o em"*
presário José Soares Sobrinho,
membro do diretório municipal
do PMDB em Altamira, no Pará.
Ele é irmão de Romildo Onofre
dos Santos, autor da declaração
à imprensa divulgada pela as-
sessoria do senador.

O Ministério Público enten-
deu que o senador mostrou seu
estreito relacionamento com o
fraudador ao distribuir sua nota
à Imprensa. A assessoria de Ja->":
der afirmou que recebeu a nota
do advogado de Romildo. Na
nota, o comerciante elogia o se-
nador como "homem 

probo, in-
teiramente sem mácula" e nega
ter dito que lhe destinava 10%
do valor dos projetos.
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5,00
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Uma publicagao JB Comercial que Voce se 
"embriagar" com mais |

contara tudo sobre a bebida que e esse projeto inedito feito, 
I

cara do Brasil. Os trajetos e as especialmente, para voce. Nao perca! $

trilhas por onde passou, as historias Revista 
"Circuito da Cacha^a"

mmm
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Um pouco de história, um pouco de

turismo, um pouco de culinária e

uma boa dose, é claro, de cachaça, é

o que não vai faltar na revista
"Circuito da Cachaça".

Uma publicação JB Comercial que
contará tudo sobre a bebida que é a

cara do Brasil. Os trajetos e as

trilhas por onde passou, as histórias

que deixou, as comidas que inspirou.

r EMBRATUR* m INSTITUTO BRASIIDRO DE TURISMO

PATROCÍNIO:

ini
Trabalhando tm todo o Brasil

MINISTÉRIO DO
ESPORTE E TURISMO

Você vai se 
"embriagar" com mais

esse projeto inédito feito,

especialmente, para você. Não perca!

Revista 
"Circuito da Cachaça"

27 de maio.

PROMOÇÃO:
JORNAL DO BRASIL

Cassação 
passará 

na Mesa do Senado

Rrnollln — Mnrria ftnnthlar — 1R/flA/9fVl1

¦Relator determina início de processo
se ACM e Arruda não renunciarem

CARMEN KOZAK? **>
BRASÍLIA - 0 senador Carlos

Wilson (PPS-PE), que scríi o relator
do pfdido de abertura do processo
de cassação contra Antonio Carlos
Magalhães e José Roberto Arruda
na Mesa do Senado, já decidiu que
votará pelo início da ação contra os
dois. Wilson e os outros seis inte-
grairites da Mesa do Senado decidi-
rão a instalação de fato do processo
de cassação, cujo pedido de abertu-
ra deve ser aprovado na quarta-fei-
ra no Conselho de Ética.

Primciro-secretário do Senado,
Carlos Wilson sofre por antecipa-
ção. É amigo de ACM, mas diz
que nem por isso deixará de reco-
mendar a abertura de processo por
quebra de decoro parlamentar, na
condição de relator da Mesa do
Seriado. Nas conversas com cole-
gas.de partido e dirigentes do Se-
nado, tem dito: "Prefiro não ser o
relator, mas, se tiver que ser (no
caso de o pefelista não renunciar),
cumprirei o meu dever. A institui-
ção é mais importante".

Assim como o presidente na-
cionil do PPS, senador Roberto
Freire (PE), Carlos Wilson enten-
de que não há o que tergiversar so-
bre a quebra de decoro. "A Consti-
tuição é que define a cassação co-
mo punição para quebra de deco-
ro", tem sustentado nas conversas
com senadores. De lodo o proces-
so, o pior momento para Carlos
Wilson foi a conversa que teve há
três dias com ACM.

Segundo relato de um parla-
mentar do PPS, o líder baiano pro-
curou o amigo, de quem está dis-
tanciado há um ano, desde que
iniciou a cruzada contra Jader
Barbalho (PMDB-PA). ACM re-

clamou do "linchamento" que es-
tá sofrendo. ACM chorou e co-
inentou a falta que tem sentido do
filho Luís Eduardo, morto em
abril de 1998. Carlos Wilson o ou-
viu. Foi solidário. Mas deixou cia-
ro para ACM que não via condi-
ções de abrandar a situação.

Há alguns dias, o primeiro-se-
cretário do Senado só tem em men-
te o que acontecerá semana que
vem. Contrário a qualquer acordo
interpartidário, Wilson ainda tem
esperanças de não ter que dar o vo-
to recomendando a abertura de pro
cesso contra ACM. A um colega do
PPS, disse que poderá escapar da ta-
refa se, até a noite de terça-feira, se
confirmarem as especulações da re-
núncia de ACM e de José Roberto
Arruda. Nessa hipótese, não haverá
reunião do Conselho de Ética. E,
sem essa reunião, não há decisão a
ser apreciada pela Mesa do Senado.

Mas, se as renúncias não se con-
firmarem, não se fará de rogado.
Muito menos pretende que o relato-
rio do Conselho de Ética fique
queimando em suas mãos. Como a
maioria dos colegas de Mesa do Se-
nado, defende um rito sumaríssi-
mo. Em no máximo 24 horas. Acha
que atrasos poderão sugerir a exis-
tência de um acordão. O que impo-
ria ainda mais desgastes para a ima-
gem do Senado. Já decidiu que da-
rá seu parecer em poucas horas.
Pretende ser econômico e evitará
emitir juízo de valor, recomendan-
do apenas que a decisão do Conse-
lho seja acatada e a abertura de pro-
cesso recomendada. Não quer falar
em pena a ser aplicada. E acha, se-
gundo amigos, que esse voto não
precisará dar sequer em plenário.
Sempre imaginando que a renúncia
virá para encerrar a sua agonia.

O senador Carlos Wilson, relator do processo de cassação

Arruda sai candidato

BRASÍLIA - Os aliados do se-
nador José Roberto Arruda (sem
partido-DF) esperam a sua renún-
cia para tentar convencê-lo a dis-
putar uma vaga de deputado dis-
trital nas próximas eleições.

Para quem sonhava disputar o
governo do Distrito Federal em
2002, a proposta pode ser deses-
timulante. Mas integrantes do
grupo político do senador acredi-
tam que essa será a sua alternati-
va daqui para a frente.

Desgastado nacionalmente
pelo envolvimento na violação
do painel eletrônico do Senado,
Arruda teria de começar de novo
na política local. "Ele terá de es-
quecer um pouco a política na-
cional e reconstruir sua base com
muito trabalho", avalia o ex-de-
putado distrital Peniel Pacheco
(PSDB), que foi vice de Arruda

em 1998, quando o ex-líder dis-
putou o governo do DF.

Um de seus mais fiéis aliados,
Peniel chegou a falar sobre esses
planos com Arruda, que ficou de
pensar a respeito. A tese é defen-
dida por outros tucanos ligados
ao senador em Brasília. A idéia é
credenciá-lo para que, no futuro,
possa concorrer novamente a um
cargo majoritário. "Na Câmara
Legislativa, ele terá condições de
se sobressair. Na Câmara dos
Deputados, será apenas mais
um", argumenta um amigo.

Mas, se quiser se candidatar
nas próximas eleições, Arruda
terá de manter os direitos políti-
cos. Para não correr o risco , te-
rá de renunciar antes que o pro-
cesso contra ele seja iniciado pe-
la Mesa Diretora, o que deve
acontecer até quinta-feira.

Jader é dúvida

Senadores

sugerem

impedimento

BRASÍLIA - Dirigentes do
PMDB, do PSDB e integran-
tes da Mesa do Senado que-
rem que o presidente do Sena-
do, Jader Barbalho (PMDB-
PA), se declare impedido de
participar da decisão da Mesa
do Senado sobre a abertura de
processo contra Antonio Car-
los Magalhães (PFL-BA) e Jo-
sé Roberto Arruda (PSDB-
BA). Há o temor de que a par-
ticipação de Jader, notório ini-
migo de ACM, levante suspei-
ções em relação ao processo.
Qualquer abrandamento será
interpretado como acordão. E
o pretendido rito sumário, te-
mem, será explorado como re-
vanche pelos aliados de ACM.
Jader Barbalho é refratário à
idéia. Tem dito que não se
sente impedido e que, além de
dar seu voto, usará as prerro-
gativas de presidente para
conduzir a decisão.

Os advogados de Antonio
Carlos Magalhães e José Ro-
berto Arruda estão se prepa-
rando para recorrer à presi-
dência da Mesa do Senado
contra várias decisões do
Conselho de Ética. A começar
pelo voto aberto decidido pe-
Io presidente do Conselho, se-
nador Ramez Tebet (PMDB-
MT). E passando pela pena de
cassação sugerida no relatório
do senador Saturnino Braga
(PSB-RJ). Dois parlamentares

carlistas contam que não faz
parte da estratégia pedir a sus-
peição de Jader. Até porque a
única tática que resta a ACM
é continuar apostando em um
acordo com o PMDB e seto-
res do PSDB para substituir a
cassação por uma suspensão
temporária de mandato. "Não

é hora de briga, é hora de
muita conversa", diz um alia-
do de ACM.

Pelo menos dois dirigentes
do PMDB, que trabalham na
linha da cassação de ACM e
Arruda, já conversaram com o
líder do partido no Senado,
Renan Calheiros (AL), sobre
o impedimento de Jader. Fala-
ram também com senadores
tucanos, dos partidos de opo-
sição e com três dos sete sena-
dores que compõem a Mesa
do Senado. Ficou acertado
que, na terça-feira, cada um
voltará a falar com Jader sobre
o assunto. Mas, antes disso,
refarão o mapeamento da ten-
dência dos integrantes da Me-
sa. Até ontem, acreditavam
que poderiam contar com qua-
tro votos pelo rito sumário. Ou
seja, a recomendação da aber-
tura de processo por quebra de
decoro no Conselho de Ética
até 24 horas depois da reunião
de quarta-feira.

Jader Barbalho quer saber
se cabe a Mesa apenas enca-
minhar a decisão do Conse-
lho ou se é necessário julgar o
mérito da recomendação pela
cassação. A maioria da Mesa
entende que cabe apenas o
encaminhamento.
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Jader duvida

Senadores carlistas contam que nao faz
parte da estrat6gia pedir a sus-

SUgerem peii;ao de Jader. At6 porque a
imnpHim^nfrt "nica tlStica 9ue resta a ACM
impeaimeniO d COntin3gr apostando em um

BRASILIA - Dirigentes do acordo com o PMDB e seto-
PMDB, do PSDB e integran- res do PSDB para substituir a
tes da Mesa do Senado que- cassa?ao por uma suspensao
rem que o presidente do Sena- tempordria de mandato. "Nao

do, Jader Barbalho (PMDB- e hora de briga, 6 hora de
PA), se declare impedido de muita conversa", diz um alia-
participar da decisao da Mesa do de ACM.
do Senado sobre a abertura de Pelo menos dois dirigentes
processo contra Antonio Car- do PMDB, que trabalham na
los Magalhaes (PFL-BA) e Jo- linha da cassajao de ACM e
se Roberto Arruda (PSDB- Arruda, ja conversaram com o
BA). Ha o temor de que a par- h'der do partido no Senado,
ticipa?ao de Jader, not6rio ini- Renan Calheiros (AL), sobre
migo de ACM, levante suspei- o impedimento de Jader. Fala-
^oes em rela^ao ao processo. ram tambem com senadores
Qualquer abrandamento sera tucanos, dos partidos de opo-
interpretado como acordao. si?ao e com tres dos sete sena-
o pretendido rito sumario, te- dores que compoem a Mesa
mem, sera explorado como re- do Senado. Ficou acertado
vanche pelos aliados de ACM. que, na tenja-feira, cada um
Jader Barbalho e refratario voltara a faiar com Jader sobre
ideia. Tem dito que nao se o assunto. Mas, antes disso,
sente impedido e que, alem de refarao o mapeamento da ten-
dar seu voto, usara as prerro- dencia dos integrantes da Me-
gativas de presidente para sa. Ate ontem, acreditavam
conduzir a decisao. que poderiam contar com qua-

Os advogados de Antonio tro votos pelo rito sumario. Ou
Carlos Magalhaes e Jose Ro- seja, a recomenda?ao da aber-
berto Arruda estao se prepa- tura de processo por quebra de
rando para recorrer a presi- decoro no Conselho de Etica
dencia da Mesa do Senado ate 24 horas depois da reuniao
contra varias decisoes do de quarta-feira.
Conselho de Etica. A comev'ar Jader Barbalho quer saber
pelo voto aberto decidido pe- se cabe a Mesa apenas enca-
lo presidente do Conselho, se- minhar a decisao do Conse-
nador Ramez Tebet (PMDB- lho ou se e necessario julgar o
MT). E passando pela pena de merito da recomenda?ao pela
cassa?ao sugerida no relatorio cassa?ao. A maioria da Mesa
do senador Saturnino Braga entende que cabe apenas o
(PSB-RJ). Dois parlamentares encaminhamento.
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Partido incha em

seis anos de 
poder

Criado há 13 anos com um ma-
nifesto que começava com a frase
"Longe das benesses do poder,
mas certo de pulsar nas ruas", o
PSDB chegou à adolescência com
responsabilidade e corpo de gente
grande. No poder há seis anos, o
mesmo partido que, em junho de
1988, condenava "as filiações em
massa" viu sua bancada federal
engordar de 63 deputados, em
1994, para os atuais 104. De 5.740
vereadores eleitos em 1996, hoje
são 8.603. Prefeitos, há 1.041. Go-
vemadores, sete. Além, é claro, do
presidente da República.

Para se tornar grande o sufi-
ciente para eleger o presidente da
Câmara dos Deputados e não dei-
xar o governo refém do PMDB e
do PFL, o partido inchou. Acei-
tou filiações como o do deputado
Anivaldo Vale (PA), ex-PPR e

ex-PPB. A promessa feita em
1988 no programa do partido -
segundo a qual, antes de se filiar,
"haverá um estágio para que o fi-
liado possa demonstrar sua dis-
posição de militância participan-
do regularmente das atividades
do partido" - virou palavras ao
vento. Mas há quem ache natural.

"Esse inchaço é normal, quan-
do se está no poder. O importante
é que o código genético do parti-
do, que se baseia na ética e e na
democracia, não se perdeu", ar-
gumenta o deputado Ronaldo Ce-
zar Coelho, fundador do partido
no Rio. Secretário-geral do parti-
do, o deputado Márcio Fortes
(RJ) diz que até março de 2001 o
PSDB fará um congresso para
aprovar o novo programa. 

"De

1988 para cá, muita coisa mudou
no mundo. Nós, inclusive".

Globo intervém

na TV de Collor

MACEIÓ - A direção de jor-
nalismo da TV Globo deve as-
sumir, na próxima semana, o
comando da sua afiliada em
Alagoas, a TV Gazeta, coman-
dada pelo ex-presidente Fer-
nando Collor de Mello.

A intervenção foi decidida
depois de análise do relatório
da coordenadora da Central de
Afiliadas da Globo, Tereza
Garcia, que apontou várias ir-
regularidades no departamento
de jornalismo da TV Gazeta.

A direção da TV Globo pre-
tende reformular o jornalismo
da afiliada de Alagoas, que foi
considerado fora dos padrões
de qualidade da Central Globo
de Jornalismo.

O ex-presidente Collor e o
superintendente da TV Gazeta,
Ivan Scalla, já receberam uma
lista com três nomes de direto-

res para para assumir o jorna-
lismo da empresa.

Ivan Scalla tentou evitar a
intervenção da TV Globo e re-
formulou alguns cargos na di-
reção de jornalismo. A medida
não foi considerada suficiente
pela TV Globo, que não abre
mão da indicação de um inter-
ventor, que deve assumir na
próxima semana.

Este tipo de intervenção é
comum entre as afiliadas da TV
Globo, que assumiu, recente-
mente, o comando dos departa-
mentos de jornalismo das afi-
liadas de Sergipe e do Ceará.

Na semana passada, a TV
Globo repreendeu a TV Bahia
por não ter dado cobertura jorna-
lística a um conflito entre a PM e
estudantes que pediam a cassa-
ção do senador Antonio Carlos
Magalhães, dono da TV Bahia.

NO PONTO

Colaborou Daniele Lua
c-niail para esta coluna: ag@no.com.br

¦ ANCELMO GOIS
www.no.com.br

A maldição de maio

0 cientista político Marcos Coimbra acha que Fernando
Henrique precisa fazer uma mandinga reforçada para comba-
ter a maldição de maio. Desde 1996, maio é um mes de baixa

popularidade - atesta o diretor do Vox Populi. E quando, até o
ano passado, emergia o flagelo do salário mínimo. Em maio
de 1996 ocorreu a tragédia da hemodiálise de Caruaru com 59
mortos e, em maio de 1998, o presidente chamou de "vaga-

bundos" os que se aposentam com menos de 50 anos.

Adiado o leilão da Copene
Mais uma vez foi adiado, agora em sua terceira versão, o
leilão de venda da Copene, marcado para o próximo dia 12.
Armínio Fraga, que tenta passar adiante o butim petroquími-
co do finado Banco Econômico, vem buscando uma solução

política. Sonha com os empresários Paulo Cunha e Emílio
Odebrecht dividindo a mesma nafta. Mas parece haver in-
compatibilidade de gênios.

A moratória de Itamar
É o apagão da Argentina, o default da energia no Brasil e Ita-
mar tocando fogo. Já chegou ao ouvido do "Wall Street Jour-
nal", leitura obrigatória de investidores, a ameaça do governa-
dor mineiro de um novo calote no governo federal por causa da

perda de receita estadual com a crise de energia.

Mulata coqueta
A Justiça decidiu a favor da
Warner Music num proces-
so que a família de Ataulfo
Alves pedia uma indeniza-
ção no valor de 5 mil mini-
mos. Filhos do compositor
acusam a gravadora de ne-
gligência num caso de piá-
gio da música Mulata A.v-
sonhada na Venezuela. Lá
virou Mulata Coqueta (al-
go como mulata faceira).

A frase da semana
Do ex-ministro Ciro Gomes: "FHC é o presidente honesto
mais cercado de picaretas que já vi na história do país".

Ponto final
Quarta-feira, dia 16, às 9h45, o carro da presidência da Câmara de
Vereadores de Resende, desfilava pela Praça XV. Que diabo fazia a
viatura a 154 km da sede? Vereador de Resende precisa ter carro?
Em 2000, o contribuinte dessa cidade gastou 2,4 milhões de reais
com o Legislativo. Quase igual à conta com o recolhimento do lixo.
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A nova cara tucana no Rio

Zitoe 
'Nego 

Veio'

viram lideranças

no Rio de Janeiro

DANIELLA SHOLL

Diferentemente do PSDB na-
ciórial, que cresceu muito nos últi-
mos anos, o do Rio experimentou
fenômeno inverso. Depois de su-
cessivas derrotas eleitorais, o par-
tido, que tinha 33 prefeitos no es-
tado, caiu para seis. A bancada de
26 deputados estaduais ficou redu-
zida a dois. Hoje, a grande lideran-
ça tucana estadual é o prefeito de
Duque de Caxias, na Baixada Flu-
minense, que atende pela alcunha
de Zito e tem longa ficha proces-
suai. "Muitos intelectuais do parti-
do não aceitam minha projeção
política, mas hoje eles também
percebem o quanto dependem de
mim", diz Zito, que sonha se ele-
ger governador em 2002.

Dono de meio milhão de vo-
tos na Baixada - além de se
reeleger, conseguiu no ano pas-
sado emplacar a mulher, Narri-
man, prefeita da vizinha Magé,
e o irmão, Waldir, prefeito de
Belford Roxo Zito conta
com orgulho que foi o presi-
dente Fernando Henrique em
pessoa quem telefonou para
demovê-lo da idéia de deixar o
partido, há um ano. "Aprovei-

tei para dizer a ele que o Rio
precisava ser melhor tratado
pelo Planalto", conta Zito, que
engrossa o coro de tucanos
queixosos com o fato de, dos
oito ministros do PSDB no go-
verno, seis serem paulistas.

Nego Véio -O prefeito de
Itaguaí, José Sagário, mais co-
nhecido como Nego Véio, con-
corda. Sagário não completou
sequer o curso primário, conju-
ga mal os verbos e maltrata o
vernáculo, mas sua gestão em

educação já recebeu dois prê-
mios da Unesco. "Eu dou kit
compreto pros moleque: tênis,
brusa e calça, livro, régua, lápis,
caderno e apontador. No fim de
semana, a escola é aberta pra
comunidade. Vem pai, mãe, ir-
mão, avó. Tem comida pra todo
o mundo. É pra encher o talo.
Tem até dentista pra limpar os
dente", conta Sagário, um poti-
guar de 64 anos que saiu da pe-
quena Cruzeta em 1954 e foi
peão de obra e dono de constru-
tora antes de virar político, em
1996. Como operário, partici-
pou da construção de Brasília.

A primeira vez que, como
prefeito, pisou no Palácio do
Planalto, viveu uma grande
emoção. "Disse assim pro pre-
sidente: 'Da última vez que eu
estive aqui, eu tinha que me cui-
dar para não furar os pé aqui
com os pregos. Agora, tenho
que tomar cuidado é para não

escorregar nesses tapetes! Que
coisa mais linda ficou isso
aqui'", conta Sagário, que toda
a vez que vai a Brasília ou o
presidente vem descansar na'
Restinga da Marambaia manda
para ele uma cesta com frutas,
legumes, goiabada cascão, além
de um isopor cheio de cama-
rões. "É 

pra Dona Ruth", diz.
FH só chama Nego Véio dé

"prefeitão". Com dez filhos,
quatro dos quais trabalhando ná
prefeitura, Nego Véio não liga de
ser acusado de nepotismo ou po-
pulismo. No ano passado, au-
mentou seu próprio salário para
R$ 20 mil, mas teve de recuar
para R$ 3,3 mil diante de lei que
limita o salário dos prefeitos ao
dos deputados estaduais. "Pre-

feito ganha mal", acredita. Nego
Véio sabe que seu perfil em nada
lembra os áulicos fundadores do
PSDB. Mas se orgulha disso:
"Eu sou o PSDB (Ias massa".

Ética vira a bandeira do

PSDB na eleição de 2002

¦ Convenção nacional aprova hoje carta que tenta melhorar imagem do governo

O prefeito José Sagário, o 'Nego Véio' de Itaguaí, é o novo PSDB: ele manda frutas e legumes para FH na Marambaia

HELAYNE BOAVENTURA

BRASÍLIA - Os tucanos pre-
tendem empunhar até as eleições
de 2002 a bandeira da ética par-
tidária, para se contrapor às de-
núncias de corrupção que a opo-
sição tenta colar à imagem do
governo, dirigido pelo principal
nome do PSDB, o presidente
Fernando Henrique Cardoso. A
orientação é claramente expressa
na declaração programática do
PSDB, que será aprovada hoje
em convenção nacional, na qual
será eleito o diretório para os
próximos dois anos.

Os quase 800 delegados tuca-
nos elegem hoje presidente do PS-
DB o deputado federal José Aní-
bal (SP), reconduzem ao cargo o
secretário-geral Márcio Fortes
(RJ) e indicam a deputada Yeda
Crusius (RS) à presidência do Ins-
tituto Teotônio Vilela. A conven-
ção será encerrada pelo discurso
do presidente Fernando Henrique
Cardoso, depois de aprovado o
documento que vai guiar o partido
nos próximos anos.

A nova bíblia tucana foi elabo-
rada pelo vice-presidente do PS-
DB, deputado Alberto Goldman
(SP), e condensa em 42 páginas o
pensamento que os filiados de-
vem seguir na hora da disputa
eleitoral, tanto na área econômica
quanto nos projetos sociais. O do-
cumento alerta que o partido vai
adotar postura intransigente com
os tucanos que se envolverem em
denúncias de corrupção: "Não

permanecerá no PSDB qualquer
pessoa que atente contra os inte-
resses da imensa maioria das bra-
sileiras e brasileiros. Portanto,
não seremos omissos e nem com-
placentes com qualquer filiado ao
PSDB que viole a ética partidá-
ria", avisa a cartilha tucana.

Fernando Henrique recebe membros do PSDB c/ue estarão hoje na convenção nacional ao pai luto

O combate à corrupção, por is-
so, ganha destaque no documento
segundo o qual causam revolta e
indignação as sucessivas revela-
ções de práticas criminosas nas
administrações públicas federal,
estadual e municipal. "Partido da
ética, da democracia, das admi-
nistrações bem-sucedidas e das
mudanças, o PSDB considera a
luta contra a corrupção um ele-

mento essencial da luta pela con-
solidação da democracia no Bra-
sil", diz a declaração tucana. Há
espaço até para alfinetar a oposi-
ção: 

"Não 
pode entretanto ser mo-

vida por interesses eleitoreiros."
A carta garante que não se de-

seja "um 
partido que domine de

forma avassaladora, a ferro e fogo,
o poder", mas defende o resgate
dos princípios do partido, como a

necessidade de preservar 
"a mefiij

na de nossos olhos, a pureza e a iti-
tegridade de nossos valores, pois é
vital a fixação indelével de nossa
identidade política". Para isso, cri-
tica a postura econômica "excessi-

vãmente neoliberal", uma referên-
cia clara aos paradigmas defendi-
dos pelo colega de aliança, o PFL,
além de condenar a visão estati-
zante dos partidos de oposição.
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ca tucana estadual 6o prefeito de queixosos com o fato de, dos pou da constru?ao de Brasilia. mentou seu propno salano para
Duque de Caxias, na Baixada Flu- oito ministros do PSDB no go- A pnmeira vez que, como R$ 20 mil, mas teve de recuar

minense, que atende pela alcunha verno, seis serem paulistas. prefeito, pisou no Palacio do para R$ 3,3 mil diante de lei que
de Zito e tem longa ficha proces- Nego Veio -O prefeito de Planalto, viveu uma grande hm.ta o salano dos prefeitos ao

sual."Muitosintelectuais do parti- Itaguai, Jose Sagdrio, mais co- emogao. "Disse assim pro pre- dos deputados estaduais. Pre-

do nao aceitam minha projegao nhecido como Nego Veio, con- sidente: Da ultima vez que eu feito ganha mal , acredita. Nego

polftica, mas hoje eles tambem corda. Sagario nao completou estive aqui, eu tinha que me cui- Vew sabe que seu perfil em nada

percebem o quanta dependem de sequer o curso primdrio, conju- dar para nao furar os pe aqui lembra os aulicos iundadores do

mim", diz Zito, que sonhase ele- ga mal os verbos e maltrata o com os pregos. Agora, tenho PSDB. Mas se orgulha disso.

ger governador em 2002. verndculo, mas sua gestao em que tomar cuidado e para nao Eu sou o PSDB das massa .
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Brindeiro vai deixar a 
procuradoria

¦Com fama de engavetador-geral de inquéritos, procurador não tem chances de ser reconduzido ao fim do atual mandato

. .. «... .. . •« i •  .1. inno /latuIltA nnr Rrin-

TINA VIEIRA

BRASÍLIA - 0 procurador-
geral da República, Geraldo
Brindeiro, está vivendo seus úl-
timps dias no cargo que ocupa
lideis anos. No Palácio do Pia-'
"naítõ, 

jâ está decidido que ele
não será reconduzido para mais
dois anos à frente da procurado-
ria em 28 de junho, quando ter-
mina seu mandato. Deixará o
cargo levando apelido que ga-
nhõu devido à sua atuação: en-
gavetador-geral da União.
. Òs números explicam a fa-
iiia. Em seis anos, Brindeiro ar-
quivou dezenas de inquéritos no
Ministério Público Federal e
aproximadamente cinco mil

processos aguardam seu pare-
cer. O número só não é maior
porque ein muitas oportunida-
des, como na recente decisão
sobre o caso Banpará, Brindeiro
opta pelo arquivamento na pro-
curadoria para não engordar as
estatísticas de engavetamento.

"Ele não é procurador. E en-
gavetador", ironiza o deputado

Milton Temer (PT-RJ), autor do
apelido, em 1996. Na época,
Temer deu entrada em diversas
representações contra o Banco
Central na procuradoria. 

"To-

das foram parar na gaveta. Aí
comecei a apresentar as repre-
sentações na Procuradoria Re-
gional do Distrito Federal e as
coisas andaram", relembra.

"Espera-se que a Procurado-
ria Geral da República seja
uma ponta-de-lança, mas o
Brindeiro muitas vezes senta
em cima dos processos. Ele é
uma pessoa sem liderança no
Ministério Público, quando de-
veria ser o contrário", analisa
um ministro do Supremo.

Geraldo Brindeiro, 53 anos,
assumiu a procuradoria geral
em 28 de junho de 1995, no lu-
gar de Aristides Junqueira. Foi
conduzido ao cargo com as
bênçãos do vice-presidente
Marco Maciel, primo e padri-
nho de um de seus filhos. Já foi
assessor jurídico do Supremo
Tribunal Federal técnico de
controle externo no Tribunal de

Contas da União, procurador
do lncra, até chegar ao Ministé-
rio Público Federal em 1975.
Dono de vários títulos de dou-
tor, Brindeiro carrega como um
de seus principais cartões de
visita o jeito político de ser. E
com esse jeito que Brindeiro,
dizem os inimigos, tentou cos-
turar sua recondução ao cargo,
com o apoio do advogado-geral

da União, Gilmar Mendes. Mas
devido aos desgastes sofridos
nos últimos seis anos, as chan-
ces dele minguaram. Amigos
dizem que nem ele sonha mais
com a recondução.

No Ministério Público, os
inimigos não cansam de prepa-
rar dossiês para manchar o
currículo de Brindeiro. Um
procurador da República des-

OS CASOS DO engavetador-geral

lhães (PFL), foram arquivadas.
Narcotráfico - Denúncias con-

tra o ex-governador do Acre,
Orleir Cameli e contra o ex-de-
putado federal Hildebrando Pas-
coal nunca foram adiante na
Procuradoria.

Adins - Uma das funções do
procurador-geral da República é
propor ações de inconstitucionali-
dade. Brindeiro é acusado de fa-
zer vista grossa a diversas medi-
das do Executivo que contrariam a
constituição sem se pronunciar.

Banpará - Arquivou o processo
por falta de provas para apontar
beneficiários da fraude e alegou
que o crime de peculato estava
prescrito desde 1996.

Miguel Guskow - Brindeiro
recebeu as denúncias contra o
subprocurador em setembro do
ano passado, mas só abriu in-
quérito após denúncias na im-
prensa, em janeiro deste ano.

Pasta Rosa - As investigações
sobre a pasta rosa, envolvendo o
senador Antônio Carlos Maga-

cobriu que, de janeiro de 1998
a outubro de 1999, o procura-
dor-geral recebeu quatro mil
salários mínimos em diárias
para fazer palestras no exte-
rior. O mesmo procurador tem
em mãos um pedido de viagem
para Porto Alegre assinado por
Brindeiro e justificado como
"missão de trabalho". O pro-
curador diz que, no dia da via-
gem, 19 de dezembro de 1998,
Brindeiro seria padrinho de
casamento de dois procurado-
res em Porto Alegre.

"Muita gente não quer bem
ao doutor Brindeiro", afirma o
vice-procurador da República,
Haroldo Nóbrega. "Ele é uma
pessoa correta, mas seu cargo
desperta muita inveja." Nobre-
ga é autor do parecer de arqui-
vamento do caso Banpará, no
qual o presidente do Senado,
Jader Barbalho, é acusado de
desviar R$ 10 milhões do ban-
co estadual quando governador.

O parecer de Nóbrega acon-
selha o arquivamento, mas não
fala em prescrição de crime,

detalhe acrescentado por Brin-
deiro em seu despacho. Mas o
procurador-geral errou. Ele dis-
se que o crime de peculato que
teria sido cometido por Jader
prescreveu em 1996. Na verda-
de, o caso só prescreverá em
2004, como diz o parágrafo 2o
do artigo 327 do Código Penal.
Técnico das procuradoria aler-
taram Brindeiro sobre o erro,
mas ele preferiu manter seu
despacho. Juristas viram no
criticado gesto manobra para
manter o cargo.

Para ser reconduzido ao car-
go, Brindeiro precisaria ter seu
nome aprovado pelo Senado
mais uma vez. "O 

que está por
trás dessas decisões é o sistema
de escolha do procurador-geral.
Enquanto se der ao presidente
da República o poder de esco-
lher o fiscal de suas atitudes,
não será diferente", critica o ju-
rista Celso Bandeira de Mello.
O procurador Brindeiro foi
procurado pelo Jornal do Bra-
sil mas não deu retorno aos pe-
didos de entrevista.

Estevão vai viajar 
para 

os EUA
Brasília - Márcia Goulhier

VILMA SILVEIRA

BRASÍLIA - O ex-senador
Luiz Estevão vai passar 20 dias
fora do país. Na quinta-feira,
ele conseguiu na Embaixada
dos Estados Unidos visto para o
filho, Luiz Estevão Filho, de 19
anos, que fará uma cirurgia no
coração dia 23, em Boston. Es-
tevão, a mulher, Cleucy, e o ti-
lho embarcarão amanhã.

Luiz Estevão Filho será in-
ternado no dia anterior a opera-
ção e deverá ficar duas semanas
hospitalizado. O ex-senador,
que teve o mandato cassado,
disse que pretende voltar ao
Brasil no dia 10 de junho.

Acusado de envolvimento
no desvio de R$ 196,5 milhões
da obra do Fórum Trabalhista
de São Paulo, Estevão disse
que o processo a que responde
na Justiça Federal não o impe-
de de viajar. "Posso viajar para
onde eu quiser e voltar quando
quiser", afirmou.

Em razão de ter mentido aos
senadores sobre seu envolvi-
mento com empresários re-
sponsáveis pela obra do Fórum
Trabalhista, Estevão foi cassa-
do no ano passado.

O ex-senador esteve há cerca

de 15 dias, em Paris. Ele foi visi-
tar a filha ilea, que estuda nos
Estados Unidos e faz um curso
de seis meses na capital francesa.
"Fiquei uma semana lá", contou.

Na quinta-feira, Estevão che-
gou à Embaixada americana por
volta das 9h30 e só saiu às
15h30. "Não vejo motivo para
ser negado. Tenho certeza que
conseguiremos o visto", disse. O
ex-senador furou a fila para en-
trar, mas teve que esperar, na
companhia de dezenas de pes-
soas, para ser atendido. Outros
que também providenciavam o
visto de entrada nos Estados
Unidos disseram que Estevão foi
entrevistado durante quase uma
hora por um funcionário.

Durante a longa espera pelo
visto, que só seria entregue no
dia seguinte, o ex-senador
brincou com crianças que
acompanhavam os pais. Um
garoto de sete anos perguntou
se era policial. Estevão riu.
"Não, policial é aquele lá",
respondeu, apontando para um
segurança da embaixada.

Luiz Estevão Filho será ope-
rado do coração pela terceira
vez. A primeira cirurgia foi fei-
ta quando ele nasceu e a segun-
da aos 14 anos.

Bezerra sob risco

de ficar inelegível

Estevão deixa embaixada americana após pedir visto para filho

GUSTAVO KRIEGER

BRASÍLIA - O inferno astral
do senador Fernando Bezerra
(PTB-RN) não terminou com a
queda do Ministério da Integra-
ção Nacional. Ele corre o risco
de ser impedido pela Justiça
Eleitoral de disputar o governo
do Rio Grande do Norte. E, por
incrível que pareça, a condena-
ção pode vir da Justiça de
Goiás. Na sexta-feira, o Tribu-
nal Regional Eleitoral goiano
julgou Bezerra pela acusação de
usar a máquina do ministério
para ajudar um candidato à pre-
feitura de Itumbiara (GO). Três
dos seis juizes já votaram pela
condenação de Bezerra a três
anos de inelegibilidade. O quar-
to, pediu vistas.

Em julho de 2000, Bezerra
era filiado ao PMDB. Foi a Itum-
biara assinar a liberação de ver-
bas do ministério e levou com
ele o deputado Zé Gomes da Ro-
cha, candidato peemedebista à
prefeitura. Os dois aproveitaram
a festa para pedir votos. Os dis-
cursos foram filmados e as fitas
entregues ao Ministério Público.

Bezerra foi condenado em
primeira instância pelo juiz elei-
toral de Itumbiara. Recorreu ao
TRE. A relatora, juíza Maria Te-
reza Alencastro Veiga, propôs
que ele e Rocha fossem conde-
nados a pagar multa de R$ 20
mil cada um, por abuso de poder
econômico. Além disto, fica-
riam sem poder disputar elei-
ções até 2003. A juíza diz que
não há problemas no fato de a
Justiça Eleitoral do estado con-
denar um senador pelo Rio
Grande do Norte, porque o cri-
me foi cometido em Goiás.

Bezerra também tem proble-
mas em seu estado. Como minis-
tro, assinou um convênio de R$
2,1 milhões com a prefeitura de
Natal para 

"obras de adequação
da Lagoa da Petrobrás". Segundo
o vereador Fernando Mineiro
(PT), as obras beneficiam a região
onde está o condomínio West Park
Boulevard, feito pela Ecocil, em-
preiteira da família do ministro.

Assinado em dezembro de
1999, o convênio foi prorrogado
duas vezes. Só terminou no dia
6 de maio, na semana em que
Bezerra deixou o ministério.

Racionamento, o mal menor

Analistas acham

que apagão seria a

pior opção de FH

TOMÁS ABSALÃO

Dos males, o menor. O ra-
cionamento de energia, compa-
rado ao apagão, dá ao governo
a possibilidade de reparar os er-
ròs que vem cometendo desde o
início da crise elétrica, mas ain-
da deve ter uma repercussão
negativa. Esta é a avaliação de
cientistas políticos e marquetei-
ros consultados pelo Jornal do
Brasil, que consideram a crise
um curto-circuito na populari-
dade do presidente."Bom não é. Mas o raciona-
mento, desse modo, cria espíri-
to de mobilização nacional. E
mais inteligente que o apagao
do ponto de vista de conquistar
o apoio do cidadão para o ra-
cionamento", disse o diretor do
DataUFF, cientista político Al-
berto Carlos de Almeida.

O diretor do Datafolha, Mau-
ro Paulino, acredita que a opção
do governo ainda assim tem uma
repercussão negativa. "A tendên-
cia é um reflexo negativo, reve-
lando a desorganização do go-
verno. Somado à fraude no pai-
nel e à CPI da Corrupção, o ra-
cionamento forma um caldo ne-
gativo suficiente para dificultar a
largada do candidato do governo

no processo eleitoral", disse
Paulino. Ele afirma que ainda o
governo pode tirar proveito da
situação. "O racionamento pode
se tomar motivo de união nacio-
nal em tomo de uma causa co-
mum. Nesse aspecto foi uma ati-
tude inteligente do governo. Tu-
do depende muito de como vai
ser feita a comunicação."

Para o marquetei ro Chico
Malfitani, que fez a campanha
de Luiza Erundina à Prefeitura
de São Paulo, racionamento é
"péssimo" para a imagem do
governo federal. "A 

pouco mais
de um ano das eleições eles op-
taram por um mal menor, que
ainda demonstra incompetên-
cia", disse ele. "É igual à histó-
ria do bode: a casa está caindo
aos pedaços, aí vem alguém e
coloca um bode mal cheiroso,
que é o apagão, dentro da casa.
Depois tira. mas a casa conti-
nua despedaçada. O raciona-
mento e o aumento de tarifas é
uma jogada de marketing."

Opinião semelhante tem o
publicitário Lula Vieira. "Acho

um desastre. Mais uma vez o
governo mostra que não está
sabendo transar a sua comuni-
cação. O governo não pode di-
zer que não sabia que isso po-
dia acontecer, é pago para sa-
ber." Nesse caso, o desgaste na
imagem do governo vai depen-
der da percepção da população."Aos mais desavisados amea-

çam com o pior e o menos ruim
já é uma vitória."

Na avaliação do cientista
político Wanderley Guilherme
dos Santos, a fase não é boa pa-
ra o governo. 

"O maior proble-
ma não é o racionamento mas a
desatenção para um problema
tão sério. Não pode o presiden-
te dizer que não sabia e que foi
pego de surpresa."

Caso o governo não alcance
as metas de racionamento e o
apagão seja necessário, os cien-
tistas políticos apontam para um
sério desgaste do candidato go-
vemista. "O 

governo só ganha se
a oposição não souber escolher o
candidato", disse Wanderley.

"O apagão pode ser fatal, no
sentido de provocar uma perda
de popularidade irreparável para
o governo. É claro que isso de-
penderia da maneira e con-
seqüências que traria para a eco-
nomia", avaliou o diretor do Ins-
tituto Vox Populi, Marcos
Coimbra. Segundo Coimbra, a
oposição pode vir a ter uma
oportunidade inédita. "O 

gover-
no Fernando Henrique já foi cri-
ticado por diversos motivos.
Mas não tinha havido ainda uma
crítica grave ao que se poderia
chamar de incompetência do go-
verno. Uma perspectiva que fica
aberta com essa crise" conclui.

Para o publicitário Nelson
Biondi, a crise elétrica pode man-
char a imagem de "moderno" que

o governo vende. "Se houver um
apagão prolongado isso pode ser
pior que qualquer CPI. Porque,
hoje, se você disser que o presi-
dente é ladrão ninguém acredita.
Mas a imagem de competência,
que veio pela estabilidade econô-
mica, fica arranhada."

Consultor político, Silas An-
drade também aposta na crise
como uma vidraça de campa-
nha. "É evidente que temas co-
mo CPI da Corrupção, fraude
no painel e um possível apagão
ou racionamento vão ser utili-
zados na campanha. O último
com o agravante de que fica vi-
sível que o presidente priorizou
a estabilidade econômica, e não
outras áreas, como a social, e a
questão energética, que debate-
mos desde a conferência Eco
92", disse Silas, que é diretor
do portal politica.com.br.

O marqueteiro Arthur Muh-
lenberg acredita que a crise ener-
gética pode ser a pior, em termos
de imagem, do governo Fernan-
do Henrique. "A culpa não é dos

governadores nem dos prefeitos.
E do próprio presidente, que não
pode chegar no sétimo ano no
governo e dizer que foi pego de
surpresa. Essa declaração dele
foi um desastre", opinou.

Leia mais sobre o
racionamento das
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Lula elogia China

por 
repartir renda

PEQUIM - O presidente de
honra do PT, Luiz Inácio Lula da
Silva, considera a China um espe-
lho que pode refletir uma saída
para o Brasil, um país que 

"care-

ce de autonomia para desenvolver
uma política econômica". Para
Lula, o modelo de economia so-
cialista de mercado imposto pelo
governo de Pequim há duas déca-
das já tem um resultado na China:
"Estão aprendendo a ganhar di-
nheiro como capitalistas e a gas-
tá-lo como socialistas".

O líder do PT, que visita a Chi-
na com uma delegação da legenda
para estreitar relações com o Parti-
do Comunista Chinês (PCC), disse
à agência espanhola EFE, em Pe-
quim, que a importância do rápido
desenvolvimento do gigante asiáti-
co não está nos 7% de crescimento
anual, mas em "sua 

política de jus-
ta distribuição de riqueza".

"A China pode enfrentar o pro-
cesso de globalização com inde-
pendência e soberania, sem temer
ordens do FMI sobre o modelo
econômico ou a ingerência de ou-
tros países", destacou Lula antes
de partir para Xian, na província de
Shaanxi, para continuar a viagem
de dez dias que o levará ainda à
metrópole costeira de Shangai.

"Este país é a grande revelação
dos últimos anos. Além de ser
uma potência militar e nuclear, é
uma nação em desenvolvimento
que abriu seus mercados sem en-

dividar-se, com importantes reser-
vas, um importante superávit co-
mercial e uma boa distribuição de
renda", disse Lula.

"Enquanto no resto do mundo
a pobreza não faz senão aumen-
tar, China a reduziu de 24% para
4%", apontou o petista, depois de
reconhecer que antes de chegar a
Pequim "não tinha dimensão do
seu crescimento".

Já o presidente do PT, deputado
José Dirceu (SP), destacou que o
desenvolvimento do Brasil poderia
ser semelhante ao da China e que,
ainda que cada país tenha suas pró-
prias características, o Brasil tem
muito a aprender.

"É importante para nós uma
aproximação eficaz com a Chi-
na, como países importantes em
seus respectivos continentes e
como potências emergentes com
grande potencial de crescimento
econômico", indicou José Dir-
ceu, agregando que ambas as na-
ções buscam estabelecer uma
aliança estratégica.

"Este é o momento de o Brasil
retomar a soberania sobre as ques-
tões econômicas, depois que per-
demos o controle sobre os setores
básicos e estratégicos e a competi-
tividade de nossa economia", afir-
mou Dirceu, que acompanha Lula
ao lado de Jorge Viana, governador
do Acre, e dos deputados Paulo
Delgado (MG) e Jaques Wagner
(BA), entre outros.

J
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MM 3»" 

^ 
ftif 

i|

1| 

I 5 Salada Crocantc Hspinafrc/A^riao/ j
» I 5 j Mill)o Verde Frances Feij2o Branco Frances Espinafres em Folhas Son^brero Salada Tropical Alface Americana Alface Usa/Rucula I
| I 11 285g Em Conserva - 250g Congelado - 400g Congelada - 400g ^ Bande|a-200g Bandeja - 200g Bandeja-200g

11 1,69 1,98 2,10 2,10 
^ 

3,49 3,15 2,35 18
I 5« (EMoque 2.700) (Ewkjuc 1000) (EMoque 4(100) (Exnque 5000) (Ksxcxjuc 5 000) (Esoquc 5.000) (Emocjoc 5.000) 1
j SA (EMoque 9000)

ML c r. Laranja-Bahia Columbia Conjunlo de Paes Samano' 
ffp!%

: || 
nnpous rancese^—era; Batata 

Empacotada Qradwiopinsanjuichc
1 

i ll Ss ^asaMHr «SS.

IIKIKI 
^ 2,10^ 

1.35 m> W _ ,
¦( (EMoque 200001 800)
yo> «¦ <E«oi|u» doooi tettloiuJIotiJN.Sn. Copacataiu, 1.369/ 3
« ft General Anigii, 325/Scnad<it VcrpR-iro, 51. I

' I Condimenlo Moedor ff ^ 
^9 I

| 24/30/35/39% /—^ Oral-B*
jig r^r0 (E»toque 20000) i|^TMMl I

°- X C)S ffiarli n n r st Desinfetante |R iHIH EsawDenaiatuiea
11 J.J J HaH Pano Perfex „¦ ^ ¦¦ l^Hfl umdade

(Kanqucixoo) Pera WillianPoinibras SB RefiipanE»covaDental BH / —m /^£> I' U/BBjam HHj B^tiica - Com 3 unkladcs Mgl ||%^ I

! m wMmmimmm ik Sff 
• 709 mfKri9/kg bUinf u-vc7i>aguc5 / 1// ¦¦l ,Euo,iuc**»

-| qq ,&o<,ut5oo) QIMj
; R$ 2 05 I,// Z,Zyv'-' 7 (F.«o<|uc 4200) Cartas G6is, 3M/G«iaal Aitlnas. 325/llambtna Jfv'Sctuiliit Vctpidro, 51/ 1

, t (Esiaque8.000) (Eaoquc201)00) (QwquelOOO) Pniadojanlira,sJn' -Aii((ra I

Papel Higienico Personal ]
; WlnmlMWMM Iimpador Guaidanaposde — polhasSlnipl(;s 1

¦&. gQmbril Papel Kitchen apMg;? comtm 4 K0k«

; R$ 11,50 R$ 5,99 W MuMuso 
laai- 

fi
(Hstoque6000) (EMx/m 12.000) HHHH

nn 
ki«39 

®Lt; 
J

Dtf O cn Dtf1 2 29 JLyJL (Estoque 
25000)

' I (Estoque 5 000) (Estcxjue 2 000) (EMoque 3500) Tudo pra voce gostar da gente.
I I Z0n3SUl3lGnClG.com »-mall Zona Sul:laleconoocofflzonajul.com.br I

; MB|P|1|B|M ^1 BIM0IT0 CREAM CRACKER NABISCO ¦ mm - «>«*•» >m.......... 0,42 1

J; ^1 DRUMEiEDEFimamniBAo -AGHAHCl • KB ¦ esiifuc ti«o 2jBtil | I

I MUSCULO BOMO - KB - mo?»f (MM  2,98 I

-SMBOROOM-KB - mogul wxt)  5,98 
|

! 
| HAfUBURBUERBOVIHOSADIA-Bm-anf  ;,

! J fflRQZPARBOIUWQPtfNCIPE-tm-m-eatvit*M» — Q?75\

| | 
MROZPMBOIUZADOPRlNCIPE -UT1-SK8 •antotu* — 3,75 

j

I FflRINHA DE TRIQO DQHH BENTA ¦ m-antituM  0,75 \

J LEIIEEMP$EUiHlA-mmim-ms-isnonu>o*   2,49 i

j 
\ UHBllQACMRESASADIA - KB ' UTVQM BMO  3,59 i

Cretne Vegetal Becel
Com Sal/Sem Sal - 500g

Miolo (lc Ali atra
Bovino - k}>

Salame Italiano/Ihmíburgiiôs
Sadia - Faliatlo - ki>

Molho de Tomate Ihmamla Cica
Tnutitional - 3 i({ií

Azeitona Preta Azapa
Peruana - k\i>

Estacionamento

Loja Bambina

Clientes Zona Sul,

com compras superiores a R$ 15,00,

estacionam gratuitamente até

2 horas com a apresentação

do ticketde compras.

Zona Sul Botafogo • Rua Bambina, 36
Funcionamento: De 2S a Sábado,

das 7h às 22h, e Domingo, das 7h às 20h,

No Zona Sul Até O Preço E Mais Gostoso

Guaraná
Kuat

IcedTea
Vinho Saint

Germain
Wliiskyjohnnie

Walker Red Label
Vinhos Importados

Vinl» Italiano
ValpolicetU Boaer

Tinto • 750ml
Vinlw lulüno
Fraxatl Boaer
Branco-750ml

Cabemet Franc
Tinto-750ml

(iut(K]uc 10000)
•Vinho Francês Vi^^rance^^ Vml^tgentino

CJuieau La Tour De Beraud Ctilleaii Trompetle SatwAna
Tinto • 750ml Bordeaux - Tlnio - 750ml Malbcc • Tinto - 750ml

(Batoquc 3 300) Comum/Ught
Pet • 2,000ml

Pêssego - Comum/light
Pet • 1.500ml

Riesling/Blanc de Blancs
Branco-750ml

(Cahique 6X00)(EU«|ueJ000) (&«** 10000) (WoqiK 1900)
•Exttio ius loja» tainha Qtahdh. )K/N Sn. Copacalnna, 1.200-l.JWdSaudof Vmoi«o, 51.

Geléia Alemã
Mühlhauser

(Edoquc 1.200)

Queijo Polenghi
Polenguinho

Queijo Tondini
Italat

Leite de Soja Soymilke
Olvebra

BralimaCerveja Itaipava Pilsen

Guarani
Lighl/Comum
Lau- 350ml

Peq/Med/Gde
280/300gSem Açúar/Natural

25Q/300g Tradicional - 160g

(Eitoque 6000)(F.\M*juc 10000) (Ertocjue 9000)(F.<Uique 10.000) (Estoque 2000)(Evoque 4.000) (Estoque 4000)(Estoque 13000)
Cereais

VitaoGomas & Drops Sem Açúcar Sorvete Kibon Requeijão Cremoso
Delice Poços de CaldasCafé do PontoDrops Golia

Sabores
Com 2 unidadesGoma Happydent

Wliiie Menu
Com 2 unidades

Farinlu de Trigo
Integral - lkg Fibra de Trigo

500g

(Estoque 3 000)
(Estoque 2000) (Estoi(uc 2000)(Fjooquf 2000)

Extra Foite
Cotnpeasado - 500g Sabores

Pote - ILitro Tradicional
250g

Aveia em FlocosDrops Golia
Sabores

Com 3 unidades
Goma Vivident Xylil

Sabores
Com 2 unidades

Goina Vivident
Sabores

Com 4 unidades

IE«oquc9600)(Estoque 5000) (Estoque 15000)(Estoque 1000)
(Estoque 3-000)(Estoque 3 000)(Esmque 3 000)

Produtos Orgânicos
Vale das PalmeirasMassa Fattorella Salada Carioca/

Kadichio
Bandeja-200g

(Eitoque 5 000) (Estoque 5.000)
Salada Crocanle

Son>brero
Congelada - ÍOOg

Espinafre/Agrião.'
Alface Usa/Kúcula

Bandeja • 200g
Salada Tropical
Bandeja - 200g

Hspinafres em Folhas
Congelado - 400gMillm Verde Francês Feijüo Branco Francês

285g Em Conserva - 250g
Alface Americana

Bandeja - 200g

(Estoque 3000) (Estoque 5 000)(EMoque 4000)(Estoque 1.000) (Estoque 5.000)(EMoque 2*W)
(EMoque 9000)

Conjunto de Potes Sanremo*Laranja-Bahia Columbia
Temperos Francese^ Ducras

Batata Empacotada
Nakia

Quadrado para Sandukhe
Kef.: 714/53

Leve 3 Pague 2
Quadrado Médio Baixo

Ref.: 709/53
Leve 3 Pague 2

(EMoque 800)(EMoque 20.000) (Estixjue 800)(EMoque 20000) •Fjcceto nas lofis N. Sri. Copacahaiu, 1.569/
General Aniga.1,325/Snudix Verpieiro, 51.

Condimento Moedor
24/30/35/3940^ (Estoque 20i000)

Desinfetante
Pinho Sol

Escova Dental Elétrica
UnidadePano Perfex

Pêra Willian Pomibrás Refil para Escova Dental
Elétrica - Com 3 unidades

(EMoque 1000)

Rosa/Azul
Leve 71'aguc 5

Unidade
(EMoque 500)

(Estoque 500)
•Pjtctto nxs lojas Francisco Sá, 35/

Rainha FJteabdh, 325/N. Sra. Copacabana, 936-1.200-1.3^9/
Carlos Góis, 3M/Genaal Attluas. 325/llambtna JA/Sctudot Vergueiro, 51/

Praia do Jardim, s/n° - Angra.(PMoquc 6200)(IISUkjuc 1.000)(EMoque 20000)(Estoque 8.000)

Papel Higiênico Personal
Guaidanapos de

Papel Kitchen
limpador
Bombril

Multi Uso

Folhas Simples
Contém 4 Rolos

(Esto<{uv 12.000)(Estoíjue 6000) 23,5x22an
Com 50 unidades (bloque 2HOQO)

(EMoque 25000)

• Tudo pra você gostar da gente.
zon3sul3tGndG.com »-mall Zona Sul: lalaeonosco1Bzona9ul.axn.br

(EMoque 3-500)(Estoque 5 000) (Estotjuo 2.000)

BISCOITO CREAM CRACKER RABISCO me

DRUMETE0E FRANGO PERDIBA0 ¦ A BRANH • KB - fSWfff íl«0

ESJ0ÇUE IZOOO

PRESUNTO C0ZID0SAÜIA -SCMB0HB0M-KB -FSTtytlt

LFT1 • 1KB -BTOfIVÍUX

ARROZ PJIRBOIUZADO PRÍNCIPE -UT1-5XB -BrajUíMM

ES10Ç0E 3.000

LEITE EM PÓ BUÚRIA-uniam ¦ mn-tsmtvt u«

UNBÍllÇA CAtABRESA SADIA -KB-anqnfMO-

JI I
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PAULO FONA

O senador José Samey (PMDB-AP) está de licença médica, mas
acompanha com interesse a crise que se desenrola no Senado. Acredita que
as instituições políticas do Brasil chegaram a um nível de desintegrarão
sem retorno e necessitam de uma ação conjunta das lideranças responsa-
veis para salvá-las. O senador não quer usar a expressão União Nacional,
mas julga que, "no futuro, sem dúvida alguma ela deverá se impor.

O ex-presidente invoca como exemplo do descuido com algumas con-

quistos notórias da democracia, a verdadeira guerra que tem sido movida
ao voto secreto, instituto que resulta da experiência de séculos de historia
do Parlamento e que tanto tem a ver com a própria natureza da instituição

parlamentar.
Samey acredita que as questões que envolvem a conduta das pessoas -

como o que ocorre no Conselho de Ética do Senado com o senador Anto-
nio Carlos Magalhães (PFL-BA) - não podem ser julgadas consoante cri-
tério partidário. Envolvem problemas de consciência e o julgamento de um
código de valores.

As penalidades, segundo o ex-presidente, têm de ser aplicadas com

gradação correspondente ao grau de gravidade do delito, levando-se em
consideração suas atenuantes.

"A imagem da Praça da Concórdia" - diz o ex-presidente da Rcpúbli-
ca - "é um pesadelo que, até hoje, exige prudência c cautela dos políticos."

?

Opção
O presidente FH tem confi-

denciado a alguns intelectuais
com quem conversa em São
Paulo, na casa de Fernando
Gasparian, que a candidatura
Samey é a melhor opção interna
do PMDB para fazer anteparo à
candidatura ltamar Franco.

Recado
Na última convenção ordi-

níiria do PSDB que participa co-
mo presidente da República, FH
encerrará o encontro com um
discurso de unidade partidária."A coesão interna é fundir-
mental para vencermos a batalha
das eleições de 2002". pregará.

No apagão
O presidente de ltaipu, Eu-

clides Scalco, resistiu seis anos
para trabalhar em Brasília ao la-
do do presidente FH, que lhe
ofereceu vários ministérios.

Agora, com o racionamento,
será obrigado a ficar na capital,
onde vem defendendo o presi-
dente da Aneel. José Abdo, da
crise energética:

"Ele não é o único respon-
sável", prega no planalto brasi-
liense.

Ofensiva
Artigos e entrevistas de ju-

ristas renomados vão fortalecer,
junto à opinião pública, a tese
do voto secreto dos senadores

í no Conselho de Ética que deci-
dirá sobre o relatório do senador
Saturnino Braga, recomendan-
do a abertura de processo para a
cassação de ACM e Arruda.

Defensiva
O líder do PMDB na Cama-

ra, Geddel Vieira (BA), conti-
nua repudiando qualquer inicia-
tiva de seus pares, 110 partido,
em favor da absolvição ou tnes-
mo redução de pena para o seu
desafeto ACM:

"Não vejo como enganar a
opinião pública", avisa.

Mandato animal!
O ator e vereador Cláudio

Cavalcanti vem dedicando o seu
mandato à causa animal. Apre-
sentou projetos que 

"inclui o
Dia dos Animais no Calendário
Oficial do RJ, comemorado 110
dia 04 de outubro (Dia de São

¦ Francisco de Assis)".
Cria a medalha São Francis-

co 3o Milênio para pessoas que
tenham prestado relevante servi-
ço à causa dos animais. Cria, ain-
da, abrigos para os animais rece-

betem alimentação e cuidados.
Em tempo: sua esposa, Ma-

ria Lúcia Frota Cavalcanti, é se-
cretária especial de Defesa e
Promoção dos Animais.

Cuidado animal!
Na madrugada de quinta-fei-

ra a pista de corrida do Hipódro-
mo da Gávea (Jóquei) estava to-
da acesa às 5h para que os cava-
los de raça treinassem às claras.

Enquanto isso, o Jóquei de
São Paulo, politicamente mais
correto que o do Rio, transferiu
algumas das provas que aconte-
cem tradicionalmente à noite
para horários diurnos.

A real perda
O Sindicato dos Fiscais de

Renda não indicou qualquer
percentual ou valor para a "per-

da de receita na arrecadação do
1CMS", apenas estima que ela
será maior do que aquela previs-
ta pela Fazenda estadual.

História
Da Insurreição Armada

(1935) à União Nacional
(1938-1945), de Anita Leoca-
dia Prestes (filha de Luiz Car-
los Prestes), será um dos lança-
mentos da Paz e Terra na Bie-
nal do Livro, que acontece no
Riocentro.

Anita Prestes, professora da
UFRJ, se utiliza da documenta-
ção interna do PCB e da docu-
mentação produzida pela re-
pressão mostrando os objetivos
e as táticas do PCB entre 1935
e 1945.

Falha postal
Mesmo felizes com a pre-

sença de Mário Soares e Maria
de Jesus, que vieram de Portu-
gal especialmente para o casa-
mento de José Fernando e Virgí-
nia Piedade, em Conceição do
Mato Dentro, os pais do noivo -
Leonor e José Aparecido - la-
mentam a ausência do embaixa-
dor Dario Castro Alves.

Seu convite, também ende-
reçado a Portugal, encalhou em
Belo Horizonte. Dias depois de
postado, foi parar na casa de Ve-
ra Ribeiro.

Plantão médico
Inspeção de rotina do Conse-

lho Federal de Enfermagem fia-
grau o Hospital Antônio Pedro,
em Niterói: mais de 60 técnicos
e auxiliares de enfermagem tra-
balhavam sem o devido creden-
ciamento. Enfermeiros e enfer-
meiras de mentirinha.

LANCE LIVRE

•O ministro Paulo Renato recebeu
do presidente da Academia Nacional
de Medicina, Aloysio Sallcs, docu-
mento com propostas de reforma do
ensino médico no Brasil.
• A dermatologista Márcia Ramos
e Silva c a única brasileira entre os
23 dermatologistas do mundo con-
vidados para o International Acne
Conseasus Meeting, em Paris, de
l°a3de junho.
•A melhoria da qualidade de gestão
das cidades brasileiras será um dos
temas do Qualicidades 2001, pro-
movido pela Prefeitura de Vitória e
pelo inmetro, entre os dias 23 e 25,

na capital capixaba.
• A artista plástica Vera Patury e
o escultor Eduardo Loreto parti-
cipam da exposição Artistas na
Serra, no condomínio Quinta do
Lago.
•Os intelectuais estrangeiros Mila-
gros dei Corral, Glória Lopez Mora-
les e Álvaro Garzón, todos da Unes-
co, debatem hoje, às 18h, no Auditó-
rio Murilo Mendes, na 10" Bienal do
Livro, o terna: "O livro como instru-
mento de transformação social, veí-
culo e mercado".
•Nu cscurinho do cinema... (Rita
Lee).

Bomba em bairro rico de

Medellín deixa 7 mortos

¦ Polícia colombiana crê que ataque faz parte da guerra entre tráfico e paramilitares

Medellín, Colômbia - AFP

¦IiIHbM

Carros destruídos pela bomba no bairro de El Poblado: 138 feridos, muitos em estado grave

H/itj
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gressão 
-Hipnose - Parapsicologia

/\conso'/i/i/»«nro. -Apo/o, F*tx1*rr

1, amor, stxo, etc...I vi varia vivfv w pi 1 '
CURSO; Pinpjicologii i Fwçi Mmül ¦ Inicio Agosto • liuaiçws intKipitÜ! • Vijn limitKlu
Vrtrina LluuncioturfiB e Pâs-GroduaçOo» no Exturlor.
Divorsos programas de Rédio e TV - 35 ano» de experiência

Nova ErtU. Av. Copa. 1.1B3 conf. 902
287-4498 • 9174-6440 • 267-4292 (teleffax)www.niuriolldlii-(jomoacioniattoa1çoni1Dr_____^_
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ODONTOLOGIA

1 Terá inicio no próximo dia 28/05, (2* feira) a
I formação de mais uma turma do Curso
i Pioneiro de Perícia Judicial, com término
. no dia 01/06 de 18:30 às 20:30h. Destinado' àqueles de nivel superior em todas as
I áreas ou fase de conclusão.

gilson pericia@ig.com.br
(xx21) 253-5840 / 263-1680

I Av Pro». Vargas, 482 / 723
Sâb./ Dom. 9977-1279

Pós-graduação^)I wtn S«n«u

RADIOLOGIA ORAL

Coordenador: Luiz Fernando DeLuiz
Início: 7/6
Dias e horários: quinta-feira, das 8h às 18h,

sexta-feira e sábado, das 8h às 12h
Carga horária: 864 h/a
Prova de seleção: 25/5, às 14h
Taxa de inscrição: 50,00
Preço: 12 x 750,00
Local: Unidade Piedade - Rua Assis Carneiro, 231

leis,: 591-4710 e 592-7706
Pré-requisito: diploma de cirurgião-denlisls e inscrição no CRO

Universidade Estácio de Sá • c 563-0000 www.cstacio.br

CADERNO INTERNET DO JB.

MAIS COMPLETO, SÓ SE

VIER COM MOUSE E

TECLADO JUNTO.

_ INIXÉ-KNKT
lifflsfm

JORNAL DO BRASIL

Governo u|htIm m plano»ili» «iiimIC «• Viln1"

Ugue (21) 574-4343/4898/4352
FAX: (21) 574-4408/4571/4433

Telèvendas: (21) 516-5000

JORNAL DO BRASIL

O jornal da inteligência brasileira
¦ va. ll.com.br

e-nialí para esto coluna: inrormelb@ih.çômTbr

Ingresso em 2001

(segundo semestre)

Cursos oferecidos

para portadores de Diploma de Nível Superior por transferência externa

CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CIÊNCIAS SOCIAIS
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DESENHO INDUSTRIAL
DIREITO (Diurno e Noturno)
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA MECÂNICA
ENGENHARIA METALÚRGICA
ENGENHARIA QUÍMICA
FILOSOFIA
FÍSICA (Bacharelado e Licenciaturas)
GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE
HISTÓRIA
INFORMÁTICA
LETRAS
MATEMÁTICA (Bacharelado e Licenciaturas)
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
QUÍMICA (Bacharelado e Licenciaturas)
QUÍMICA INDUSTRIAL
SERVIÇO SOCIAL
TEOLOGIA

PUC
R I O

ADMINISTRAÇÃO (Diurno)
CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CIÊNCIAS SOCIAIS
DESENHO INDUSTRIAL
DIREITO (Diurno e Noturno)
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA MECÂNICA
ENGENHARIA METALÚRGICA
ENGENHARIA QUÍMICA
FILOSOFIA
FÍSICA (Bacharelado e Licenciatura Plena)
GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE
HISTÓRIA
INFORMÁTICA
LETRAS
MATEMÁTICA (Bacharelado e Licenciatura Plena)
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
QUÍMICA (Bacharelado e Licenciatura Plena)
QUÍMICA INDUSTRIAL
SERVIÇO SOCIAL
TEOLOGIA

Observações:
0 ingresso para Portador de Diploma no Curso de Comunicação Social é facultado, apenas, a ex-alunos
da PUC-Rio. As vagas oferecidas no Curso de Administração - diurno para ingresso por Transferência Externa

destinam-se, apenas, a alunos regularmente matriculados em IES fora do Estado do Rio de Janeiro.

Inscrições: de 7 de maio a 8 de junho de 2001, de 9h30min a 20h.

Outras informações pelos telefones: 529 9265,529 9266 e 529 9268

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Diretoria de Admissão e Registro

Rua Marquês de São Vicente, 225 - Gávea - Prédio Cardeal Leme^Terreo

MliDliLLÍN, COLÔMBIA - Ull)
carro-bomba com 25 quilos de di-
namite explodiu na noite de quarta-
feira na cidade colombiana de Me-'
dellín, matando sete pessoas e dei-
xando feridas outras 138, várias de-
Ias em estado grave e correndo ris-
co de vida. A explosão - a segun-
da no país em menos de quinze
dias - ocorreu numa praça cha-
mada Parque Llero, ponto de en-
contro de jovens repleto de res-
taurantes, bares e discotecas si-
tuado no elegante bairro de El
Poblado. A polícia trabalha com
várias hipóteses - a principal de-
Ias um acerto de contas entre
uma poderosa gangue local e os
paramilitares de direita.

"Eles têm trato com o diabo",
dizia na manhã de ontem o prefei-
to Luis Pérez Gutierrez, olhando
as ruas repletas de escombros, ca-
cos de vidro e carros carboniza-
dos e retorcidos. A explosão
ocorreu pouco depois das 22h
(meia-noite de Brasília), horário
de enorme movimento do chama-
do jiternes - madrugada de quin-
ta para sexta-feira que os jovens
consideram informalmente o iní-
cio do fim de semana - e causou
grande destruição num raio de
três quarteirões. Os prejuízos fo-
ram estimados em USS 400 mil.
"O balanço é sempre de dor e tris-
teza", lamentou o prefeito.

Anarquia - Segundo a poli-
cia, os autores do atentado perten-
cem provavelmente à temida gan-
gue do tráfico La Terraza (O terra-
ço). Duas hipóteses norteiam as
investigações: uma represália con-
tra a última onda de repressão ao
crime promovida pelo governo ou
um acerto de contas com as Auto-
defesas da Colombia (AUC), gru-
po paramilitar ativo em todo o país
que havia assassinado poucas lio-
ras antes o principal líder da Terra-
za, Ronald Jesus Arroyave.
"Quando os delinqüentes se sen-
tem acossados reagem de forma
anárquica", disse o prefeito. A hi-
pótese mais aceita entre os poli-
ciais é de que o atentado loi unia
represália contra as AUC.

A gangue operou durante qua-
se toda sua existência tanto para as
AUC quanto para os inimigos
mortais dos paramilitares, as guer-
lilhas de esquerda. A neutralidade
da Terraza na guerra civil colom-
biana terminou quando alguns de
seus líderes foram à televisão ofe-
recer segredos das AUC em troca
de proteção. O líder paramilitar
Carlos Castano respondeu ofere-
cendo então USS 300 mil pela ca-
beça de Arroyave. "Tudo leva a cr-
er que se trata de uma retaliação
na guerra entre as Autodefesas e as
gangues criminosas, especialmen-
te a Terraza", disse aos jornalistas
o general Tobias Durán, diretor de
operações da Polícia Nacional.
"Tiraremos forças de onde não te-
mos para travar com eles uma
guerra sem quartel", prometeu o
prefeito Pérez.

Fantasmas - Medellín, capi-
tal do departamento (estado) de
Antioquia e importante cidade in-
dustrial a cerca de 430 quilôme-
tros de Bogotá, é território onde
guerrilhas de esquerda, paramilita-
res de direita e narcogangues ope-
ram livremente. A explosão de on-
tem - precedida por uma em janei-
ro, na mesma cidade, e outra há 15
dias, em Cáli - desperta o medo de
que tenha início uma nova série de
atentados como os cometidos no
começo da década passada.

Os responsáveis pelas expio-
sões na época eram os chamados
"extraditáveis", traficantes do po-
deroso Cartel de Medellín, lidera-
do pelo chefão Pablo Escobar,
morto pela polícia. Sob o lema
"melhor uma cova na Colômbia
que uma cela nos Estados Unidos",
o cartel desatou em 1989 uma on-
da de atentados e seqüestres que
custou centenas de vidas para pro-
testar contra a proposta de deportar
traficantes para julgamento nos
EUA. O terror durou cinco anos.
Data dessa época a formação do
embrião que daria origem, anos
mais tarde, à Terraza.
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suicida islamico e respondido com bombardeio aereo. Saldo e de 17 mortos e mais de 200 feridos

NolAnla, Israel - Reuters
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Nelânia

ISRAEL

Israel e 
palestinos 

têm dia sangrento

¦ Atentado de suicida islâmico é respondido com bombardeio aéreo. Saldo é de 17 mortos e mais de 200 feridos

Netânla. Israel - Reuters

NETÂNIA, ISRAEL - Num dos dias
mais violentos dos últimos meses na re-
gião, pelo menos 16 pessoas morreram
ontem quando o grupo extremista Hamas
cometeu o pior atentado suicida desde
que teve início o levante palestino, há
nove meses. Israel reagiu com rigor, re-
forrendo pela primeira vez a aviões para
atacar objetivos palestinos na Cis-
jordânia e Faixa de Gaza.

Seis pessoas foram mortas por uma
explosão na cidade israelense de Netânia,
e outras 10 durante os ataques desfecha-
dos por Israel contra os palestinos em re-
taliação ao atentado. Só ontem, cerca de
200 pessoas foram feridas. Desde setem-
bro, o conflito já provocou 530 mortes.

O atentado suicida ocorreu ao meio-
dia (6h de Brasília) num movimentado
shopping na cidade israelense de Netâ-
nia, no litoral, ao norte de Tel Aviv. A ex-
plosão matou seis pessoas, incluindo o
próprio terrorista, um palestino de 21
anos. Outras 110 pessoas ficaram feridas,
inclusive um bebê, que estava num carri-
nho. Numa manifestação na cidade de
Gaza, o atentado foi reivindicado pelo
Movimento de Resistência Islâmica (Ha-
mas). O grupo afirmou que se tratava de
uma resposta à morte de cinco policiais
palestinos na segunda-feira. Pouco de-
pois da explosão, um israelense foi mor-
to por atiradores palestinos que dispara-
ram contra seu carro perto de um assenta-
mento de colonos, próximo a Ramala.

Caças - A resposta à explosão veio
uma hora após uma reunião de emergên-
cia do governo do primeiro-ministro
Ariel Sharon, quando 

"alvos terroristas",
segundo Israel, foram atingidos na Cis-
jordânia e em Gaza, em terra - por tan-
ques - e a partir do ar - por mísseis dis-
parados por caças F-16, empregados on-
tem pela primeira vez. Até então, apenas
helicópteros vinham sendo usados.

Na Cisjordânia, foram atingidas Ra-
mala, Tulkarm, cidade onde morava o
terrorista, e Nablus, que sofreu a pior
ofensiva. Ali, nove policiais palestinos
morreram quando mísseis derrubaram
um edifício de dois andares que abrigava
vários órgãos de segurança, inclusive
uma prisão central. Segundo Mahmud al-
Aloul, prefeito da Nablus, 54 palestinos
ficaram feridos no bombardeio.

Em Ramala, onde foram atingidas
instalações da Força 17, grupo militar
palestino, um homem morreu e outras 14
pessoas ficaram feridas, inclusive três
crianças. Na cidade de Gaza, Israel bom-
bardeou a base de Ansar, além de um ou-
tro edifício.

O porta-voz de Sharon, Raanan Guis-
sin, atribuiu o atentado ao incitamento
contra Israel por parte da Autoridade Na-
cional Palestina (ANP), dando como
exemplo o discurso de Yasser Arafat, no
último dia 15, para marcar o 53° aniver-
sário do da partida dos palestinos para o
exílio. "A conseqüência desse incitamen-
to foi o atentado de hoje [ontem]", disse
Guissin.

Inocentes - Tayeb Abdel-Rahim, um
assessor de Yasser Arafat, criticou o
atentado em Netânia. "A Autoridade Pa-
lestina condena operações dirigidas con-
tra civis e pessoas inocentes, sejam pa-
lestinos ou israelenses", disse. Temendo
uma retaliação israelense, ele acrescen-
tou: "Para interromper a deterioração [da
situação] é preciso sabedoria, não res-
postas raivosas, com mais bombardeios e
mais mortes."

Em Washington, o presidente ameri-
cano, George W. Bush, condenou o aten-
tado, observando que a violência na re-
gião havia atingido um novo nível de in-
tensidade. "É essencial que os líderes se
coloquem claramente contra a violên-
cia." Em Paris, comunicado do governo
francês classificou de "particularmente

odioso" o atentado de ontem. O secretá-
rio-geral da ONU, Kofi Annan, conde-
nou o atentado, mas classificou a reação
israelense de "excessiva e mal dirigida".

Terror - Nabil Abu Rudaina, porta-
voz de Arafat, considerou um "passo 

pe-
rigoso" o uso de aviões por Israel. O por-
ta-voz Guissin afirmou que os ataques
aéreos foram "à altura da gravidade" do
atentado cometido em Netânia. "É 

parte
da luta contra o terror. As impressões di-
gitais da Autoridade Palestina estão em
toda parte", acusou.

Uma fonte da ANP informou que
Mahmud Abu Hanoud, condenado a 12
anos de cadeia por um tribunal palestino
por suas atividades no Hamas, fugiu on-
tem quando a prisão onde ele estava, em
Nablus, foi destruída pelo ataque dos
aviões israelenses. Descrito por Israel
como o ativista do Hamas mais procura-
do na Cisjordânia, Hanoud havia se en-
tregado à ANP em agosto, depois de uma
troca de tiros com militares israelenses.
O ex-comandante militar de Israel na
Cisjordânia, Shlomo Oren, renunciou
depois de uma operação fracassada para
capturar Hanoud.

L

Onde foi

"Olha, 
papai. 

É um terrorista"

NETÂNIA, ISRAEL - Os momentos que
antecederam o atentado de ontem em Netânia
foram acompanhados com desespero e angus-
tia pela adolescente israelense Shibolet Abou-
di e seu pai, Dudi. O jovem magro de feições
árabes que rondava as proximidades do shop-
ping em que ocorreu a explosão chamou a
atenção da menina por estar vestindo uma ja-
queta grossa demais num dia quente como o
de ontem. "Olha, 

papai. É um terrorista", dis-
se Shibolet, que depois descreveria o horror
que sentiu ao ser encarada por Mahmud
Ahmed Marmash. "Ele olhou para mim com
um olhar frio."

O alerta da filha fez Dudi ficar "congela-

do" no lugar onde estava, perseguindo o pa-
lestino com o olhar. Observou quando ele
atravessou a rua em direção à entrada do
shopping. "Ele estava no outro lado da rua e
esperou o sinal como todo mundo para atra-
vessar. Parecia calmo, embora houvesse algu-
ma tensão em seu rosto", disse Dudi.

A angústia durou poucos minutos, mas
que pareceu-lhe uma eternidade. "Nós vimos

que ele estava usando um cinturão de explosi-
vos. Vimos quando ele tentou entrar no shop-
ping mas acho que não deixaram. Estávamos
com muito medo. Não sabíamos o que fazer.
Ele andava de um lado para o outro, com as
mãos no bolso. Depois foi para uma outra en-
trada do shopping e nós ouvimos uma grande
explosão", contou Dudi, que ainda avisou à
polícia pelo celular, mas era tarde demais.
'Tive logo certeza de que era um terrorista. Se
tivesse uma arma teria atirado. Tinha que sal-
var aquelas pessoas."

Balas - O último dia da vida de Mah-
mud começou cedo. Antes de ir a Netânia, o
palestino de 21 anos participou da oração da
manhã na mesquita de Tulkarm - vilarejo
onde vivia - como fazia todos os dias desde
os seis anos de idade. Na volta para casa, le-
vou um saco de balas para a mãe, Aisha, que
só soube da morte do filho algumas horas de-
pois, pela imprensa.

Aisha disse que não podia sequer imaginar
que algum de seus nove filhos pertencesse ao
grupo extremista Hamas. Uma das irmãs de

Mahmud disse que ninguém sabia da sua mi-
litância na organização, mas lembrou que ele
havia posto uma foto de um terrorista suicida
na entrada de casa.

Segundo o irmão mais velho, Samer, Mah-
mud estava frustrado por ter sido barrado vá-
rias vezes pelo Exército de Israel quando ten-
tava cruzar a ponte que leva à Jordânia. "Esse

atentado é produto do sofrimento e da frustra-
ção a que o povo palestino esta sendo sujeita-
do", disse Samer.

No bilhete deixado por Mahmud, o ato é
justificado dentro do contexto de uma guerra
santa contra Israel: 'Todos aqueles que acre-
ditam que a religião de Deus vai ser vitorio-
sa sem o jihad (guerra santa), sem sangue,
sem corpos despedaçados, estão iludidos,
não conhecem a natureza dessa religião".

As balas compradas pelo suicida foram
distribuídas aos amigos e parentes que par-
ticiparam de seu velório simbólico. "Esta-

mos muito orgulhosos por ele ter se conver-
tido em um mártir", comemorou uma de
suas irmãs.

Ramala, Cisjordânia - AFP

Palestinos buscam sobreviventes num prédio que desabou após ser atacado por aviões israelenses em Rama a

Arsenal usado é cada vez mais pesado

JERUSALÉM - O uso de aviões de
combate - F-16 de fabricação americana,
segundo os palestinos - nos ataques is-
raelenses de ontem confirma a escalada
anunciada na quinta-feira pelo ministro
da Segurança Interna de Israel, Uzi Lan-
dau. O lançamento de mísseis vinha sen-
do feito até agora de helicópteros, e tan-
to o ministro sem carteira Danny Nave
quanto o porta-voz do primeiro- ministro
Ariel Sharon, Raanan Gissin, afirmaram
que não se tratava apenas de reagir à gra-
vidade do atentado de ontem em Netânia:
daqui para a frente, a liberdade de ação
conferida ao Exército israelense signifi-
cará sempre o recurso às armas conside-
radas necessárias.

Se os palestinos começaram com pe-
dras e foram passando para os fuzis e
morteiros, além das bombas e dos ho-
mens-bomba, Israel havia começado com
balas cobertas de borracha, passando às
comuns e logo aos mísseis guiados a la-
ser. O compromisso assumido por Sha-
ron de dar prioridade à defesa e à segu-

rança o tem levado a não hesitar na hora
de autorizar a escalada de armas.

"Parece claro que há uma mudança no
caráter dos .confrontos", disse ontem
Mark Heller, do Centro de Estudos Estra-
tégicos Jafee, da Universidade de Tel
Aviv. "Em comparação com os dois pri-
meiros meses [da intifada, o levante pa-
lestino], é menor o número de confrontos
populares e maior o de confrontos milita-
res reais, envolvendo menos pessoas, es-
pecialmente do lado palestino."

Tanques - Sharon promoveu a pri-
meira mudança importante na política de
reação armada no mês passado, quando
toda uma área sob administração palesti-
na da Faixa de Gaza foi ocupada por tan-
ques israelenses, alegadamente em res-
posta ao lançamento de morteiros pales-
tinos em território de Israel. Segundo o
governo israelense, a passagem para ar-
mas mais pesadas foi necessária para
proteger soldados e colonos contra mor-
teiros palestinos, mas estes continuam
denunciando o uso de força excessiva

nas ações israelenses - avaliação que
prevalece também na comunidade inter-
nacional.

Israel insiste em que seus ataques com
mísseis visam estritamente instalações de
segurança palestinas, mas dezenas de ca-
sas também foram destruídas. Muitas ou-
tras foram simplesmente arrasadas em in-
cursões de tropas israelenses em áreas pa-
lestinas, para criar zonas-tampão de pro-
teção contra novos ataques palestinos.

Segundo Heller, não está descartado
que o governo israelense passe a visar
não apenas instalações militares e poli-
ciais da Autoridade Nacional Palestina,
mas suas próprias instituições políticas
centrais. Para ele, Israel ainda encara a
ANP ao mesmo tempo como fonte de

problemas e parte das soluções possíveis."Mas se acontecer algo que leve o gover-
no à conclusão de que a ANP ou a Orga-
nização para a Libertação da Palestina
não é mais parte da solução, mas apenas
fonte de problemas, alguém certamente
vai tratar de acabar com o problema."

Paramédicos socorrem
vítimas do atentado cometido
na cidade costeira de Netânia,
ao norte de Tel Aviv

ROTINA DE TERROR

O ataque de ontem é mais um
na escalada de terror palestino
iniciada no ano passado contra
Israel. A seguir, os mais re-
centes:
26/10/2000: Homem-bomba
suicida avança de bicicleta con-
tra um posto do Exército israe-
lense na Faixa de Gaza, ferindo
um soldado.
2/11/2000: Carro-bomba ex-
plode perto de um mercado ao
ar livre em Jerusalém, matando
um homem e uma mulher.
20/11/2000: Uma bomba ex-
plode em frente a um ônibus es-
colar de colonos judeus proce-
dente do assentamento de Kfar
Darom, na Faixa de Gaza, ma-
tando dois passageiros adultos
e ferindo nove pessoas, inclusi-
ve várias crianças.
22/11/2000: Um carro-bomba
mata duas pessoas e fere 62 na
cidade nortista de Hadera.
1°/1/2001: Carro-bomba fere 40
pessoas na cidade de Netânia.
8/2/2001: Bomba abala o bair-
ro de judeus ortodoxos de Mea
Shearim, em Jerusalém, mas
não causa vítimas.
14/2/2001: Motorista palestino
atira ônibus contra um grupo de
soldados e passageiros israe-
lenses numa parada de ônibus
na cidade de Azur, centro de Is-
rael, matando oito pessoas.
28/2/2001: Policiais detonam
bomba colocada num restau-
rante de Tel Aviv. Nenhum fe-
rido.
173/2001: Carro-bomba, que
Israel atribui a militantes pales-
tinos, mata um homem perto de
Um el-Fahm, cidade árabe no
Norte de Israel.
21/3/2001: A polícia israelense
desativa um carro-bomba em
Jerusalém.
22/3/2001: Carro-bomba ex-
plode na cidade costeira israe-
lense de Herzlia, sem deixar
feridos.
27/3/2001: Carro-bomba abala
o bairro Talpiot, de Jerusalém,
ferindo um motorista de ônibus
e pelo menos duas outras pes-
soas. Mais tarde, um terrorista
suicida explode a si próprio per-
to de um ônibus na Colina Fran-
cesa, em Jerusalém, matando-se
e ferindo 22 passageiros.
28/3/2001: Terrorista mata a si
próprio e dois adolescentes is-
raelenses num ataque em Newe
Yamin, perto da cidade central
de Kfar Saba.
14/4/2001: Duas explosões
abalam Kfar Saba e pelo menos
uma pessoa fica ferida.
22/4/2001: Terrorista suicida
mata duas pessoas, inclusive a
si próprio, e fere 41, em ataque
na hora do rush em Kfar Saba.
23/4/2001: Carro-bomba pa-
lestino explode na cidade israe-
lense de Or Yehuda, perto do
aeroporto de Tel Aviv, ferindo
levemente sete pessoas, inclusi-
ve duas crianças.
18/5/2001: Terrorista mata a si
próprio e mais cinco outras
pessoas e fere mais de 100 num
shopping center em Netânia.
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Dos males, o menor

/^Vpaís fin;ümente tomou conhecimento das
V^/medidas aprovadas pela Câmara de Gestão
da Crise de Energia Elétrica. A conta é salgada,
mas poderia ser muito pior. Por enquanto, o go-
vemo Fernando Henrique põe todas as esperan-
ças no programa de emergência para cortar em
20% o consumo nacional. Se a meta do racio-
namento for alcançada e o nível dos reservató-
rios de água subir nos próximos três meses, se-
rá possível descartar de vez o risco de apagões
- estes, sim, dramáticos e caóticos. Por tudo
que se viu e ouviu nos últimos dias, ficou mui-
to claro que o Brasil não está estruturado para
enfrentar cortes de fornecimento simultâneos e
generalizados nos principais centros metropoli-
tanos. À falta de melhor alternativa, cabe agora
engolir a pílula amarga das tarifas punitivas e
cruzar os dedos para que tudo dê certo.

Continua a se gastar muito papel e tinta em
busca dos responsáveis e dos reais motivos da
crise. Como o governo errou feio, alguns poli-
ticos partem para o ataque e prometem promo-
ver comícios antiapagão. Mas, com a solução
radical afastada no momento, melhor fariam os
governadores de oposição se dessem contribui-
ção efetiva para reduzir o consumo de energia.
O momento exige o mínimo de bom senso. A
crise existe, ameaça paralisar o país (na hipóte-
se de apagões) e algum sacrifício tem de ser fei-
to a curtíssimo prazo. O desconforto da socie-
dade - última a saber, qual o marido do folclo-
re - é justo e compreensível, mas tentar tirar
proveito eleitoral dessa insatisfação é oportu-
nismo barato, nos limites da demagogia.

Diante do quadro de escassez, a dose de
sacrifício anunciada pelo ministro Pedro Pa-
rente, coordenador da Câmara de Gestão, não
chega a assustar, embora altamente incômoda.
O Brasil, historicamente, habituou-se a traba-
lhar em clima de abundância. Famílias e em-
presas têm gordura para cortar sobre o consu-

mo médio de maio, junho e julho de 2000. Se-
rão distribuídas cartilhas aos consumidores,
mas as donas de casa têm poucas dúvidas so-
bre o que fazer com aparelhos de som, chuvei-
ros elétricos, ferro de passar, máquina de lavar,
televisões, computadores, freezer e iornos mi-
croondas - e também com o excesso de lâmpa-
das acesas. Crianças e adolescentes voltarao a
ouvir um bordão do passado: 

"Apaga a luz,
não somos sócios da Light". Quanto as indús-
trias, nem se fala. Perplexas de início, já estão

pondo em prática as medidas de racionamento.
Começam a cessar as reações às tarifas pu-

nitivas, mas há quem considere exagero e arbí-
trio a decisão de cortar por três dias o forneci-
mento aos usuários que não cumprirem o corte
de 20% (no caso de reincidência, serão 6 dias).
Porém, para quem conhece a cultura nacional
não é segredo que muita gente prefere pagar
multas a respeitar determinados deveres. No ca-
so do racionamento, a prática se repetiria - prin-
cipalmente por parte de famílias abastadas e em-

presas em expansão. Justifica-se, assim, a amea-

ça do corte. Mas nada impede que os prejudica-
dos recorram ao Judiciário, sob a alegação de

quebra do contrato por parte do fornecedor.
O governo federal não está alheio à amea-

ça de um vendaval de ações judiciais. Sabe que
o corte de energia é passível de questionamen-
to, porém lembra que a medida se deve a mo-
tivo de força maior. Espera que o entendimen-
to dos tribunais superiores caminhe nesta dire-

ção. Como principais responsáveis pela escas-
sez, os órgãos públicos não se sentem a cava-
leiro para cobrai' dos consumidores consciên-
cia e sentimento de nação. Mas a sociedade
brasileira - que tem se comportado exemplar-
mente em todo o episódio - saberá responder à
altura diante da quadra adversa. Afinal, o que
está em jogo não é o destino do governo Fer-
nando Henrique, e, sim, o futuro do país.

Peixes Grandes

A iniciativa dos deputados de convidar o tra-
xVficante Fernandinho Beira-Mar a depor
nas Comissões de Direitos Humanos e Seguran-
ça Pública acabou possibilitando a ele a oportu-
nidade de transformar o Congresso num "palan-

que do crime organizado". Já que o traficante
não prestou juramento, conservando, portanto,
o direito de mentir, usou e abusou de sua prer-
rogativa, proporcionando uma sucessão cons-
trangedora de "não sei" e "não sou alcagüete"
característicos do cinismo de seu depoimento.

Era, aliás, de se esperar. Difícil é entender
como os deputados se iludiram pensando que
por intermédio dele poderiam desatar fios do
crime organizado no Brasil, do qual ele é um
dos peixes grandes, embora diga que não pas-
sa de peixe pequeno. O deboche e a ironia que
pontuaram seu depoimento nada histórico
num plenário da Câmara são o retoque sem re-
toque da criminalidade brasileira. Fermndin-
lio Beira-Mar costuma insinuar que sabe
quem são os peixes grandes, mas se recusa a
nomeá-los sempre com a desculpa de não ser
alcagüete, e quando os nomeia, não em públi-
co, mas em contato reservado com determina-
das autoridades, desmente-se logo a seguir.

Trata-se de um entre outros tantos vícios
nacionais, de dizer e negar depois, como se
só fosse possível autenticar qualquer declara-
ção privada mediante gravação clandestina, o
que vem a ser ilegal, e assim por diante. Às
vezes, não vale nem o que está escrito.

No seu depoimento, Femaiulinho Beira-
Mar lançou farpas e acusações para todos os
lados, como é de seu costume, sem nenhum
compromisso ético ou moral, embora algu-
mas das acusações sejam interessantes. Ata-
cou a polícia mineira, de quem disse que é
responsável por 60% do tráfico de drogas no
estado, e afirmou que o policial federal que o

prendeu em Belo Horizonte em 1996 é cor-
rupto ("É só ver o patrimônio dos sogros de-
le")... Seria curioso se não fosse sério.

Se nada se poderá fazer com as bombas de
ação retardada lançadas pelo traficante, à direi-
ta e à esquerda, de que adiantou seu depoimen-
to perante os deputados federais? O enorme es-
quema de segurança mobilizado para levá-lo da
delegacia à Câmara e de volta à delegacia é mais
uma demonstração de espalhafato inútil (e eus-
toso) agora fazendo parte da história da Câmara
e do crime organizado. A declaração de princí-
pios do traficante de que jamais denunciaria os
policiais ou políticos que o ajudaram é um mo-
numento ao cinismo. É de proposições como
esta que está calçado o caminho do submundo.

O tempo dirá se o país continuará a ser
obrigado a conviver com facínoras cínicos ou
se a luta contra o tráfico de drogas é realmen-
te coisa séria. Os compromissos internado-
nais assumidos pelo governo brasileiro na lu-
ta contra as drogas não podem se tornar letra
morta. Ou o Brasil acaba com o tráfico ou o
tráfico acaba com o Brasil.

Origem do Atraso

A privatização do transporte ferroviário no
/xRio trouxe excelentes resultados. Desde
que assumiu as tarefas da falida Flumitrens, a
SuperVia não parou de investir e conseguiu me-
lhorar sensivelmente a qualidade dos serviços.
Hoje trens e estações são limpos e faz-se todo o
possível para cumprir horários. Reconhecida pe-
los usuários, a evolução só não é maior porque o
governo do Estado do Rio não está honrando sua
parte no contrato de concessão. Para se ter idéia,
dos 48 trens que deveria entregar até abril do
ano passado, só recuperou cinco composições.
O que faz com que, apesar dos esforços da em-
presa os trens ainda circulem lotados e operem
no máximo de sua resistência. Engana-se quem
reclama da SuperVia: a culpa é do setor público.

É um escândalo o pouco caso do governo
estadual. Em função do atraso na entrega das
composições restauradas, a SuperVia pediu
que o empréstimo do Banco Mundial ao Es-
tado do Rio para obras de melhoria nas esta-
ções fosse redirecionado para a aquisição de

20 trens novos, equipados com ar-condicio-
nado. A direção do Bird concordou com a
mudança, o Senado aprovou a alteração no
objeto do investimento, mas o governo esta-
dual até hoje não deu sua anuência. Mantém-
se, assim, o déficit de composições, quadro
que afeta o faturamento da empresa e impede
o atendimento de maior número de usuários.

O governo Garotinho não cumpre as obriga-
ções contratuais que previam a construção de
muros e passarelas e a compra de material neces-
sário à modernização da infra-estrutura do siste-
ma. E não realizou o ressarcimento de passivos
trabalhistas, cujo pagamento foi antecipado pela
SuperVia. Do mesmo modo, não reembolsou o
que a empresa gastou com o prêmio do seguro
dos trens e outros bens. Também não saiu do pa-
pel a promessa de integrar os transportes públi-
cos (trens, metrôs e ônibus), o que beneficiaria a
ampla maioria da população. O total de prejuí-
zos financeiros provocados pelo Estado sobem a
R$ 180 milhões. É uma vergonha.

/r j
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A OPINIÃO DOS LEITORES

Senador
Fui surpreendido com a leitura, na edição

de 18/5, de reportagem sobre minha atuação
parlamentar, intitulada Histórias do senador
pequeno, que me acusa de ser "uni dos maio-
res no momento de criar confusões" e insinua
que teriam ocorrido "rumores" de que eu teria
"aceitado 'argumentos' pouco éticos para de-
fender senadores ameaçados de cassação". Na
primeira vez, o autor foi o senador Tião Viana,
o que me levou a denunciá-lo no Conselho de
Ética, exigindo que provasse a acusação - logo
depois Sua Excelência confessou que agira por
ressentimento, devido às minhas críticas ao
seu irmão, governador do Estado do Acre. Isso
de ter recebido "mesada" do ex-governador
Orleir Cameli, para mim é novidade, é o últi-
mo produto da fábrica de injúrias e calúnias
montada contra mim, a qual. em verdade, des-
tina-se a tentar destruir um homem que hoje,
modestamente, lidera a oposição no estado.
Vem no mesmo parágrafo e no mesmo espírito
difamatório de outra, que me imputa ter sido
"um dos maiores defensores da absolvição do
ex-deputado Hildebrando Pascoal". Estou à
disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Nada tenho a esconder. Nabor Júnior, sena-
dor (PMDB-AC)-Brasília.

Apagão cambial
O jornalista Ancelmo Gois, na coluna No

Ponto de 17/5, me atribui um pecado que não
cometi, o apagão. Quando o estrago causado pe-
la crise russa estava em seus piores momentos,
surgiram várias idéias para se captar dinheiro no
exterior. Uma delas era securitizar recebíveis de
Itaipu. Ou seja, criar um título a cujos pagamen-
tos estariam associados, como garantia adicio-
nal ou coisa assim, esses tais recebíveis. Mas a
operação não aconteceu. Portanto a Eletrobrás
não ajudou coisa nenhuma no plano cambial
nem ficou sem seus recebíveis. É preciso resga-
tar a verdade, sempre em perigo neste país.
Gustavo Franco - Rio de Janeiro.

Elena Landau
Interessante a iniciativa do JB de colocar em

suas páginas uma das maiores defensoras do
programa de privatização de serviços essen-
ciais no Brasil. O que não consigo entender é
que uma colunista esportiva ache um sacrifício
assistir a jogos de futebol no domingo, como
ela mesma disse. Pelo que me consta, seu en-
volvimento com o futebol é tão grande que suas
propostas de trabalho vêm sendo recusadas
constantemente. Já que é um sacrifício para a
colunista assistir a partidas de futebol, por que
não enviá-la para as páginas de economia, on-
de poderia continuar defendendo as privatiza-
ções e suas conseqüências, como os apagões?
Alexandre Clistenes - Rio de Janeiro,

Crise energética
Desde o início da crise energética a discus-

são, na verdade, é apenas uma: quem vai pagar
a conta? E sempre que a questão é essa, já co-
nhecemos a resposta na ponta da língua: quem
paga a conta é a classe média, que vai pagar
pelo erro de um governo que não consegue lhe
oferecer nem emprego nem saúde nem educa-
ção para seus filhos. Como cidadão, não posso
de uma hora para outra ser tratado como um
marginal por "cometer o pecado" de consumir
energia elétrica. Não posso ser castigado por
estar utilizando um serviço que o Estado tem a
obrigação de me fornecer. Cadê a agência re-
guladora? Cadê os estrategistas do governo?
Os mesmos estrategistas que agora acham que
só porque pago uma conta de luz acima de
200kWh estou com dinheiro sobrando para pa-
gar pelo erro deles mesmos. Quantos desses
"estrategistas" já foram demitidos (ou presos)
por conta desse inaceitável equívoco que vai
sacrificar o país durante tanto tempo? Estamos
num momento de recaída de um presidente
que confunde aposentado com vagabundo. O
mesmo presidente que foi para a televisão des-
cartar a possibilidade de multa por consumo, e

que agora deveria nos explicar qual a diteren-
ça. no bolso, de multa para sobretaxa. O Brasil
é inacreditável. Roger Nascimento e Silva -
Rio de Janeiro.

?
O governo do presidente Fernando Henri-

que, sempre tão arrogante e soberbo ao tentar
desqualificar seus opositores por meio da tá-
tica de que a melhor defesa é o ataque, anun-
cia sua surpresa em relação à crise do setor
energético. Uma confissão pública de incom-
petcncia mas, talvez, apenas posando de falsa
humildade para angariar alguma clemência.
Denota, sobretudo, o descompromisso com a
preservação da soberania nacional e o bem-
estar da população, constituída por uma gran-
de parcela de já excluídos e outras em acele-
rado processo de exclusão. Enquanto isso. as-
sistimos à pusilanimidade diante do FMI,
com privatizações contrárias aos interesses
nacionais e cortes de investimentos públicos
essenciais ao desenvolvimento de áreas como
educação e saúde. Isto, em desprezo a proce-
dimentos distributivistas como atenuante da
violenta e crescente desigualdade social que
assola a relação de convivência entre os di-
versos segmentos da população. Antonio
Francisco da Silva - Rio de Janeiro.

Operação Abafa
Não há perplexidade com os últimos acon-

tecimentos de Brasília, mas há inconformis-
mo. A ação conjunta do Executivo e do Legis-
lativo no abafamento da CPI da Corrupção
merece delicada qualificação. Como loi dito
por um dos expoentes da crônica política bra-
sileira, de voz quase solitária no momento, a
alegação do governo de que se trata de joga-
da política para desestabilizá-lo é pueril e
desprezível. Contudo, lamentavelmente, a
imprensa vem repetindo a desculpa governis-
ta para a Operação Abafa de uma forma pas-
siva, isenta de crítica, um desalento à discus-
são democrática. Não tenho qualquer vincu-
lação político-partidária. Não considero a
oposição um celeiro de virtuosos e o governo
um antro de corruptos; considero haver os
dois dos dois lados. Com sinceridade, gosta-
ria de ver o governo sair dessa CPI com seu
núcleo esmiuçado pela oposição c a socieda-
de convencida de que a corrupção, se presen-
te, existia apenas na periferia do Executivo.
Apenas o contrário poderia desestabilizar o
país. O governo, saindo ileso da CPI, estaria
com uma força política sem par. O governo
demonstrou ser mais forte politicamente do
que a oposição: o governo mais forte, teme a
oposição mais fraca politicamente? Ou será
que teme pelas provas que a oposição só po-
derá conseguir no âmbito de uma CPI? An-
tônio de Freitas - Rio de Janeiro.

Policiais civis
Os policiais civis do RJ estão impedidos

de tirar férias ou licença médica. Os que re-
querem esses direitos perdem R$ 370 do sálá-
rio - R$ 250 de gratificação e R$ 120 de va-
le-refeição. A quantia se torna imprescindível
no caso, por exemplo, de um escrivão de se-
gunda classe que, com 38 anos de serviço, re-
cebe R$ 1.443,37 brutos e R$ 955,17 líqui-
dos. A remuneração é composta por R$ 178,
23 de salário-base, mais triênio, gratificação,
abono, adicional de periculosidade e - é ver-
dade! - R$ 0,05 de gratificação especial de
trabalho policial (CL 423). Isso sem falar na
demora das promoções. É violentando dessa
maneira os direitos trabalhistas da polícia que
o governo quer criar uma nova mentalidade e
promover um combate eficaz ao crime? João
Carlos da Rocha Lima - Rio de Janeiro.

Correspondência para esta seção: Avenida Brasil
n° 500, 65 andar. CEP 20949-900. Rio de Janeiro, RJ.
Fax 021-574-4858.
As cartas, e-mails e fax serão selecionados para publi-
cação, entre os que tiverem assinatura, nome comple-
to legível e telefone que permita prévia confirmação.
As cartas poderão ser editadas.

c-mail: cartiis@jb.coni.br
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Desenvolvimento

e Evangelho

Nos dias 19 e 20 de abril último, realizou-se,
no Centro de Estudos e Formação do Sumaré, em
regime de internato, o 54° Encontro de Líderes e
Pessoas com parcela de poder decisório. A pro-
gramação desse evento, sob a responsabilidade da
Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de
Janeiro, tratava de "Caminhos para um Desenvol-
vimento Sustentável". O livro de presença acusa-
va a participação de 115 convidados, entre eles a
vice-governadora do estado, diversos secretários
estaduais, entre eles o da Energia, Indústria Naval
e Petróleo, o do Meio Ambiente, o das Culturas,
o dos Transportes, da Indústria e do Comércio, o
presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, a
coordenadora do Escritório de Licenciamento de
Petróleo e de Energia Nuclear do Ibama, o diretor
da Agência Nacional do Petróleo, o relator do
Grupo Executivo do Desenvolvimento da Indús-
tria do Cinema, secretário municipal de Cultura,
dirigentes universitários, empresários, juristas,
profissionais liberais, parlamentares, represen-
tantes dos meios de comunicação social, universi-
tários. Eles abordaram o desenvolvimento susten-
tável sob diversos ângulos: as implicações do in-
crcmento das atividades petrolíferas para o de-
senvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a éti-
ca, a preservação do meio ambiente, o setor au-
diovisual e as vocações do Rio, os aspectos eco-
nômicos do desenvolvimento sustentável e tele-
comunicações.

No seminário não foram debatidas ocorrências
ou situações do cotidiano. A luz do passado ou pre-
sente, buscavam-se caminhos para um desenvolvi-
inento sustentável, com um olhar positivo para o
futuro. Situaram-se alguns dados que permitem
uma perspectiva otimista para a cidade. São previs-
tos neste e no próximo ano grandes investimentos,
com reflexos altamente confiáveis na criação de
postos de trabalho. As áreas de petróleo, telecomu-
nicações e indústria naval foram incluídas também
no temário, pela sua particular importância para o
desenvolvimento do estado. A esperança de dias
melhores não é simples utopia. Entretanto, exige do
governo é da sociedade a colaboração de medidas
fundamentadas em uma escala de valores na qual a
dimensão humana seja ponto referencial. Em outras
palavras, a dignidade humana há de ser epicentro
para que seja assegurado esse futuro promissor ao
nosso município c ao nosso estado.

Presidi a abertura e o encerramento desse
54° Encontro. E. como nas vezes anteriores, falei
somente em duas oportunidades: abertura e con-
clusão, deixando, assim, maior liberdade para os
participantes. Trago aqui, para um público maior,
alguns pontos por mim abordados como posição
do pastor.

Não há verdadeiro desenvolvimento sustenta-
vel sem que se considere em seu planejamento e
execução os princípios fundamentais da doutrina
social da Igreja. Ela é mestra em Humanidade, na
expressão do Santo Padre. Importante é sua palavra
não somente para os católicos, pois são normas
emanadas da fé cristã e das exigências da natureza
humana. São assumidas e incorporadas em sua
mensagem e têm como destinatário o ser humano,
dentro de um contexto existencial. O objeto da pre-
gação não é um ser abstrato. Ele vive nas mais di-
ferentes situações concretas da nossa realidade. Por
isso, há tanta preocupação com o aspecto social,
pois é nele que a palavra imutável do Evangelho e
do bem-estar da humanidade se concretizam.

As potencialidades humanas e os recursos na-
turais devem ser vistos como dons divinos, portan-
to são destinados a todos. Somente assim ocorre a
edificação de uma sociedade solidária onde não ha-
ja exclusões, egoísmos, preconceitos, marginaliza-
ções e outros pecados que assolam o mundo con-
temporâneo. Não se pode chamar de autêntico pro-
gresso tecnológico uma atividade que privilegia
apenas certas parcelas da comunidade. Diz o Papa
Paulo VI em sua encíclica Populorum Progressió
(n° 87): "O verdadeiro desenvolvimento é o novo
nome da paz". Profeticainente, o Papa condena o
assim chamado "modelo de desenvolvimento" que,
ao invés de promover a integração e a justa distri-
buição dos bens, aumenta o fosso que separa os ri-
cos dos pobres, criando desse modo situações cada
vez mais conflitantes e potencialmente explosivas.

Os que têm o encargo de organizar a socieda-
de, devem considerar que o poder a eles conferido
está vinculado a uma enorme responsabilidade que
poderíamos traduzir como serviço à humanidade,
sobretudo aos seus membros mais desfavorecidos.

Ao longo do seminário, tivemos a apresenta-
ção, por técnicos e peritos, de diversos temas que
orientaram a reflexão sobre a possibilidade de um
desenvolvimento sustentável entre nós. Não nos es-
queçamos, contudo, de que nenhum esforço mera-
mente humano conseguirá concretizá-lo. Faz-se
mister a ajuda de Deus. Os cristãos devem se apoiar
no Senhor e dele haurir a força necessária para pau-
tar seus atos e, especialmente nesse assunto, pela
doutrina social da Igreja.

A crise que nos aflige tem suas raízes na des-
truição ou enfraquecimento dos valores morais.
Os princípios evangélicos são destruídos ou rela-
tivizados. As normas de conduta são subjetivas,
isto é, cada um se julga no direito de decidir o que
é correto, em seu comportamento. No mundo em
que a decisão do que é moral ou imoral fica à
mercê do homem e foge da autoridade divina,
põe-se em grave perigo o bem-estar da própria
sociedade. Caminha-se para o abismo quando os
condutores confundem liberdade com libertina-
gem. Não devemos simplesmente acusar o Gover-
no e a sociedade. Nós somos também responsá-
veis pelos nossos atos e omissões.

Cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro

ALBERTO DINES

Plutarco e as emergências

Se crise é a combinação de desafio com oportunidade, como pretendem
os orientalistas, o clima de emergência já produziu o primeiro resultado: a
velocidade substituiu o marasmo. Sem apagões, fez-se a luz. As coisas co-
meçaram a acontecer. Inclusive no calendário: esticou-se a semana brasilei-
ra até então condicionada à curta semana brasiliense. No lugar do blablablá
e nhenhenhém entoados pela oposição e situação percebemos que há outras
vozes no coro nacional. E tambcin os silêncios dos gerenciadores de crises,
ofício praticamente ignorado no país do "dá-se-um-jeito".

No turbilhão dos fatos, um monte de figuras, nomes e histórias cruzados.
Plutarco, talvez o mais popular dos autores clássicos, deve ter vivido situa-
ção semelhante em meados do primeiro século, quando engendrou suas V7-
das Paralelas. Conjunto de pares de biografias de soldados, filósofos e cs-
tadistas que pretendia comparar os valores griígos c romanos.

Para um Plutarco contemporâneo impõe-se o perfil de Antonio Carlos
Magalhães. Como na fábula do aprendiz de feiticeiro,
o senador ACM está colhendo agora tudo o que se-
meou nos últimos anos. Fez o que quis, soltou as bru-
xas, acionou feitiços, açíijou diabinhos, escorado em
dois pressupostos que considerava eternos: a) quem
ousa, ganha; b) quem tem amigos, tem tudo.

Pensou e jogou como as velhas raposas políticas,
pragmaticamente. E à medida que o esquema dava
certo, foi aumentando o valor das apostas. Inebriado
pelos êxitos, justo no lance final, esqueceu-se da fí-
sica, da dialética e até do comezinho bumerangue -
tudo que vai, volta.

ACM levou o maior tranco da sua vida. Não foi
fatalidade, derrubou-o a própria força - mal empregada, como no judô.
Está na lona, experimentando de uma só vez tudo aquilo que impôs aos
adversários ao longo de anos de perseguições. Pode até levantar-se se sur-
tir o esquema da tripla renúncia (dele e dos suplentes) para criar a vacân-
cia da cadeira. Jamais será o mesmo: não ousará tanto nem confiará no
poder dos validos. Nem estes confiarão na sua invencibilidade. Magia
desfeita, terá que inventar novos truques, esquemas, começar do zero. Le-
va tempo mas nunca é tarde para recomeçar.

Como a História é caprichosa, ACM está experimentando o inesperado sa-
bor da derrota no exato instante em que desaparece aos 95 anos seu primeiro
padrinho e mentor, Juracy Magalhães. O último dos tenentes foi um autêntico
coronel da política baiana e também vice-rei do Brasil! Por mais tempo do que
o afilhado-depois-desafeto, o ainda senador ACM. Na mesma semana perde a
Balíiá os dois caciques que dominaram sua vida ao longo de mais de 70 anos.

Conservadores, ambos foram governadores e senadores do seu estado.
Juracy, embora tenha sido o primeiro presidente da Petrobrás (também da
Vale do Rio Doce), não pode ser considerado nacionalista. Era um convic-
to admirador dos Estados Unidos (onde serviu três vezes) e ferrenho anti-

ACM é apenas

reacionário. Pode

aderir ao maoísmo

ou ao PT com a mesma

naturalidade com que
no passado transitava

entre a UDN e JK

com a mesma naturalidade com que no passado transitou entre a UDN e JK.
As semelhanças, além do sobrenome Magalhães, param aqui. Suas vi-

sões foram radicalmente opostas em matéria de projeto nacional e atua-
ção pessoal. Juracy representou o reformismo de viés militar c, como a
maioria dos companheiros das duas safras de tenentes, acreditava na fun-
ção e missão do Estado. Revolucionário duas vezes (1930 e 1964), lega-
lista outras duas: quando opôs-se ao golpe do Estado Novo (1937) e à ten-
tativa de impedir a posse de Jango (1961).

ACM jamais foi reformista ou legalista. P;ira ele, o Estado não precisa ser
reformado, o Estado existe para ser tomado de assalto. A legalidade, uma abs-
tração. Usa o poder público para o seu projeto de poder pessoal, como demons-
tram suai passagens pela Eletrobrás e o Ministério das Comunicações. No seu
estado fez obras, magníficas, sobretudo cm lugares de gnuide visibilidade, mas
sua atenção e atuação estão sempre fixadas no próximo pleito. A começar pc-
__________ la cruzada iniciada quando foi deputado estaduíü (1954),

visando a multiplicar o número de municípios baianos.
Em cinco anos criou 30. Municípios ou currais eleitorais.

Roberto Saturnino Braga (PSB-RJ) já foi il Bahia,
certamente. Mas nada tem a ver com a política baiana.
No entanto, o relatório que apresentou ao Conselho de
Ética do Senado eqüivale, senão ao enterro, pelo me-
nos a uma internação, numa UTI, do colega ACM.

Engenheiro com especialização em economia, fun-
cionário do BNDE, prefeito do Rio (1986-1988), apesar
do nome não sofre a influência de Saturno - nada tem de
saturnino e melancólico. Foi criterioso e sóbrio nesse epi-

 sódio. Corretíssima a reprimenda que fez à mídia: que-
riam extorquir-lhe um voto antecipado para garantir a manchete do dia seguiu-
te. Recusou. Mas enquanto examinava documentos e depoimentos ofereceu
candidamente à opinião pública reflexões em voz alta que mantiveram a ques-
tão acesa sem, contudo, ceder à tentação do comício.

Nas audiências recusou o papel de inquisidor tão ao gosto das figuras pa-
roquiais subitamente alçadas à ribalta nacional. Senador, comportou-se co-
mo perito em questões ético-políticas e, nessa condição, num conselho ex-
pressamente criado para examinar o decoro parlamentar, ofereceu um pare-
cer técnico, sem veleidades bacharelescas.

Roberto Saturnino estabeleceu novo paradigma de comportamento para
comissões parlamentares no exato momento em que esses foros Especiais
converteram-se em tema de uma discórdia apocalíptica. Não podem des-
cambarem circo, palanque, delegacia ou tribunal, sob pena de comprome-
terem a função parlamentar, mas não devem ser diabolizadas como amea-
ças à governabilidade ou ao regime.

Oposicionista histórico, conterrâneo e, a contragosto, correligionário do
eterno Garotinho, Saturnino está no pólo oposto ao governador fluminense:
compenetrado, responsável, incapaz de malandragens.

comunista. ACM é apenas reacionário, pode aderir ao maoísmo ou ao PT Plutarco sabia escolher seus personagens, as emergências ajudam.

DEU NO JB
LUIZ ORLANDO CARNLIRO*

Voto aberto
Ao sustentar que "será lamentável

se, valendo-se do regimento, um dos
conselheiros questionar a adoção do
voto aberto", e que "a opinião pública
se decepcionará mais uma vez com a
própria instituição parlamentar", o edi-
torial A Alma do Voto, publicado no JB
de 9/5, comete, no mínimo, um erro de
princípio. Durante todo o episódio da
violação do painel, vem o JB susten-
tando que o regimento interno do Par-
lamento foi infringido e, que, portanto,
a cassação dos senadores é mais do que
necessária. Agora, diferentemente, pre-
ga a mesma desobediência que ele tan-
to combateu. O que mudou, na inter-
pretação casuística do editor? Não vale
o sofisma de que a Constituição Fede-
ral só exige voto secreto para a perda
do mandato e não para a recomenda-
ção de abertura do processo de cassa-
ção. Em primeiro lugar, não estamos
diante do munerus clausus que impedi-
ria novas hipóteses. Em segundo, por-
que uma coisa não existe sem a outra,
ou seja, não se pode chegar à perda do
mandato sem antes iniciar o processo
de cassação, que tem origem na apro-
vação, por voto secreto, do relatório
pelos membros do Conselho de Ética.
O devido procedimento legal é princí-
pio universal que deve ser prestigiado e
nunca esquecido. João Sérgio Leal
Pereira - Rio de Janeiro.

¦ A Constituição diz que, no caso
de "procedimento declarado incom-
patível com o decoro parlamentar",
a perda do mandato de parlamentar"será decidida pela Câmara dos De-
putados ou pelo Senado Federal, por
voto secreto e maioria absoluta (...)".
Os regimentos do Congresso são
omissos quanto à obrigatoriedade do
voto secreto no Conselho de Ética,
que aprova ou não o início do proces-
so de cassação. O que o JB defendeu
foi a transparência da decisão de 16
senadores sobre a abertura do pro-
cesso, sem que isso signifique ofensa
ao princípio do due process of law
(devido processo legal).

Malan X CPI
Leio, estarrecida, no JB de 15/5,

que o ministro Pedro Malan defendeu

Alta voltagem em

poderes da República

A correspondência publicada e eventualmente comentada na
seção de hoje reflete, como não podia deixar de ser, situações cri-
ticas de alta voltagem a que ficaram expostos o Executivo e o Le-
gislativo: o episódio do painel de votação do Senado, que pode le-
var à cassação dos mandatos de dois de seus membros; o sepulta-
minto da CPI da Corrupção, por polêmica pressão política do go-
verno; e a grave crise energética, muito anunciada, mas não devi-
damente manejada, em tempo hábil, pelo Executivo.

a manobra de FH para barrar a CPI da
Corrupção porque a oposição objetiva-
va inviabilizar o governo através da
instalação daquela. Ao que me parece,
FH não precisa da oposição para invia-
bilizar seu governo; basta chamar seus
aliados (ou ex-aliados): os representan-
tes dos ministérios da Fazenda e Minas
e Energia, e da Agência Nacional de
Energia Elétrica, que não se comuni-
cam e deixam a situação energética no
Brasil chegar a tal ponto que só o apa-
gão poderá resolver; o ex-líder do go-
verno, senador Arruda (ex-PSDB),
bem como o ex-presidente do Senado,
ACM (PFL), que estão envolvidos na
violação do painel do Senado; o atual
presidente do Senado, Jader Barbalho
(PMDB), envolvido em acusações de
desvio de verbas da Sudam; entre ou-
tros. Engraçado é que para financiar a
saúde do povo brasileiro foi preciso
criar a CPMF, pois, segundo o governo
FH, não havia verbas suficientes. Po-
rém para financiar a retirada de assina-
turas para a instalação da CPI parece
não haver limite de caixa. Coitado do
povo brasileiro, à mercê do desgoverno
fisiologista de FH. Patrícia R. Whatc-
ly - Rio de Janeiro.

Energia
A jornalista Lillian Witte Fibe ex-

pressou com muita precisão o senti-
mento que a aflige e que é, certamente,
o de boa parte da população em relação
à falta de planejamento dos (ir)respon-
sáveis pela solução dos problemas de-
correntes da crise energética. Isso, cia-
ro, sem mencionar as causas que con-
duziram a esse estado de coisas. Esta-
mos apavorados por sabermos que es-

tamos nas mãos de gente tão desprepa-
rada, para dizer o mínimo. Nossas au-
toridades municipais também estão
dando sua contribuição para o clima de
terror. Li no JB as declarações do se-
cretário Eduardo Paes, a quem parece
faltar bom senso e espírito público. Diz
ele que não adianta desligar os chafari-
zes que acabou de reformar, pois isso
pouco representaria no volume final.
Ora, em primeiro lugar, chafarizes liga-
dos são o supérfluo do supérfluo num
momento de crise; em segundo lugar,
recomendam os técnicos que devemos
ser minuciosos cm nossas residências,
detectando e eliminando qualquer fon-
te de gasto supérfluo, usando lâmpadas
mais econômicas etc. Como esperam
as autoridades que o cidadão comum
faça a sua parte, se não derem exem-
pio? Na verdade, os contribuintes espe-
ram que o dinheiro do seu imposto se-
ja usado com eficiência. E há um anti-
go provérbio - do qual por ser muito
jovem o secretário provavelmente não
ouviu falar - que reza: "De grão em
grão a galinha enche o papo". Em casa,
desde criança, sempre fui orientada a
não deixar luzes acesas sem necessida-
de, pois há um custo, há uma conta a
pagar no fim do mês. Parece que essa
noção elementar de economia domésti-
ca está faltando ao secretário Eduardo
Paes, a quem a pasta do Meio Ambien-
te está entregue. Será que também uma
sujeirinha aqui e outra ali não alteram
o volume final de poluição? Ida Mo-
ritz Cavalcanti - Rio de Janeiro.

Patrulhamento
Não é justo nem legal o patrulha-

mento do JB (ed. 15/5) com a filha do

ministro do Supremo. Ela é uma cida-
dã comum, com CPF, maior de idade,
emancipada e dona do seu próprio na-
riz. É responsável por seus atos (inde-
pendentemente de seu pai ser isto ou
aquilo, ele não é seu responsável legal).
Ou é pelo fato de "ser filha de" que não
receberá a punição justa para esse tipo
de delito? Qual foi a intenção real do
JB, ligando a filha ao pai? Teresa
Abreu de Almeida - Rio de Janeiro.

Não houve qualquer intenção
de "patrulhamento" por parte des-
te jornal, com relação ao lamenta-
vel episódio em que a filha de um
ministro do Supremo 'IVibunal Fe-
deral - procurando ajudar uma
pessoa humilde que queria adotar o
filho indesejado de uma amiga, sem
seguir o rito legal - acabou por pra-
ticar um ilícito penal. Em qualquer
lugar do mundo, seria notícia o fato
de uma filha de um ministro de tri-
bunal superior cometer, por inge-
nuidade (até por ser assistente so-
ciai e não advogada), um crime tipi-
ficado no Código Penal (falsificação
de documento público).

Trânsito
Gostaria de que fosse esclarecido

o propósito da nota Ocupação, no In-
forme JB de sábado, 11/5, na qual foi
noticiado que as três faixas da Rua
Visconde de Pirajá, em Ipanema, são
ocupadas por táxis e ônibus. Queria a
nota informar que conseguimos atin-
gir o nível de cidades como Nova Ior-
que, por exemplo, onde o transporte
público é preferido pelos cidadãos
em detrimento do uso do automóvel
particular, ajudando a descongestio-
nar o trânsito? Ou justamente o con-
trário, indicar necessidades de provi-
dências pelas nossas autoridades de
trânsito no sentido de acabar com tal
invasão, de coletivos e táxis? Sincera-
mente, não entendi o que quis a nota.
José Hadad - Rio de Janeiro.

Paulo Fona responde: Eviden-
temente, a intenção da nota foi aler-
tar as autoridades para a ocupação
indevida, por ônibus e táxis, das três
faixas, congestionando o trânsito.

'Colaborou Ruy Sampaio Lima
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Frente tria

Região Sul - Uma massa de ar polar mantém o tempo seco
e as temperaturas baixas em toda a região. Ocorre
formação de nevoeiros na faixa leste da Região.
Região Sudeste - Predomínio de sol e temperaturas baixas
pela manhã. Apenas no leste de São Paulo e Rio de Janeiro
ocorre maior variação de nebulosidade.
Região Centro-Oeste - Tempo estável e temperaturas
baixas especialmente em Mato Grosso do Sul.
Região Norte - Sol e pancadas de chuvas isoladas à tarde.
Região Nordeste - Uma frente fria em dissipação causa
nebulosidade e chuvas isoladas no leste da Bahia. Nas
demais áreas, sol com maior nebulosidade na faixa norte.

Central de Rádio da Policia Rodoviária Fe-
deral; 471-6111; Ponte Rio Nlterúh Bata-
Ihão Rodoviário da Ponte Rlo-Nlteròl: 620-
8588; Rlo-Petrópolls (Concer): 679-1022;
Rlo-Santos: 688-2957; Rlo-Teresópolls
(CRT): 678-0001; NovaDutra: 0800-173536;
Via Lagos: (24) 665 6565 e DNER: 471 -0171
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Washington - Reuters

Igor lvanov (E) conversou com Bush sobre o escudo antimlsseis

0 final de semana começa frio na maior parle do
Estado devido à presença de uma massa de ar

polar. No oceano, uma área de baixa pressão
causa ventos moderados do quadrante sul,
nebulosidade e mar agitado em todo o litoral.

O TEMPO

Tels.: (011) 814-1299,816-7906 e 867-9608
http://www.somarmeteorologia.com.br

PREVISÃO PARA 0 BRASIL

Poente: I7hi8
Nascente: 06h20 ?JT ' Mlnguante Nova Crescente Chela

\ 15/05 22/05 29/05 05/06

^AEROPORTOS
AEROPORTOS TEMPO VISIBIUDADE
GALEAO NB MOD/BOA
SANTOS DUMONT NB MOD/BOA
MANAUS PC BOA/MOD
FORTALEZA PN BOA
RECIFE PN BOA
CONFINS PN MOD/BOA
BRASILIA PN BOA
CONGONHAS NB/PN MOD/BOA
GUARULHOS NB/PN MOD/BOA
VIRACOPOS NB/PN MOD/BOA
CURITIBA NB/PN MOD/BOA
PORTO ALEGRE PN BOA
LEGENDA:CH - CHUVA; PC - PANCADAS DE CHUVA;
NB - NUBLADO; PN - PARCIALMENTE NUBLADO;
SOL • SOL RED - REDUZIDA; MOD - MODERADA

ONDAS E MARES

Hora Altura Hora Altura
Rk> de Janeiro
Alta 01h41m
Baixa 08h19m
Sáo Joio da Barra
Alta 01h35m
Baixa 07h14m

1.1 13h47m 1.2
0.3 20h41m 0.2
1.1 13h43m 1.1
0.2 19h34m 0.1

00h38m
06h48m

1.1 12h46m 1.1
0.2 19h08m 0.1

9 O Frente quente
4 A A

Cabo Frio
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CIDADE TEMPO MlN MAX
AMSTERDAM Parc.Nubiado 10 13
BARCELONA Nublado 12 17
BERUM Nublado 9
BRUXELAS Nublado 10 13
BUENOS AIRES Parc.Nubiado 15
CARACAS Pare. Nublado 25 29
CANCUN Pare. Nublado 26 28~
CHICAGO Sol 10 18
ESTOCOLMO Nublado 10
GENEBRA Sol 15
HELSINQUE Pane, de Chuva 7
LIMA Parc.Nubiado 15 19
LISBOA Parc.Nubiado 16 18
LONDRES Encoberto 11 13~
LOS ANGELES Parc.Nubiado 12 24
MEXICO Nublado 13 27
MIAMI Sol 24 26MONTEVIDEU Parc.Nubiado 10 15
MOSCOU Parc.Nubiado 14 23
NOVA IQRQUE Panc.de Chuva 14 17
ORLANDO Sol 22 28
PARIS Pare. Nublado 10 16
ROMA Parc.Nubiado 16 20~
SANTIAGO Parc.Nubiado 13
SlDNEI Parc.Nubiado 11 15
TOQUlO Sol 18 22
TORONTO Parc.Nubiado 12 18
VIENA Parc.Nubiado 12
WASHINGTON Chuva 16 21

trrm :: ———

WASHINGTON - Os presi-
dentes George W. Bush, dos Es-
tados Unidos, e Vladimir Putin,
da Rússia, vão se encontrar pela
primeira vez em meados do pró-
ximo mês de junho, em Liublia-
na, capital da Eslovênia. O
anúncio foi feito ontem pelo
porta-voz da Casa Branca, Ari
Fleischer, durante a visita do
ministro das Relações Exterio-
res da Rússia, Igor lvanov, a
Washington. Segundo Fleischer,
Bush "espera com interesse a
reunião para discutir como Es-
tados Unidos e Rússia podem
construir uma relação positiva e
forte e trabalhar juntos cm seus
objetivos comuns".

A retomada de negociações
diretas e de alto escalão entre
Rússia c Estados Unidos, inter-
rompidas desde a posse de
Bush, vem sendo considerada
como um alívio na tensão criada
nas relações entre os dois países
nos últimos três meses. Was-
hington expulsou 50 diplomatas
russos por espionagem em mar-
ço deste ano, ação prontamente
retaliada na mesma moeda pelo
Kremlin, e reclamou da venda
de armas ao Irã. Moscou não
gostou da recepção que um líder
separatista checheno teve no
início deste ano. na capital ame-
ricana, e vem rechaçando tanto
o projeto de escudo antimísseis
proposto por Bush como o novo
plano de sanções ao Iraque.

Construtivo - A data exata
do encontro ainda não foi divul-
gada, mas deve ser 16 ou 17 de
junho, ao fim da visita de Bush
à Europa. O presidente chega ao
continente no dia 12. O roteiro
inclui Espanha, Bélgica, Suécia,
Polônia e agora a Eslovênia.
Como queriam a Casa Branca e
o Kremlin, Bush e Putin se en-
contrarão antes da reunião do
G8 - grupo composto pelos sete
países mais industrializados e a
Rússia - em Gênova, na Itália
de 20 a 22 de julho.

Em Washington, lvanov se
encontrou com o secretário de
Estado dos EUA, Colin Powell,
e com a assessora de Bush para
assuntos de Defesa, Condoleez-
za Rice. O ministro russo esteve
também com Bush durante 20
minutos e ressaltou o tom
"construtivo" das negociações
na capital americana, lvanov es-
tá nos EUA traçando os últimos
preparativos para a reunião de
Bush com Putin, como também
discutindo com os assessores do
presidente americano o polêmi-
co projeto do escudo antimís-
seis anunciado no último dia Io
de maio."Eu 

gostaria de dizer que a
atmosfera nas reuniões tem sido
bastante construtiva", disse Iva-
nov, "É algo que nos encoraja a
acreditar que podemos discutir
seriamente qualquer assunto".

Irã - O tema principal de
debate, sem dúvida, é o projeto
americano de defesa antimís-
seis. Até agora, a resposta dos
russos ao projeto tem sido nega-
tiva. O Kremlin sustenta que o
plano rompe com o tratado de
Mísseis Antibalísticos (ABM),
assinado pelos dois países em
1972 - considerado um ponto-
chave no equilíbrio militar da
Guerra Fria. Para a Rússia, e
também a China, o projeto pode
causar uma nova corrida arma-
mentista.

No entanto, há outros temas
em questão, como a crise no
Oriente Médio, a nova proposta
para o regime de sanções contra
o Iraque - que pretende focar o
embargo nas transações milita-
res e atenuar a situação humani-
tária no país - e a venda de ar-
mas pelos russos ao Irã.

Energia atrai

ataque 
'verde'

O plano energético proposto
na quinta-feira pelo presidente
Bush para salvar os Estados Uni-
dos de um "futuro sombrio" foi
duramente criticado ontem por
governos e ambientalistas de to-
do mundo. Os adjetivos usados
foram de "desastroso" a "crimi-

noso". "Ele conseguiu uma com-
binação de Exxon Valdez com
Chernobyl", disse um senador
verde australiano, lembrando os
dois desastres, um da indústria
de petróleo e outro nuclear.

"O 
plano confirma - se é que

isso ainda era necessário - que os
EUA não estão levando em con-
sideração as metas estipuladas
pelo Tratado de Kyoto", disse
Gilles Gantelet, porta-voz da Co-
missão Européia. O tratado regu-
la a emissão de gases que provo-
cam o efeito estufa e o aqueci-
mento global. Bush negou-se em
abril passado a assinar o tratado,
que previa uma redução de 6%
nas emissões americanas, por
considerá-lo nocivo à economia
do país. Cada americano conso-
me o equivalente a 8,3 toneladas
de petróleo por ano - comparado
com 3,8 toneladas na UE.

Embate - O plano de Bush é
recorrer ao carvão, petróleo e
energia nuclear - todos métodos
altamente tóxicos - para gerar
mais energia e combater o que
chamou de "pior crise energéti-
ca desde os anos 70". Há tam-
bém alguns incentivos para o
uso de energia solar. "Ele está
indo na direção errada e deveria
tentar reduzir a demanda, não
aumentar a produção. Bush e
sua política certamente serão
discutidos em nossa próxima
reunião, na Suécia", disse Jean
Lambert, deputado britânico no
Parlamento Europeu, prevendo
um embate acirrado no encontro
da UE marcado para junho.
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SOMÁLIA
Clandestinos são
atirados ao mar
Pelo menos 86 emigrantes da
Somália, no Chifre da África,
morreram afogados quando os sete
integrantes da tripulação da
barcaça em que tentavam chegar
ilegalmente ao lêmen, atravessando
o Golfo de Aden, obrigaram-nos
sob a mira de armas a pular no
mar, cheio de tubarões na região,
por causa de um defeito no motor
da embarcação, que começava a
fazer água. Cerca de 70 outros
passageiros clandestinos puderam
ser salvos em barcos de
pescadores, e a barcaça, que partira
do porto de Bosaso, no extremo
norte-oriental da Somália, afinal
afundou. Os somalianos
demandam o lêmen para tentar
seguir para a Arábia Saudita,
fugindo da guerra civil e da miséria
em seu país.

VATICANO
Papa faz 81 anos e

pede paz no mundo
O papa João Paulo II fez ontem
81 anos pedindo 

"um compromis-
so pela paz no mundo" e recebeu
um bolo de seus assistentes, que
cantaram a música polonesa"Cem anos de vida". Nos últimos
anos, devido a problemas de
saúde, o aniversário do pontífice
vem sendo marcado por especu-
lações sobre sua sucessão. Segun-
do seu porta-voz, porém, o papá
está disposto a continuar à frente
da Igreja "até 

quando Deus quiser
e seguirá viajando até quando
Deus permitir". Para este ano, o
pontífice ainda tem três viagens
previstas: vai à Ucrânia, em jun-
ho, descansa nos alpes italianas,
em julho, e poderá visitar a Ar-
mênia em setembro. Para 2002, já
estão programadas viagens para o
Canadá e para a Oceania.

RS investiga morte

de bugios em matas

JOSÉ MITCHELL

PORTO ALEGRE - Febre
amarela ou intoxicação por al-
gum tipo de veneno. Estas são
as principais hipóteses em estu-
do para explicar as misteriosas
mortes de mais de 20 bugios em
matas dos municípios de Santo
Antônio das Missões e Garru-
chos, na Região das Missões no
Rio Grande do Sul. Por isso,
técnicos da secretaria gaúcha da
Saúde, do Ibama e do Instituto
Evandro Chagas de Belém do
Pará, especialistas em arboviro-
ses (doenças transmitidas de um
hospedeiro a outro), iniciaram
investigação, que inclui a captu-
ra de macacos doentes e também
de mosquitos vetores, principal-
mente do gênero Haemagogus,
para isolar o vírus ou descobrir a
causa da mortandade no exame
das vísceras dos bugios.

As mortes foram registradas

ao longo do mês passado, com a
localização, por moradores das
áreas, de grande número de bu-
gios ou de suas ossadas em fa-
zendas da região, sem que se
descobrisse o motivo para o ele-
vado número de esqueletos.

Os técnicos das três institui-
ções visitaram as obras de uma
conversora de energia de Garru-
chos, a 628 quilômetros da capi-
tal, onde trabalham 800 pessoas,
das quais 50% oriundas de ou-
tros estados brasileiros. O obje-
tivo é identificar precocemente
problemas de saúde entre os tra-
balhadores que poderiam estar
associados à morte dos bugios.

Foi iniciada a aplicação de
vacina contra a febre amarela
nos moradores das áreas próxi-
mas do rio Uruguai e das matas
habitadas pelos bugios, como
medida preventiva, enquanto se
tenta descobrir as causas da
mortandade.

Bush e Putin face a face

¦Esperada reunião entre presidentes dos EUA e da Rússia é marcada para junho

Inglaterra 
já 

cria

potros 
de 

proveta
LONDRES - Dois potros gera-

dos por inseminação artificial por
cientistas da Unidade de Fertilida-
de Eqüina (UFE) de Newniarket,
Inglaterra, estão sendo apresenta-
dos - semanas depois de nascidos
- como pioneiros na Europa, mas
também como um passo impor-
tante para o futuro desenvolvi-
mento de animais geneticamente
modificados na espécie.

Quickzee, de cinco semanas,
e Eazee, de seis, nasceram graças
à aplicação de técnicas comu-
mente utilizadas para seres hu-
manos com problemas de fertili-
dade. A experiência já havia sido
feita duas vezes com eqüinos na
Austrália, mas segundo o profes-
sor Twink Allen, da UFE, foram
obtidos desta vez resultados mais
satisfatórios.

A técnica consiste em injetar
esperma de reprodutores jovens,
antes que sejam castrados como
costuma acontecer com a maioria
dos cavalos de corrida, em óvulos
de éguas ainda jovens - o que nor-
malmente também é difícil por-
que as fêmeas só costumam ficar
disponíveis para a reprodução

quando deixam de competir. O
embrião é então cultivado em tu-
bos de ensaio durante oito dias,
para ser em seguida implantado
numa égua-de-aluguel não presa
ao circuito de corridas.

Os dois animais de Newmar-
ket serão destinados a eventos,
adestramento e exibição de saltos,
mas não a corridas, por causa das
normas estritas deste esporte na
Grã-Bretanha.

Allen respondeu antecipada-
mente a críticas de defensores da
vida animal: "Esses animais terüo
a melhor das vidas, especialmente
se forem de éguas de competição!
Serão muito bem tratados e ali-
mentados e terão uma carreira
maravilhosa no mundo da compe-
tição e da exibição, sem a menor
sombra de crueldade." Mas elé
também frisou que a experiência é
um passo na direção de modificar
cavalos geneticamente para me-
lhorar seu desempenho: "Pessoal-

mente, nada vejo de errado nisto",
disse, ressalvando que ainda seria
necessária uma contribuição dos
cientistas especializados na modi-
ficação em roedores.

NewmarkGt,
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ECONOMIA DE GUERRA Fornecimento para quem não poupar será suspenso por até 6 dias. Superconta pune classe média

Além de tarifaço, corte de luz

ÇERNANDO THOMPSON E
jpABRIELA LEAL

' 
BRASÍLIA - As regras do pia-

no de racionamento são mais rígi-
dás do que se imaginava. Quem
gastar acima da cota permitida te-
rá. o fornecimento de luz cortado
pôr até seis dias. O anúncio foi
feito ontem, pelo ministro-chefe
dá Casa Civil, Pedro Parente, que
também é o coordenador da
Câmara de Gestão da Crise de
Energia Elétrica (GCE). O plano
de racionamento começa a vigo-
rar no dia Io de junho, nas regiões
Sudeste, Centro-Oeste e Nordes-
te, e vai durar até o fim do peno-
do de estiagem, que se prolonga
até dezembro.

Pedro Parente alertou que se as
chuvas não vierem no fim do ano,
e se a redução do consumo de
energia não chegar aos 20% nas
três regiões o apagão virá. "Essa é
uma hipótese na qual nós não
apostamos. Mas tenho que ser o
mais sincero possível. As duas
coisas têm que acontecer para que
os cortes de energia não aconte-
çam", admitiu o ministro. A GCE
yai avaliar o desempenho do siste-
jna de cotas durante o mês de ju-
jiho. Se o resultado não for satis-
fatório, o apagão pode ser adotado
já no mês de julho.
; Escala - Quem gasta até 100
Iquilowatts-hora/mês (kWh) não
perá afetado pelas regras do plano
ide racionamento. Isso significa
|que 12,4 milhões de consumido-
fes, de um total de 31,78 milhões
|de residências, não pagarão a
}nais pela luz no fim do mês. To-
fios que consomem acima de 100

|wh/mês terão que reduzir os
gâstos com energia em pelo me-

gos 20%.1 Para os que ihSistirem em gas-
tar acima da cota, o plano prevê o
corte do fornecimento de energia
por três dias consecutivos. Para
aqueles que continuarem gastan-
do além do permitido no segundo
mês, o corte será de seis dias. "A-

cho que a punição é pesada. Mas
cm situação de escassez de ener-
gia elétrica não há outra alternati-
va", disse Parente.

Quem consome de 101 a 200
kWh/mês pagará tarifa normal pe-
lo consumo. Nesse universo estão
10,3 milhões de consumidores, do
total de todas as residências atendi-
das nas três regiões. No caso da
Light, a distribuidora que atende à
região metropolitana do Rio, o pre-
ço do kWh/mês é de RS 0,2546.

Para quem consome entre 201
kWh/mês e 500 kWh/mês, cerca
de 7,34 milhões de consumidores,
a tarifa terá acréscimo de 50% so-
bre o preço normal. E para quem
gásta acima de 500 kWh/mês, a
tarifa será 200% maior do que as
praticadas atualmente. Nas três
regiões existem 1,1 milhão de
consumidores nesta categoria. As
concessionárias têm até 31 de
rriaio para informar a cada cliente
sua média de consumo.' 

Bônus - Parente deu pelo me-
nós uma boa notícia: os consumi-
dores que gastam até 100 kWh/mês
receberão um bônus de R$ 2 pira
cada real que conseguirem econo-
mizar na conta de luz. O bônus vi-
rá sob a forma de desconto na pró-
xima conta. Esses bônus serão ga-
rantidos pelos recursos arrecadados
com o tarifaço para quem gastar
acima da cota. Os consumidores
que gastam mais de 100 kWh/mês
também receberão bônus, que po-
dem chegar a R$ 1.0 valor e o pa-
gamento desse prêmio estão condi-
cionados aos valores arrecadados
com a elevação das tarifas.

A cota de 20% de redução será
calculada em cima da média de
consumo dos meses de maio, junho
e julho do ano passado. Casos ex-
cepcionais, como quem está se mu-
dando para um apartamento novo,
terão diretrizes definidas pela GCE
e repassadas às distribuidoras. A
câmara também vai analisar casos
em que o corte de energia possa
causar risco de vida, como pacien-
tes que fazem tratamento em casa.

Indústria - Os consumidores
r\ industriais e comerciais de baixa
— tensão, indústrias e comércios de

médio porte, também terão que
L »

Como calcular o impacto em sua conta

0 primeiro passo é descobrir a média de consumo

A operação consiste em somar o consumo dos meses de maio, junho e
julho do ano passado e dividir o resultado por três

Consumo de MAIO Consumo de JUNHO Consumo de JULHO 13 CONSUMO MÉDIO

Ex: 600 + 550 + 650 / 600 = kWh/mês

passo seguinte é calcular a meta, que corresponde a 80 do consumo médio

x 0,80 = META A SER ATINGIDA
CONSUMO MÉDIO

Ex: 600 X 0,80 = 480 kWh/mês

Para calcular sua conta, divida esse valor em partes

Parcela até 200 kWh:

200 Valor do kWh/mês na sua região Subtotal 1

Parcela entre 200 kWh/mês e 500 kWh/mês:

 = _
Quantidade de kWh Valor do kWh/mês na sua região 50% de sobretaxa Subtotal 2

Parte do consumo que ultrapassar 500 kWh :

: _ 
Quantidade de kWh Valor do kWh/mês na região 200% da sobretaxa Subtotal 3

Subtotal 1 Subtotal 2 Subtotal 3 VALOR TOTAL DA CONTA

COMPARAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ANTES E DEPOIS

(KWh/mSs) 100 200 300 400 500 600 700 1000 2000 3000
Conta Inlcial
(RS/m§S) 10 36 54 72 90 108 126 180 360 540
Conta nova*. ¦ ..—: 1—. —1~ ~r
Consumo novo/antigo
100% I 10,0 j 36,0 ! 63,0 ! 90,0 j 117,01171,0 225,0 387,0'927,0 1.467,0
95% 8,5 34,2 59,0 84,6 110,3 154,81206,1 360,0 873,0 1.386,0
90% 7,0 32,4 54,9 79,2 103,5 138,6 187,2 333,0 819,0 1.305,0
85% 5,5 30,6 50,9 73,8 j 96,8 122,4 168,3 306,0 765,0 > 1.224,0
80% 4,0 28,8 46,8 68,4 90,0 111,6 149,4 279,0 711,0 1.143,0

75% [U | 26,0 j 41,3 J 61,0 80,8 100,5 j 127,0 j 247,0; 647,0 1.047,0
70% 1,0 23,2 35,7 53,6 71,5 89,4 107,3 215,0 583,0 951,0
65% j 0,0 j 2oT| 30,6 j 46,2 82,3 [ 78,3 | 94,4 1183,0 519,0 855,0

A tabela elaborada por técnicos do Governo leva em consideração a média das taritas
cobradas pelas distribuidoras em todo o país, hoje em R$0,18 o kWh/mês. No Rio, levando
em conta o ICMS, os valores são mais altos. Para quem consome até 50 kWh/mês, a tarifa é
R$ 0,2088 o Kwh/mês. De 51 a 300 kWh/mês (a maior parte dos consumidores), a tarita é
0,25463. Acima de 301 kWh/mês é RS 0,2784

EXEMPLOS
Consumidor que mora na cidade do Rio, onde o kWh médio custa
RS 0,254
Consumindo 600 kWh paga hoje RS 152,40
Se economizar 20% e baixar seu consumo para 480 kWh, sua
conta será

1) Parcela até 200 kWh: 200 X 0,254 = RS 50,80
2) Parcela de 200 a 500 : 280 X 0,254 X 1,5 = 106.68
Total da conta = 157,48

Mesmo consumindo 20% a menos, o consumidor paga um pouco
mais. Isso ocorre porque lodo o consumo que ultrapassar o limite
de 200 kWh hora será sobretaxado em 50%.

Se esse mesmo consumidor não reduzir seu gasto, sua conta será
1) Parcela até 200 kWh: 200 X 0,254 = RS 50,80 (Preço normal)
2) Parcela até 500 kWh/mês: 300 X 0,254x 1,5 = RS 114,30 (Preço
sobretaxado em 50%)
3) Parcela acima de 500 kWh/mês: 100 ' 0,254 ' 3 = RS 76,20
Total da conta: Rf 241,30, um acréscimo de 58,3% em relação
a conta normal de RS 152,40

NACIONAL
Pela tarifa média do pais (RS 0,18 o kWh), um gasto de 600
kWh/mês corresponde a uma conta de RS 108 (tarifa média
nacional). 0 consumidor que cortar seus gastos em exatos 20%
vai continuar pagando RS 111,6. Ou seja, mesmo cumprindo a
meta vai pagar mais.

A conta deste consumidor será a seguinte:
Os primeiros 200 kWh = RS 36 (Preço normal)
Os 280 kWh seguintes = 75.60 (Preço com acréscimo de 50%)

Se este mesmo consumidor não conseguir fazer a economia e
mantiver o gasto de 600 KWh sua conta será a seguinte:
Os primeiros 200 kWh = RS 36 (Preço normal)
Os 300 kWh seguintes = RS 81 (Preço com acréscimo de 50%)
Os 100 KWh seguintes = RS 54 (Preço com acréscimo de 200%)
Total da conta: R$ 171

BÔNUS
Quem consome até 100 kWh/mês e economizar pelo menos 20%
ganhará RS 2 para cada RS 1 poupado

Já consumidores que gastam acima de 100 kWh/mês terão bônus
de ATÉ RS 1 para cada RS 1 poupado. A ressalva do ATÉ se deve
ao fato de esse valor não ser garantido por depender da
arrecadação com as sobretaxas.

Exemplos de desconto:
Consumidor que gasta 500 kWh/mês e têm uma conta de RS 90
(tarifa média nacional).

Se reduzir seu consumo em 20%, gastará 400 kWh/mês. A conta
será

1 )Os primeiros 200 kWh/mês = RS 36 (Preço normal)
2)0s 200 kWh/mês seguintes = RS 54 (Preço sobretaxado
em 50%)

Mas se economizar além da meta de 20% e gastar 350, sua conta
terá bônus sobre a parcela extra de economia:
1) Os primeiros 200kWh/més= RS 36
2) Os 150 kWh/mês seguintes = RS 40,50

Como a economia extra de 50 kWh/mês corresponde a RS 5, esse
valor será concedido como bônus.
A conta será R$ 36 + Rf 40,50 ¦ R$5 = R$ 71,50

Luiz Morier

philips

PHI LIPS

Curiosos se aglomeraram em frente a lojas de eletrodomésticos para assistir ao anúncio do pacote de racionamento feito ontem

economizar 20% do consumo mé-
dio verificado nos meses de maio,
junho e julho do ano passado. Só
que, para estes, a tarifa de ultra-
passagem será muito mais pesada.
Terá como base o preço praticado
no preço do Mercado Atacadista
de Energia (MAE), que, neste
mês, está em R$ 459,90 por mega-
watt (um mW eqüivale a mil kW).

As empresas que economiza-
rem mais do que a cota de 20% te-
rão duas alternativas. A primeira é
criar uma espécie de conta-pou-
pança com a energia economizada.
A empresa pode administrar esse
"saldo" 

para gastar nos próximos
meses. A outra opção é vender a
economia excedente às distribui-
doras. O ministro frisou que em-
presas, privadas ou estatais, tam-

bém estarão sujeitas aos cortes, ca-
so não respeitem as cotas. A dura-
ção do corte será proporcional à
economia que se deixou de fazer.

As indústrias e os estabeleci-
mentos comerciais de alta tensão,
como fabricantes de alumínio, se-
guem as mesmas regras. Mas o
percentual de economia vai variar
entre 75% a 85% da média de con-
sumo registrada em maio, junho e
julho de 2000. Quem poupar mais
do que o necessário, poderá vender
energia no MAE ou usar essa ener-
gia em meses subseqüentes.

Para o consumidor rural, as re-
gras são mais brandas. Eles terão
que reduzir apenas 10% do consu-
mo médio dos meses de maio, junho
e julho de 2000. Caso não consigam
cumprir a meta, terão a energia cor-

tada por período a ser definido pela
GCE. Parente informou que, no ca-
so do consumidor rural, a média de
gasto que serve como parâmetro pa-
ra calcular os 10% será sazonal, le-
vando em conta o período de saíra e
entressaíra de cada cultura.

Comissões - Também foram
criadas três comissões técnicas. A
primeira vai garantir o fornecimen-
to de energia nas áreas essenciais:
delegacias, penitenciárias e hospi-
tais. A segunda vai cuidar da rees-
truturação do MAE para que ele
possa fiincionar como uma grande
câmara de compensação entre
quem tem energia para vender e
quem quer comprar. O último co-
mitê será responsável pela solução
de problemas ambientais relaciona-
dos à construção de novas usinas.

Parente rebateu as críticas de
juristas de que a tarifa de ultra-
passagem seja a reedição da mui-
ta prevista na primeira versão do
plano de racionamento. "Multa

pressupõe uma arrecadação fis-
cal. E a tarifa que estamos pro-
pondo é uma medida de natureza
temporária e transitória". O mi-
nistro disse que encomendou ao
comitê jurídico que assessora a
GCE um estudo para saber se as
medidas anunciadas ferem o Có-
digo de Defesa do Consumidor.
Mauro Arce, secretário estadual
de Energia de São Paulo e tam-
bém integrante do GCE, disse
que se o apagão for adotado os
prejuízos causados a eletrodo-
mésticos são de responsabilidade
das distribuidoras.

Plano pesa

mais no bolso

do carioca

BRASÍLIA - Sai a multa e
entra o tarifaçM Os técnicos da
Câmara de Gestão da Crise
Energética (GCE) acabaram
convencendo o presidente Fer-
nando Henrique Cardoso que
sem um mecanismo financeiro
que pese no bolso do consumi-
dor seria impossível forçar a
queda de 20% do consumo de
energia nas regiões Sudeste,
Nordeste e Centro-Oeste. O tar-
ifaço vai atingir em cheio a cias-
se média brasileira. Segundo o
ministro da Casa Civil, Pedro
Parente, coordenador da GCE,
se as metas forem alcançadas,-
apenas 3,6% dos consumidores
dessas três regiões serão atingi-
dos pelo tarifaço. isso eqüivale
a 1,1 milhão de residências.

As regras do plano de racio-
namento são mais cruéis com os
consumidores do Rio de Janeiro.
Isso porque a média de consumo
sobre a qual incide a cota de 20%
de redução será calculada entre
os meses de maio, junho e julho
de 2000. Esses são meses mais
frios, onde o consumo dos cario-
cas é menor do que o registrado
em meses quentes, quando o ar-
condicionado entra em ação e a
conta de luz vai para as alturas.

Prejuízo - "Não 
podemos

fazer um tratamento especial pa-
ra cada região. Realmente os
consumidores de região de praia
sairão prejudicados. Mas os mo-
radores de São Paulo, por exem-
pio, saem ganhando, já que o
consumo no inverno é maior por
conta dos aquecedores elétri-
cos", admitiu Mauro Arce, se-
cretário estadual de Energia de
São Paulo e integrante da GCE.

Para calcular o valor da cota,
os consumidores têm que somar
o consumo dos meses de maio,
junho e julho de 2000 e dividir
por três. Desse valor tem que ser
subtraída a cota de 20%. Por
exemplo, queni teve média de
consumo de 500 quilowatts/hora
por mês (kWh/mês) nos três me-
ses do ano passado tem que re-
duzir o consumo para 400
kWh/mês, já que os 20% repre-
sentam 100 kWh/mês.

Pelo sistema antigo, esse
consumidor pagava uma conta
mensal de R$ 127,3, conside-
rando a tarifa da Light de R$
0,2546. Com o plano de racio-
namento, se mantiver o mesmo
consumo, ele passará a pagar
R$ 165,49, 30% a mais. A con-
ta é complexa. Para os primei-
ros 200 kWh/mês, a tarifa co-
brada continua sendo a atual, de
R$ 0,2546 por kWh/mês. Para a
faixa que vai de 201 kWh/mês e
500 kWh/mês, a tarifa sobe
50% e vai para R$ 0,3819 por
cada kWh/mês que superar a
cota permitida.

Bônus - Para não ter corte
de energia, o consumidor do
exemplo tem que gastar apenas
400 kWh/mês. Aí, sua conta per-
manecerá igual ao que era antes,
quando pagava R$ 127,3. Para
ter direito ao bônus, esse consu-
midor tem que consumir menos
que 400 kwh/mês. Se ele consu-
mir 350 Kwh/mês, vai economi-
zar R$ 19,09 na conta. Levando-
se em consideração o bônus má-
ximo que pode ser dado a sua
faixa de consumo, que é de R$ 1
por cada R$ 1 economizado, re-
ceberá um bônus de R$ 19,90 e
sua conta cairá em R$ 38,18,
restando a ele pagar R$ 89,12.

Um consumidor de baixa
renda, que gaste 100 kWh/mês,
paga, hoje, cerca de R$ 25,46.
Se ele quiser economizar 20%,
já que está livre da cota, seu
consumo cai para 80 Kwh e a
conta baixa para R$ 20,36. Co-
mo ele terá economizado R$
5,46, receberá de bônus R$
10,92, já que para a baixa renda

benefício é de R$ 2 a cada R$
economizado.

JL

: _  = 
Quantidade de kWh Valor do kWh/mes na regiao 200% da sobretaxa Subtotal 3

; COMPARAQAO DA CONTA DE ENERGIA ANTES E DEP0IS

: Consumo inlcial
(KWh/mes) 100 200 300 400 500 [ 600 700 1000 2000 3000
Conta inicial
(R$/m§S) 10 36 54 72 90 108 126 180 360 540
Conta nova* ————|- r~—
Consumo novo/antigo
100% i 10,0 1 36,0 63,0 90,0 117,0 171,0 225,0 387,0 927,0 1.467,0
95% 8,5 34,2 59,0 84,6 110,3 154,8 j 206,1 360,0 873,0 1.386,0
90% 7,0 32,4 54,9 79,2 103,5 1 38,6 187,2 333,0 819,0 1.305,0
85% 5,5 30,6 50,9 73,8 96,8 122,4 168,3 306,0 765,0 <1.224,0

80% 4,0 28,8 46,8 68,4 90,0 111,6 149,4 279,0 711,0 1.143,0

I 75% 2,5 [ 26,0 [ 41,3 I 61,0 80,8 1 00,5 127,01247,0 647,0 1.047,0
; 70% I 1,0 | 23,2 : 35,7 53,6 71,5 89,4 107,3 215,0 583,0 951,0
; 65% J 0,0 j 20,4 ! 30,6 ] 46,2 82,3 [ 78,3 | 94,4 [183,01519,0 855,0

A tabela elaborada por ticnicos do Governo leva em consideragao a m6dia das taritas
cobradas pelas distribuidoras em todo o pals, hoje em RS 0,18 o kWh/mes. No Rio, levando
em ccnla o ICMS, os valores sao mais altos. Para quem consome ate 50 kWh/mes, a tarita e
R$ 0,2088 o Kwh/mes. De 51 a 300 kWh/mes (a maior parte dos consumidores), a tarita 6
0,25463. Acima de 301 kWh/mes 6 RS 0,2784

0

EXEMPLOS
Consumldor que mora na cidade do Rio, onde o kWh mSdio custa
RS 0,254
Consumindo 600 kWh paga hoje RS 152,40
Se economizar 20% e baixar seu consumo para 480 kWh, sua
conta sera

1) Parcela ati 200 kWh: 200 X 0,254 = RS 50,80
2) Parcela de 200 a 500 : 280 X 0,254 X 1.5 = 106.68
Total da conta = 157,48

Mesmo consumindo 20% a menos, o consumidor paga um pouco
mais. Isso ocorre porque todo o consumo que ultrapassar o limite
de 200 kWh hora sera sobretaxado em 50%.

Se esse mesmo consumidor n§o reduzir seu gasto, sua conta sera
t) Parcela ati 200 kWh: 200 X 0,254 = RS 50,80 (Prego normal)
2) Parcela ati 500 kWh/mSs: 300 X 0,254x 1,5 = R$114,30 (Prego
sobretaxado em 50%)
3) Parcela acima de 500 kWh/mSs: 100 ' 0,254 ' 3 = RS 76,20
Total da conta: RS 241,30, um acrisclmo de 58,3% em relagSo
a conta normal de RS 152,40

NACI0NAL
Pela tarifa m6dia do pais (RS 0,18 o kWh), um gasto de 600
kWh/mes corresponde a uma conta de RS 108 (tarifa m6dia
nacional). 0 consumidor que cortar seus gastos em exatos 20%
vai continuar pagando RS 111,6. Ou seja, mesmo cumprindo a
meta vai pagar mais.

A conta deste consumidor sera a seguinte:
Os primeiros 200 kWh = RS 36 (Prego normal)
Os 280 kWh seguintes = 75,60 (Prego com acriscimo de 50%)

Se este mesmo consumidor nao conseguir fazer a economia e
mantiver o gasto de 600 KWh sua conta sera a seguinte:
Os primeiros 200 kWh = RS 36 (Prego normal)
Os 300 kWh seguintes = RS 81 (Prego com acriscimo de 50%)
Os 100 KWh seguintes = RS 54 (Prego com acriscimo de 200%)
Total da conta: RS 171

BONUS
Quem consome at& 100 kWh/mes e economizar pelo menos 20%
ganhara RS 2 paracada RS 1 poupado

ja consumidores que gastam acima de 100 kWh/mes terao bonus
de ATE RS 1 para cada RS 1 poupado. A ressalva do ATE se deve
ao fato de esse valor nao ser garantido por depender da
arrecadagao com as sobretaxas.

Exemplos de desconto:
Consumidor que gasta 500 kWh/mes e t§m uma conta de RS 90
(tarifa mSdia nacional).

Se reduzir seu consumo em 20%, gastara 400 kWh/mes. A conta
sera

1 )Os primeiros 200 kWh/mes = RS 36 (Prego normal)
2)0s 200 kWh/mes seguintes = RS 54 (Prego sobretaxado
em 50%)

Mas se economizar al6m da meta de 20% e gastar 350, sua conta
tera bonus sobre a parcela extra de economia:
1) Os primeiros 200kWh/mes= RS 36
2) Os 150 kWh/mes seguintes = RS 40,50

Como a economia extra de 50 kWh/mes corresponde a RS 5, esse
valor sera concedido como bonus.
A conta seri R$ 36 + Rf 40,50 ¦ R$ 5 = R$ 71,50

1
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ECONOMIA DE GUERRA Racionamento é contestado por infringir o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição

Enxurrada de ações nos tribunais

LUCIANA BRAI-MAN E
LUIZ ORLANDO CARNEIRO*

BRASÍLIA li RIO - A Justiça
começou a receber o que promete
ser uma interminável enxurrada
de ações contra as medidas de ra-
cionamento de energia elétrica. O
Instituto Brasileiro de Cidadania
(Ibraci) entrou ontem mesmo
com uma ação civil coletiva para
tentar anular os efeitos do racio-
namento em todo o estado do Rio.
Os argumentos estão no artigo 22
do Código de Defesa do Consu-
midor, que garante o direito ao
serviço "adequado, eficiente, se-
guro e contínuo", e o artigo 39 da
mesma lei, que proíbe a limitação
de quantidade no fornecimento.

Depois de amanhã, a Associa-
ção Nacional de Assistência ao
Consumidor e Trabalhador (Ana-
cont) vai entrar no Juizado Espe-
ciai com ações contra a Light, a

distribuidora responsável por
executar as cobranças das sobre-
taxas de energia no Rio.

Segundo ministros de tribu-
nais superiores, juizes federais e
tributaristas ouvidos pelo Jornal
do Brasil, o bombardeio à reso-
lução governamental não deve
parar por aí São esperadas ações
nos Tribunais da Justiça Federal e
até mesmo ações de inconstitu-
cionalidade no Supremo Tribunal
Federal (STF). O presidente elei-
to do STF. ministro Marco Auré-
lio de Mello, classificou como
"impensável" a sobretaxa de
200% para quem ultrapassar os
limites determinados pelo gover-
no. Ele lembrou que, em decisões
anteriores, a Justiça considerou
que cobranças extras maiores de
100% constituem confisco.

Ônus - O presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
Rubens Approbato, chamou aten-

Críticas à Justiça por

barrar termelétricas

SÔNIA CARNEIRO E
IABIANO LANA

BRASÍLIA - O termo apagão
deve ser riscado do mapa do Bra-
sil. Com essa determinação o
presidente Fernando Henrique
Cardoso iniciou ontem a reunião
de 2h20 que definiu as medidas
contra a crise energética. Em
uma estratégia idêntica a utiliza-
da pelo colega americano George
W. Bush para justificar o raciona-
mento em seu país, Fernando
Henrique culpou a atuação de
militantes e procuradores da Re-
pública e dos estados ligados ao
meio ambiente pela não expan-
são do setor energético brasileiro.

"Os 
procuradores estão atrapa-

lhando, com ações em excesso, a
construção de novas linhas de
transmissão e de novas usinas. Tu-
do acaba parado na Justiça", pro-
testou o presidente. Como exem-
pios, Fernando Henrique citou
projetos do governador do Mato
Grosso do Sul, Zeca do PT, para-
dos por falta de licença ambiental.

Holofotes - Em vários mo-
mentos da reunião, o presidente
da Agência Nacional de Petróleo
(ANP), David Zylberztajn, idea-
lizador do sistema de cotas de
consumo, disse que o apagão só
resolveria os problemas da falta
de energia caso durasse seis ho-
ras por dia. O presidente da
Câmara de Gestão da Crise de
Energia Elétrica, Pedro Parente
concordou imediatamente: "Não
serei o ministro do apagão, mas
dos holofotes", disse.

Fernando Henrique, no encon-
tro, rechaçou as previsões de dimi-
nuição do crescimento do PIB por
causa do racionamento. "Eu não
acredito muito nessas previsões dos
economistas. Elas não são confiá-
veis. As reações da sociedade são
sempre surpreendentes", comentou.
Constrangido, o ministro da Fazen-
da, Pedro Malan, apenas sorriu.

Fernando Henrique classificou
o plano de racionamento de inte-
ligente. "A 

punição é individual e

não coletiva. Isso evitará desgas-
tes", elogiou. "O 

processo partici-
pativo é definido em conjunto",
elogiou o líder do governo do Se-
nado, Romero Jucá (PSDB-RR).

Mágoas - O principal pedi-
do que o presidente fez aos poli-
ticos presentes foi a votação de
um projeto de lei de sua autoria e
do senador Teotônio Vilela Filho
(PSDB-AL) que disciplina o uso
de energia. As concessionárias,
de acordo com o projeto, teriam
que submeter ao governo um
plano de expansão e conservação
de energia para os próximos dez
anos. O governo também teria a
obrigação de divulgar um pro-
grama de metas, consumo e efi-
ciência para ser cumprido pelos
fabricantes de equipamentos. O
projeto, que tramita há onze
anos, está parado na Câmara.

O ministro das Minas de
Energia, José Jorge, fez questão
demonstrar que não estava ma-
goado por ter não sido o autor do
plano de racionamento. "Não
tem problema de crise de ciúme,
o que vale é a ação conjunta",
disse. O ministro prometeu de-
senvolver novas formas de gerar
energia. "O ministério não estava
preparado para o racionamento,
mas para o desenvolvimento".

Todos os líderes do PFL, PS-
DB e do governo participaram do
encontro. Exceto os do PMDB.
Os líderes Geddel Vieira Lima
(BA) e Renan Calheiros (AL) não
justificaram as ausências. O líder
do governo na Câmara, Arnaldo
Madeira (PSDB-SP) perguntou
quanto tempo durariam as medi-
das. Mas nenhum técnico soube
responder. "Depende de São Pe-
dro", disse Fernando Henrique.

O líder do governo no Sena-
do, Sérgio Machado (PSDB-
CE), fez a única ponderação pa-
roquial do encontro. Pediu que a
base de cálculo para redução de
consumo no setor rural fosse to-
inada entre janeiro e março, por
causa da safra. O parlamentar foi
atendido.

ção para aspectos da resolução que
ferem o Código de Defesa do Con-
sumidor como a modificação uni-
lateral dos contratos de forneci-
mento de energia e a chamada "o-

nerosidade contratual", ou seja, a
impossibilidade de o consumidor
cumprir a resolução, "em face do
ônus extraordinário que lhe ad-
vém"j Além disso, Approbato con-
sidera que multas de até 200% têm
característica de "sanção de nature-
za tributária, sem lei anterior que a
preveja". A sanção através de cor-
tes de fornecimento de energia
também é completamente ilegal,
uma violência, segundo o presi-
dente da OAB. "Ainda 

que fosse
legítima a pretensão de multa, o
Executivo não pode vedar o forne-
cimento de um serviço essencial à
comunidade", disse.

Na ação que moverá a partir
de segunda-feira, a Anacont vai
contestar a forma escolhida pelo

governo para bonificarquem eco-
nomizar e sobretaxar que exage-
rar no consumo. "Para 

ganhar o
bônus, basta atingir a meta, mas,
em vários casos, mesmo quem
atingir a meta será sobretaxado",
diz o presidente da Anacont, José
Roberto Soares de Oliveira. A in-
coerência e a dupla punição ao
usuário do serviço essencial são
exemplificadas no caso de uma
pessoa que gasta 1000 kWh por
mês. "Mesmo 

que ela atinja a
meta de 20% e reduza seu consu-
mo para 800 kWh, será taxada
em 200%, o que é errado".

Oliveira cita os artigos 39 e 51
do CDC para justificar as ações
legais. São artigos que proíbem a
obtenção de vantagens excessivas
pelos fornecedores na prestação
do serviço e tornam nulas as
cláusulas contratuais que tragam
desvantagens exageradas ao con-
sumidor.

Ação coletiva - A Anacont
vai tentar obter na Justiça liminar
para que 

"seja cobrada a sobreta-
xa utilizando-se como parâmetro
o consumo médio do kWh gasto
nos meses de maio, junho e julho
de 2000, e não o limite estabeleci-
do pelo governo através das medi-
das". Ou seja, o certo para a Ana-
cont é que o critério seja a redu-
ção do consumo em 20%. Se isso
for respeitado, não deve haver a
sobretaxa, em qualquer hipótese.

Apesar de as medidas terem si-
do impostas pelo governo, a ação
é movida contra a Light porque
ela é a empresa responsável pelo
fornecimento e cobrança. Se obti-
ver sucesso, a Anacont pretende,
em seguida, entrar com uma ação
civil coletiva para ampliar os be-
nefícios a todo o estado do Rio.

Oliveira também acusa o go-
verno de rasgar a Constituição ao
impor medidas como a que impe-

de a contratação de novas cargas
de energia. "Assim, o governo es-
tá proibindo o acesso ao trabalho,
que é garantido na Constituição".
Para ilustrar, basta imaginar uma
pessoa que quer abrir um comer-
cio e não pode, porque não tem
como ligar a luz.

Em Porto Alegre, o ministro
Costa Leite, presidente do STJ,
reuniu-se com presidentes dos tri-
bunais federais para examinar a
crise. Sua conclusão: "O 

judiciário
levará em conta os motivos de for-
ça maior que provocaram as medi-
das de racionamento, mas não po-
derá deixar de restaurar direitos le-
sados de pessoas, físicas ou jurídi-
cas. E lamentável que estejamos
vivendo um momento dramático,
em virtude da incúria, da imprevi-
dência e da falta de planejamento
das autoridades competentes."

'colaborou Nice de Paula

Brasília - Davi Zocoli
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O ministro Pedro Parente anuncia o plano após reunião em que o presidente Fernando Henrique disse não ao apagão

FH diz confiar na 
população

SÔNIA CARNEIRO

Brasília - Em pronuncia-
mento de três minutos, feito em ca-
deia de rádio e televisão, o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso
anunciou que confia na população
para evitar o risco de apagões. Ele
disse acreditar que o brasileiro, que
já passou por 

"provações maiores",
saberá enfrentar mais esta situação
de emergência, FH citou como
exemplos da capacidade de supera-
ção do brasileiro nas crises econô-
micas do México, da Ásia, da Rús-
sia e da desvalorização do real.

O presidente conclamou os
brasileiros a reduzir o consumo de
energia em 20%. "Cobraremos
mais dos que gastarem mais", as-
segurou. Os pequenos consumido-
res que pouparem, disse, poderão
ter até "a conta gratuita", prome-
teu. Segundo o presidente, 93%
das famílias brasileiras de menor

renda e consumo não serão atingi-
das. "Com recursos do custo exce-
dente, compensaremos os mais
pobres que tiverem poupado."

FH não deixou de fazer um
mea-culpa ao considerar "justas"
as críticas sobre erros do governo
na condução da política energéti-
ca e na falta de previsão sobre os

níveis dos reservatórios de água.
Mas insistiu na tese de que a ori-
gem do problema foi a falta de
chuva. "Independentemente das
críticas, algumas justas, sobre er-
ros na condução da política ener-
gética, o fato é que houve drástica
redução das chuvas na região su-
deste, que representa 70% da ca-

0 QUE ELE DISSE
"Não vai haver multa. "Cobraremos mais dos

Não é justo que se punam
aqueles que são

consumidores, sobretudo
aqueles que já fizeram
esforços para reduzir

seus gastos."

Fernando Henrique Cardoso
(em 7/5/2001)

que gastarem mais.
Com estes recursos,

compensaremos os mais

pobres que pouparem.
O povo já passou por
provações maiores."

Fernando Henrique Cardoso
(Onlem)

pacidade de armazenagem de
águas de todo o país", alegou.

Mas o presidente advertiu que a
responsabilidade do apagão será de
cada um dos brasileiros. "Já afastei
as multas e o apagão", afirmou. "Eu
disse que afastei a hipótese do corte
de energia porque ele causaria ma-
les enormes a você e ao país. Alas-
tei-a porque confio em nosso povo.
Os brasileiros saberão racionalizar
seu uso", concluiu Fernando Henri-
que, que não poupou críticas ao atu-
al modelo energético. "Nossa eletri-
cidade sempre dependeu das hidre-
létricas. E 92% da energia que utili-
zamos provêm dos reservatórios
dessas hidrelétricas", constatou. FH
não deixou também de fazer uma
crítica aos partidos de oposição, que
nas crises anteriores não apoiaram o
governo. 

"Não faltaram os pessimis-
tas que previram catástrofes: a volta
da inflação, a recessão econômica e
o desemprego crescente", afirmou.

Itamar avisa: não vai

acatar racionamento

ROSELENA NICOLAU

BELO HORIZONTE - O go-
vernâdor de Minas Gerais, Itamar
Franco (PMDB), anunciou que,
ao menos por enquanto, a Compa-
nhia Energética de Minas Gerais
(Cemig) não vai atender as deter-
minações anunciadas pelo gover-
no federal para reduzir o consumo
de energia. Segundo ele, Minas
Gerais só vai acatar as medidas
quando as regras para a cobrança
das multas e para a determinação
das cotas de consumo "estiverem
claras". Ele disse, contudo, que as
primeiras determinações, como a
redução da iluminação pública,
vão ser cumpridas.

"Eu, 
governador, não tenho re-

gras claras para dar à Cemig. Como
eu não as tenho, e ele (o governo le-

deral) disse que não as tem, eu de-
terminei que a Cemig não faça nada
até as ter. Quando nós a tivermos,
evidentemente, nós teremos que se-
guir as determinações do governo
federal", declarou Itamar Franco.

O presidente da Cemig, Djal-
ma Morais, disse que já obteve a
autorização do governador para
participar em Brasília de uma reu-
nião com a Câmara de Gestão da
Crise de Energia Elétrica na próxi-
ma segunda-feira. Na reunião, ten-
tará esclarecer as dúvidas em rela-
ção ao programa de redução do
consumo de energia. O presidente
da Cemig, que acompanhava o go-
vemador, fechou a entrevista avi-
sando: Itamar Franco determinou
que quando ele deixasse o Palácio
da Liberdade, as luzes da frente
deveriam ser desligadas.

CRISE À AMERICANA
Bush defende seu

plano de energia
O presidente dos Estados Unidos,
George W. Bush, deu ontem os
primeiros passos para aplicação
de seu controvertido plano en-
ergético. O presidente mandou
acelerar os procedimentos admin-
istrativos e os estudos de impacto
ambiental de seu projeto. As pro-
postas de Bush sofreram uma enx-
urrada de críticas de ambientalis-
tas. Segundo eles, o plano se ba-
seia predominantemente em com-
bustíveis poluentes, como refinar-
ias. Também é motivo de polêmi-
ca o estímulo à construção de usi-
nas nucleares. Bush defendeu sua
estratégia de priorizar o aumento
do fornecimento de energia."Podemos fazer um bom trabalho
preservando, mas não conseguire-
mos alcançar independência en-
ergética só com economia", disse.

PETROBRAS AGILIZA TÉRMICAS

Usinas serão inauguradas em agosto

O diretor de Gás da Petrobras, Delcídeo Gomes, disse ontem que a
estatal vai antecipar o funcionamento de quatro térmicas que vão
acrescentar ao sistema elétrico do país 1,1 mil mW. Duas delas
estão no Rio, uma em Mato Grosso e a outra na Bahia. A energia
começará a ser gerada em agosto. O plano de aumento da oferta de
energia em 5%, lançado pelo governo em 5 de abril, prevê o
acréscimo de 4,8 mil megawatts (mW) ao Sistema Interligado
Nacional (SIN). O aumento da oferta deverá ser alcançado com a
antecipação de pequenas obras de usinas térmicas, pela importação
da energia da Argentina ou pelo aumento da capacidade de
transferência de energia das regiões Norte e Sul pára Sudeste,
Centro-Oeste e Nordeste.

NOVAS LIGAÇÕES DE ENERGIA

Parente admite rever restrições

O ministro Pedro Parente, presidente da Câmara de Gestão da Crise
de Energia Elétrica (GCE), admitiu ontem que poderá rever algumas
decisões já tomadas, como a que suspende o fornecimento de energia
para novos pedidos de ligações feitos pela indústria e pelo comércio.
A suspensão pode atrasar a entrada em operação das novas empresas
que vão operar telefonia celular do Serviço Móvel Pessoal (SMP) das
bandas D e E, leiloadas no início deste ano.

NORDESTE
Sem luz não tem .

festa junina
O racionamento de energia deve
provocar queda na arrecadação
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
em todo o Brasil. No Nordeste,
um dos setores que mais sentirá o
golpe é o turismo. No mês de
junho, os municípios da região
organizam os festejos de São
João. Em Pernambuco, cidades
como Caruaru, Gravatá e Garan-
huns, além de Recife, costumam
receber milhares de turistas em .
festas juninas nas ruas. Com o
fim da luz, o secretário de Fazen-
da de Pernambuco, Jorge Jatubá,
calcula que o prejuízo será de
cerca de R$ 16 milhões por mês.
Estão em análise propostas para
realização dos eventos já progra-
mados com a utilização de ger-
adores de energia.

1 J
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As geradoras de energia elétrica estatais estão autorizadas a
investir na expansão da capacidade de produção e em transmis-
são. A equipe econômica, finalmente, deu o braço a torcer para a
ameaça real de black out, a partir do segundo semestre deste ano.

Na próxima semana, o Ministério das Minas e Energia vai
apresentar o programa de investimentos, ditos de emergência, já
tjue tinham sido suspensos porque representariam despesas adi-
Cionais do governo central.

Quando o Brasil teve que recorrer ao Fundo Monetário lnter-
nacional (FMI), em 1998, foram fixadas metas de superávit pri-
mário (receitas menos despesas). Novos projetos em geração e
transmissão de energia significavam financiamentos, traduzidos
em aumento de despesas.

Para manter o equilíbrio fiscal e cumprir a meta de superávit
primário de 3,25% do Produto Interno Bruto (PIB), este ano, as
despesas terão que ser menores. O corte pode recair no orça-
mento de Outras Despesas Correntes e de Capital (OCC) - que
abriga os gastos com custeio e, também, investimentos dos mi-
nistérios.

No Orçamento da União deste ano, o governo trabalha com
RS 42 bilhões, já reduzidos por corte de RS 5,8 bilhões, a RS
36,2 bilhões. Destes, RS 18 bilhões são para o Ministério da
Saúde, e intocáveis. Restam RS 18,2 bilhões para o corte neces-
sário à compensação dos novos investimentos nas estatais de
energia elétrica.

A tendência é de o corte na OCC ser feito daqui a um mês,
quando o governo terá avaliação sobre os resultados das medi-
das anunciadas ontem para redução de 20% do consumo de
energia. As questões- chave para determinar o corte no Orça-

• mento 2001 serão o impacto do corte de energia sobre a ativida-
de econômica e quanto será necessário investir para aumentar a
oferta de energia.

ECONOMIA DE GUERRA

?

Revisão
Apesar de as empresas po-

derem escolher a forma como
irão reduzir 20% do seu con-

-'sumo de energia elétrica - fé-
rias coletivas, parar por um'dia ou racionalizar -, também

;'poderem recorrer ao mercado
^atacadista para compensarem

;o corte, a atividade econômica
::do país vai diminuir.

1' O governo reconhece que o
T1B deste ano será menor do

•!que a estimativa, já revista an-"teriormente, de 4,3%, mas só
[fará revisão daqui a um mês,
quando poderão ser medidos
os efeitos do racionamento.

Em alta
A inflação também será

afetada com a economia de
guerra para evitar o apagão.

A energia elétrica vendida
no atacado está custando em
torno de RS 470, o MWh, com
tendência a subir.

O valor é quase o triplo da
energia contratada às distri-
buidoras. O custo de produção
das indústrias será maior, e
deverá ser repassado aos pre-
ços, segundo avaliação de téc-
nicos do governo.

Sem exageros
O país não vai passar do

crescimento para a recessão,
por causa do racionamento,
avalia o ex-ministro Marcílio
Marques Moreira, presidente
eleito da Associação Comer-
ciai do Rio. O impacto poderá
ser de redução de 1 ponto per-• centual no PIB, estima.

Marcílio acredita que os
investimentos privados em
energia elétrica deverão ser
retomados. Ele se baseia em

informação do maior fabri-
cante internacional de turbi-
nas para usinas termelétricas,
com pedidos suspensos equi-

valentes a 7 milhões de KW.

Concorrido
O leilão das oito conces-

sões para exploração de hi-
drelétricas, programado para
28 de junho, promete ser dis-
putado: 92 empresas já pedi-
ram à Aneel para examinar os
projetos.

Pelo menos 40 empresas
compraram o edital de licita-
ção, com a possibilidade de
formação de consórcios. Vo-

torantim. Companhia Para-
naense de Energia, Ode-
hrecht, Light, Cemig, Furnas
e Inepar figuram entre as in-
teressadas.

Em tempo
O número de candidatos ao

leilão deve subir até terça-fei-
ra, quando termina o prazo de
entrega de documentos para
pré-qualificação.

As oito hidrelétricas que
serão instaladas no Paraná,
Santa Catarina. Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, Goiás e
Tocantins devem entrar em
operação em até sete anos,
com acréscimo de 2.270 MW
ao sistema de geração.

Financiamento
A crise de energia aumen-

tou a procura de financiamen-
tos para compra de equipa-
mentos de energia solar na
Caixa Econômica Federal.

Entre os candidatos, um
grupo pernambucano que atua
no ramo de hotelaria. Em Te-
resina, o cliente é um quartel
da PM. Na Bahia, convênio da
CEF com o governo do estado
vai estimular o uso dos equi-
pamentos em projetos habita-
cionais.

O financiamento custa a
variação da TR mais juros de
8% ao ano, para quem recebe
até 12 salários mínimos. Aci-
ma desse valor, 1,5% ao mês.

Quem paga mais
O consumidor residencial

paga pela energia elétrica
150% a mais do que as empre-
sas, segundo dados do Institu-
to de Desenvolvimento Estra-
tégico do Setor Elétrico (llu-
mina).

No início dos anos 90, a
tarifa média da energia para
indústria, comércio e servi-
ços estava em torno de RS 54
MWh. Hoje, esse valor é
50% maior. Foi no mesmo
período, de acordo com a llu-
mina, que a ganho operacio-
nal das distribuidoras mais
que dobrou.

Enquanto a tarifa média de
energia cobrada pela Light es-
tá em torno de USS 84 MWh,
em Paris, esse valor é de USS
73 MWh, mas em Toronto,
Canadá, o preço cai para USS
52,5 MWh.

PELO MERCADO

• O professor David Favis-t-
Mortlock, da Universidade de
Belfast, fará duas palestras so-
bre mudanças climáticas glo-
bais, no Instituto de Geociên-
cias da UFF, quinta-feira.

• O movimento Reaja Brasil
<www.reajabrasil.com.br>,
em corrente eletrônica, con-
voca manifestação nacional
contra impunidade e pela
ética.

Com Maria Fernanda de Freitas

Comércio prevê retração, desemprego e alta nos preços

Superconta lembra confisco

da era Collor, diz lojista

c-ninil pura estn coluna: informecconomico@jb.com.br

IL

LUCIANA BRAFMAN

"A sensação é de confisco. Es-
tou sentindo o mesmo que senti
com o anúncio do Plano Collor". A
declaração da empresária Renata
Sabóia, proprietária da sorveteria
Mil Frutas, dimensiona o estarreci-
mento causado em todo o setor va-
rejista com o plano de raciona-
mento de energia, divulgado on-
tem pelo governo Fernando Henri-
que Cardoso. Nas lojas, supermer-
cados e shoppings, a redução de
luz em 20%, a previsão de contra-
ção da demanda e o aumento de ta-
rifas se traduzem em desemprego.
As margens de lucro serão reduzi-
das. Uma elevação de preços tam-
bém deve chegar às prateleiras.

Se não mexe diretamente com
as cadernetas de poupança, a im-
posição de reduzir a energia "in-

viabiliza o país", nas palavras da
empresária do setor de sorvetes.
"Não tenho mais onde reduzir
energia. Já cortei o ar-condicio-
nado, mas não posso desligar os

Elétricas vão

discutir hoje

o que fazer

NILSON BRANDÃO JÚNIOR

Representantes das distribui-
doras de energia elétrica vão se
reunir hoje na sede da Compa-
nhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), em Campinas, interior
paulista, para avaliar as diretrizes
anunciadas ontem pelo governo,
consideradas coerentes, mas
complexas e difíceis de imple-
mentar. As concessionárias dis-
cutirão as dificuldades operacio-
nais que enfrentarão e traçarão o
quadro das dúvidas e sugestões
que levarão, na próxima segun-
da-feira, à Câmara de Gestão da
Crise de Energia Elétrica (GCE).

Além de não terem tido tempo
ontem para se reunir e discutir co-
mo deveriam agir - o anúncio das
medidas terminou no início da tar-
de -, ficou claro que as medidas
funcionam como uma espécie de
diretrizes gerais, explicou um exe-
cutivo de uma grande distribuidora,
que ainda precisam ser melhor de-
talhadas para se concretizar. Partici-
parão hoje da reunião executivos
das concessionárias e membros da
Associação Brasileira das Distri-
buidoras de Energia Elétrica (Abra-
dee). Ontem, representantes do se-
tor realizaram apenas um confer-
ence call para discutir a situação.

Pela televisão - Outro objeti-
vo do encontro de hoje será afinar
o discurso do setor frente à câmara,
nesta segunda-feira. Em nota de es-
clarecimento, divulgada ontem no
início da noite, a Light informou
que tomou conhecimento das me-
didas da GCE apenas no momento
em que foram comunicadas à im-
prensa. Além de aguardar a publi-
cação das medidas no Diário Ofi-
ciai, a Light decidiu que levará
suas dúvidas para a reunião das
distribuidoras com os membros da
comissão de gestão da crise.

"Mesmo após a publicação das
medidas, a aplicação de muitas das
regras definidas ainda depende de
detalhamento técnico e operacio-
nal, que não foi esclarecido hoje
(na sexta-feira)", registra a nota.
Na hora do anúncio, os executivos
do setor pararam para acompanhar
as decisões tomadas pela comissão
coordenada pelo ministro-chefe da
Casa Civil, Pedro Parente, pela te-
linha da televisão.

Nas empresas, o quadro não é
muito diferente. Boa parte delas já
havia definido uma série de medi-
das para iniciar a contenção de
energia, mas ainda tratará do as-
sunto nos próximos dias. Nas Lo-
jas Americanas, o ar-condicionado
será ligado uma hora depois da
abertura e até uma hora antes do fe-
chamento das lojas. Painéis publi-
citários permanecerão desligados.
Famosa pelo estilo marketeiro, a
TAM reforçou a imagem interna:'
colou adesivos com o slogan "Co-

labore TAMbém" em todas as to-
madas de luz do prédio-sede.

freezers. Se fizer isso, terei que
mudar o nome da sorveteria para'Três Frutas'", ironiza Renata.

Desnorteada - O tom mais sé-
rio retoma ao discurso de Renata,
quando projeta demissões e aumen-
to de preços. 

'Tenho sete emprega-
dos na fábrica. Não posso demitir,
senão cai a qualidade do produto.
Mas não tenho dúvidas que haverá
demissões no setor". Os preços, se-
gundo ela, vão variar na direta pro-
porção dos aumentos das contas de
luz. "Pago RS 1.400 de luz na loja
de Ipanema. Se eu pagar 200% a
mais, quanto terei que cobrar pelo
sorvete?", indigna-se. Desnorteada,
Renata reflete a perplexidade que
tomou conta dos varejistas e per-
gunta se "não seria melhor um apa-
gão logo de uma vez".

Nesse ponto o presidente da As-
sociação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun,
discorda. "Vamos fazer o possível e
o impossível para atingir a meta de
20%. É melhor que o famigerado
apagão". Mas, em relação ao nível

de emprego e às expectativas de
vendas, não há divergências. "Os in-
vestimentas vão parar, externos e in-
temos. Quem vai ter coragem nes-
sas condições? E até depois que is-
so acabar, ninguém vai confiar mui-
to no que vem do governo".

Repasse inevitável - Sa-
hyoun explica que o lojista não
tem interesse em repassar aumen-
tos de preços e para tal reduzirá
suas margens de lucro. No entan*
to, o representante do setor ad-
verte que o repasse será inevitá-
vel se a redução de energia im-
posta pelo governo não for atingi-
da com a economia de luz nos
shoppings e "for 

preciso pagar
mais pelo fornecimento".

O vice-presidente da Associa-
ção Comercial do Rio de Janeiro,
Antenor de Barros Leal, acredita
que os prejuízos para o país ultra-
passam os que serão aferidos na
sorveteria de Renata e nas lojas
dos shoppings. "Cada loja vai se
adaptar, fará suas avaliações de
abrir mais tarde ou fechar mais

cedo, mas o dano na imagem do
país é assustador".

De modo mais específico, o vi-
ce-presidente da Associação Co-
mercial do Rio afirma que o em-
prego no comércio será afetado,
mas não acredita em aumento de
preços. 

"Os lojistas não podem jo-
gar os problemas nos preços, por-
que o mercado não paga. O que
haverá é uma queda na margem de
lucro". Decepcionado com o ra-
cionamento, Leal torce para que o
ruim não fique péssimo. 

'Tomara

que a redução fique só em 20%".
O presidente da Associação

Brasileira de Supermercados
(Abras), José Humberto Pires
de Araújo, preferiu não afirmar
que haverá demissões no setor
antes da reunião de avaliação
marcada para depois de ama-
nhã. Mas já concorda que as
vendas devem cair, com a redu-
ção do consumo. A lógica é
simples. Se vai pagar mais pela
luz, o consumidor terá menos
para gastar com o arroz e feijão.

São Paulo - Manoel do Brito
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Protesto na Avenida Paulista: CUT cobra estabilidade no emprego durante o racionamento

, Trabalhador

Para FlGSp^ plano 
C 

qüer garantia
"menor 

dos males" de emprego

JESUAN XAVIER*
Agência JB

SÂO PAULO E RIO - A Fede-
ração das Indústrias de São Paulo
(Fiesp) amenizou as críticas que
vinha fazendo contra o raciona-
mento de energia e ontem avaliou
como "o menor dos males" as me-
didas adotadas pelo governo para
a redução do consumo. "Pelo me-
nos agora temos a possibilidade
de administrar a nossa própria
desgraça", disse o diretor de Infra-
Estrutura da Fiesp, Pio Gavazzi.

Segundo ele, é melhor que ca-
da empresa trabalhe com o sistema
de cotas máximas do que se sub-
meta a cortes diários, como che-
gou a ser cogitado. Gavazzi disse
também que o importante agora é
que os empresários se conscienti-
zem de que devem cumprir essas
cotas. "O corte de algumas horas
todos os dias seria o caos, não só
para a indústria como para toda a
sociedade. No momento, todo
mundo tem que colaborar. Se faz
necessário que as empresas cum-
pram as cotas para não passarmos
por problemas maiores."

Gavazzi espera apenas que o
governo reveja a determinação
que proíbe a instalação de novos
pontos de fornecimento e aumen-
tos de cargas para as indústrias já
instaladas, duramente criticada
pelo próprio presidente da Fiesp,
Horácio Lafer Piva, no dia ante-
rior. "Se o plano der certo, vai
acabar sobrando um pouco de
energia para esses casos. O mi-
nistro Pedro Parente já demons-
trou que vai avaliar a possibilida-
de de atender a novos pedidos.
Vamos negociar isso", comentou.

Por seu lado, a Federação da
Indústrias do Rio de Janeiro (Fir-
jan) decidiu não se pronunciar
sobre o assunto ontem. A insti-
tuição informou que fará uma sé-
rie de reuniões com empresários
e o governo estadual e municipal
na semana que vem para montar
um conjunto de sugestões que
serão entregues por seu presiden-
te, Eduardo Eugênio Gouvêa
Vieira, ao ministro do Trabalho,
Francisco Dornelles, em encon-
tro na próxima quinta-feira,

• Colaborou César Baima

SÃO PAULO - A Central Uni-
ca dos Trabalhadores (CUT) rea-
lizou ato com 6 mil trabalhadores
no vão livre do Museu de Arte de
São Paulo (Masp), na Avenida
Paulista, para exigir estabilidade
no emprego durante o raciona-
mento. Os trabalhadores cami-
nharam até a Praça Ramos, a cer-
ca de 1,5 quilômetros. A CUT
também reivindica a redução da
jornada de trabalho sem corte no
salário e estuda uma forma de
processar o governo pela implan-
tação do racionamento com so-
bretaxa a ser cobrada de quem
não conseguir reduzir 20% do
consumo de energia. "Vamos en-
contrar uma brecha judicial para
fazer com que o governo pague
pelo erro que cometeu, não in-
vestindo na geração e transmis-
são de energia e ignorando os
avisos que recebeu", disse o pre-
sidente da CUT, João Felicio. A
CUT anunciou que vai procurar
entidades como a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil e a Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Bra-
sil para abrir uma ação civil pú-
blica contra o governo.

3r
eobeii

"Você se acha capaz de cumprir as metas oficiais de redução
de consumo de energia para evitar o apagão?"

¦ "Economizar é a meta de todo
trabalhador que vive de salário.
Já vivemos com o mínimo, tenho
certeza que toda família vive eco-
nomizando energia, dados os
grandes reajustes de tarifa. Redu-
zir mais é impossível, isso signifi-
ca perder conquistas, espaços e a
própria dignidade." (Cleto Alves)
m "Mais uma vez o governo tenta
uma solução política, e só vai
agravar o problema. Os apagões
serão inevitáveis. Mais uma vez
os economistas inventam medidas
inconstitucionais e metem a mão
no bolso da classe média." (Anto-
w/o Angeiras)

¦ "Possivelmente, não, pois há
muito já venho, por ciramstân-
cias financeiras, reduzindo ao
máximo o consumo em minha ca-
sa. Creio que esta é uma forma do
governo permitir aumentos injiis-
tifwáveis e lucros para os que re-
ceberam como doação as distri-
buidoras de energia elétrica."
(Roberto Moita)
u "Claro, sem problemas. Já ven-
di a TV, a máquina cie lavar, o ar-
condicionado, vídeo cassete e o
aparelho de som. Desliguei os fios
do chuveiro elétrico. Comprei um
radinho de pilha no camelô, a dez
real. Agora é aguardar o raciona-

mento de água." (Washington Fa-
zolato Barbosa)

Tá certo, todos nós podemos
cooperar. Mas, mais uma vez, a
população paga a conta pelo des-
leixo de nossos governantes".
(Paulo Brabo)
u "Sim a cota de sacrifício de ca-
da um deve ser levada a sério.
Não estamos acostumados a sa-
crifícios, temos que aprender."
(Maria Luckmann)

"Quem tem que cumprir com
suas obrigações é o governo
FHC. E não imputar conseqiiên-
cias cie sua má gestão para a po-
pulação!" (Renato Bayardino)
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CONJUNTURA
MERCADO FINANCEIRO

Indicadores de

agronegócio (2)

Dos três indicadores de competitividade apresentados
na coluna passada, vamos analisar as taxas de proteção
nominal e efetiva (TPN e TPE) para duas importantes ca-
deias no comércio externo agrícola: a soja (grão e fare-
lo/óleo) e o trigo. Recordando, a TPN capta o efeito de
todas as intervenções diretas sobre o produto em questão.
A TPE capta o efeito das políticas incidentes sobre os
produtos e os insumos utilizados na produção.

Mesmo selecionando corredores considerados alta-
mente competitivos de soja em grão para exportação (no
RS, PR, MS, MA e GO) c de trigo cm grão nacional (no
PR e RS), o valores encontrados de TPN mostram que cs-
Ias cadeias estão competindo com um peso de tributação
(considerando tarifas, impostos, encargos sociais) que va-
ria de 15% a 28% da receita bruta. No caso do farelo c
óleo de soja, o impacto encontrado foi menor, mas mes-
mo assim ocorre uma tributação da ordem de 3% a 8%.

Quando se analisam os resultados da TPE, ou seja, adi-
cionando-sc os efeitos distorcivos das políticas públicas so-
bre os insumos utilizados, este nível de tributação aumenta
para entre 20% a 507c no caso das cadeias da soja e do tri-
go em grâo. Para o farelo/óleo de soja, o nível de tributação
aumenta para 8% a 14%. Portanto, ainda prevalecem dis-
torções nos preços dos produtos e proteção aos insumos.

Esta mesma análise quando feita na Argentina mos-
tra que as TPNs e TPEs para as três cadeias estão bem
próximas de 1. Ou seja, estão em melhores condições
de competição quando comparadas com o Brasil. Um
resultado que vale a pena parar e refletir.

Guilherme Soria Bastos Filho - Instituto Brasileiro de Economia/FGV

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS CÂMBIO MERCADO EXTERNO
SOdlM No Am 12 Mem

fletaenaado 01 nd
Renda Ra —/«) id nd
Renda Rxa Mum-Indies nd nd nd
MuBmenadoi tm Rtndi Vanlwl nd nd nd
Mlac*o PGPMI.. too 2,43 10,44
Boba desk) Paula 3.14 -2,24 -3.99
0m 11^*e 5.67 11.96

-~M 5.19 21,20
0W Gumma 4M 1,07 11,73
Ptupan^a 0.70 2,53 802
CD0 1.29 3,99 13.23

Dólar
EscudoFranco SuíçoFranco FrancêsIene
Fonte: Banco do Brasil

Vmda(RS)
2,35000,0102
1,3400
0,3100
0,0190

Libra
LuaMaicoAlemto
Peseta
Peso Argentino

Vanda(Rt)
3,3600
0,0010
1,0500
0,0123
2,3500

Moedas internacionais

DÓLAR E OURO TAXAS DE JUROS

Foftla: MM l Intml
TR E POUPANÇA

11/051 IIA&OI
TR

...0,1544
12A)5a 12AJ&01 0,1610
13.Ma13.%D1 0,1916
1405 814/06/01 0,2294
IMKltMBOl 0,22851M5a16.0M)1  0.1926
1705l17,%D1 0.1610
Poupanca do dia 14U5/01

Poupança
0,6552
0.6618
0,6925
0.7305
0,7296
0.6936
0,6618
0.6528

Ftcfumeittodaontnii Taaa SaNe (Hu.) i parUr da IB/04 16,25
Compra VereU Virdli(N) F»cfum«ito to ocitm Tau 0»« Pro| «h

OOtar Comerdal 2.2933 2,2941 0.41 (*U.) (*aj.)DOtarParaldo 2.3500 2,3800 0,00 Iitito Puttra Ftotins 16,30 16,29
Ouro Spot (BM4F) Dt-Ovef 16,25 16.24
RMiama 21.400 3,63 IFTE
Fonli Andima Font*: Adima

TAXAS DE EMPRfeTIMO
Hot Money (aa) 31.67% Cheque EspeoaT (am) 8.68%Desc de Duplicata (a m ) 2,84\ Conta GarantxU <a m.) 2.98%
Capital deOroiam) 3.18% TJLP(aa) 9,25%

(Fecftamento de ontem/llSS 1)
Euro 1,135 Peseta 188800
lene 123,470 Real 2,302
Marco 2,219 Peso argentino 1.000
Franco francos 7.443 Peso uruguaio 13.220
Franco su^o 1,742 Pesomeilcano 9.017
Libra 0,695 CoroaSueca 10,194
Lira 2 197,560 D6lar Canadense 1,532
Escudo 227.540 Peso Cfiileno 605,7.10
Fonte: Nova torque , ,

Bolsas internacionais

' Pessoa Física

Indlce 0sc.(S)
Nova toque (Dow Jones) 11 301.74 *0.47H
T6quio (Nikkei) 13877,77 0,24%Hong Kong (Hang Seng) 13 459.18 -1 31%
londrcs (PTSEI 5915.00 tO.18%
Frankfurt |0AX) 6180,87 .0,21%
Paris (CAC) 5638.24 *0 82%
Buenos Aires (Merval) 428,05 -V,00%Meiico (IPC) 6527.60 +2.11^

IMP0ST0S, TAXAS E INDICES INFLAgAO (%) E REAJUSTE DO ALUGUEL (fator) CQNTRIBUjgOES AO INSS
Janeiro Feverriro Marpo AMI Malo

Ufir-RJ* 1,1283 1,1283 1,1283 1.1283 1.1283
Uterj" 44.2655 44.2655 44,2655 44.2655 44.2655
UPC* 17.87 17,87 17,87 17.93 17.93
TR 0,1369 0.0368 0,1724 0.1546 0,1827
TBF 1.2284 0.9671 1,204? 1.1662 1,3248
SeliC 1,27 1.02 1,26 1.19 nd• Em Reais " Em Ufir.

IMPOSTO DE RENDA
IR na Fonte (Maio) Alíquota Parcela a
Base de cálculo (RS) dedmlr em RS
Até 900,00 isento
De 900,00 a 1 800.00 15 135.00
Acima de 1.800.00 27.5 360,00
Deduções: a) RS 90,00 por dependente, b) RS 900.00 por aposentadoria para quem |á
completou 65 anos c) Contribuição Prevldenclária. d) Pensáo alimentícia.
Fonte: Secretaria de Receita Federal

IP Acumutjdo Coneffo Aut8n0m0S
Jan F«v Mar Ato Indlce Flo am 12 mesei do/Uuguel cl"« Mrm Base(RJ) Allquotas (%) ApagarRl

INPC.1BGE 0,77 0.49 0.48 0.84 1 715,870 2,60 7.07 1.0707 la5 12 de 180 00 a 664.13 20 00 de 36.00 a 132.83
IPCA.18CE 0.57 0,46 0 38 0 58 1 717.220 2.00 6 61 1.0661 36 796 95 20 00 1 59 39
IPC/TIPE 0,38 0.11 0,51 0.61 190,207 1,62 5,37 1,0537 36 929,77 2000 18595
ICV/DiEESE 083 0.23 0.48 0,39 nd 1.95 7.09 1.0709 48 , 062'61 2000 212,52
IGP-tXTGV 0.49 0.34 0 80 1,13 199,374 2.79 11,16 1.1116 48 , 195'43 2000 23909
IGPttTGV 0.62 0.23 0.56 1,00 200.591 2.43 10.44 1.1044 , 1 32825 20 00 265 85
ipc-iutgv o.5i 0.32 0 60 0 87 205.519 2.31 7,i4 1,0714 Assalarlados, Domtsticos e TrabalhadoresAvulsos

SEGUROS
¦ TAXA 0E JUROS PRO RATA DIA DA TR*
Contratos até 30 06 94 (Antigo IDTR) Contratos a partir de 01/07/94

(Fator acumulado de juros-TR(FAJ-TR)19/05 0,00997387 19/05 2.22618942* Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros.

Salário de Contribuição (RS)até 398,48
de 398,49 até 540.00
de 540,01 até 664,13
de 664.14 até 1 328.25
Empregador

Alíquota INSS (S)7.65
8.65
9.0011,00
12

Pra/os para pagamento empresas, no dia 2 de cada mês ou no 1* dia útil subsequente e pes-soas físicas, até o dia 15 ou antecipadamente caso nào seja dia útil. Apôs o vencimento, há
acréscimo de juros e multa.* Tabela do més de abril para pagamento em maio.

BOLSAS E FUNDOS

BM&F
Dl-Futuro Contratos AJusts TaiaAnual

em Aberto Projetada
Junh0/O1 132 938 99 379.00 17,00
Juttlo/01 232 710 98068.02 17.81
Volume Negociado RS 13 760 000 000,00
Mlar Comerctal Contratos AJuste Oscila?ao
(Em RS/lote de USS 1 000) em Aberto (%)
Junho/01 142 817 2.313.854 O.OO
Julho/01 21 205 2.330.000 -0.25
Volume Negociado RS 6 660 000 000,00
IBomspa Future
Junho/01 32075 14 818 -0.24
Volume Negociado RS 695 000 000.00

CaM Aribica (Contrato = 100 Contratos AJuste
sacas; cota?ao= USS/saca) em Aberto
Julho/01 3.739 69,30
SetembfO/01 5 677 71,80
Volume Negociado RS 37 090 000 ,00
Boi Gordo (RV®, 330®)
Maio/01
Junho/01
Volume Negociado RS 1 910 000.00

589
40

40,60
42,10

Oura C0MEX (Em RS/grama)
Junho/01 21,227

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
¦ POR PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Fonte: ANBID
L

P. Uquido Rentabllldadeem RS dla m6$ a noReferendado DlCm-DI 7 417 538 374.07 0,06 0,72 5,58Ff BOSTON Dl 7.380068.923,72 0,06 0,72 5,55ITAUDIFIF 5 939 750 843.17 0,06 0.72 5.58HS8CD1 5023 256031.88 0.06 0,72 5,59SPECIAL 60 FIF 3 606 023 624.19 0.06 0,72 5,58BANESPAFBIDI 3 271 217 401.01 0,06 0,73 5,59CORP Di 60 3 125 176 296,55 0,06 0,73 5,60HS6C Dt PLUS 3 036 199 893.90 0,05 0,60 4,50OTICORPORATE 2 473 729 928,82 0.06 0.70 5.38BB Ot ESPECIAL PLUS 2 301.711 369,95 0,06 0,67 5,17BOSTON MAXI Dt 2 207 637 166.81 0.06 0,70 5,41UB8RF Ot 2.132 260101.12 0,05 0,69 5,27ITAU SUPER DI-FACF1 2 056 015 466.67 0,05 0,60 4,58UNBANC0DI PREMIUM 1 661 471 552,92 0,05 0,69 5,27PRIVATE EXCLUSIVE Dl FAC Fl 1 650 294 531,00 0,06 0,71 5,46
Rendt FtxaITAU RF FIF 8.112.391 180,09 0,07 0,74 5,55BRADESCO FIF EMPRESA 6 705 910503,% 0,06 0,72 5,51BRADESCO FIF MACRO 4 759 913 967,10 0,05 0,69 5.36BRADESCO FAQ DE FIF MACRO 4 201 696 709,18 0,05 0,69 5,28SAFRA EXECUTIVE 3 173 788 548.00 0,06 0,70 5,32ITAU RENDAFIXA- FAC 3 031 673 340.46 0.05 0,55 3,91BRADESCO FIF 60 2 946 661 075,12 0.04 0.60 4,81BRADESCO FAQ DE FIF 60 2 945 844 224.12 0,04 0,57 4,61ITAU SUPER RF FAC Fl 2917676480.98 0,06 0,62 4,55BOSTON FIX 2 655 577.596.50 0,06 0,67 4.81
Renda Rxa Multi-indicesBB FIX PREFERENCtAL 6 584 904 279,39 0,05 0,62 4,75BB FIX ESPECIAL PLUS 3 029 684.109.61 0,05 0,66 5,12BB PREMIUM ESPECIAL PLUS 2 618 060 561.75 0,05 0,64 4,78BB FIX ADM TRADIQONAL 2.496 654 707.62 0,04 0.43 3,1 BFEMXFIF 2 007 797 807,76 0,12 0,88 5,44CmPENSION 1.458 419887.92 0,06 0,72 5,67BB FIX ADM CLASSICO 1 052 095 888 66 0,05 0 63 4,73BBRXEMPRESAR1AL 853 588 742.81 0.05 0,62 4,75FIF PACTUAL HIGH YIELD 850 534 947.07 0.07 0,80 5,57BB PREMIUM EMPRESARIAL PLUS 842 845.143,44 0,05 0,64 4,78
MuMmercados sem Renda VarUvelCAIXA FIF MASTER 5 577.234 794 93 0,07 0,75 5,36CAIXA FAC EXECUT1V0 5 306 864 515.24 0,07 0,71 4,99CAKA FIF SENIOR 4 216 171 451,02 0,07 0,74 5.31CAIXA FAC PERSONAL 3.585 141.139.66 0,07 0.73 5,14CCF-TIPO 1 954 678119,55 0,05 0,73 5,38CAIXA FIF IDEAL 1 883 089100.93 0.06 0,67 4,85ABN AMR0 FIF PETROBRAS 1 620 106.130,16 -0,51 6,16 21,30ABNAMROFAQGOVPE 1 095 273 874.61 0,06 0,72 5,45CCF»MULT1 957 114 634,94 0,04 0,66 5,12CAIXA FAC INVEST1D0R 801 140 990.84 0,07 0,71 5,03
¦ POR RENTABILIDADE P. Uquido Rentabllldadeem RS dla mta a noRetenndado DlBB PRINCIPALS 3.147.613,27 0,05 0,63 6,25BVA FIX SEGUR0 8.049.483,03 0,06 0,74 5.79FIFSANTANDERECODI 33 974 919.51 0,06 0.74 5.72LLOTDSTELOSCOSERVADOR 114 617.701.83 0,06 0.72 5,69ABN AMR0 FIF CONSMIL Dl 28 330 886,56 0,06 0,84 5,68BOSTON WST.MILFORDDI 12.134.639,41 0,06 0,74 5,68ALFA ORBISIt FIF 35 753 865,35 0,06 0,73 5,67UBBDi CORPORATE 621.755.829,76 0,06 0.74 5,66ABNAMR0 FIF CREDIT Dl 198.726.881,64 0,06 0.74 5.65ABN AMR0 FAQ CREDfT PLUS Dl 48 156.774.51 0,06 0,73 5,65SANTANDERF1FDI 1.316.965.759,22 0.06 0.73 5.64PERFILDI FIF 410.047.334,90 0,06 0,72 5,64ABN AMR0 FIF MAXIMUM Dl 28.329.531,37 0,06 0,73 5,64ABN AMR0 FIF PROFIT Dl 989 051.712.17 0,06 0,73 5.63FINASA DEP0SIT0INTERFIN. EXCLUSIVO 861.572.399.83 0,06 0,73 5.63
RendaRxaFIF PATRIMONIAL CEL0S-1 17.898 429.60 0,06 0.71 7.30F1FAZUL 32.808.940,25 0,05 0,91 7,23DURA 169 47.386.644.49 0.06 0.71 7.22FARBEPF1F 22.131.522.27 0,06 0,78 6,36LIBERAL PRIORITY FIF 78.542.421,89 0,06 0,75 6.18FIF MERCATT0 SECURITY 2.133 392,36 0,05 0,84 6.11LIBERAL LRF 22.508.965,34 0,06 0,80 6,09T0PAZK) 70.240.382,38 -0,12 1,09 6,03*TTTUL0 FIF - 60 20 682.023,77 0,06 0.72 5,95ALFATEMPEST RF 19.713.244,97 0,06 0,74 5,94
Renda Rxa Multi-IndicesURKJFIF 22.662.167,47 -0,12 1,66 10,05RF CARTEIRAINSTTTUOONAL19 368.848.115,59 0,06 0,89 9,49RF INVESTOR SEIS 104.210.119.59 0.10 1.39 7.54ASTON RF 244.733.760.60 0.06 0.75 6.49BBMRFX 65.705.884,70 0,07 0,88 6,21RFCOMPARTILHADO PATRIMONIAL II 16.906.802,79 0,04 0,65 6,16FIF LUZ 198.792.709,75 0,06 0,80 5.90LLOYDS FRAME 219.154.567.63 0,06 0.75 5.83RF CART. INSTITUG0NAL 106.635.026,80 0,06 0,75 5,81TITAN 124.820 649,64 0,06 0,72 5,77
Multimercados sem Renda VaridvelINCENTIVE 31.509265.72 -0.49 5,62 23.26FIFRKJPOLII - 23812.522,61 -0,38 5,31 21,74ABN AMR0 FIF PETROBRAS 1.620.106.130.16 -0,51 6.16 21.30CREDfT SUISSE CSAM MB CAMBIAL 197.817.408.10 -0,26 4,14 20,73*CREDIT SUISSE CSAM CAMBIAL 9.736 551,08 -0,52 3,11 20,44 '
RF 15999 DB 35 958.165,69 -0,26 3,77 18,18FAQ FIF - 999 47.910.094,44 -0,18 2,89 13,88RF BOSTON RIVER 115.699 174,18 -0,31 3,23 13,46REALSEGRF PRICE 38.302.458,16 0,06 0,94 7,72INSTITUTIONAL BERKLEY 12.910475,08 -0,10 1,28 7,06 *

BOVESPA

RESUMO DAS OPERAÇÕES
Qtde. Tit Valor em RS

Lote Padrão 30.200.080.645 499 058,640,20
Direitos e Recibos 772.200,000 251.614,00
Fundos e Certificados 165.977.200 3.336.993,12
Bônus (Privados) 198.800.000 57.895,00
Mercado a Termo 1.752 389 800 17.711.521,99
Opções de Compra 16.188 267.100 22.694.494.00
Opções de Venda 30.000 124.200.00
Fracionário 29.839 829 816.051.48
Total Geral 49.330.341.147 546.852.719,79

Ibovespa Med.
14.875

Máx.
15.011

Fech.
14.884

Osc.(%) Min.
+0.61% 14.801

Das 55 ações da BOVESPA. 2B subiram, 23 cairam, três permaneceram es-
táveis e uma não loi negociada.

MERCADO
Maiores Altas

Tele Nord Cl dir 220.00%
TelemigParl dir 113,33%
Tele Cl Sul dir 50,00%

Maiores Baixas
Telemar dir 65,00%
Elektro pn 26,78%
Telebráspn 25,00%

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Total '(em RS)
Petrobras pn 55.336.020,00
Telemar pn 55.181.165,00
Telesp Cl Pa pn ... .36.977.016.00
Cemig pn 33.477.445.00
Bradescopn 20.902.691.00

MERCADO À VISTA
Tltuku Old. Mln. Mil. Feed. 0sc.% Noj.

Acad! ON* 79.200 000 0.69 0.74 0.69 -1.4 8
Acesita PN 1.412.200 000 0,71 0.77 0.73 -1,3 249
Aces vm ON' 500.000 30,05 30,05 30.05 -20.9 1
AesDeteON* 42.200.000 9.05 9,43 9,43 +4,1 5
AesTietePN* 2.500.000 14,15 15,00 15,00 + 6,3 9
Alba/us ON 10.000 0.95 0.95 0.95 -2,0 2
AHa Invesl PN 3.000 3,01 3,01 3,01 +0,3 1
AJpargatas PN 650.000 140.00 140.01 140.00 3
Amazonia ON' 260.000 440.00 460.00 460,00 +6.9 7
AmbevON' 3.570 000 500,00 508,00 505.00 -0,9 1 7
Ambev PN 31.250 000 559,97 569,97 567,90 +2,3 192
AntafCt Nwd PNA' 10.000 201,01 201,01 201,01 -5.6 1
Anew ON 11.000 2.25 2,30 2,25 -4.2 3
AraourPNB 284 000 3.75 3.85 3.85 *1.8 48
MhurlangePN' 200 000 0.18 0.18 0.18 1
Bahia Sul PNA* 50 000 210.00 212.99 210.00 . 4 2
BanespaON* 600000 95.45 9545 95.45 . 0 2
Banespa PN 1000000 95.45 9545 95.45 .0.0 3
Bardela ON 80.00 80 00 80.00 i
Baidella PN  1 521 66.00 67,00 66.50 - 3.6 5
Belgo Mineir ON' 120.000 126.00 1 33,10 126.00 -5,2 3
Bombfll PN 600.000 19,20 19,50 19,20 +0.5 2
BomprecoPN 349.000 11,80 11,90 11,90 8
Bradesco ON' 22 800.000 10,21 10,40 10,21 -3.0 24
Bradesco PN* 1.746 400.000 11,60 12,15 11,99 +0,7 609
BradesparON* 130 600.000 0.84 0,85 0.85 17
BradesparPN' 1.742.800.000 0,93 0.97 0,94 209
Brasil ON' 49.600.000 8.22 8.41 8,30 +0,7 64
Brasil PN' 203.400.000 8.43 8,88 8,49 +0,1 154
Brasil 1 Par ON' 60.600.000 18,20 18,99 18,45 +1,0 79
Brasil T Par PN 837.300.000 18.60 19,19 19,00 +1,3 363
Brasil Telcc ON 500.000 11,75 12.00 12,00 +0,8 3
Brasil TelecPN- 782.500.000 12,70 13,20 13,00 +0,6 291
Brasiiil ON 1,000 3,63 3,63 3.63 1
BrasmolorPN* 100 000 190,99 190,99 190,99 -1,0 1
Bunge Alim PN 3.700.000 2,90 2,91 2,90 2
CMml Metal PN' 4.920.000 285,00 2B8.99 287,50 - 0,5 18
Ceiesc PNB 2.040.000 0.49 0.51 0.50 *2,0 98
Ccmig ON' 22.600.000 23.02 24.50 23.40 -2.5 28
Cemig PN 1 453 500.000 22,61 23.50 23,00 -1.2 355
CespONV 55 000 000 16.80 17,20 16.92 -1.5 47
CespPN' 122.400.000 16.70 17.55 16.90 -3.9 155
CJiapcco ON" 614 000.000 0.05 0.05 0.05 4
Chapeco PN 1419.800.000 0,06 0,07 0,07 9
Cim Itau ON 20.000 330,00 330,00 330,00 1
Coelce PNA' 92.300.000 5,31 5,65 5,50 -2,6 8
Comgas PN' 15.940.000 130,00 136,00 134,50 +4,5 101
ConlabPN 83.000 1,35 1,37 1,37 +1,4 11
Copel ON 181.100.000 15,09 15,50 15,40 -0,6 97
Copel PNB* 710.800.000 16,25 17,10 1 7,10 + 5,2 140
Cope™ ON' 100.000 560,00 560,00 560,00 -1,7 1
Copene PNA* 1.520.000 510,01 535,01 531,00 +4,3 57
Copesul ON' 30.000 82,00 82,00 82,00 +2,5 1
CosipaPN 180.000 0,44 0,45 0,44 5
Colerninas PN 12.280.000 159,99 169,99 159,99 - 5.8 7
CiemerPN* 2.590.000 35,00 38,00 38,00 +11,7 7
OlmedON 300 7,00 7,00 7,00 3

Curate* PN* 2.000.000 52,00 53,00 53,00 +1,9 3
EtwflePN 3.000 1,00 1,00 1,00 1

BektroPN* 10.000 2,57 2,57 2,57 -26,7 1
Eletrobras ON 259.200.000 33,01 34,50 33,50 -2,0 121
Eletrobras PNB* 363.800.000 29,00 30,98 29,30 -2,3 290
Eletropaulo PN' 103.100.000 54,20 58,00 54,90 -2,4 192
Emae PN' 67.400.000 9,30 10,00 9,75 +2,6 43
EmbraerON 218.200 18,61 19,00 18,78 -0,4 149
Embraer PN 84,200 23,02 24,50 23,51 -2,6 96
Embralel Par ON 401.100.000 17,90 18.68 17,95 -0,3 329
Embratel Par PN 700.900.000 19,50 20,35 20,00 +3,0 619
EptePN* 43.600.000 12,90 13,25 13,03 +1,7 66
Eternlt ON 30.000 327,00 327,00 327,00 -0,9 2
Eternil PN 10.000 305,01 305,01 305,01 -12,6 1
F Cataguazes PNA* 20.000.000 1,84 1,90 1,85 -2,6 12
Ferbasa PN 2.400.000 52,00 54,01 52,00 -3,7 3
Rum Refrlg PN 161.000,001.000,001.000,00 1
Forja Taurus PN" 86.200.000 0,57 0,58 0,57 +1,7 9
Fosferlil PN 22,000.000 5,10 5,10 5,10 -0,5 7
Fras-le PN 20.000.000 1,02 1,02 1,02 -3,7 1
Ger Paranap ON' 5.000.000 7,61 8,00 8,00 6
Ger Paranap PN 30.600.000 7,60 8,20 7.B0 -3,8 34

Títulos ...
Gerasul ON 182.900000
Gerasul PNB* 32.300.000
Gerdau PN 351,300.000
Gerdau Mel PN 37.600 000
Globo CaboPN  5 969000
Gradiente PNA 200
Guararapes ON 700
Guararapes PN 500
lenergla PNA 1.000
IndsRomi PN* 1 400.000
Inepar PN 148.600.000
lochp-maxlon PN 210000
Ipiranga Pet PN 33.200.000
Itaubanco PN 46.920.000
Itausa ON 11.000
Itausa PN 4 623 000
Itautec ON 1 800
João Fortes ON 810.000
Klabin PN 99.000
KualaON* 6.200.000

La Fonte Par PN 5.000
LatasaON 13.000
Light ON* 1.950.000
Lojas Ameríc ON 32.000.000
Lojas Amertc PN 38.500.000
Magnesita PNA* 18.000.000
Marcopok) PN 18.600
MercS Paulo PN *INT 7.840.000
Metal Leve PN 47.900.000
Metisa PN 2.000.000
Mínupar PN* 5.000000
Oxlteno PN EO 300
PAcucar-cbd PN 52.080.000
Paraibuna PN 100000
Paranapanema PN 500.000
Paul F Luz PRC* 60.000
Perdigão S/a PN 63.600
Petrobras ON 267.800
Petrobras PN 957.800
Petrobras Br PN 24.500.000
Pettenati PN 1.000.000
Plascar Pari PN 8.500.000
Polialden PN* 210.000
Politeno PNB* 16.600.000
Portobello ON 5.000
Pronor PNA 15.000
Renner Pari PN 100.000
Rhodia-ster ON 820.000
RipasaPN 69.000
Sabesp ON 15.570.000
SadiaS A. PN 471.000
Santistextil PN 50.000
Saraiva Livrr PNB 1.000
Seara Alm ON 39.000.000
Serrana ON 2.000
Serrana PN 7.000
Sid Nacional ON 59.500.000
Sid Tubarao PN 90.000.000
Sola ON 'INT 20.000.000
Sola PN* 141.000.000
Souza Cruz ON 140.500
Sudamerls ON 31.000
SudamertsPN 51.000
Sultepa PN ED 6.000
Supergasbras PN 900.000
Suzano PN 17.000
Tectoy PNA* 100.000
Teka PN 53.200.000
Tele Q Sul ON* 631.500.000
Tele Cl Sul PN .....1.089.300.000
TeleCtr Oes ON* 23.700.000
TeleCtr Oes PN 1.040.400.000
Tele Lest Cl ON 5.700.000
Tele LestCI PN* 691,600.000
Tele Nord O ON *EDS 38.500.000
Tele Nord Cl PN *EDS 3.559 900 000
Tele Nort Cl ON 46.800.000
Tele Norl Cl PN 1.509.800000
Tele Sudeste ON 3.600.000
Tele Sudeste PN" 16.200.000
Telebras ON 105.600.000
Telebras PNV. 24.100.000
Telemar ON *E0S 185.500.000
Telemar PN 'EDS 1.431.900.000
Telemlg PNB' 900.000
Telemlg Cl ON 2.000.000
Telemlg Cl PNC* 25.000.000
Telemlg Pari ON* 48.300.000
Telemlg Part PN 1.315.000 000
Telepar Cl ON 10.000
Telepar Cl PNB* 230.000
Telerj ON 200.000
Telcr| PN 35.300.000
Teles Rclb B0N*E0S..._ 100.000
Teles Rctb IWEDS 200.000
Teles Rclb R33*EOS 100.000
Teles Rclb R42*EDS 84.000.000
Telesp 0N*ANT 15.900.000
Telesp PN *ANT 99.700.000
Telesp Cl Pa ON* 88.900.000
Telesp Cl Pa PN* 2.380.300 000
Tran Paullst ON 27.200.000
Tran Paullst PN 94.300.000
Trlkem PN* 2.800.000
Ultrapar PN' 34.100.000
UnibancoON' 500.000
UnibancoPN* 7.100.000
UnibancoUNT* 15.700.000
Unipar PNB 297.000
UslminasPNA 581.600

».Qtd. Min. Máx. Fech. Osc.S Neg.
3,52
3,20

16,55
28,80
0,99

14,50
5.30
4,85
0,37

15,00
1.66

38,00
16,00

183.00
2.67
I,95
4.79

26.00
0.81
0,07
0.49
6,50

131,50
3.19
2.32
3,65
2.80

95.01
36,01
16,00
0,11
8,50

60,50
1.45
2.39

78,00
15,00
63,00
57,00
34,00
22,20

2.33
148.01

7,50
0,32
1.49
6.50
0,10
0,94

169,00
1.20

148.00
13,80
1,00
1,18
1.15

48,10
24,00
0,04
0,04

II,00
0,38
0,70
1,15
2,48
5,90
0,04
0,85
3,60
4,65
7,65
6,54
1.75
1,78
3,36
3.46
1.68
1.24
7.40
9,15
0,03
0,03

32,60
38,30
97,40
38,00
41,50

6,10
4,75

80,00
102.01
43,00
48,60

138,00
156,00
94,30

114,00
24,50
30,00
13,50
15,15
5,20
6,20
5,70

16,90
115,99
48,00

109,90
0,97
687

3,70
3,34

3,60
3,34

17,60 16,76
28,81 28.80
1,06 1,01

14,50 14,50
5,70
4.85
0,37

2,67
2,01
4,80

0,07
0,49
6.51

2,38
3,65
2,90

1,00
1,18
1,15

0,04
0,04

0,70
1,20
2,48
5,90
0,04
0,87
4,05
5,00
7,80
6,80
1,83
1,89
3,60
3,77
1,83
1,31
7,45
9,60
0,04
0,04

6,30
5,08

+08
+3.7
•3.0
*0,6
•0.9

+0,0
5,70
4,85
0,37

15,00 15,00
1,78 1,70

38,03 38,00
16,20 16,05

193,00 183,02
2,67
1.97
4,79

26,00 26,00
0,84 0,82

0,07
0,49
6,50

144,00 1 34,00
3,19 3,19

2,32
3,65
2,90

95,01 95,01
38,00 38,00
16,00 16,00
0,11 0,11
8,51 8,50

63,79 61,50
1,45 1,45
2,39 2,39

79.00 79,00
15.01 15,00
64,20 63,90
58,35 57,99
35,40 34,30
22,20 22,20
2,69 2,69

155,00 155,00
7,69 7,50
0,32
1,55
6,50
0,10
0,98

0,32
1,55
6,50
0,10
0.%

174,50 1 70,00
1.25 1,22

148,00 148,00
13,80 13.80

1,00
1,18
1.15

49,50 49,48
24,80 24,50

0,04
0,04

11,20 11,15
0,39 0,38

0,70
1,20
2,48
5,90
0,04
0,85
3,94
4,85
7,65
6,70
1,76
1,84
3,46
3.74
1.75
1,31
7,42
9,55
0,04
0,03

33,45 32,61
38,89 38,50
97,99 97,49
42,00 42,00
43,99 43.99

6,22
4,86

80,00 80,00
106,00 1 04,99
43,50 43,50
52,88 49,50

138,00 1 38,00
156,50 1 56,50
94,30 94,30

117,20 116,50
25,22 24,67
31,20 30.79
14,30 14,30
15,95 15,79
5,49 5,34
6,49 6,29
6,10 6,10

17,00 17,00
116,00 115,99
50,00 49,00

111,50 111.00
0,99 0,99
7,25 6,95

70
19

115
33

332
1
5

+1,0 1
1
4

92
5

45
•5,1 225

1
•1.0 183
•1,2 3
•8,7 2

+2.5 38
2
1

-4.4 4
•2.9 44

1
•1.2 26
-1.6 8

+1.7 15
+0,0 4
+2,7 10

2
•8.3 2
-0,1 2

+1.0 44
•3.3 1
•0,4 2

+1.2 3
+3.4 10
+2.4 178
+1.9 670
•2.0 40
•1.3 1

+12.0 9
+4.7 4
-0,6 10

+6,6 2
-2,5 2

+0,3 1
9

•1,0 8
+1,4 152
-1,6 41
+2.0 1
-2.8 1
•0,9 1

+2,6 1
•4,1 1

+2.0 71
+2.8 90

+33,3 1
+33.3 4

+1,1 83
+8,5 5

4
+2.5 4

2
•2.8 3

1
15

+4.7 159
+4.0 273
•5.3 16

+0.7 322
•3.2 12
•1.6 168

+4.8 25
+6.8 612
+1.1 26
+3,9 205
+0,2 11
•1,5 19

+33,3 8
•25,0 11

•0.8 150
+1,2 880
•0,5 5

+10,5 6
•0,0 4

+3,6 22
+3,4 390
•5,8 1

5
2

•2,7 66
•4,1 1

+0,9 2
+0,4 1
+2.1 34
-1.7 47
•0,3 134

+2,3 96
•0,0 1.433
•1.1 15

+1,6 99
+1,6 8

12
- 4

23
•0,4 29

+2,0 35
•2,2 218

Títulos .....
V C P PN 
Vale R Doce ON
Vale R Doce PNA ANT
Varig PN
WegPN
Wetzel S/a PN 
Zivi PN 

C) Por lote de mil

...Qtd. Min. Máx. Fech. Osc.S Neg.
.18 100 000 58,02 62,98 61,49 + 2,4

25.900 50.30 50,50 50,30 *0,3
,341.900 56,20 57.00 56,50 *0,1
7000 2,20 2.27 2,27 -1.3

96 000 1,83 1,89 1.85 + 5.7
,3 000.000 0,19 0,20 0,20
10 000 460.00 460,00 460,00 + 2,2

40•25'
242.

,719'' 2'
, 1*

OPÇÕES DE COMPRA
Títulos Venc. P.Exerc. Qte. Abi
Aces PN 0,80 40 500.000 0,02
Aces PN 0,70 21.200000 0,10
Bbdc ...PN 11.99 1.000 000 0.55
Brap PN 0,98 25.000 000 0,03
Brap PN 0,88 11.200000 0,09
Cesp PN 21,00 2.700.000 1,35
Cgas PN 144,05 20.000 14,00
Cise ... PNB 0.50 56 000 0,03
Cise ... PNB 0.40 10 000 0.10
Inep .. PN 2,00 22.900 000 0.0*1
Inep PN 1,50 200.000 0,33
Petr PN 50.00 100 9,99
Petr PN 52,00 300 6,50
Petr ... PN 54,00 24.300 4,70
Petr PN 56,00 17.400 2,95
Petr PN 58,00 19.600 2,00
Petr . ..PN 60,00 6.200 1,11
Petr PN 59,70 2 000 1,10
Petr PN 50.00 100 10,65
Petr PN 56,00 100 4,85
Plim PN 1,00 5.151.000 0,11
Plim PN 1,20 4.705.000 0,04
Plim PN 1,40 3.961 000 0,01
Plim PN 0,80 864.000 0,25
Tcoc. ..PN 6,45 1 000.000 1,00
Tcsl ON 4,10 100.000.000 0,23
Tepr PN 14,50 50000000 0,90
Tlcp PN 1,80 1 000 000 0,25
Tmcp . . .PN 4.96 37.300.000 0,40
Tnlp /ex .PN 23,33 100 000 15,60
Tnlp /ex .PN 27,33 2.000.000 11,80
Tnlp /ex PN 29,33 1.200 000 9,69
Tnlp /ex .PN 31.33 3.300.000 7,00
Tnlp /ex PN 33,33 142.300.000 5,70
Tnlp /ex PN 35,33 375.500.000 4,20
Tnlp /ex PN 37,331.768.700.000 2,90
Tnlp /ex .PN 39,335.187 500 000 1,65
Tnlp /ex PN 41,335.844 200 000 0,80
Tnlp /ex PN 43.331 708 400 000 0.32
Tnlp /ex PN 45,33 579 600,000 0,14
Tnlp /ex PN 47,33 88.700 000 0,05
Tnlp /ex PN 49,33 2 500.000 0,04
Tspp PN 14,00 2.400 000 2.20
Tspp PN 16,00 153.000.000 1,20
Valeeant PNA 60,00 30.000 5,00

Min.
0,02
0,05
0,55
0,02
0,07
1,35

Méd.
0,02
0.10
0.55
0,03
0,09
1,35

Máx. Ult Osc.
0,02 0,02 ¦
0,10 0,05

14.00 14.00
0,03 0,03
0,10
0,04
0,33
9,99
6,50
4,70
2,95
1,90
1,10
1,10

0,10
0,05
0,33
9,99
6,67
4,78
3.26
2,17
1.16
1.10

055 0,55
0,03 0.02
0,09 0.08
1,35 1,35

14.00 14,00
0,03 0.03
0,10 0,10
0.05 0,04
0,33 0,33
9,99 9.99
7,00
4.90

7,00
4.90

3,70 3,20
2.40 2,25
1,20
1,10

1,20
1,10

10,65 10,65
4,85 4,85

10,65 10,65
4,85 4.85

0,08
0,02
0,01

0.10
0,03
0,01

0.11
0,04
0,01

0,08
0,03
0,01

0,20 0.24
1,00 1,00

0,25 0,21
1,00 1,00

0.23
0,90
0,25
0,38

0,23
0.90
0.25
0,40

0.23
0,90

0,23
0,90

15,60 15,60
11,80 11,80

0,25 0,25
0,40 0,39

15,60 15,60
11,80 11,80

9,69
7,00
5.50
4.00
2.60
1.51
0,73
0,30
0,11
0,05
0,03
2,20
0,95
5,00

9,70
7.78
5,80
4.18
2.79
1,63
0,80
0,34
0,13
0,05
0,03
2.53
1.15
5,00

9,80
7,99
6,00

9,80
7,80
6,00

4.40 4,30
3,05 2,83
1,74 1,60
0,86 0,80
0.36 0,33
0,15 0,12
0,06 0.05
0,04 0,03
2,60 2,60
1,35 1,35
5,00 5,00

•28,5
+37.5

+.H2
-3Q7

+43,1
,r<•9,0

+33]2>
+14^
+10,€
+16 j'
+256^
+3X3'
+5o,o'
+14,2*
-2o;o
•25.0

-12,5
+25,0 -
•15,8
•10,7

+34,4
+2,6
+0,8
+8.8
+8,3

+14,2
+12,5
+10,9
+12,6
+14,2
+13,7

+50,0
+^3,0

•6.8
+2,0

jm SOMA

Profo em Roals por lotos do apdes
Tltulo .TIpoOBS Prey. Fech. Osc (%). Mln. Mil. M«d.
Avista
ACS 03 VST  22.50 23.00 2,22 23,00 23,00 23.00 4$
SANEPAB PN VST 24.00 24.50 -1,61 24,50 24.50 24,50 1 00
TELECEARA CL HN VST . 58.85 73.00 24.04 65.00 73,00 72.03 1.650000
1ELECEARA CL ON VST .. 55,00 70.00 27.27 65,00 7000 68,33 150.000
TELEGOIAS CL BN VSI . 43.00 42,05 - 2,21 42,05 42.05 42,05 . 23
TELEGOIAS CL ON VST.. 43,00 42,05 -2,21 42.05 42,05 42,05 42
TELEPARAAN VST  152,00 150,00 -1.32 150,00 150,00 150.00 200.000
TELEPARACN VST  150,00 148,00 -1,33 148,00 150.00 149,90 2I0M
TELERGIPE BN VST 81,00 80.00 -1.23 80.00 80.00 80.00 1.000.000
TELESC CL BN VST  23,55 24.00 1,91 23,50 24.00 23,99 219',600
TELEST PN VST  174,90 174.95 0,03 165,00 175,00 173,39 71.000
TELMACLDN VST  26,00 24,00 -7,69 24,00 26.00 25,20 50000
TELPECLBN VST  20,25 27,00 33,33 21,50 27,00 24.48 541000
fraoAo I
TELESC CL BN FflA 10.00 12,00 12,00 12,00 12,00 ' 8
TELEST PN PRA  115,55 116,00 116,00 165,00 154,95 1.209
TELPECLBN FRA  15,60 10.00 10,00 10,00 10,00 "99
Total 362.534.33

BOLSADO RIO - SISBEX
RESUMO DAS OPERAÇÕES

Mercado Vol. Qtde. Neg. .
Roda Principal
CN a Termo de 1 dia • LTN 118.011.279.53 130.000 . 19 ^
IN com Flnanciamento • LFT 41.023 564,93 34.000 - 4 *
DV Definitiva • LFT 9.734.970,19 8.000 "i*
Total 168.769.814,65 172.000 "18*.

Compra o Venda Definitiva
Instrument Qtde. Aber. Mix. Min. M6d. Ult. Neg.''
C/V a Termo de 1 dla - LTN
D LTN 030702 10.000 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 < j •-
D LTN 031001 70.000 20,06 20,20 20.06 20,13 20,15 7 *
DLTN 051201 .40.000 21,40 21,40 21,25 21,32 21,25 4 .".
D LTN 060202 10.000 21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 * J>,
C/V com Flnanciamento - LFT
F LFT 040701 4.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ? T -
FLFT 090703 25.000 0,035 0,035 0,030 0,032 0,030 ; JT
F LFT 130601 5.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C- 1 -
C/V Definitiva - LFT I '
V LFT 150801 8.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ' 1 *
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ECONOMIA DE GUERRA

PRIVATIZAÇÃO"Vamos ter de rediscutir o mode-
lo. Ele era voltado para os invés-
timentos privados. Agora é pre-
ciso olhar do lado dos investi-
mentos públicos."
BALANÇA COMERCIAL
"Haverá um impacto negativo so-
bre a balança comercial, mas não
sabemos ainda a real dimensão
disso para a economia brasileira.
É evidente que se você tem uma
situação de maior demanda que
oferta, a maneira de se adaptar é
procurar uma forma de supri-
mento. Se as empresas realmente
precisam do insumo e ele não es-
tá disponível no mercado domés-
tico, a saída é buscar o produto
no mercado internacional. E uma
forma de se adaptar à escassez
interna. 0 certo é que o déficit
comercial vai aumentar."
INFLAÇÃO
"O impacto sobre o índice de
preços será de 0,14 ponto per-

brasília - O secretário de Política Econômica, Edward

Amadeo, admitiu ontem que a crise energética enfrentada pe-
lo país provocará uma revisão na política em vigor para a área

energética. Até aqui, disse, a política para o setor elétrico era
"privacionista e voltada para atrair investimentos estrangeiros .

A partir de agora, segundo confessou, devido à emergência en-

frentada pelo setor, o segmento passará a receber investimen-

tos públicos. O governo, reconheceu Amadeo - já menos segu-

ro dos chamados fundamentos da economia brasileira -, nada

poderá fazer para deter eventuais demissões na indústria ou no

comércio, a não ser conversar com os empresários.

centual, Mas as empresas podem
vir a repassar seus custos adicio-
nais ao consumidor final. O fun-
cionamento do mercado é que
vai dizer. Temos uma situação
de escassez de um produto que
não é acessível no curto prazo, a
energia elétrica. Estamos traba-
lhando no aumento da oferta,
mas no curto prazo é inevitável
o ajuste via preço."

CRESCIMENTO"O 
que estamos tentando fazer é

administrar isso de forma que ca-
da empresa se adapte à nova situa-
ção da melhor forma possível. A
alternativa de um corte linear dei-
xaria as empresas sem flexibilida-
de para se adaptar. Através da
venda e compra de energia elétri-
ca no mercado futuro, o governo
está criando vasos comunicantes

entre as empresas e temos de ob-
servar para ver como esse sistema
funcionará. Essa alternativa vai
minimizar o impacto do desequi-
líbrio entre oferta e demanda por
energia sobre o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB)."
EMPREGO"Sempre existe uma alternativa
do governo de conversar com os
empresários, em situações de
crise. O governo vai perguntar
às empresas quais as suas alter-
nativas para não demitir. Mas
não poderá fazer nada de forma
compulsória, como proibir even-
tuais demissões."
FMI
"A 

preocupação do governo hoje
é como vamos lidar com as con-
seqüências do que está aconte-
cendo. Neste momento, não esta-
mos preocupados com o FMI. A
preocupação é como vamos re-
duzir o impacto de tudo isso so-
bre a inflação."

O mercado financeiro acompa-
nhou ontem com atenção o pacote
de medidas do governo para ame-
nizar a crise energética e, ainda
sem projeções confiáveis sobre seu
impacto na economia, passou o dia
embalado pelo otimismo levantan-
do por expectativas positivas sobre
o alongamento da dívida argentina.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em alta
de 0,62%, com 14.884 pontos e
volume de RS 546 milhões. O
movimento se limitou às opera-
ções de tesouraria, retratando o
movimento de bastidores para
acompanhar o pacote.

O dólar comercial fechou está-
vel, cotado a RS 2,302 na compra
e a RS 2,304 na venda após passar
a maior parte do dia em baixa, em
um movimento típico de sexta-fei-
ra. A única alteração foi a deman-
da por moeda americana feita por
um banco estrangeiro, mas rapida-
mente suprida pelo mercado. Após

a cotação de ontem, o dólar encer-
rou a semana com alta acumulada
de 4,73% em relação ao real.

"O mercado abriu otimista
principalmente em razão da re-
negociação da dívida da Argenti-
na", avaliou o administrador de
carteiras da Corretora Ativa, José
Góis. As medidas do governo
completaram esse cenário.

Segundo Góis, a divulgação
chegou a reduzir o pessimismo
que tomou conta do mercado,
durante a semana, em razão da
proporção que a crise energética
poderá ganhar, afetando o de-
sempenho da economia.

Mas foi da renegociação da
dívida argentina que veio o me-
lhor cenário, uma vez que as co-
tações dos títulos da dívida tanto
argentinos quanto brasileiros, os
chamados bradies, ficaram mais
favoráveis. Isso também ajudou a
reduzir a pressão sobre a cotação
do dólar.

marca não precisa de luz para brilhar
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Impacto no IPCA será de pelo menos 0,15 ponto percentual. Desemprego também deve aumentai'

Governo admite repasse aos 
preços

VALDEREZ CAETANO E
GILSON LUIZ EUZÉBIO

BRASÍLIA - O Plano de Ra-
cionamento anunciado ontem pelo
ministro Pedro Parente vai ter um
impacto direto sobre o IPCA, o ín-
dice oficial de inflação, de 0,15
ponto percentual. Mas o governo
admite que o aumento dá inflação
pode ser bem maior porque indús-
trias, comércio e serviços poderão
repassar aos preços a elevação dos
custos de energia elétrica. Na ten-
tativa de amenizar a situação, o
governo prometeu, para a próxima
semana, o lançamento de um pro-
grama emergencial para aumentar
a capacidade de produção do sis-

tema elétrico, com aceleração das
obras de construção de hidrelétri-
cas, termelétricas e linhas de
transmissão.

Porém, por mais que o governo
se esforce para atenuar os efeitos
da crise energética, ela terá impac-
to na dívida pública, na arrecada-
ção, no emprego, na balança co-
mercial e na entrada de investi-
mentos estrangeiros. O ministro
do Planejamento, Martus Tavares,
admitiu que as medidas terão efei-
to sobre o crescimento da econo-
mia, mas disse que o governo está
estudando incentivos às empresas
para reduzir o efeito da crise. O
chefe da assessoria econômica do
Ministério do Planejamento, José

Guilherme Reis, também admitiu
que haverá queda de produção.

Impostos - Com isso, cai
também a arrecadação tributária,
o que obrigará o governo a cortar
gastos para manter o ajuste fiscal
acertado com o Fundo Monetário
Internacional (FMI). Os cortes
serão definidos nos próximos
dias. O plano lançado, porém, é o
que tem menor impacto negativo
sobre a economia] argumentou
Pedro Parente. Segundo ele, o
governo espera assegurar a nor-
malização do abastecimento nos
próximos dias. com diversos in-
vestimentos para conclusão de
obras, como a ampliação da ca-
pacidade de geração de Furnas.

José Jorge, ministro de Minas e
Energia, lembrou que a construção
de linhas de transmissão integran-
do todo o sistema pode diminuir
muito os riscos de colapso energé-
tico no futuro. O governo também
voltará a fazer pesados investimen-
tos no setor através das empresas
estatais utilizando recursos públi-
cos. Além disso, na terça feira da
próxima semana será editada uma
medida dolarizando o preço do gls
natural importado da Bolívia. O
preço do gás vinha impedindo que
investidores se interessassem pelo
programa das termelétricas.

Emprego - Parente ressaltou
que a intenção do governo é redu-
zir ao mínimo o impacto do ra-

cionamento sobre o mercado de
trabalho. Na próxima semana,
nas reuniões para definir o plano
de racionamento para as indús-
trias que mais consomem ener-
gia, serão discutidas medidas pa-
ra evitar demissões em massa, in-
formou o ministro José Jorge. Pa-
ra Reis, as empresas não têm ne-
cessariamente de demitir. "Elas

podem cortar o ar condicionado
ou dar férias coletivas", disse. A
última opção, lembrou ele, é pior
porque reduz a produção.

Os ministros fizeram questão
de ressaltar que o emprego é uma
das principais preocupações do
presidente Fernando Henrique
Cardoso, mas não disseram de

que forma será resolvido o pro-
blema. A equipe econômica está
considerando, sem falar em nú-
meros, que o plano vai trazer de-
semprego, destruindo a principal
promessa de campanha para a
reeleição do presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Além de todos esses proble-
mas, o governo está preocupado
com o financiamento das contas
externas: Reis admitiu que o ra-
cionamento provocará queda
nas exportações, principalmente
porque setores intensivos em
consumo de energia serão os
mais atingidos pela crise. E eles
têm participação importante nas
exportações.

VALDEREZ CAETANO E GILSON LUIZ EUZÉBIO
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ECONOMIA DE GUERRA Lâmpadas antiquadas e sistemas elétricos ultrapassados fazem prefeitura gastar 30% a mais com luz

Desperdício de R$ 27 milhões

Rnmnnl Mnrtina
LlílZ ERNESTO MAGALHÃES-»t .<.;

¦" ¦ Projetados sem qualquer preo-
cupação com economia de eletri-

•' Cidade, os prédios de repartições
públicas e a iluminação das ruas

1 dò Rio desperdiçam o equivalente
' a R$ 27 milhões por ano em ener-

giíi! As despesas representam qua-' stí 30% de quanto a prefeitura pa-
gd a/malmente à Light. De acordo
cdm' cálculos feitos por técnicos
do rfiunicípio, só com iluminação

•pública o gasto adicional chega a
•R$ 15 milhões. Os outros RS 12
'milhões pagam despesas que po-
¦ deriám ser evitadas em prédios co-
totf escolas e hospitais.

-' ¦ Os 92 mil megawatts gastos a
¦toais na iluminação de ruas, pra-

fachadas e monumentos aten-
deriam a uma cidade com 120 mil
habitantes - ou duas vezes a popu-
loçãò de Araruama, na Região dos

' Lagos - segundo cálculos da Rio
'ÍAiz. Para reduzir o desperdício, há
'três 'anos a empresa iniciou um
programa de modernização, com a
introdução das lâmpadas de vapor

'de sódio, que consomem 30% de
energia a menos. Mas, dos 300 mil

'[tontos existentes, apenas 70 mil
foram substituídos.

¦ O secretário municipal de
'Obras, Eider Dantas, estima que a
'troca de toda a iluminação custaria
R$>55 milhões - dinheiro suficien-
'té para construir 3 mil casas popu-
lares. A prefeitura negocia com o

'governo federal um empréstimo
de RS 40 milhões, para trocar 102
'mil lâmpadas em um ano.
<•' Verba - "O 

pior é que esse
tijto' de lâmpada já existe há

'mais! de 20 anos. Mas foi perdi-
do um tempo enorme em discus-
sões se a luz, que é amarelada,
não seria deprimente para ilumi-
nar áreas públicas", disse Eider.
For conta da crise energética, o
secretário acredita que a União
libere o dinheiro até julho.

!^a maioria dos prédios públi-
6os, é impossível desligar as lu-
íes'de uma sala vazia sem apagar
qüasé toda a iluminação do andar.
O maior exemplo é a própria sede
da' prefeitura, na Cidade Nova.
Pára economizar energia nos 15
andares do prédio, os serventes
estilo retirando lâmpadas consi-
deradas supérfluas. A conta de
lu'2-chega a R$ 2 milhões por ano.
Erti 1999, um estudo revelou que
'precisariam ser gastos R$ 1,5 mi-
Ihãó ¦em adaptações no prédio pa-
¦tb' acabar com o desperdício. O
gasto inútil, na época, era de mais
de R$ 270 mil por ano.

' "Os arquitetos nunca imagi-
naram que o Brasil enfrentaria
uma;icrise como essa. Quase to-
dos1-os prédios públicos foram
construídos sem qualquer preo-
cupação com economia", justifi-'ca'o'presidente da Rio Luz, Nél-
scrtvCoutinho Lopes.

Etonomia - Este ano, o mu-
hiéípio deu início a um programa
de racionalização de energia nos
prédios públicos. 

"O 
problema é

que-sõ podemos modernizar o pro-
jettf de iluminação quando refor-
maftios os prédios. Caso contrário,
tf aüsto final não compensará", diz
tf ijfrésidente da Rio Urbe, Jorge
Fortes. Uma tarefa que, estima ele,
ií5o'tèrmina em menos de 10 anos.
""Mesmo quando a prefeitura

pOupâ energia há casos em que a
conta'de luz não baixa. Ano passa-
do, após várias obras, o consumo no
Túnel Rebouças caiu em 30% A
ponta, de cerca de R$ 100 mil, não
Sofreu abatimento, pois o valor é
Calculado pela Light por estimativa.
Çom o racionamento de energia, o
tonsumo no túnel caiu ainda mais.
' "Herdei isso. Vou renegociar o
contrato", disse o secretário muni-
cipal de Transportes Luiz Paulo
Corrêa da Rocha.
! Segurança - O Comandante
ilo Gomando de Policiamento da
(Capital, coronel João Carlos Ro-
brigues Ferreira, afirmou, durante
Audiência Pública na Câmara dos
Vereadores do Rio, que a Polícia
Militar já está pronta para atuar
èm caso de apagões durante o ra-
Cionamento de energia. Segundo
fcle, o efetivo da corporação será
Ampliado em 5 mil homens, além
dos.34 mil já efetivos.

IL

Os cortes em casa

Na prefeitura, a iluminação começou a ser reduzida ontem, com o desligamento de tampadas

CLAUDIA LIMA E
LUCIANA CABRAL

A Light, concessionária que
distribui energia para 31 municí-
pios do estado, enviará cartas a to-
dos os 3,3 milhões de clientes até o
dia 31 deste mês, informando so-
bre a meta que cada um deve cum-
prir. A campanha de esclarecimen-
tos sobre as medidas e dicas sobre
cortes será lançada nos próximos
dias. Como o modelo atual de con-
ta de luz da Light traz o histórico
de consumo dos últimos 12 meses,
os consumidores já podem ter no-
ção da meta que terão de atingir.

Os 1,6 milhão de clientes dos
66 municípios do estado abasteci-
dos pela Companhia de Eletrici-
dade do Rio de Janeiro (Cerj)
também vão receber, a partir da
próxima semana, a conta de luz
com indicativo de média de con-
sumo. Segundo o gerente de
Coordenação e Organização da
Cerj, Carlos Ewandro Naegele
Moreira, caberá ao consumidor
controlar os gastos para evitar a
sobretaxação ou os cortes. "Os ci-
dadãos têm de ser pró-ativos por-
que estamos vivendo uma opera-
ção de guerra. A energia não exis-
te e a situação exige cidadania e
criatividade", afirmou Moreira.

Estão entre as principais preo-
cupações da Cerj o aumento das
ligações clandestinas (gatos) e a
multiplicação de linhas a serem
cortadas, no caso de inadimplên-
cia ou que sejam ultrapassados os
limites de consumo imposto pelo
governo federal. Se os apagões
forem necessários, a Cerj criou
um programa especial que man-
tém o fornecimento dos serviços
essenciais, como hospitais e dele-

gacia, e também das indústrias.
Os consumidores residenciais se-
rão avisados uma semana antes
do racionamento, que acontecerá
por três horas ao longo do dia >-
entre 6h e 18h.

Demissões - Em meio à crise
de energia, a Light divulgou ontem
uma lista com o nome de 280 fun-
cionários, que segundo o Sindicato
dos Trabalhadores de Energia do
Rio (Sintergia), seriam demitidos.
A medida fez com que cerca de 400
funcionários realizassem uma para-
lisação, na manhã de ontem, em
uma das sedes da empresa, na Ave-
nida Marechal Floriano, no Centro.
A Light, no entanto, nega que todos
esses funcionários sejam demiti-
dos. "A lista foi pira convocar as
pessoas. Algumas serão demitidas,
mas outras serão remanejadas'',
afirmou o diretor administrativo,
Sebastião Medeiros. Segundo os
funcionários, a intenção da Light'é
demitir. "A Light nos informou, na
semana passada, que haveria pelo
menos 364 demissões", disse Ro-
naldo Moreno, presidente da Asso-
ciação dos Funcionários da Light,
que teme a queda na qualidade dos
serviços. Medeiros, no entanto, ga-
rantiu que as demissões e a terceiri-
zação não influenciarão na perfor-
mance da empresa.

"As demissões são para dimi-
nuir setores da área comercial e ad-
ministrativa. As religações, por
exemplo, eram feitas manualmente
e agora o serviço foi automatizado.
Em hipótese alguma isso vai trazer
problemas, caso haja o apagãov,
disse. O presidente do Sintergia,
Aldanir Carlos dos Santos, acredi-
ta que é outra a intenção da Light.
"As demissões seriam uma forma
de reduzir custos", acredita.

A CIDADE ESCURECE

APAGADOS
Os túneis Rebouças, Santa Bár-

bara e Zuzu Angel tiveram a ilu-
minação cortada em 50%, em to-
dos os horários.

Mesmo com a economia de ener-
gia nos túneis, radares que acusam
excesso de velocidade continuam
em funcionamento.

A iluminação interna do Mer-
gulhão da Praça Quinze foi redu-
zida à metade da capacidade. As
escadas rolantes que dão acesso
aos terminais de ônibus foram
desligadas.

A Rio Luz reduziu ontem à me-
tade a iluminação das areias da or-
Ia da Zona Sul e dos canteiros cen-
trais. O trabalho se concentrou do
Leme ao Posto 6. A iluminação do
Parque do Flamengo, incluindo os
campos de futebol, também foi
cortada cm 50%.

Também já foi cortada à metade
a iluminação da a Avenida Ayrton

A fachada da
Candelária
está, desde
ontem, às
escuras. Ai-
luzes que
decoram o
Teatro
Municipal
permanecem
acesas

Senna (Barra da Tijuca) e das pra-
ias da Bica (Ilha) e de Ramos.

Hoje começa a operação de ra-
cionamento na Avenida Brasil.
Do Caju a Santa Cruz, a ilumi-
nação nos 42 Km da via será re-
duzida à metade. Os cortes serão
no fim de semana para não pre-
judicar o trânsito.

Na Linha Amarela e na Linha
Vermelha as lâmpadas começam
a ser desligadas apenas na próxi-
ma semana.

A iluminação das fachadas da
Central do Brasil, Palácio Duque
de Caxias, Igreja da Candelária,
Centro Cultural Banco do Brasil,
Casa-França Brasil e o Palácio
Gustavo Capanema já não foram
ligadas na noite de ontem.
¦Também já aderiram ao raciona-
mento: Museu de Arte Moderna
(MAM), o Monumento aos Mor-
tos, Outeiro da Glória, Arcos da
Lapa e a Petrobras. Em Copacaba-

na, as luzes do Forte de Copacaba-
na também já não foram ligadas.'
ACESOS

Ontem à noite, permaneciam
acesas as fachadas da Igreja de
Santa Rita (Centro), da matriz
da Caixa Econômica Federal,
Teatro Municipal, Biblioteca
Nacional, Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

Os backlights e painéis instala-
dos nas laterais de prédios do
Centro também não haviam sido
desligados. Na segunda-feira será
publicado um decreto do prefeito
César Maia determinando o desli-
gamento de todos até 30/10.

Em Niterói, a prefeitura reduzi-
rá neste fim de semana a ilumina-
ção da orla em pelo menos 50%.
A iluminação das fachadas dos
prédios dos Correios e do Museu
de Arte Contemporânea também
não está mais sendo ligada.

Poupança sem retorno

Condomínio que
economiza terá

que pagar multa

ISABELA DE ASSIS

Antes da crise, o condomínio
do edifício Embaixador, em Co-
pacabana, já tinha entrado em fa-
se de racionamento de energia.
Economista, o síndico Carlos Va-
raldo, 53 anos, traçou um plano
de contenção que põe em prática
desde 1999.0 esforço, no entan-
to, não vai livrar o condomínio de
uma multa que pode chegar a R$
2.400 por mês. Como Varaldo fez
quase tudo o que podia para pou-
par energia, o edifício não terá
condições de reduzir a conta da
Light em 20%, como determina o
Governo Federal.

"Seremos multados em 200%
do valor de nossa conta, simples-

mente por termos sido precavi-
dos. Para mim, isso é um aumen-
to disfarçado", reclama Varaldo.
Na ponta do lápis, o síndico per-
cebe que não terá muitas saídas.
Para cumprir as exigências do go-
verno, o condomínio teria que re-
duzir o consumo de 4.400
kW/mês para 880 kW/mês."0
máximo que conseguiremos é
economizar 300 kW/mês. Teria
sido melhor não ter feito investi-
mentos. Agora poderíamos de-
monstrar nosso patriotismo e, ain-
da, receber um bônus como prê-
mio", constata.

Sem economia - A preocu-
pação com a conta da Light, que
está tirando o sono dos cariocas,
passa longe do edifício Cap Fer-
rat, na Avenida Vieira Souto, em
Ipanema. No dia 5 de junho, o sa-
lão de festas do condomínio vai
esbanjar. Serão 15 lâmpadas de
60 watts de potência. Para com-

pletar, outras 15 lâmpadas estarão
acesas, iluminando o jardim do
Cap Ferrat. A maior preocupação
de Mauro Von Borell, administra-
dor do condomínio, é que o gera-
dor esteja preparado para qual-
quer apagão repentino.

"Vou comprar agora 60 litros
de óleo diesel que são servir de
reserva para o gerador. Por en-
quanto, os donos da festa não
pensaram em desmarcar o even-
to", disse Mauro. O único plano
de racionamento do condomínio
foi a troca de lâmpadas comuns
pelas eletrônicas, no início deste
ano. Além da festa, o Cap Ferrat
também não abre mão dos três
elevadores que funcionam 24 ho-
ras, do ar condicionado central
que fica ligado dia e noite e do
sistema interno de câmeras de ví-
deo. Para bancar estes e outros lu-
xos, o condomínio gasta nada me-
nos que R$ 18 mil por mês. Carlos Varaldo: economia de 20% não
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ECONOMIA DE GUERRA Lâmpadas antiquadas e sistemas elétricos ultrapassados fazem prefeitura gastar 30% a mais com luz

Desperdício de R$ 27 milhões

LUIZ ERNESTO MAGALHÃES

• Projetados sem qualquer preo-
cupação com economia de eletri-
cidade, os prédios de repartições
públicas e a iluminação das ruas
do Rio desperdiçam o equivalente
a R$ 27 milhões por ano em ener-
gia. As despesas representam qua-
se 30% de quanto a prefeitura pa-
ga anualmente à Light. De acordo
com cálculos feitos por técnicos
do município, só com iluminação
pública o gasto adicional chega a
R$ 15 milhões. Os outros RS 12
milhões pagam despesas que po-
deriam ser evitadas em prédios co-
mo escolas e hospitais.

¦ Os 92 mil megawatts gastos a
¦mais na iluminação de ruas, pra-
¦Ças, fachadas e monumentos aten-
deriam a uma cidade com 120 mil
habitantes - ou duas vezes a popu-
lação de Araruama, na Região dos
Lagos - segundo cálculos da Rio
Luz. Para reduzir o desperdício, há
três anos a empresa iniciou um
programa de modernização, com a
introdução das lâmpadas de vapor
de sódio, que consomem 30% de
energia a menos. Mas, dos 300 mil
pontos existentes, apenas 70 mil
foram substituídos.

secretário municipal de
Obras, Eider Dantas, estima que a
troca de toda a iluminação custaria
RS 55 milhões - dinheiro suficien-
te para construir 3 mil casas popu-
lares. A prefeitura negocia com o
governo federal um empréstimo
de RS 40 milhões, para trocar 102
mil lâmpadas em um ano.

Verba - "O 
pior é que esse

tipo de lâmpada já existe há
mais de 20 anos. Mas foi perdi-
do um tempo enorme em discus-
sões se a luz, que é amarelada,
não seria deprimente para ilumi-
nar áreas públicas", disse Eider.
Por conta da crise energética, o
secretário acredita que a União
libere o dinheiro até julho.

Na maioria dos prédios públi-
cos, é impossível desligar as lu-
zes de uma sala vazia sem apagar
quase toda a iluminação do andar.
O maior exemplo é a própria sede
da prefeitura, na Cidade Nova.
Para economizar energia nos 15
andares do prédio, os serventes
estão retirando lâmpadas consi-
deradas supérfluas. A conta de
luz chega a RS 2 milhões por ano.
Em 1999, um estudo revelou que
precisariam ser gastos RS 1,5 mi-
lhão em adaptações no prédio pa-
ra acabar com o desperdício. O
gasto inútil, na época, era de mais
de RS 270 mil por ano.

"Os arquitetos nunca imagi-
naram que o Brasil enfrentaria
uma !crise como essa. Quase to-
dos os prédios públicos foram
construídos sem qualquer preo-
cupação com economia", justifi-
ca ò presidente da Rio Luz, Nél-
son Coutinho Lopes.

Economia - Este ano, o mu-
nicípio deu início a um programa
de racionalização de energia nos
prédios públicos. 

"O 
problema é

que só podemos modernizar o pro-
jeto de iluminação quando refor-
màmos os prédios. Caso contrário,
o custo final não compensará", diz
o presidente da Rio Urbe, Jorge
Fortes. Uma tarefa que, estima ele,
não tèrmina em menos de 10 anos.
'' Mesmo quando a prefeitura

poüpa energia há casos em que a
conta de luz não baixa. Ano passa-
do, após várias obras, o consumo no
Túnel Rebouças caiu em 30% A
conta, de cerca de RS 100 mil, não
sofreu abatimento, pois o valor é
calculado pela Light por estimativa.
Com o racionamento de energia, o
consumo no túnel caiu ainda mais.

. "Herdei isso. Vou renegociar o
contrato", disse o secretário muni-
cipal. de Transportes Luiz Paulo
Corrêa da Rocha.

Segurança - O Comandante
do Comando de Policiamento da
Capital, coronel João Carlos Ro-
drigues Ferreira, afirmou, durante
Audiência Pública na Câmara dos
Vereadores do Rio, que a Polícia
Militar já está pronta para atuar
em caso de apagões durante o ra-
cionamento de energia. Segundo
ele, o efetivo da corporação será
ampliado em 5 mil homens, além
dos 34 mil já efetivos.

Samuel Martins

Os cortes em casa

Na prefeitura, a iluminação começou a ser reduzida ontem, com o desligamento de lâmpadas

CLAUDIA LIMA E
LUC1ANA CABRAL

concessionária que
31 municí-
cartas a to-

dos os 3,3 milhões de clientes até o
dia 31 deste mês, informando so-

a meta que cada um deve cum-
A campanha de esclarecimen-

as medidas e dicas sobre
será lançada nos próximos

dias. Como o modelo atual de con-
de luz da Light traz o histórico

de consumo dos últimos 12 meses,
os consumidores já podem ter no-
ção da meta que terão de atingir.

Os 1,6 milhão de clientes dos
66 municípios do estado abasteci-
dos pela Companhia de Eletrici-
dade do Rio de Janeiro (Cerj)
também vão receber, a partir da
próxima semana, a conta de luz
com indicativo de média de con-
sumo. Segundo o gerente de
Coordenação e Organização da
Cerj, Carlos Ewandro Naegele
Moreira, caberá ao consumidor
controlar os gastos para evitar a
sobretaxação ou os cortes. "Os ci-
dadãos têm de ser pró-ativos por-
que estamos vivendo uma opera-
ção de guerra. A energia não exis-
te e a situação exige cidadania e
criatividade", afirmou Moreira.

Estão entre as principais preo-
cupações da Cerj o aumento das
ligações clandestinas (gatos) e a
multiplicação de linhas a serem
cortadas, no caso de inadimplên-
cia ou que sejam ultrapassados os
limites de consumo imposto pelo
governo federal. Se os apagões
forem necessários, a Cerj criou
um programa especial que man-
tém o fornecimento dos serviços
essenciais, como hospitais e dele-

gacia, e também das indústrias.
Os consumidores residenciais se-
rão avisados uma semana antes
do racionamento, que acontecerá
por três horas ao longo do dia -
entre 6he 18h.

Demissões - Em meio à crise
de energia, a Light divulgou ontem
uma lista com o nome de 280 fun-
cionános, que segundo o Sindicato
dos Trabalhadores de Energia do
Rio (Sintergia), seriam demitidos.
A medida fez com que cerca de 400
funcionários realizassem uma para-
lisação, na manhã de ontem, em
uma das sedes da empresa, na Ave-
nida Marechal Floriano, no Centro.
A Light, no entanto, nega que todos
esses funcionários sejam demiti-
dos. "A lista foi para convocar as
pessoas. Algumas serão demitidas,
mas outras serão remanejadasv,
afirmou o diretor administrativo,
Sebastião Medeiros. Segundo os
funcionários, a intenção da Light é
demitir. "A Light nos informou, na
semana passada, que haveria pelo
menos 364 demissões", disse Ro-
naldo Moreno, presidente da Asso-
ciação dos Funcionários da Light,
que teme a queda na qualidade dos
serviços. Medeiros, no entanto, ga-
rantiu que as demissões e a terceiri-
zação não influenciarão na perfor-
mance da empresa.

"As demissões são para dimi-
nuir setores da área comercial e ad-
ministrativa. As religações, por
exemplo, eram feitas manualmente
e agora o serviço foi automatizado.
Em hipótese alguma isso vai trazer
problemas, caso haja o apagão",
disse. O presidente do Sintergia,
Aldanir Carlos dos Santos, acredi-
ta que é outra a intenção da Light.
"As demissões seriam uma forma
de reduzir custos", acredita.

Economia é 
punida 

e 
gasto, 

anunciado

Na Zona Sul,

dois extremos do

racionamento

Elio Siqueira - 20/2/2001
l\

Paulo Nicolella

ISABELA DE ASSIS

Antes da crise, o condomínio
do edifício Embaixador, em Co-
pacabana, já tinha entrado em fa-
se de racionamento de energia.
Síndico do prédio, o economista
Carlos Varaldo, 53 anos, traçou
um plano de contenção que re-
sultou, desde 1999, na redução
de 50% do consumo do condo-
mínio. O esforço, no entanto,
não vai livrar os moradores de
uma multa que pode chegar a RS
2.400 por mês. Como Varaldo
fez quase tudo o que podia para
poupar energia, o edifício não
tem como reduzir a conta da
Light em 20% - a meta proposta
pelo governo federal.

"Seremos multados em 200%
do valor de nossa conta simples-
mente por termos sido precavi-
dos. Para mim, isso é um aumen-
to disfarçado", reclama Varaldo.
Na ponta do lápis, o síndico per-
cebe que não terá muitas saídas.
Para cumprir as exigências do
governo, o condomínio teria que
reduzir o consumo de 4.400
kW/mês para 880 kW/mês. "O
máximo que conseguiremos é
economizar 300 kW/mês. Teria
sido melhor não ter feito investi-
mentos. Agora, poderíamos de-
monstrar nosso patriotismo e,
ainda, receber um bônus como
prêmio", reivindica.

A revolta maior de Varaldo é
perceber que o esforço do con-
domínio não foi recompensado.
Para colaborar com uma campa-
nha de racionamento, lançada
em 1999, ele não fez por menos:
trocou 120 pontos de luz, subs-
tituindo lâmpadas incandescen-
tes por fluorescentes, mudou os
refletores e instalou 30 sensores
de presença no hall dos elevado-
res sociais. "Por isso nossa con-

Carlos Varaldo: economia de 20% não evitará sobretaxa

No Cap Ferrat, a conta de luz chega a R$ 18 mil por mês

ta de energia é pequena. Paga-
mos RS 1.200,00 para um pré-
dio de 10 andares e três blocos",
diz o economista.

Sem economia - Enquanto
boa parte dos cariocas perde o
sono imaginando formas de eco-
nomizar energia, a preocupação
com as contas da Light passa
longe do edifício Cap Ferrat, na
Avenida Vieira Souto, em Ipane-
ma. No dia 5 de junho, o salão de
festas do condomínio vai esban-
jar. Serão 15 lâmpadas de 60
watts de potência. Para comple-
tar, outras 15 lâmpadas estarão
acesas, iluminando o jardim do
Cap Ferrat. A maior preocupação
de Mauro Von Borell, adminis-
trador do condomínio, é que o

gerador esteja preparado para
qualquer apagão repentino.

"Vou comprar agora 60 litros
de óleo diesel que são servir de
reserva para o gerador. Por en-
quanto, os donos da festa não
pensaram em desmarcar o even-
to", disse Mauro. O único plano
de racionamento do condomínio
foi a troca de lâmpadas comuns
pelas eletrônicas, no início deste
ano. Além da festa, o Cap Ferrat
também não abre mão dos três
elevadores que funcionam 24 ho-
ras, do ar condicionado central
que fica ligado dia e noite e do
sistema interno de câmeras de
vídeo. Para bancar estes e outros
luxos, o condomínio gasta nada
menos que R$ 18 mil por mês.

mm

1

Economia e 
punida 

e 
gasto, 

anunciado

ISABELA DE ASSIS 
^ 

\
Antes da crise, o condomi'nio —

do edifi'cio Embaixador, em Co-
pacabana, ja tinha entrado em fa- ^msffiMxM .fill
se de racionamento de energia. i I. — M
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"Seremos multados em 200% \
do valor de nossa conta simples- '•
mente por termos sido precavi- i
dos. Para mim, isso e um aumen-
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res sociais. "Por isso nossa con- No Cap Ferrat, a conta de luz chega a R$ 18 mil por mes trador do condominio, e que o menos que mi por mes.
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Rio de Janeiro 12,3

Leonardo Lemos

^f]

/ & 
>Sm:.:.:%.'.• 

Jfc • ' 5? ii JrarT' ^>-' \
S 

'••;#• ¦ 
w ' 

8 II ilJf' I ¦•'j^f ¦ '¦¦ fl» %, ,s. ^
w& ti r *

s < J ii 
" 

&£? §1 ,/« m• . ' >*W' • '•' i"*? '
; '.> /i.? ' 'C .,. .;|| 1y

ARPOADOR COM SOL E RESSACA Carlo Wrede

vol ton a iluminar a Praia de |BB8BBBHM^^i^^^||||B|^M^i-^WB' „
Ipanema ontem. Mas a atra- '"
gao da sexta-feira foram os Ik
ultimos momentos da ressa- ^pBSflflBHRf
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!/cir continuar ,lunula nes- jj|l|
te fun de seinana.

COMUNICADO
São Martinho i ¦. »

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MARTINHO, mantida pela Província
Carmeiitana de Santo Elias, informa ao público em geral que os antigos
coordenadores, Roberto José dos Santos e Adma Cassab Fadei, não
representam nem fazem parte da instituição desde agosto e outubro
passados, respectivamente. Contudo, criaram recentemente uma nova 1
entidade e têm feito utilização indevida do nome da São Martinho para i

promovê-la.
As devidas providências legais já estão em curso. Qualquer ação por parte
dessas pessoas é estranha à São Martinho e não lhe diz respeito, exceto nó 1
âmbito jurídico.

Frei Clementino Eijkelkamp, 0. Carm.
Diretor Geral
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O Rio abaixo da linha de 
pobreza

' 
¦ Estudo revela que 700 mil cariocas vivem com cerca de R$ 45 por mês. Desigualdade aumentou nos últimos 20 atiòs

95% dos municípios brasileiros têm proporcionalmente menos pobres do que o Rio de Janeiro, embora

apenas 0,5% dos municípios do país superem a renda per capita carioca (dados de 1991)

0 aumento do salário

(Em %) KE3

0 aumento dos salários
provocaria uma importante
redução na taxa de pobreza. UlÜI
0 impacto é decrescente:
50% de acréscimo
diminuiriam a pobreza em 6
pontos percentuais, um
aumento de 150% derrubaria
a taxa em 9 pontos

Distribuição de renda nas cidades
(1995/99)
Renda familiar Menor
per capita (em R$) porcentagem de

pobres

Porto Alegre 624 Curitiba

Curitiba 552 São Paulo

SSo Paulo 534

Rio de Janeiro 522

Brasília 502

Ranking

1o

2o

3o

4o

5o

CLÁUDIA AMORIM

Cerca de 700 mil cariocas vi-
vem abaixo da linha de pobreza. A
renda média dessa parcela da po-
pulução é de R$ 45 por mês. No
entanto, o Rio possui recursos pa-
ra garantir a cada habitante uma
renda seis vezes maior do que RS
82 mensais, valor estipulado como

..«limite da pobreza pelo nono ca-
pítulo do Relatório de Desenvolvi-

..rnento Humano do Rio de Janeiro,
Lsobre a distribuição dc renda na ci-

dade. As conclusões do estudo são
o resultado de uma parceria entre

.o Programa das Nações Unidas

. para o Desenvolvimento (Pnud), o
Instituto de Pesquisa Econômica e

. Aplicada (Ipea) e a prefeitura.
. ¦ Segundo os dados do relatório e
. tomando emprestado o bordão do
' ex-ministro Delfim Netto, a verda-

de é que, por maior que o bolo li-
. que, não há garantia de que cada
um receba um pedaço. Delfim pe-
dia a todos que esperassem o bolo

. crescer para então dividir. O proble-
ma, confirma o estudo, não é a ge-

. ração de riquezas, mas a distribui-
. ção. 

"A 
pobreza da cidade advém

. da má distribuição, e não da escas-

. sez de recursos", explica o profes-
. sor de Economia da Universidade

Federal Fluminense e pesquisador
. do Ipea Jorge Teles, responsável pe-
c Io estudo ao lado do diretor de Es-

tudos Sociais do Instituto, Ricardo
Paes de Barros.

Se a renda per capita fosse au-
. mentada em 5%, a pobreza carioca
cairia em um ponto percentual. En-
quanto isso, para se conseguir o
mesmo resultado, basta que se dimi-
nua o grau de desigualdade em l%.
A eficácia de uma melhor distribui-
ção surpreende quando medida em

inúmeros. Se o grau de desigualdade
fosse reduzido em 17%, o resultado
seria próximo da utopia: a erradica-
ção da pobreza do Rio de Janeiro.

. Por ano, é necessário apenas o equi-

.valente a 1% dos recursos das famí-
lias cariocas, RS 300 milhões, para
elevar a renda dos 12% da popula-

.ção que se encontram abaixo da li-
nha de pobreza. Para se atingir o ob-
jetivo, seria preciso empreender um
.programa de renda mínima.

Ricos - Entre as doze maiores
cidades brasileiras, o Rio aparece
em quarto lugar cm distribuição de
renda. São Paulo, a melhor coloca-
da, tem índice de Theil (número que
mede a desigualdade) de 0,54, en-
quanto que no Rio é de 0,60. Ainda
de acordo com o relatório, os ricos
cariocas são mais abastados do que
os de quase todo o resto do Brasil,
ainda que nas últimas duas décadas
eles tenham enriquecido menos do
que os ricos de outras cidades.

Em termos de renda per capita
familiar, O Rio está bem colocado:
R$ 522 mensais, praticamente o do-
bro do índice nacional, de RS 264.
Apesar desse índice ficar acima da
média, o Rio, que só ficava atrás de
Porto Alegre, perdeu posições nas
últimas duas décadas entre as 12
maiores cidades brasileiras, e foi ul-
trapassado por São Paulo e Curitiba.

' Enquanto a renda dos 40% mais
pobres é pouco superior a R$ 100, a
média dos 1% mais ricos é de RS
6.000 por mês. Mas o fenômeno da
concentração não é carioca, é um
problema nacional. Uma peculiari-
dade do Rio é que a riqueza está
concentrada geograficamente. Se-
gundo o pesquisador Jorge Teles, o
desequilíbrio espacial da renda é
um entrave a mais para a solução da
questão, porque a riqueza produz
desenvolvimento no local onde se
concentra. A Lagoa tem uma renda
per capita 23 vezes maior do que a
área rural de Santa Cruz.

ARP0AD0R COM SOL E RESSACA Cario Wrede

Dhas de prosperidade

No Rio, há um pequeno arqui-
pélago formado por bairros que
são ilhas de prosperidade dentro
das áreas em que estão localiza-
dos. A renda per capita desses
pontos privilegiados destoa da
média da Região Administrativa
(RA) a que pertencem em mais
de 50%. A longínquos 50 quilô-
metros do centro do Rio, em um
desses oásis, é possível perceber
um certo parentesco com a Barra
da Tijuca. O West Shopping e o
West Bingo lembram a mania ca-
racterística dos vizinhos da
emergente Vera Loyola de bati-
zar os empreendimentos com no-
ines em inglês. O grande número
de agências de automóveis de
Campo Grande também lembra a
Barra. Ambos os bairros perten-
cem à mesma área da cidade, a
Zona Oeste.

Passeando à tarde pelo West
Shopping, as amigas Stephanie
Menzel, 12 anos, Clarissa Baima,
13, e Priscila de Assis Pereira,
13, fazem lembrar as adolescen-
tes da Zona Sul. até na profissão
dos pais, típicas da classe média
carioca. O pai de Clarissa é pro-
fessor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. O de Priscila
tem uma cargo de chefia em Fur-
nas Centrais Elétricas. Já na casa
de Clarissa, pai e mãe trabalham.
Ele, advogado; ela, professora.

Griffes - O empresário Cláu-
dio Alexandre Chianca, 32 anos,
é dono de três lojas no bairro. As
mercadorias que vende estão en-
tre as mais consumidas pela ju-
ventude Zona Sul: roupas das
griffes Fórum, Cantão, Ellus e
Triton. "Tirando as lojas próprias
da Ellus, o maior vendedor da
marca sou eu", conta Cláudio,
deixando claro que meninas e
meninos de Campo Grande não

se preocupam em fazer economia
na hora de se vestir.

O empresário traça o perfil de
sua clientela. "São 

patricinhas, fi-
lhas e filhos de comerciantes,
médicos", explica. As profissões
estão entre as mais comuns,na
parcela mais abastada de mor®"
dores do bairro. Cláudio arrisca
mais uma comparação com a
Barra da Tijuca. "Este é o mais
bem sucedido dos shoppings que
abriram em uma mesma época,
como o Via Parque, o Barra Gar-
den, o Barra Point. O West Shop-
ping é o que tem menos lojas va-
zias", afirma. Enquanto a renda
per capita familiar mensal da RA
de Campo Grande é de R$ 211, a
da região central do bairro é de
RS 333. O mesmo acontece com
o centro de Santa Cruz, que tem
renda de R$ 265 em uma RA com
média de RS 157.

Destaques - Outros desta-
ques da cidade são o Méier (R$
627) em uma RA com renda de
RS 435; a Vila da Penha (R$
478), com renda bem acima da
RA do Irajá, de R$ 314; e o Jar-
dim Sulacap, que paira com ren-
da de RS 331 sobre os RS 209 da
RA de Bangu. Na região de Jaca-
repaguá (RS 351), se destacam
Pechincha (RS 518), Vila Vai-
queire (RS 458) e Freguesia (R$
550). Na Ilha do Governador (R$
429), a surpresa fica por conta da
renda média de Moneró, com RS
669, e do Jardim Guanabara, com
"astronômicos" R$ 856, o que
coloca o local em 21° lugar entre
todos os bairros do Rio, sendo o
primeiro do ranking - depois da
Tijuca - que não está localizado
na Zona Sul. O Jardim Guanaba-
ra aparece na colocação acima do
Itanhagá, do Recreio dos Bandei-
rantes e do Grajaú.

Baixa qualidade

Marcionflia de Jesus consegue ganhar, cotando lixo nas ruas do Rio, cerca de Kj> 4jU

Ontem, Marcionflia de Jesus
Teixeira fez aniversário. Comple-
tou 36 anos, 24 deles passados nas
ruas da cidade. Marcionflia se
considera uma felizarda. O motivo
é que o lixo do Rio de Janeiro é
"muito rico". 'Tem 

gente que se
mata de trabalhar o mês inteiro
para ganhar RS 151. Eu, às vezes,
com três dias catando lixo, ganho
isso", conta. A comparação de
Marcionflia confirma uma das
conclusões do Relatório de De-
senvolvimento Humano do Rio de
Janeiro. "O 

problema da baixa
qualidade dos postos de trabalho
na cidade está muito mais relacio-
nado à composição setorial do
emprego do que a um alto grau de
informalidade, que tem pouca res-
ponsabilidade pelo alto grau de
pobreza no município", afirma o
pesquisador Jorge Teles.

Para chegar a essa conclusão, os
pesquisadores fizeram duas simula-
ções. Na primeira, calcularam o
que aconteceria com o grau de po-
breza se o salário médio de todos os
setores fosse o mesmo do da Indús-
tria Moderna (o índice é compatível
com postos de trabalho em alguns
setores de serviços). Na segunda
experiência, o salário médio dos
empregados sem carteira e das pes-
soas que trabalham por conta pró-
pria foi igualado ao dos trabalhado-
res com carteira assinada. No pri-
meiro caso, a pobreza cai dois pon-
tos percentuais, enquanto, no se-
gundo, a queda é dez vezes menor.

A catadora Marcionflia de Je-
sus, que não tem moradia ou em-
prego formal, tem uma renda men-
sal que supera em mais de cinco ve-
zes o valor que demarca a linha de
pobreza (RS 82). Percorrendo de<
segunda a sábado, das 8h da noite
às 5h da manhã, as ruas do Centro,
da Lapa, de Santa Teresa e da Tiju-
ca, ela recolhe no lixo papel branco,
jornais, revistas, papelão, cartuchos
de impressora cadernos, ferro, em-
balagens PET, fios de cobre e latas
de alumínio. Depois, vende quase
tudo para o ferro-velho. Ontem, ela
conseguiu R$ 17,00. Mas quase
sempre ganha R$ 25 por dia e, às
vezes, chega a RS 50. A média de
sua renda mensal é de RS 450.

Hoje, Marcionflia tem conta em
banco, poupança e cartão de crédi-
to. Mas ela conta que passou,a ga-
nhar a vida como catadora há ape-
nas dois anos. Antes, passava o
tempo roubando e cheirando cola.
"Foi no presídio Talavera Bruce
que eu me regenerei. Agora estou
na condicional", conta.

Marcionflia cursou até o segun-
do ano do ensino fundamental. A
escolaridade também foi alvo do
estudo sobre renda. Considerando-
se que os rendimentos acompa-
nhassem os anos de estudo, se to-
dos tivessem até a quarta série com-
pleta, a pobreza seria reduzida em
quatro pontos percentuais. Enquan-
to que, se a população toda cursas-
se até o oitavo ano, a diminuição,da
pobreza seria de sete pontos. .

Depois do frio e da chuva
que deixaram a cidade cin-
zenta nos últimos dias, o sol
voltou a iluminar a Praia de
Ipanema ontem. Mas a atra-
ção da sexta-feira foram os
últimos momentos da ressa-
ca. No Arpoador, no meio
da tarde, dezenas de pes-
soas aproveitavam a tempe-
ratura amena, em torno de
30", para passear pelo cal-
çadão e admirar o espeta-
culo das ondas. Segundo a
previsão do tempo, o mar
deve continuar agitado nes-
te fim de semana.

A"8jB

0s números de uma cidade mais pobre
No Rio, 700 mil pessoas vivem abaixo da linha de_
pobreza. A renda média dessa parcela da população
(12% dos moradores da cidade) caiu de R$ 50 para
R$ 45 por mês nas últimas duas décadas

Enquanto os 40% mais pobres dos cariocas ficam com

8,6% dos rendimentos, a parcela que corresponde a 1%

da população da cidade se apropria de 11,8% da renda do

município. Quase a metade da renda, 45%, está nas mãos

dos 10% mais ricos

A renda que cabe à parcela 1% mais rica (12%) é

quase a mesma dos 50% mais pobres (13%). É
necessário somar a renda de 50 pessoas na metade
mais pobre da cidade para atingir a renda de cada

pessoa da parte 1% mais rica

A Lagoa tem uma renda per capita 23 V6ZBS
maior do que a área rural de Santa cruz

A região administrativa com menor proporção de pobres é a de Copacabana (6%). e o maior índice

é o de Guaratiba (46%)

A Zona Sul, onde mora pouco mais de 12% da população do Rio, detém 40% da renda da cidade,

enquanto à Zona Oeste, com o dobro de habitantes (25% da população carioca), cabe somente 8%
da renda do Rio de Janeiro

Se o grau de desigualdade fosse reduzido em 17%, a pobreza seria erradicada no Rio
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—I a somente assegurar essa polftica, pelo apri- burocracia da maquina publica tambem pode
moramento de policiais civis e militares. provocar atrasos. Tais entraves explicariam dente do Servigo Militar Obrigaloria^^^J

? PREQOS PARA AVISOS 

RELIGIOSOS E FUNEBRES

www.jb.com.br Cerca de vinte I'ndios das tribes Krikati, da Aldeia Fundagao Rio Zoo. Os hdios vieram conhecer
Maranhao; Mehinaku, da Aldeia Uiaipiuku, no Mato Grosso; a cidade e tambem mostrar a cultiira, as cerimonias e o cotidia-

^_^^K|^^H||||||H|||pHJ Guaranty da Aldeia Jaragua, na periferia de Sclo Paulo; visita- no de sen povo, com o show de canto e dafiga Rito da Passagem.
ram, na tarde de ontem, o Zooldgico do Rio de Janeiro. Os vi- A tribo Krikati tem 628 integrantes, a Mehinaku e composta por
sitantes foram recebidos pela Secretaria Municipal do Meio 182 pessoas a Guarani menos populosa, com 70 indios.

,

JORNAL DO BRASIL

ÍNDIOS NO ZÔO Paulo Nicolella

Cerca de vinte índios das tribos Krikati, da Aldeia São José, no
Maranhão; Mehinaku, da Aldeia Uiaipiuku, no Mato Grosso; e
Guarani, da Aldeia Jaraguá, na periferia de São Paulo; visita-
ram, na tarde de ontem, o Zoológico do Rio de Janeiro. Os vi-
sitantes foram recebidos pela Secretaria Municipal do Meio

Ambiente e pela Fundação Rio Zôo. Os índios vieram conhecer
a cidade e também mostrar a cultura, as cerimônias e o cotidia-
no de seu povo, com o show de canto e dança Rito da Passagem.
A tribo Krikati tem 628 integrantes, a Mehinaku é composta por
182 pessoas e a Guarani é a menos populosa, com 70 índios.

AFRÂNIO RAUL GARCIA

(Falecimento)
Afrânio, Raul, Agenor, Márcio, esposas, filhos e neto
comunicam o falecimento de seu inesquecível pai,
sogro, avô, e bisavô Afrânio Raul Garcia. A cerimônia
de cremação será no Cemitério São Francisco
Xavier, no Caju, no domingo, dia 20, às 8h30min.

DIAS ÚTEIS
R$

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

DOMMOOS
R$

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

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
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cm
cm
cm
cm
cm
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Mário Ulysses Vianna Dias 1914 ¦ 2001

Médico e pesquisador

Médico, pesquisador em neu-
roíisiologia e farmacologia, pro-
fessorde Fisiologia na Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro e na Faculdade Flumi-
nense de Medicina, Mário Ulys-
ses Vianna Dias morreu ontem,
aos 87 anos, na Clínica São Vi-
cente, no Rio. Estudou Medicina
no Rio de Janeiro, e começou
sua vida profissional em 1933,
trabalhando no laboratório de
Miguel Ozório de Almeida, cm
Manguinhos. Era um velho so-
nho de Mário Ulysses trabalhar
nessa instituição, desde que lera,
ainda quando estudante de giná-
sio, uma biografia de Oswaldo
Cruz. Entre os os anos de 1935
e 1937, foi obrigado a interrom-
per o curso de Medicina e seu es-
tágio no antigo Instituto Oswal-
do Cruz, para ir trabalhar no
Nordeste, onde manteve contato
com vários pesquisadores es-
trangeiros. De volta ao Rio, con-
cluiu o curso e voltou a pesquisar
em Manguinhos, já agora consi-
derada sua casa, onde formou-se
profissionalmente em Fisiologia
e Farmacologia. Amigo do cien-
tista Carlos Chagas Filho, esta-
giou no Instituto de Biofísica,
alem de desenvolver estudos co-
mo bolsista no British Council.
Trabalhou no National Institute
for Medicai Research, em Lon-
dres. De seu currículo constam

inúmeros estudos, como o das
convulsões, principalmente as
de origem cortical, por excitação
elétrica ou farmacológica. Pes-
quisou também os efeitos de
anestésicos. Foi membro asso-
ciado da Academia Brasileira de
Ciências. Em 1951, obteve o tí-
tulo de doutor em Ciências Fi-
siológicas, pela Universidade do
Brasil. Em 1972, foi desligado
de Manguinhos e transferido pa-
ra o Hospital Pinei, por ordem
do Ministério da Saúde. Sua ati-
vidade de magistério inclui as
funções de professor titular de
Fisiologia, na Escola de Mediei-
na e Cirurgia do Rio de Janeiro
(1946-1984); e na Faculdade de
Fluminense de Medicina (1957-
1990), recebendo em ambas o tí-
tulo de Professor Emérito. Foi
assessor da presidência do CN-
Pq (1951), membro da Acade-
mie Internationale de VHistoire
des Sciences (Paris) e da lbro
(International Brain Research
Organizfítion). Recebeu a Co-
rnenda Nacional do Mérito
Científico (1998) e foi selecio-
nado pelo American Biographi-
cal Institute entre os cientistas
do século 20 para integrar a pu-
blicação 1000 World Leaders of
Scientific Influence, atualmente
no prelo. Seu corpo foi sepulta-
do ontem, no Cemitério São
João Batista, em Botafogo.

c-inails para esta coluna: ci<lade@jb.cnm.hr

MP insiste em obter

nomes de expulsos

O Ministério Público Esta-
dual entrou ontem com um re-
curso pedindo o prosseguimento
do processo contra a diretora da
Escola Parque Mary Ferraz Soa-
res Lopes. A diretora se negou a
fornecer à promotoria o nome
dos quatro alunos que foram ex-
pulsos da escola após fumarem
maconha em uma excursão a
Ouro Preto, em Minas Gerais. O
juiz da 32a Vara Criminal. Ro-
berto Guimarães, rejeitou a de-
núncia das promotoras Ana Lú-
cia Silva Melo, lima de Araújo
Barros, Lilian Moreira Pinho e
Mônica Costa Di Piero. O Juiz
apresentou como fundamentos

jurídicos para a sua recusa o fa-
to de a escola apresentar como
ofício resposta que foi firmada
por três pessoas.

A promotora Lilian Pinho
não se incomodou.com a rejei-
ção do juiz, mas afirma que o
Ministério Público continuará
tomando as atitudes pertinentes
ao caso. "Esperamos 

que seja
recebida a denúncia e que Mary
Ferraz seja interrogada", con-
cluiu. Criticando o silêncio da
diretora, a promotoria questiona
o direito de defesa dos adoles-
centes por serem expulsos do
seu meio social, do convívio
com os amigos e colegas.

PREÇOS PARA AVISOS

RELIGIOSOS E FÚNEBRES

Nova Polícia corre risco

de não entrar em operação

¦ Justiça decide que ISP

não poderá administrar

força policial do estado

PAULA MÁIRAN

A Nova Polícia está sob ameaça de extinção
antes mesmo de sua estréia - prevista para junho
- nas ruas do Rio. Em decisão unânime no últi-
mo dia 14, os 25 desembargadores do Órgão Es-
pecial do Tribunal de Justiça decidiram que o
Instituto de Segurança Pública - Riosegurança
(ISP) não poderá executar, gerenciar ou admi-
nistrar as forças policiais do estado, entre as
quais a Nova Polícia, organização uniformizada
criada pelo governador Anthony Garotinho para
atuar paralelamente às Polícias Civil e Militar.

Presidente do ISP, ao qual a Nova Polícia
estaria diretamente subordinada, o secretário
de Segurança Pública, coronel Josias Quintal,
tem reunião marcada para segunda-feira com o
coordenador estadual de Segurança, Justiça,
Defesa Civil e Cidadania, coronel Jorge da Sil-
va, para análise dos efeitos da decisão do Ór-
gão Especial sobre o maior projeto de Segu-
rança Pública do estado, cujo orçamento para
despesas no ano passado foi de RS 2 milhões.
"Decisão judicial não se discute: interpreta-se,
obedece-se. Vamos estudar até que ponto o
projeto da Nova Polícia será afetado", disse
ontem o coronel Jorge da Silva. Quintal prefe-
riu manter silêncio antes de estudar o assunto.

Recurso - O voto dos desembargadores po-
de comprometer a execução do projeto do go-
vemador de progressivamente instalar o progra-
ma da Nova Polícia em todo o estado até o fim
do seu mandato. Mas ainda cabe à Procuradoria-
Geral do Estado recorrer da decisão do Órgão
Especial em instância superior, nos tribunais de
Brasília. Eventuais recursos não terão, no entan-
to, efeito suspensivo da recente decisão.

O Órgão Especial definiu o ISP como órgão
somente de estudos, treinamento e qualificação
profissional de quadros das Polícias Civil e Mi-
litar. "O ISP, como concebido pelo governador,
era inconstitucional. Agora não vai poder mais
usurpar atribuições que são exclusivas das poli-
cias Civil e Militar. Nem poderá assumir o con-
trole da Nova Polícia, que na verdade não existe
em lei alguma e é apenas uma jogada de marke-
ting do governador", disse ontem o presidente
do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, coronel
Paulo da Rocha Monteiro, autor da representa-
ção por inconstitucionaüdade, acolhida parcial-
mente pelo Órgão Especial.

Papel de fundo - "Essa decisão judicial
quebrou a espinha dorsal do projeto de Seguran-
ça Pública do governador. Acabou a Nova Poli-
cia antes mesmo de começar", afirmou o presi-
dente da Associação dos Delegados da Polícia
Civil (Adepol), delegado Wladimir Reale. "O

que queremos é o respeito às leis. O ISP não aca-
bou, mas foi reduzido às devidas proporções. Te-
rá um papel de fundo, não de frente, na política
de Segurança Pública. O governador não pode
querer unir as duas polícias, simplesmente por-
que isso é inconstitucional", explicou Reale.

Ao mandar suprimir três palavras do artigo
Io da lei estadual 3329, que criou o ISP em 28
de dezembro de 1999, o Órgão Especial pode
ler decretado a inviabilidade jurídica de um
dos principais projetos de Segurança Pública:
a Nova Polícia. O texto original do artigo dis-
corre sobre a finalidade do instituto: "execu-
tar, gerenciar e administrar" a política esta-
dual de Segurança Pública. A decisão dos de-
sembargadores restringiu a atribuição do ISP
a somente assegurar essa política, pelo apri-
moramento de policiais civis e militares.

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE A
NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

574-4540/574-4320

DIA ÚTIL: R$ 66,00 O CM
DOMINGO: R$ 97,00 O CM

O gasto com os uniformes para as equipes da Nova Polícia foi de

Projeto começaria no Leblon

A decisão do Órgão Especial foi tomada um
mês antes do início das atividades da Nova Poli-
cia, de acordo com o cronograma do ISP. Mil
homens já forain selecionados e treinados para
trabalhar na nova organização policial, que inte-
grará agentes oriundos das Polícias Civil e Mili-
tar numa estrutura hierárquica própria, com uni-
forme único e salários superiores aos pagos às
forças convencionais. A primeira etapa de imple-
mentação do projeto prevê a atuação da equipe
em território limitado, na Zona Sul: ruas do Le-
blon e da Gávea que correspondem a uma das 36
áreas integradas de segurança do estado.

Mil uniformes da Nova Polícia, nas cores azul
escuro e branco, custaram R$ 400 mil, estão em

fase de confecção e ficarão prontos até 15 de ju-
nho. O vice-presidente do ISP, o administrador
de empresas Carlos Alberto Lopes, ainda mani-
festa a esperança de não interromper o cronogra-
ma de implantação do programa, menina dos ol-
hos do governador Anthony Garotinho.

Lopes disse ontem que não vê na decisão
do Órgão Especial algum impedimento à exis-
tência da Nova Polícia. "0 

governo não está
propondo a unificação das polícias, o que se-
ria inconstitucional, mas, sim, a integração
das forças civis e militares para garantir a Se-
gurança Pública", explicou o civil encarrega-
do pelo secretário de Segurança Pública de to-
car o programa da Nova Polícia.

Atraso no cronograma

0 cronograma de implantação do projeto de
Segurança Pública do governo estadual está
atrasado em relação às datas anunciadas no iní-
cio do governo de Anthony Garotinho. A Nova
Polícia já estaria nas ruas desde janeiro se tives-
sem sido confirmadas promessas feitas no ano
passado pelo governador.

A licitação para compra dos uniformes da
Nova Polícia, por exemplo, demorou cerca
de seis meses, quando normalmente seria
concluída em 45 dias. Segundo o vice-presi-
dente do ISP, Carlos Alberto Lopes, não bas-
tassem entraves jurídicos ao projeto oficial, a
burocracia da máquina pública também pode
provocar atrasos. Tais entraves explicariam

também, por exemplo, a demora na concreti-
zação de promessas como a transferência de
todo o staff da Segurança Pública para o pré-
dio da Central do Brasil, que passaria a se
chamar Central de Polícia.

A despeito das dificuldades de implantação,
o Instituto de Segurança Pública já funciona
atualmente como um órgão de planejamento,
estudos e pesquisas, que já formou em cursos de
qualificação 4.600 policiais civis e militares. 0
órgão também mantém projetos alternativos de
prevenção da violência, como o programa Zela-
dores Comunitários, que já mobiliza 360 jovens
de 18 e 19 anos, todos oriundos do grupo exce-
dente do Serviço Militar Obrigatório.
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Beraardiuho, o advogado da defesa

¦ Brasil enfrenta Alemanha com técnico

de olho nos fundamentos defensivos

Berlim ¦ Divulgação

LÚCIO DE CASTRO

0 trabalho de Bernardinho na
Seleção Brasileira de vôlei mas-
culino está apenas começando.
Hoje, diante da Alemanha, às 9h,
pelo horário de Brasília (o Sportv
passa o videotape do jogo às
17h), pela Liga Mundial, será
apenas a terceira partida do trei-
nador no comando. Mas as dire-
trizes estão traçadas e o exaustivo
trabalho para que sejam cumpri-
das já começou, com um dos
principais pilares do novo traba-
lho sendo observado desde já:
mudar a atitude dos homens em
relação ao fundamento de defesa.

"No vôlei masculino existe
esse mito de que não se defende.
Convencionou-se dizer que a for-
ça e a potência das cortadas im-
possibilita a possibilidade de de-
fesa. E com isso, nossos jogado-
res foram acreditando nisso e va-
lorizando pouco a defesa. Depois
de um mês de trabalho, verifiquei
que existe mesmo esse mito de
que não é possível se defender no
masculino. Vamos trabalhar para
mudar isso. Algumas das nossas
maiores possibilidades de cresci-
mento passam pela mudança des-
sa filosofia", afirma Bernardi-
nho, em entrevista ao JB, por te-
lefone, da Alemanha.

De acordo com o treinador, a
nova filosofia representa uma
mudança na atitude dos jogado-
res. "Defender é estar envolvido
com o jogo. A maior prova de es-

tar envolvido e com entusiasmo
em um jogo não é bater uma bo-
la e sair gritando. O entusiasmo e
o envolvimento de uma equipe
pode ser medido pelas defesas
que ela alcança. Então na verda-
de nosso trabalho passa por me-
xer com o envolvimento de cada
jogador na estratégia do jogo, e
com o entendimento de cada na
parte tática, posicionamento. Es-
tou convencido da necessidade
do amadurecimento dessa parte
estratégica", diz.

Com o auxiliar Ricardo Ta-
bacli, tem direcionado boa parte
dos treinamentos e começando a
vencer resistências. "No masculi-
no, encontramos algumas coisas
novas. Os jogadores não tinham o
hábito de dar o peixinho. Acha-
vam graça, questionavam, acha-
vam que na realidade do jogo re-
presenta pouco para se alcançar a
defesa. Mas não é só pelo peixi-
nho, executar isso bem representa
capacidade de reação diante de
uma ação adversária. Não é corre-
to achar que não se defende no
masculino. E chega-se a isso com
muito trabalho. A seleção da lu-
goslávia, última campeã olímpica,
é um retrato disso. Defendiam
muito. Uma vez em Sydney, per-
guntei ao porteiro do ginásio onde
as equipes treinavam qual era o
país que mais treinava no mascu-
lino. Muito antes do fim da com-
petição ele me disse que era a Iu-
goslávia, que depois viria a ser a
equipe campeã", conta.
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O treinador Bernardinho vem dando especial atenção aos treinos de defesa do Brasil

As diferenças 
j

nas gestações jii
Isabel seguia jogando grávida até;

os seis meses. Nas quatro vezes em!
que teve filho foi assim. Grávida pela;
quinta vez, aos 40 anos, afirmou ao;
Jornal do Brasil na edição de ontem!
que, se fosse atleta ainda, faria tudo de;
novo. Fernanda Venturini jogou ape-|
nas uma partida e parou tão logo teve!
confirmada a gestação. Com Virnaj
também foi assim. Se a medicina não
tem uma regra definida para a questão,!
a sensibilidade de cada uma é que vai!
definir o tipo de gravidez escolhido. ;"Me sentia bem treinando e jogando',
grávida, a quadra era meu habitat, não!
tinha por que mudar. Era melhor jogar!
e treinar do que fazer ginástica, Agora;
que não jogo mais, vou dar umas corri-!
das na praia, umas peladas de vôlei!
com minhas filhas", afirma Isabel. ;

Olhando assim, parece uma grávida
que leva o ginecologista ao pânico. Nada!
disso, "sempre foi tranqüila, em todas as;
gestações. E mais fácil de se machucar j
andando na ma do que jogando. Uma!
atleta pode fazer isso. Para uma mulher!
normal, atividades como caminhadas ej
hidroginástica são mais indicadas", afir-í
ma Luiz Mathias, médico de Isabel. !

Fernanda jogou apenas mais um jo-j
go, com direito ao marido Bernardinho!
assustado assistindo. "Prefiro ficar fa-!
zendo minhas atividades leves. Estou!
tendo uma ótima gravidez". !

Há dez anos, a espera de V ítor deu no-!
vos rumos para Vima. "Quis 

parar com'
atividades físicas e aproveitei para voltar
a estudar", conta a atacante do BCN.

Divulgação

Maivelinlio diz que o Fluminense pode surpreender o Botafogo

Botafogo tenta nova

vitória contra o Fhi

L

A rodada dupla de hoje no
ginásio do Tijuca pode deixar
Botafogo e Vasco a um passo
das semifinais do Campeonato
Nacional masculino de basque-
te. Às 15h, o alvinegro enfrenta
o Fluminense. O time de São Ja-
nuário joga contra o Bauru às
19h30. O SporTV transmite as
duas partidas ao vivo. Tanto o
Botafogo quanto o Vasco saíram
na frente na série melhor-de-
cinco pelas quartas-de-final do
Nacional-2001. A equipe de Ge-
neral Severiano ganhou do tri-
color por 85 a 70, enquanto os
vascaínos derrotaram os paulis-
tas, em Bauru, por 90 a 87.

Amanhã, serão disputados os
segundos jogos dos outros dois
confrontos pelas quartas-de-fi-
nal. Em Ribeirão Preto, o time
local, em vantagem na série,
duela contra o Uberlândia. Em
Franca, o Flamengo pega a
equipe da casa. As partidas co-
meçarão às 19h.

Para o ala Marcelinho, do
Botafogo, nada está definido.

A brigada espanhola

do tênis está de volta

HAMBURGO, ALEMANHA - A brigada espa-
nhola do tênis está de volta. Além de Juan Carlos
Ferrero, carrasco de Gustavo Kuerten em Roma,
semana passada, mais dois espanhóis estão nas se-
mifinais do Masters Series de Hamburgo: Albert
Costa e Albert Portas. O único estrangeiro entre os
semifinalistas é o australiano Lleyton Hewitt.

O comandante da brigada é valenciano FerTero,
de 21 anos, que engrossou ontem o grupo dos te-
nistas que ameaçam não jogar em Wimbledon. Ele
garantiu lugar nas semifinais com tranqüila vitória
(a 15a seguida) sobre o sueco Thomas Johansson
por 6/2,6/2.0 resultado garantiu-lhe, desde já, o
segundo lugar na Corrida dos Campeões, liderada
por André Agassi. Com quatro títulos este ano -
Dubai, Estoril, Barcelona e Roma -, ele é conside-
rado o sucessor de Guga no saibro.

Nas semifinais, Ferrero pega Albert Costa, que
eliminou o francês Fabrice Santoro por 6/1 e 6/2.
Já Portas, teve que jogar duas vezes ontem. Na pri-
meira venceu o marroquino Hicham Arazi. Na se-
gunda, o compatriota Alberto Martin, por 6/3 e
6/2. Hewitt infiltrou-se entre os espanhóis ao der-
rotar o argentino Franco Squillari, por 6/4 e 6/2.

Mesmo atravessando bom momento na carrei-

ra - foi o herói da Espanha na Copa Davis -, Fer-
rero não se furtou em entrar na polêmica em tomo
de Wimbledon. Deixou em dúvida sua presença,
como já fizeram Guga e Marat Safin, por discor-
dar do critério de definição dos cabeças-de-chave.
"Eu 

quero jogar em Wimbledon, mas depende do
que decidirem sobre os cabeças-de-chave."

Guga - O brasileiro está na na Europa,
preparando-se para tentar o terceiro título em
Roland Garros, a partir do dia 28. Mas ama-
nhã ele é a estrela do programa Perfis, da ES-
PN Internacional, às 19h. Na entrevista, Gu-
ga, bem ao seu estilo, fala de sua vida, da fa-
mflia, do tênis. O momento mais dramático é
quando lembra da morte prematura do pai."Acho 

que foi a maior perda da minha vida.
Não perdi somente a figura paterna, aquela
coisa importante, mas perdi um grande com-
panheiro. Sempre que lembro dele, ele estava
fazendo esportes, cantando, sorrindo, coisas
que são muito boas para mim".

Gustavo revela como consegue vencer o stress
da longa temporada do tênis. É no surfe: "E 

pegan-
do onda que eu esqueço o Sampras, o Agassi, o
Safin. Eu vou para outro mundo".

"Foi muito bom começar esta
fase com vitória, mas em uma
competição equilibrada como
esta não significa tanta coisa. O
Fluminense tem condições de
nos vencer em qualquer partida
e na próxima virão ainda mais
dispostos", acredita o principal
jogador alvinegro.

Já no Fluminense a ordem é
buscar a reabilitação a qualquer
preço. 

"Não 
podemos repetir os

mesmos erros da última partida,
quando paramos de jogar coleti-
vãmente e perdemos o controle
do jogo. A grande arma do Flu-
minense na boa campanha da pri-
meira fase foi o conjunto. Portan-
to, para vencer o Botafogo e em-
patar a série temos que manter a
regularidade e jogar em equipe.

Vasco - Já para o Vasco, a par-
tida de hoje contra o Bauru tem
um significado especial. "Nossa
meta, agora, é vencer os dois pró-
ximos jogos em casa e definir o
playoff. Para vencer, teremos que
manter a tranqüilidade e a defesa
forte", garantiu o ala Rogério.

Bate-bola literário

Futebol pisa gramado da

Bienal com lançamentos

para todos os fanáticos
O esporte, especialmente o futebol, tam-

bém estará presente na 10a Bienal do Livro.
Pelo menos quatro editoras vão bater bola
nos stands do Riocentro, onde se realiza o
evento, de hoje ao dia 27.

A Editora Gryphus é a que oferece o
maior cardápio: cinco livros, entre lança-
mentos e relançamentos. Hoje, por exemplo,
três autores pisam no gramado: o jornalista
André Ribeiro, com Te/ê, um Fio de Espe-
rança, em que conta a história do ex-jogador
e técnico; o inglês Aidan Hamilton, com Um
jogo inteiramente diferente, que conta a in-
fluência do futebol britânico no Brasil; e Hé-
lio Ricardo, com Mauro Capitão Galvão,
biografia do atual jogador do Grêmio, que
passou por Botafogo e Vasco.

Amanhã a Gryphus volta a campo para
apresentar Divino - A Vida e a Arte de Ade-
mir da Guia, de Kleber Mazziero de Souza,
maestro por profissão, que conta a trajetória
de um dos maiores virtuoses da história do
futebol brasileiro, condutor da famosa Acad-
erma do Palmeiras dos anos 60 e 70. No dia
26, será a vez de Nílton Santos, a Enciclopé-

dia do Futebol, autografar Minha Bola Mi-
nlia Vida, sua autobiografia. Leni Gonçal-
ves, da Gryphus, ressalta que a literatura so-
bre esporte, especialmente futebol, "tem ex-
celente retomo no lançamento e vendagem
fluente nos primeiros meses".

A Relume-Dumará estará promovendo
Cidade Sportiva, que conta a introdução dos
esportes no Rio de Janeiro no comecinho do
século. A Mauad relança O Jogo Bruto das
Copas do Mundo, de Teixeira Heizer, que nar-
ra a trajetória do torneio até 1998. A Nova
Fronteira apresenta Fiitebolnuinia, de Leonar-
do Affonso de Miranda Pereira, uma das mais
completas obras de pesquisa sobre o futebol e
os seus bastidores até a implantação do profis-
sionalismo, em 1933.

Também na Bienal, às 19h de hoje, haverá
linha de passe no Café Literário, entre os es-
critores João Ubaldo e João Roberto Torero e
o técnico tetracampeão mundial em 1994,
Carlos Alberto Parreira.

Longe da Bienal, mas dentro do tema, a Ofi-
cina do Livro lança na próxima segunda-feira
Futebol - Dos Alicerces ao Telhado, do técnico
Paulo Emílio, que conquistou, entre outros, o
Estadual de 1975 dirigindo a Máquina tricolor
de Rivelino. Será a partir das 19h na sede do Ti-
juca Tênis Clube, à Rua Conde de Bonfim, 451,
na Tijuca, Zona Norte do Rio.

MOTOVELOC IDADE £
Líderes do Mundial se

dão mal em Le Mans
O italiano Valentino Rossi e o japonês1'1
Daijiro Katoh, ambos da Honda e !:
líderes das categorias 500 e 250 !
cilindradas, respectivamente, não >'
comprovaram o favoritismo nos
treinos de ontem, em Le Mans, na -'ò
França, local da etapa de domingo do «|
Mundial de Motovelocidade. O
australiano Garry McCoy, 500cc
(Yamaha), e o italiano Marco "i
Melandri, 250cc (Aprilia), marcaram 1,1
os melhores tempos. Na 125cc, o
melhor foi o japonês Youichi Ui (Derbi)j J

<•1
FÓRMULA 1
Diretor da BAR propõe
fim do GP no Brasil
O diretor da escuderia BAR, Craig
Pollock, sugeriu, ontem, em Londres,
que o Grande Prêmio do Brasil de
Fórmula 1 seja substituído por uma
corrida no circuito que está sendo
construído em Moscou, na Rússia.
"Esta mudança poderia abrir espaços
para novos patrocinadores na
Fórmula 1", justificou.

ESPORTE NA TV

GLOBO
12h50 Globo Esporte
BANDEIRANTES
12h Esporte Total
REDE TV!
13h30 TV Esporte
REC0RD
12h Boletim Rio Bom de Bola
CNT
18h30 Fusão - Esportes Radicais
SPORTV
8h30 Masters Hamburgo - Semifinal
14h50 Nacional Masculino de Basquete -

Botafogo x Fluminense - ao vivo
17h Liga Mundial - Alemanha x Brasil
19h10 Nacional Masculino de Basquete -

Vasco x Baurú - ao vivo
ESPN BRASIL
7h15 Sportscenter
9h15 Futebol no Mundo
15h Futebol - Campeonato Paulista - Sé-

rie A-2 - Etti Jundiai x América
18h Linha de Passe Especial - as finais

em São Paulo e no Rio
22h30 Bola da Vez - Leila, a musa do vôlei
ESPN INTERNACIONAL
7h Sportscenter
13h30 Gol ESPN Football Extra
16h25 Futebol - Campeonato Espanhol -

Alaves x Barcelona) - ao vivo
19h30 Basquete - Playoffs NBA - LA La-

kers x San Antonio - ao vivo
Oh Sportscenter
PSN
9h30 Tênis - Aberto de Roma - ao vivo
15h Futebol - Campeonato Francês -

Metz x Bordeaux - ao vivo
17h30 Futebol - Campeonato Italiano -

Milan x Fiorentina - ao vivo
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jCBF 
proíbe 

uso de 
ponto 

eletrônico

¦ Novidade introduzida por Luxemburgo recebe

veto até que a Fifa se pronuncie sobre o tema

Agôncla Lance

TÚLIO BRANDÃO E
JORG&HENRIQUE CORDEIRO

. RJOE SÃO PAULO - Mal entrou, o pon-
tõeldtrônico já saiu do ar no futebol brasilei-
ro, Utilizado para que o técnico Wanderley
Luxemburgo pudesse se comunicar com o
meia Ricardinho e o goleiro Maurício em al-
guns jogos recentes do Corinthians, o apare-
ftib' causou tanta polêmica no país que a
GBF interveio no assunto. Proibiu preventi-
rameríte o equipamento em campos nacio-
rfíriií ate que a Fifa se pronuncie a respeito.

Namesma freqüência da entidade brasi-
lètrà,- ít diretoria do Santos está planejando
dpelar'ao Tribunal Desportivo da Federação
Paulista contra o resultado da semifinal do
fcartipeonato Paulista, em que o Corinthians,
Ugaàrno ponto eletrônico, venceu por 2 a 1.
"Os-corintianos falam que não, mas sabem
íjüé há iim problema com ponto eletrônico.
Sé pensassem ao contrário, teriam utilizado
(Aíribêm' no jogo de quinta, contra o Atléti-
&-PR, ()ela Copa do Brasil."
-'Na Ocasião, Wanderley disse não ter
iNiidb o equipamento para se prevenir da
repercussão do assunto, já que o assunto
ctímeçaVa a ser investigado pela imprensa.
Mesmo assim, saiu em defesa da sua no-
vidadé.' "Antes de utilizarmos, consulta-
fíioli um médico para atestar a segurança
do equipamento em jogo, e advogados,
íftie não encontraram qualquer impedi-
rllefitò no regulamento da Fifa." Ontem, o
treinador lamentou ao saber da proibição.
*É importante inovar e o ponto eletrônico
ifào atrapalha em nada o jogo e muito me-
rios' os jogadores. Mas vamos respeitar."

Fora do alcance do Parque São Joige, o
ex-árbitro José Roberto Wright não vê qual-
quer problema legal na utilização do ponto
elétrônico em jogos de futebol. "Não existe
inlpediriiento. A regra é omissa nesse caso.
A justificativa de que o ponto não está na lis-
ta de equipamentos não procede. Luva, joe-
Ihéira e cotoveleira também não figuram
nfeSsa relação. E todo goleiro usa." Por outro
lãdo, Wright vê um problema muito maior
que uma simples multa para quem utiliza o

ponto. 
"Encontraram mais uma forma de

cercear a criatividade e a espontaneidade do
futebol brasileiro. As boas intenções passam
a ser proibidas na beira do campo."

Quem testou no ouvido esquerdo elo-
giou, mas com ressalvas suficientes para co-
locar a eficácia da nova tecnologia em jogo,"Pode ser até bom por um lado, porque
aproxima o técnico do jogador. Mas ganha-
mos dez jogos sem isso. Sinceramente, não
vejo muita diferença", opina o goleiro Mau-
rício. Ricardinho se preocupou com prová-
veis contusões. "Na hora do gol. tirei o pon-
to porque fiquei com medo. Se alguém pula
em mim, poderia me machucar."

O receio de Ricardinho não procede
tanto, segundo médicos especialistas em
ouvido. "Uma bolada violenta pode até es-
tragar o aparelho, mas sem o aparelho po-
de causar dano pior, como a ruptura da
membrana do tímpano. Aparelhos de ouvi-
do podem servir como escudos protetores
para essa membrana", garante o otorrino
Hélio Hungria. "Mas se for uma pancada
muito violenta, pode danificar o nervo au-
ditivo. Com ou sem aparelho no ouvido."

Ricardinho também questionou o alcance
do ponto eletrônico. "Às vezes, a gente não
escuta direito o que o técnico quer", recla-
mou. Segundo Wanderley dos Santos, geren-
te nacional da Oticon/Telex, empresa que dis-
tribui equipamentos como o utilizado por Ri-
cardinho em estúdios de televisão cariocas, o
meia corintiano teria escutado as ordens de
Luxemburgo se tivesse a até lOOm de distân-
cia. "O mais caro (USS 6 mil, com taxas de
importação incluídas) tem esse enorme al-
cance." Considerando as medidas oficiais de
um campo (lOOm x 75m). Ricardinho pode-
ria estar em campo distante até 133m e. por-
tanto, fora do alcance do treinador.

Quem prefere ficar sempre longe de
tantas ordens eletrônicas é o atacante
Edilson, antigo desafeto de Luxemburgo.
"Isso é coisa de mundo da fantasia. Nun-
ca imaginei um negócio desses no futebol.
Ponto é coisa de cantor, jogador não pre-
cisa desses retornos", diz, completando,
irônico: "Ainda mais do Wanderley."

Maurício (C) e Ricardinho (D) usaram ponto eletrônico contra o Santos

Lori Sandri já

1 está deixando

o Botafogo-SP

Não é só o Guarani que anda atrás do
treinador do Botafogo de Ribeirão Pre-
to, Lori Sandri, para reforçar a equipe
no segundo semestre de 2001. Muitas
equipes de prestígio nacional já anda-
ram sondando o técnico do finalista do
Campeonato Paulista. Entre os rumores
que tomam conta de Ribeirão Preto está
a possível transferência do treinador pa-
ra o Internacional de Porto Alegre.

O boato aumentou ainda mais quan-
do o treinador viajou para a capital gaú-
cha para receber um prêmio. Na come-
moração, muitas pessoas flagraram o
treinador conversando com dirigentes
do Inter. "Isso é tudo conversa. O Bota-
fogo está crescendo e só penso na final
do Paulista", despistou Lori Sandri.

Em Ribeirão Preto, os cambistas es-
tão agindo livremente. Os ingressos pa-
ra a partida de amanhã estão esgotados
desde quarta-feira.

Fifa adia Mundial de Clubes

Falência da ISL faz

entidade programar
nova edição para 2003

ZURIQUE, SUÍÇA - A Fifa anun-
ciou, ontem, que vai adiar a realização
do Campeonato Mundial Interclubes,
que começaria no final do mês de julho,
na Espanha. A competição deverá ser
disputada somente em 2003. A decisão
da Fifa foi causada pela falência da 1S-
MM. que tem como subsidiária a ISL,
empresa de marketing que detinha os di-
reitos de comercialização do Mundial.

Além disso, a entidade máxima
do futebol mundial alegou proble-
mas econômicos nos países de mui-
tos clubes e dificuldades com o ca-
lendário para uma disputa envol-
vendo 12 equipes. "O mercado co-
mercial atual está considerável-
mente abalado pelos problemas da
ISL/ISMM. Isto deixou a Traffic,
parceira de marketing da Fifa para
o evento, sem condições de vender
a competição para patrocinadores e
televisões", disse o comunicado da
entidade, assinado pelo presidente
Joseph Blatter.

Palmeiras - O torneio, disputado
pela primeira vez em janeiro de 2000
no Brasil e vencido pelo Corinthians,
é disputado pelos campeões das seis
federações continentais da Fifa e o
campeão do país-sede, neste caso o La
Coruna. A entidade não se pronunciou
sobre os critérios de seleção dos parti-
cipantes para a competição em 2003.
O Palmeiras, que seria o único repre-
sentante brasileiro na competição, la-
mentou a decisão, mas divulgou um
comunicado através de sua assessoria
de imprensa, acreditando que estará
na competição em 2003.
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FFifa adia Mundial de Clubes

Falencia da ISL faz c''sso' a ent^ade maxima Palmeiras - O torneio, disputado
do futebol mundial alegou proble- pela primeira vez em janeiro de 2000

entidade programar inas economicos nos paises de mui- no Brasil e vencido pelo Corinthians,
nnvn fHirnn nnra 900^ tos e dificuldades com o ca- e disputado pelos campeoes das seis
IlUVrt CUl^dU |J lendario para uma disputa envoi- federates continentais da Fifa e o

ZURIQUE, SUIQA - A Fifa anun- vendo 12 equipes. "O mercado co- campeiio do pai's-sede, neste caso o La
ciou, ontem, que vai adiar a realiza?ao mercial atual esta consideravel- Coruiia. A entidade nao se pronunciou
do Campeonato Mundial Interclubes, mente abalado pelos problemas da sobre os criterios de sele?ao dos parti-
que come^aria no final do mes de julho, ISL/ISMM. Isto deixou a Traffic, cipantes para a competi^ao em 2003.
na Espanha. A competiyfio devera ser parceira de marketing da Fifa para O Palmeiras, que seria o unico repre-
disputada somente em 2003. A decisao o evento, sem condi^oes de vender sentante brasileiro na competi^ao, la-
da Fifa foi causada pela falencia da IS- a competi^iio para patrocinadores mentou a decisao, mas divulgou um
MM. que tem como subsidiaria a ISL, televisoes", disse o comunicado da comunicado atraves de sua assessoria
empresa de marketing que detinha os di- entidade, assinado pelo presidente de imprensa, acreditando que estara
reitos de comerciahzaijao do Mundial. Joseph Blatter. na competi9ao em 2003.
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GBF 
proíbe 

uso de 
ponto 

eletrônico

¦ Novidade introduzida por Luxemburgo recebe

veto até que a Fifa se pronuncie sobre o tema

Roproduçâo/TV Globo

TÚLIO BRANDÃO E
JORGE HENRIQUE CORDEIRO

• RIO E SÃO PAULO - Mal entrou, o pon-
to eletrônico já saiu do ar no futebol brasilei-
rõ. Utilizado para que o técnico Wanderley
Luxemburgo pudesse se comunicar com o
meia Ric;irdinho e o goleiro Maurício em al-
guns jogos recentes do Corinthians, o apare-
lho causou tanta polêmica no país que a
CBF interveio no assunto. Proibiu preventi-
vãmente o equipamento em campos nacio-
nais até que a Fifa se pronuncie a respeito.

" Na mesma freqüência da entidade brasi-
leira, a diretoria do Santos está planejando
apelar ao Tribunal Desportivo da Federação
Paulista contra o resultado da semifinal do
Campeonato Paulista, em que o Corinthians,
ml no ponto eletrônico, venceu por 2 a 1.
"Os corintianos falam que não, mas sabem
que há um problema com ponto eletrônico.
Se'pensassem ao contrárioi teriam utilizado
também no jogo de quinta, contra o Atléti-
co-PR, pela Copa do Brasil."
r'Na ocasião, Wanderley disse não ter

usado o equipamento para se prevenir da
repercussão do assunto, já que o assunto
começava a ser investigado pela imprensa.
Mesmo assim, saiu em defesa da sua no-
\idade. "Antes de utilizarmos, consulta-
mos um médico para atestar a segurança
do. equipamento em jogo, e advogados,
que não encontraram qualquer impedi-
mento no regulamento da Fifa." Ontem, o
treinador lamentou ao saber da proibição."É importante inovar e o ponto eletrônico
não atrapalha em nada o jogo e muito me-
nos os jogadores. Mas vamos respeitar."

Fora do alcance do Parque São Jorge, o
ex-árbitro José Roberto Wright não vê qual-
quer problema legal na utilização do ponto
eletrônico em jogos de futebol. "Não existe
impedimento. A regra é omissa nesse caso.
A justificativa de que o ponto não está na lis-
ta de equipamentos não procede. Luva, joe-
lheira e cotoveleira também não figuram
nessa relação. E todo goleiro usa." Por outro
lado, Wright vê uni problema muito maior
que uma simples multa para quem utiliza o

ponto. 
"Encontraram mais uma forma de

cercear a criatividade e a espontaneidade do
futebol brasileiro. As boas intenções passam
a ser proibidas na beira do campo."

Quem testou no ouvido esquerdo elo-
giou, mas com ressalvas suficientes pira co-
locar a eficácia da nova tecnologia em jogo."Pode ser até bom por um lado, porque
aproxima o técnico do jogador. Mas ganha-
mos dez jogos sem isso. Sinceramente, não
vejo muita diferença", opina o goleiro Mau-
rício. Ricardinho se preocupou com prová-
veis contusões. "Na hora do gol, tirei o pon-
to porque fiquei com medo. Se alguém pula
em mini. poderia me machucar."

O receio de Ricardinho não procede
tanto, segundo médicos especialistas em
ouvido. "Uma bolada violenta pode até es-
tragar o aparelho, mas sem o aparelho po-
de causar dano pior, como a ruptura da
membrana do tímpano. Aparelhos de ouvi-
do podem servir como escudos protetores
para essa membrana", garante o otorrino
Hélio Hungria. "Mas se for uma pancada
muito violenta, pode danificar o nervo au-
ditivo. Com ou sem aparelho no ouvido."

Ricardinho também questionou o alcance
do ponto eletrônico. "Às vezes, a gente não
escuta direito o que o técnico quer", recla-
mou. Segundo Wanderley dos Santos, geren-
te nacional da Oticon/Telex, empresa que dis-
tribui equipamentos como o utilizado por Ri-
cardinho em estúdios de televisão cariocas, o
meia corintiano teria escutado as ordens de
Luxemburgo se tivesse a até lOOm de distân-
cia. "O mais caro (US$ 6 mil, com taxas de
importação incluídas) tem esse enorme al-
cance." Considerando as medidas oficiais de
um campo (lOOm x 75m), Ricardinho pode-
ria estar em campo distante até 133m e, por-
tanto, fora do alcance do treinador.

Quem prefere ficar sempre longe de
tantas ordens eletrônicas é o atacante
Edilson, antigo desafeto de Luxemburgo.
"Isso é coisa de mundo da fantasia. Nun-
ca imaginei um negócio desses no futebol.
Ponto é coisa de cantor, jogador não pre-
cisa desses retornos", diz, completando,
irônico: "Ainda mais do Wanderley."

jW

Luxemburgo (D) usa o rádio puni dar instruções a Ricardinho e Maurício

Lori Sandri já

está deixando

o Botafogo-SP

Não é só o Guarani que anda atrás do
treinador do Botafogo de Ribeirão Pre-
to, Lori Sandri, para reforçar a equipe
no segundo semestre de 2001. Muitas
equipes de prestígio nacional já anda-
ram sondando o técnico do finalista do
Campeonato Paulista. Entre os rumores
que tomam conta de Ribeirão Preto está
a possível transferência do treinador pa-
ra o Internacional de Porto Alegre.

O boato aumentou ainda mais quan-
do o treinador viajou para a capital gaú-
cha para receber um prêmio. Na come-
moração, muitas pessoas flagraram o
treinador conversando com dirigentes
do lnter. "Isso é tudo conversa. O Bota-
fogo esta crescendo e só penso na final
do Paulista", despistou Lori Sandri.

Em Ribeirão Preto, os cambistas es-
tão agindo livremente. Os ingressos pa-
ra a partida de amanhã estão esgotados
desde quarta-feira.

Fifa adia Mundial de Clubes

Falência da ISL faz

entidade programar
nova edição para 2003

ZURIQUE, SUÍÇA - A Fifa anun-
ciou, ontem, que vai adiar a realização
do Campeonato Mundial Interclubes,
que começaria no final do mês de julho,
na Espanha. A competição deverá ser
disputada somente em 2003. A decisão
da Fifa foi causada pela falência da IS-
MM, que tem como subsidiária a ISL,
empresa de marketing que detinha os di-
reitos de comercialização do Mundial.

Além disso, a entidade máxima
do futebol mundial alegou proble-
mas econômicos nos países de mui-
tos clubes e dificuldades com o ca-
lendário para uma disputa envol-
vendo 12 equipes. "O mercado co-
mercial atual está considerável-
mente abalado pelos problemas da
ISL/ISMM. Isto deixou a Traffic,
parceira de marketing da Fifa para
o evento, sem condições de vender
a competição para patrocinadores e
televisões", disse o comunicado da
entidade, assinado pelo presidente
Joseph Blatter.

Palmeiras - O torneio, disputado
pela primeira vez em janeiro de 2000
no Brasil e vencido pelo Corinthians,
é disputado pelos campeões das seis
federações continentais da Fifa e o
campeão do país-sede, neste caso o La
Coruna. A entidade não se pronunciou
sobre os critérios de seleção dos parti-
cipantes para a competição em 2003.
O Palmeiras, que seria o único repre-
sentante brasileiro na competição, la-
mentou a decisão, mas divulgou um
comunicado através de sua assessoria
de imprensa, acreditando que estará
na competição cm 2003.
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Fifa adia Mundial de Clubes

Falencia da ISL faz ^lem disso, a fntidade maxima Palmeiras - O torneio, disputado
do futebol mundial alegou proble- pela pnmeira vez em Janeiro de 2000

entidade programar mas economicos nos paises de mui- no Brasil e vencido pelo Corinthians,
nnvn fHinan mm 900^ tos c'ubes e dificuldades com o ca- e disputado pelos campeoes das seis

s r lendario 
para uma disputa envoi- federates continentais da Fifa e o

ZURIQUE, SU1QA - A Fifa anun- vendo 12 equipes. "O mercado co- campeao do pai's-sede, neste caso o La
ciou, ontem, que vai adiar a realiza^ao mercial atual esta consideravel- Coruiia. A entidade nao se pronunciou
do Campeonato Mundial Interclubes, mente abalado pelos problemas da sobre os criterios de sele^ao dos parti-
que come^aria no final do tries de julho, ISL/ISMM. Isto deixou a Traffic, cipantes para a conipeti^ao em 2003.
na Espanha. A competi?a| devera ser parceira de marketing da Fifa para O Palmeiras, que seria o unico repre-
disputada somente em 2003. A decisao o evento, semi condi^oes de vender sentante brasileiro na competi^iio, la-
da Fifa foi causada pela falencia da IS- a competigao para patrocinadores mentou a decisao, mas divulgou um
MM, que tem como subsidiaria a ISL, televisoes", disse o comunicado da comunicado atraves de sua assessoria
empresa de marketing que detinha os di- entidade, assinado pelo presidente de imprensa, acreditando que estara
reitos de comercializa^ao do Mundial. Joseph Blatter. na competi^ao cm 2003.
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Brasil só terá eliminados no 
Japão

¦Leão fica mesmo sem medalhões para
a disputa da Copa das Confederações

O técnico Leão ficou com a
palavra final. Mesmo com a re-
percussão negativa da lista dos
35 pré-convocados para a Copa
das Confederações, o que mere-
ceu críticas até do presidente da
CBF, Ricardo Teixeira, o treina-
dor confirmou na delegação que
viaja amanhã para o Japão os
nomes de 22 jogadores da rela-
ção inicial - a novidade é o
apoiador Vágner, do Celta de
Vigo. O atacante Leandro, da
Fiorentina, foi chamado no final
da tarde para o lugar de Elber,
que mesmo estando em ativida-
de foi dispensado, por solicita-
ção do departamento médico do
Bayern Munique, sob a alega-
ção de que o jogador precisa se
recuperar de uma artroscopia
feita no joelho em abril.

"Acho 
que a divulgação dessa

lista põe fim às dúvidas que lo-
ram criadas nos últimos dias",
disse Leão, reagindo às especula-
ções de que seria obrigado a alte-
rar a relação dos 35 nomes envia-
da no dia 10 de maio à Fifa. Na
época, Leão já garantira que esta-
va sem alternativa. "A CBF fez
um acordo com os clubes que
participam das finais dos Esta-
duais, da Copa do Brasil e da Li-
bertadores. Portanto, não posso
chamar nenhum jogador desses
clubes", disse.

O técnico também não pôde
convocar os estrangeiros da ltá-
lia e da Espanha. Em troca, obte-
ve do presidente Ricardo Teixei-
ra. que está na Europa, a promes-
sa de que conseguirá a liberação
de Cafu, Rivaldo e Roberto Car-
los 15 dias antes do jogo contra o
Uruguai, dia Io de julho, em

Montevidéu, pelas Eliminató-
rias da Copa do Mundo de 2002.
"O 

presidente está conversando
com os dirigentes de clubes eu-
ropeus. Espero que consiga con-
vencê-los a liberar os jogadores
nesse prazo", disse.

Mesmo sem a Seleção de seu
desejo, que deverá entrar em
campo somente nos jogos das
Eliminatórias e da Copa América
(em julho, na Colômbia), Leão
deixou claro que a Copa das
Confederações ganhou uma di-
mensão maior depois que o Bra-
sil perdeu o primeiro lugar no
ranking mundial. "Vai ser a
oportunidade para recuperar o
prestígio e o primeiro lugar no
inundo", disse.

Leão só não quis prever se a
Copa das Confederações, onde o
Brasil enfrentará na primeira fa-
se Camarões (31 de maio), Ca-
nadá (2 de junho) e Japão (4 de
junho), poderá custar seu empre-
go caso a Seleção fracasse. "Sou

uma pessoa otimista e dessa for-
ma viajarei para o Japão. Até
porque a Seleção Brasileira que
vai disputar a Copa das Confe-
derações tem qualidade, não é
fraca como muitos pensam".

O técnico aproveitou para fa-
zer coro às declarações de Antô-
nio Lopes, garantindo que não
existe discordância alguma entre
os dois. O coordenador técnico
desmentiu que interfira na convo-
cação ou nas substituições fitas
durante os jogos. Ao contrário,
como garantiu Leão, eles estão
em perfeita sintonia. "Quando eu
falei no Vágner, o Lopes pronta-
mente disse que também pensara
no jogador"', disse Leão.

Exame antidoping

de Brurn dá 
positivo

O presidente da Comissão de
Controle de Doping da CBF, Ta-
nus Nagem Jorge, anunciou, on-
tem, que o exame antidoping
realizado pelo meia Roberto
Bruin. do Fluminense, após a
derrota de I a 0 para o Grêmio,
no dia 2 de maio. pela Copa do
Brasil, em Porto Alegre, acusou
a presença do metabólito Cios-
tebol, que é uma substância ana-
bolizante. Com o anúncio, Ro-
berto Brum está preventivamen-
te suspenso por 29 dias, até que
seja julgado pela comissão Dis-
ciplinar do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD).

De acordo com os médicos
do Fluminense, Roberto Brum
teria sido traído por uma poma-
da que sua mulher usa para

João Corqueira & •

i.:.» mk. I pdHHB fef

combater fissuras nos seios. A
pomada é a mesma que foi uti-
lizada pelo lateral-esquerdo
Rubens, do Paysandu, no ano
passado. O jogador do time pa-
raense se medicou com a po-
tnada que era utilizada pela sua
esposa para combater uma in-
flamação vaginal.

Se for condenado pela porta-
ria 531-85 do Ministério da Edu-
cação (MEC), Brum poderá ficar
afastado dos gramados de 120 a
360 dias. O Clostebol é um este-
róide anabolizante sintético, en-
contrado no mercado em forma
de acetato, associado ao antibió-
tico Neomicina. Os esteróides
anabolizantes são usados para
aumentar a força e a massa mus-
cular em atletas e fisiculturistas.

Leão negou discordância com Antônio Lopes e não teme fracasso na Copa das Confederações

Os convocados

Goleiros
Dida Milan
Fábio Costa Santos
Carlos Germano Portuguesa
Laterais

Zé Maria Peruggia
Evanílson .' Borussia Dortmund
César São Caetano
Léo Santos
Zagueiros
Lúcio Bayer Leverkusen
Edmílson Lyon
Caçapa Lyon
César Rennes

Meias
Vampeta Paris SG
Zé Roberto Bayer Leverkusen
Leomar Sport
Fábio Rochemback Inter-RS
Ramon Fluminense
Júlio Baptista São Paulo
Robert Santos
Vágner Celta
Atacantes

Leandro Fiorentina
Anderson Lyon
Magno Alves Fluminense
Washington Ponte Preta

Seleção adia casamento

Magno Alves e Daniele já
estavam com tudo pronto

para o dia Io de junho
O atacante Magno Alves comemorou sua pri-

meira convocação para a Seleção em família. A
festa só não foi completa porque o casamento do
jogador, marcado para o próximo dia Io, será adia-
do para depois da Copa das Confederações. A noi-
va Daniele, que já tem um filho com o jogador,
Magno Alves Júnior, de 5 meses, não se importou
com os transtornos e promete resolver tudo em
poucos dias. "Já estava tudo preparado. Meu vesti-
do está pronto, assim como a roupa dele. Mas o im-
portante agora é a carreira do Magno", disse Da-
niele, acreditando que se casará ainda em junho:"Pode até ser em um dia de semana qualquer".

Magno Alves, por sua vez, disse que os trans-
tornos com o casamento serão resolvidos. "A

Daniele estava cuidando de tudo e vai ter um

pouco de trabalho, mas confio nela". Sobre a
convocação, o atacante disse que vai se esforçar
para conquistar a vaga de titular. "Só depende do
meu trabalho", disse ele.

Para Magno Alves, a convocação servirá tam-
bém para ele realizar sua primeira viagem ao ex-
terior. "A viagem daqui ao Japão de avião dura o
mesmo tempo que do Rio para Aporá (cidade
natal de Magno Alves, a 180 km de Salvador),
de ônibus. São 28 horas. A vantagem é que ago-
ra o serviço de bordo será melhor. No ônibus, já
dormi no corredor", lembrou.

Magno Alves também consolou seus cole-
gas Marcão e Fabinho, que ficaram de fora da
lista definitiva. "Disse 

que eles terão outras
oportunidades", explicou ele, garantindo que
confiava na convocação. "Pelos nomes que es-
tavam na primeira lista e pelas características
de cada jogador, eu estava disputando a vaga
com o Deivid, do Santos. O bom Campeonato
Brasileiro do ano passado ajudou".

Espanha

investiga

brasileiros

ANELISE INFANTE 1
Correspondente ,,

MADRI - As mansões, carros
de luxo e relógios de ouro podem
dar sérias dores de cabeça aos jpga-
dores de futebol. Tanto dinheiro le-
vantou suspeitas no Ministério da
Fazenda da Espanha, que decidiu
fazer uma operação malha fina nos
atletas mais bem pagos do país. Q
leão do imposto de renda espanhol
quer investigar as contas dos joga*
dores de futebol e, para dar exem-
pio, intimou os donos dos maiores
salários do Campeonato. Nesta lis-
ta seleta estão Rivaldo e Roberto
Carlos, que juntos ganham mais de
USS 10 milhões por ano, livres de
impostos. Os dois terão que depor
na justiça no mês que vem.

O Ministério da Fazenda já in-
vestígou os clubes ano passado e
agora está atrás dos jogadores. To-
dos terão as declarações de renda
revisadas, começando pelos esr
trangeiros, porque são os que
mais ganham e são mais suspeitos
de evasão fiscal através de empre-
sas fora do país. Rivaldo, Roberto
Carlos e o português Figo foram
intimados a apresentarem todas as
faturas, contracheques e declara-
ções de renda na Espanha e no ex-
terior entre 1996 e 1999.

O ministério suspeita da forr
ma como os atletas recebem di-
nheiro e dos contratos de ima-
gem. Alguns clubes pagam atra-
vés de empresas em lugar de di-
retamente ao jogador. O Barcelo-
na, por exemplo, paga uma parte,
dos salários através da televisão
local da Catalunha TV3, como se
fosse dinheiro da emissora patro-
cinadora e não do clube.

Prisão - Enganar o leão do;
imposto de renda na Europa sig-;
nifica processo e cadeia. Quem
viveu este susto foi Zico na época^
em que estava na Udinese, cujas;
contas não coincidiam com a de-!
claração de renda. Zico teve quei
sair às pressas da Itália sob o ris-;
co de ser preso. Para evitar uma
surpresa dessas o lateral Roberto
Carlos já acionou seus advoga-;
dos. " Eu tenho tudo em dia, não
devo nada a ninguém. Tanto no;
Brasil como aqui está tudo certi-1
nho e meu nome está limpo.;
Quando fui à CPI da Nike me|
perguntaram sobre minha decla-'
ração de renda e mostrei o papel
da receita federal para o deputado;
provando que está tudo em dia." !

Já Rivaldo afirmou que está;
tranqüilo e considera normal ser;
investigado pelo Ministério da Fa-;
zenda da Espanha.

Placar JB

FUTEBOL
Campeonato Português
Boavista 3x0 Aves.

Com a vitória, o Boavista conquistou, com
uma rodada de antecipação, o titulo do tor-
neio. É a primeira vez desde 1946, quando
o Beienenses sagrou-se campeão, que um
clube tora do trio Sportlng, Porto e Benfíca
conquista o Campeonato Português.
Campeonato Alemão
Hamburgo x Bayern Munique; Werder Bre-
men x Hansa Rostock; Borussia Dortmund
x Cologne; Schalke 04 x Untertiaching; Ein-
tracht Frankfurt x VfB Stuttgart; SC Frei-
burg x VfL Wolfsburg; Bayer Leverkusen x
VfL Bochum; Kaiserslautem x Hertha Ber-
lin; TSV1860 Munlch x Energie Cottbus.

Essa é a última rodada da competição. 0
Bayem Munique será campeão com um
empate diante do Hamburgo. 0 Schalke 04
vence o campeonato em caso de vitória so-
bre o Unterhachlng e derrota do Bayem. 0
Schalke 04 está três pontos atrás do Bay-
em, mas com melhor saldo de gois. Se for
campeão, será a primeira vez em 43 anos.
Copa do Mundo de 2002
Eliminatórias asiáticas
Grupo 5:
Siria 3x3 Omán.
Grupo 8:
Emirados Árabes 3x2 Yemen.

Emirados Árabes classificado para a fa-
se final, com dez seleções, divididas em
dois grupos de cinco. As duas primeiras
colocadas estarão na Copa de 2002. A
terceira colocada disputa repescagem
contra uma seleção da Europa.

Campeonato Paulista
Série A-2
Etti Jundial x América (15h); Nacional x
São Carlense (15h).
Campeonato Catarinense
Qjadrangular (semifinal)
Tubarão x Criciúma (16h).
Campeonato Goiano
Fase B
Vila Nova x Anapolina (16h); Goiás x Real
Clube (16h); Santa Helena x Gr. Inhumen-
se (16h).
Campeonato Capixaba
Quadrangular final
Estrela x Cachoeira (16h); Serra x Ale-
grense (16h).
Campeonato Paraense
2a fase, 2o turno
Castanhal x São Raimundo (16h).
Campeonato Alagoano
Returno
CSA x Murici (15h15); Corlnthians x Ml-
guelense (15h15); CRB x Capela (15h15).
Campeonato Maranhense
1o turno
Tocantins x Expressinho (15h40); Impe-
ratriz x Santa Inês (17h); Viana x Sampaio
(16h).
Campeonato Piauiense
T turno
Rlver x Oelras.
Campeonato Mato-grossense
1o turno
Dom Bosco x Sorriso (15h).
Campeonato Amazonense
1°turno
América x Nacional.

Campeonato Tocantínense
1'fase
Palmas x Interporto (20h).
Campeonato Roralmense
1o turno
Náutico x São Raimundo (16h30); Rio Ne-
gro x Progresso (18h30).
Campeonato Acreano
1o turno
ADESG x Independência.
Copa do Brasil
Estatísticas
Maior renda: R$ 242.114, (Corinthians
3x1 Goiânia)
Maior público pagante: 30.867 (Atléti-
co/MG 2x2 Goiás)
Menor renda: R$ 1.610,00 (Rio Bran-
co/AC 1x0 Guajará)
Menor público: 322 (Rio Branco/AC 1x0
Guajará)
Artilheiros
7 gois Washington (Ponte Preta)
6 gois França (São Paulo)
5 gois Luís Fabiano (São Paulo) e Ri-
cardo Oliveira (Portuguesa)
Quartas-de-finai, jogos de volta
Quarta-feira: Flamengo x Coritiba-PR (2 x
3 no 1° jogo), São Paulo x Grêmio (1x2),
Ponte Preta x Fortaleza (0x1), Atlético-PR
x Corinthians (0x0)

HANDEBOL
Copa do Brasil Feminina
(São Gonçalo-RJ, Feminino)
Qüarta-feira: Osasco/Fito/Unlcel 14 x 19
Mesc/São Bernardo, Iglu/Jundiat 35 x 18
Vasco, Guaru/Super Água 30 x 20 Meto-

dista/Unlmed ABC/Santo André, MauáAJ-
niverso39x 12 Fluminense.
Quinta-feira: Guaru 30 x 16 Vasco, Flumi-
nense 10 x 23 Osasco, Santo André 21 x
23 Jundiai, Mauá 27 x 22 São Bernardo.
Ontem: Vasto x Santo André (11 h).
São Bernardo x Fluminense (12h30).
Guaru x Jundial (14h).
Mauá x Osasco (15h30).
Copa do Brasil Masculina
23 a 27 de maio
Grupo A (em São Bernardo do Campo):
São Bernardo (SP), Vasco (RJ), Londrina
(PR) e Chapecoense (SC).
Grupo B (São Caetano do Sul): São Cae-
tano (SP), Pinheiros (SP), Maringá (PR) e
Rio Branco (SP).
1" rodada (23/5):
Pinheiros x Maringá, São Caetano x Rio
Branco, Vasco x Londrina, São Bernardo x
Chapecoense.

M0T0CICLISM0
GP da França
(Le Mans)
1o treino oficial
500 cc:
1. Garry McCoy (AUS/Yamaha) 1:39.366
2. Norlck Abe (JPN/Yamaha) 1:39.530
3. Valentino Rossi (ITA/Honda) 1:39.584
4. Kenny Roberts (EUA/Suzuki) 1:39.692
5. Max Biaggi (ITA/Yamaha) 1:39.805
6. Norlyuki Haga (JAP/Yamaha) 1:39.938

15. Alex Barras (BRA/Honda) 1:41.176
Record do circuito: Valentino Rossi (I-
TA/Honda), 1:40.089 a 154,842 km/H.
(2000).

250 cc
1. Marco Melandri (ITA/Aprilia) 1:41.328
2. Jeremy McWilliams (GBR/Aprilia)1:42.117
3. Daljiro Katoh (JAP/Honda) 1:42.307

BASQUETE
NBA
Conferência Leste
Semifinais
Milwaukee Bucks 104 x 97 Charlotte Hor-
nets (Melhor-de-sete empatada em 3 a 3).
• O jogo que decide a série acontece
amanhã.

TÊNIS
Torneio de Roma
Quartas-de-finai:
Martina Hingis (Sui-1) 6-3 e 6-1 Arantxa
Sanchez Vicario (Esp-7); Conchita Martinez
(Esp-3) 6-2 e 6-3 Francesca Shiavone (Ita);
Amelle Mauresmo (Fra-4) 6-4 e 7-5 Paola
Suarez (Arg-17); Jelena Dokic (lug-14) 6-2
e 7-6 (7-5) Joannette Kruger (Afs).
Torneio de Hamburgo
Oitavas-de-final:
Alberto Martin (Esp) 6-2 e 6-3 Hicham
Arazi (Mar).
Quartas-de-final:
Albert Costa (Esp) 6-1,6-2 Fabrice Santoro
(Fra); Juan Carlos Ferrero (Esp-8) 6-2, 6-2
Thomas Johansson (Sue); Albert Portas (Esp)
6-3 e 6-2 Alberto Martin (Esp); Lleyton He-
witt (Aus-7) 6-4,6-2 Franco Squillari (Arg).
Semifinais (hoje):
Juan Carlos Ferrero (Esp-8) x Albert Cos-
ta (Esp); Lleyton Hewitt (Aus-7) x Albert
Portas (Esp).

Parreira não;

acerta com!i

o Botafogo ji
A novela sobre a contratação!

de Carlos Alberto Parreira para serj
o novo treinador do Botafogo che-;
gou ao fim ontem. Mas não com o j
final feliz que a diretoria estava es- j
perando. Parreira não aceitou o;
convite para ser o técnico da equi- j
pe alvinegra, como anunciou on-;
tem Carlos Augusto Montenegro, •
presidente do Conselho Delibera-1
tivo do clube. "Ficamos chateados!
com a resposta negativa do Parrei-;
ra porque vai ser difícil encontrar j
um treinador tão bom quanto ele.!
O jeito é procurar um outro nome, j
de um grande técnico, porque oj
Botafogo vai continuar pensando ]
grande", afirmou Montenegro.!
Mesmo com a promessa da con- j
tratação de um novo treinador pa- j
ra o Campeonato Brasileiro, Dé
pode ser mantido, apesar de seu |
nome já ter sido dado como des-|
cartado. Dé está, atualmente, auxi-1
liando a comissão técnica dos ju- j
niores, que vão decidir o Campeo- j
nato Estadual contra o Vasco. A j
primeira partida da final será dis-1
putada amanhã, às lOh, no estádio;
de Moça Bonita. O Vasco tem aj
vantagem de jogar por dois empa-1
tes por ter sido o campeão da Taça I
Rio, enquanto o Botafogo con-
quistou a Taça Guanabara.
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A novela Romario segue sem fim

¦Edemadiminui,craquecorre,mas r..., : 
as ——1pi -r , ,

ainda preocupa o Vasco para a final If 
j. 

Vasco pocle ter

GUSTAVO MARIA 
~~ jogue", afirmou Joel, que ja tem ^ RESSONANCIA ; | 1 J US$ 20 mfflioes

alternativa para ocasodeo craque IIMM 7—- ^1" J w

Romdrio joga ou nao joga servetado: Viola. |l||V'"l ^AffNETICA i 0 presidente do Vasco, Eu-
primeira partida da decisao. Memdna - No ano pas ado. *0^* "L,,Vn 

tig XM rico Miranda, est! nos Estados
amanha? A ressonancia magnd- Romano vivcu drama jiemelhan- p... 

¦ 
| 1111111^11HIMHi,m 1 ' m«*r» 

' 
C Unidos accrtando os ultimos

tica na panturrilha direita do ata- te. Com uma contusao na sola Otam. 
J3K detalhes para retomar a parce-

cante do Vasco, que calaria a in- do pi, foi duvida ate momentos ria com 0 Bank of Amdrica.
sistente pergunta, foi feita on- antes do pnmeiro jogo da final  A16m dos executivos do banco,
tem & tarde. 0 resultado, entre- do Estadual, tambem contra gaB ' 'TSCtWr 

¦ estao negociando com 0 diri-
tanto, foi menos esclarecedor Flamengo. Jogou, mas deixou ggg . ¦ le executivos empresa
que o esperado. 0 edema no lo- Maracana com dores na pan ur- americana AIG Capital Part-
calldiminuiu muito, mas 0 mddi- rilha e 0 Vasco perdeu de 3 a U. [¦¦¦¦¦¦ 

j ness e um grupo de investido-
co Romeu Cortes, que fez 0 exa- Acabou licando fora da segunda . 11 M<? ... res mexicanos, que tambdm

'1 

w» III

que isso nao impede que 0 Ro- um coletivo enquanto Romario ^^r^o^SSjogl
mdrijo jogue. Se ele treinar e nao coma em volIta doc™Pposs5°j 

jj^ 
dores_ 

e os investidores com o

que'o jo^doTseja vetado. difi- movimentamais!sai parabuscar ||| { docomoque fiS^cerUida0'
cilmente os medicos do Vasco jogo, enquanto 0 Viola fica mats v 0 Vasco quer saber se os in-
divulgarao a noti'cia. 0 piano fixo na area. Sao dois grandes gM| 1 vestidores estao interessados
.natter 0 rastirio p^ atacantes eni investk na

s^"iinctp' s^jzstzir

Petkovic em busca da volta olimpica

^ 

^ 
j 

j 

^ 

Divuigagao 

^ 

^ 

"™ . "7^

derrotado por uma impiedosa go- As ausencias nas decisoes an- tive°problema para dormir, nem
leada de 5 a 1. Coincidencia ou tenores se deveram a motivos di- em Copa do Mundo"como Ro-
nao, Petkovic esteve em campo versos. No ano passado, Petkovic, 

J^; Ww^!^ mario tem feito com o vascafno

um?dePc^'eon^o,rcom"' *" Petkovic IC) mo M imponmdo aofato de „So ,er jogiub m Mm "«»«»«" *iSS t
teiro para isso, e nao quero ficar

Joao Paulo Engelbrecht -18/03/2001 -, de ,ora na hora da verclade-

Novo horario divide torcedor »1TS=E

Para alaiinQ ntranalhara teseficaaflitoparairaojogo.Ouentaoalmo9amms 
2), ontem correu em torno do

' ••• ••'• tola. aigUnS, airdpalllal a cedo, o que 6 invi&vel. Se fosse is lOh, o pessoal iiia campo e tem chances razoaveis

O brograma da familia. de manhae ficava com 0 resto do dia livre. As 15h e de jogar, assim como Reinaldo,

C\ muito mim, nao da para fazer mais nada." poupado por causa de dores
UUtrOS naO muciarao roilllcl Rodrigo Moreira, vice-presidente da For^a Jovem musculares.

a mudan?a de horario da final do Campeonato do Vasco, afirma que nada muda na rotina do domin- Como Gamarra,

Estadual, de 17h para 15h, em fun?ao do raciona- go. "A diferen?a e que teremos que nos reunir mais ce- quer estar em campo amanna de

mento de energia, gera polemica entre torcedores do em Sao Januario para conferiro material eir para qualquer maneira. e or preciso
vascalnos e rubro-negros. 0 editor de imagens Pa- jogo. Nao da para almo^ar com a famflia mas tudo vou comer grama, mas o amen

trick Amorim.de 25 anos, mbro-negro, sugere ironi- bem." 0 estudante vascafno SergioVeloso.de 22 anos, gotemque ficar com esse tncam-

camente uma final as lOh. Para ele, o novo horario gostou da antecipagao, porque tera mais tempo para peonato , exagerou Keina ao. ts-

do cl&ssico nao poderia ser pior. descansar apos a partida. 
"Achava melhor que fosse no se e o espinto que aga o quer

"Ja que e para mudar, deveriam passar para lOh. sabado, as 15h, mas, mesmo sendo no domingo, o no- ver no jogo.^ en o passa o a

A famflia sempre sai p;ira almo^ar no domingo e, vo horario e melhor. Se fosse as 17h, acordava as 1 lh, eles a importancia esseiuopa

Li '-^t^it',,r 
' 

tuM| com jogo as 17h, dava para fazer a social com os pa- almo?ava e me encontrava com o pessoal para ir para ra eles. b. pessoalmente, acno que
• 
1IBIKaZZ* rKeHi rentes e sair para o jogo. As 15h, ou o sujeito deixa o estadio. Agora acho que nao da nem tempo de almo- nao vou ter outra chance de con-

Vascainos e riibro-negivs criticaram e elogiaram o horario a famflia de lado, ou tenta fazer a vontade dos paren- ?ar, mas com certeza, da para relax;ir. ^"irilnha'iidade™^60"3 °" ^
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2 O presidente do Vasco, Eu-
jj rico Miranda, está nos Estados
fer Unidos acertando os últimos

|i detalhes para retomar a parce-
I ria com o Bank of América.
R Além dos executivos do banco,
H estão negociando com o diri-

gente executivos empresa
americana AIG Capital Part-
ness e um grupo de investido-
res mexicanos, que também
são sócios da Vasco da Gama
Licenciamentos (VGL). Se o
acordo sair, será feito um novo
contrato e formado uma nova
empresa, da qual o Vasco seria
sócio majoritário. O clube re-
ceberá um aporte de US$ 20
milhões tão logo o contrato se-
ja assinado.

A empresa, no entanto, será
administrada por um homem de
confiança dos investidores. Na
última reunião, há duas sema-
nas, os negócios ficaram bem
encaminhados. Eurico foi, en-
tão, chamado pelos executivos
para um encontro decisivo. Para
ter 51 % da nova empresa, o Vas-
co entrará com o passe dos joga-
dores e os investidores com o
dinheiro. Os USS 20 milhões
podem ser pagos de uma vez ou
divididos mensalmente, de acor-
do com o que ficar acertado.

O Vasco quer saber se os in-
vestidores estão interessados
em investir na construção da

jjç, Vila Olímpica e na reforma de
BH São Januário. Caso não quei-
BI raml o clube deseja ter permis-
§yj são para procurar empresas in-
§|j teressadas, independentemente

da parceria. A VGL, empresa
ipgfl criada em 1998 pelo Bank of
¦SSa America para explorar a ima-

Na saída do exame de ressonância magnética, Romário, mal-humorado, não deu entrevistas gem do clube, deve acabar.

te»
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Petkovic em busca da volta o
Divulgação

RICARDO CALAZANS E
PEDRO LEMOS Na Gávea,

3 dúvidas

O Vasco tem uma única e
imensa dúvida para a decisão de
amanhã. O Flamengo tem logo
três: Gamarra, Beto e Reinaldo.
Nenhum dos três chega a tirar o
sono do técnico Zagallo - "Nunca

tive problema para dormir, nem
em Copa do Mundo" como Ro-
mário tem feito com o vascaíno
Joel Santana. Mas, mesmo que es-
conda a preocupação, as dúvidas
estão deixando os cabelos do téc-
nico um pouquinho mais brancos.
"Se o Gamarra não jogar entra o
Fernando; se o Beto for vetado,
escalo o Jorginho; e o Roma pode
substituir o Reinaldo. Mas espero
ter boas notícias do departamento
médico até domingo (amanhã)",
reconheceu o técnico, após o trei-
no de ontem na Gávea.

Dos três, Gamarra, com dores
musculares na coxa direita, é o
que mais preocupa. O médico Jo-
sé Luís Runco não quis arriscar
um palpite ontem sobre a escala-
ção do zagueiro. "Se não fosse de-
cisão, ele seria poupado. Mas va-
mos esperar até a hora do jogo.
Ele está com vontade de jogar e
isso ajuda muito na recuperação",
disse. Gamarra não se imagina fo-
ra do jogo. 

"Joguei o semestre in-
teiro para isso, e não quero ficar
de fora na hora da verdade."

Beto, que levou uma pancada
no joelho direito na derrota de
quarta-feira para o Coritiba (3 a
2), ontem correu em torno do
campo e tem chances razoáveis
de jogar, assim como Reinaldo,
poupado por causa de dores
musculares.

Como Gamarra, o atacante
quer estar em campo amanhã de
qualquer maneira. "Se for preciso
vou comer grama, mas o Flamen-
go tem que ficar com esse tricam-
peonato", exagerou Reinaldo. Es-
se é o espírito que Zagallo quer
ver no jogo. 

"Tenho 
passado a

eles a importância desse título pa-
ra eles. E, pessoalmente, acho que
não vou ter outra chance de con-
quistar um tricampeonato. Até pe-
la minha idade."

Petkovic (C) não dá importância ao fato de não ter jogado as últimas decisões pelo Flamengo

João Paulo Engelbrecht • 18/03/2001

Novo horário divide torcedor

tes e fica aflito para ir ao jogo. Ou então almoça mais
cedo, o que é inviável. Se fosse às lOh, o pessoal iria
de manhã e ficava com o resto do dia livre. Às 15h é
muito mim, não dá para fazer mais nada."

Rodrigo Moreira, vice-presidente da Força Jovem
do Vasco, afirma que nada muda na rotina do domin-
go. 

"A diferença é que teremos que nos reunir mais ce-
do em São Januário para conferir o material e ir para o

jogo. Não dá para almoçar com a família mas tudo
bem." O estudante vascaíno Sérgio Veloso, de 22 anos,
gostou da antecipação, porque terá mais tempo para
descansar após a partida. 

"Achava melhor que fosse no
sábado, às 15h, mas, mesmo sendo no domingo, o no-
vo horário é melhor. Se fosse às 17h, acordava às 1 lh,
almoçava e me encontrava com o pessoal para ir para
o estádio. Agora acho que não dá nem tempo de almo-
çar, mas com certeza, dá para relaxa^'.

Para alguns, atrapalhará

o programa da família.

Outros não mudarão rotina

A mudança de horário da final do Campeonato
Estadual, de 17h para 15h, em função do raciona-
mento de energia, gera polêmica entre torcedores
vascaínos e rubro-negros. O editor de imagens Pa-
trick Amorim, de 25 anos, rubro-negro, sugere ironi-
camente uma final às lOh. Para ele, o novo horário
do clássico não poderia ser pior."Já 

que é para mudar, deveriam passar para lOh.
A família sempre sai para almoçar no domingo e,
com jogo às 17h, dava para fazer a social com os pa-
rentes e sair para o jogo. Às 15h, ou o sujeito deixa
a família de lado, ou tenta fazer a vontade dos paren-Vascaínos e rubro-negros criticaram e elogiaram o horário
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Um mundo

que pousa

na cidade

Antônio Dias com uma
de suas obras: depois de
desativar o ateliê de
Milão, o artista agora
trabalha em Colônia e
no Rio, onde apresenta a
mais abrangente mostra
de sua carreira

Antonio Dias faz no MAM a maior

mostra de sua vida internacional

GILBERTO DE ABREU

Paraibano do mundo, habitante de aeroportos, Antonio
Dias está tendo a chance nestes dias de pousar numa das duas
cidades em que realmente vive: o Rio. Depois de desativar o

4. ateliê de Milão ("A Itália continua produzindo boa arte, mas
Milão não se justifica mais como circuito"). Dias resolveu se
dedicar só ao carioca e ao que mantém em Colônia, na Alemã-
nha, o que permite a este artista de 57 anos e consolidada car-
reira internacional acompanhar no Rio a montagem da maior
retrospectiva de sua vida. Antonio Dias ¦ O país inventado en-
tra em cartaz quarta-feira, no Museu de Arte Moderna, com
uma cara bem diferente da vista em Salvador, Curitiba e São
Paulo. "E uma panorâmica maior e mais abrangente, com
obras dos anos 60 até os dias de hoje", diz o artista.

A exposição mostra como as inúmeras viagens de Dias ser-
Vera para que ele recicle idéias e crie novas obras. Nome, por
exemplo, foi produzida durante uma viagem ao Nepal, em
1977, onde ele, que começara na carreira realizando gravuras
sobre madeira, aprofundou seus conhecimentos sobre a produ-
ção de papel. 

"Ao chegar, descobri que não existiam lojas es-
pecializadas em papel. E tive de aprender a fazê-los como os
nativos, com os próprios".

O aprendizado ficou na memória do artista, que, sem saber
se comunicar com os mestres locais, chegou a esperar por um
intérprete quatro dias até descobrir os motivos pelos quais a
produção de um determinado tipo de papel havia sido inter-
rompida. "Eles são honestíssimos. Tinham sido pagos para
produzir papéis inteiriços, e não quiserem executá-los com
um furo no meio, como eu os queria", lembra Dias, para
quem o maior desafio não foi ter de driblar o idioma, mas
vestir a tanguinha usada pelos homens com quem trabalhava."Era uma tirinha de pano para a frente, outra tirinha de pano
para trás", diverte-se.

O vaivém intercontinental - só o ateliê italiano durou 20
anos - ajudou a fomentar os trabalhos da série The jllustra-
tion of art, dos anos 70, que exploram o confronto entre arte
e mercado a partir da investigação sobre signos. "Meu mate-
riai, o mental e o matérico, está por aí, no mundo, e não no
meu ateliê", diz ele. "Vivendo na Europa, me interessei por
temas ligados ao Kosovo, à Bósnia. Mas, quando estou no in-
terior da Paraíba, também me interessa ver como funciona
uma olaria", conta ele, para quem a única cidade do mundo
que não lhe inspira interesse é Nova Iorque. "Depois da mu-
dança de Milão para a Alemanha, que considero a última,
não sinto necessidade ou vontade de me mudar para nenhum
outro lugar que seja cinza".

O problema com Nova Iorque está relacionado, segundo
Dias, a um problema com todo o país em volta. "Eu não faço
o menor esforço para que algo profissional aconteça comigo
nos Estados Unidos. Visito raramente o país e até o green
card eu devolvi. O tipo de confronto que eu tenho com a so-
ciedade americana não me interessa. Nunca expus num mu-
seu americano e a única galeria em que mostrei meu trabalho
já até fechou".

É por essas e outras que, com exceção do Rio, o internado-
nal Dias prefere só viver na Alemanha. "Lá foi acontecendo
uma coisa atrás da outra. No início eram museus pequenos,

i depois foram vindo exposições em museus maiores. Tenho ti-
do a chance de fazer essas coisas, que me chegam espontanea-
mente, com uma certa habilidade".

Habilidade e, também, "universalidade", na classificação
de.Dias, que diz evitar situar seus trabalhos em algum contex-
tò, nacional. E essa universalidade que a retrospectiva do
MAM mapeia, reunindo desde os trabalhos conceituais produ-
zicjos nos anos 60 e 70 até as mais recentes criações do artis-

, /tá, nas quais ele experimenta materiais como grafite, cobre,
| / borracha e ouro. "Procurei dar uma visão articulada da obra de' Dias, para fornecer ao espectador uma noção representativa de

J / sua trajetória", diz a curadora Sônia Salzstein.
(f M
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Muito autor mas 
pouca 

novidade

Festival de Cannes

encerra amanhã sem

polêmica ou favoritos

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA
Enviado especial

CANNES, FRANÇA - É, foi o ano
da presença marcante de grandes autores
cinematográficos e de revelações recen-
tes, mas a seleção oficial do 54° Festival
de Cannes chega ao final amanhã, com a
projeção, liors concours, de Les ames for-
tes, de Raoul Ruiz, sem franco favorito ou
títulos polêmicos. Na verdade, houve al-
gumas decepções. Sim, Godard reafirmou
o vigor com Éloge de ranumr, David
Lynch retornou ao universo bizarro com
Mulholland tlrive e os irmãos (Joel e
Ethan) Coen revisitaram. novamente, o

film noir com The num who wasn'l llwre,
mas a sensação que fica é que até os con-
correntes que se destacaram da média ofe-
receram nada mais que o seu trivial, pes-
soai, artístico, porém trivial.

Na falta de barulho e controvérsia, espe-
cialistas chegaram a sugerir que Apocalypse
fiow redux, de Coppola, exibido em sessão
especial, deveria levar uma segunda Palma
de Ouro. Ou mesmo dividir o prêmio máxi-
mo entre o filme de Godard e Shrek, o irre-
verente desenho animado da DreamWorks.
Ontem, penúltimo dia de competição, as de-

Cannos - Reuters
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O japonês Sliinji Aoyama; diretor do longo e entediante Desert moon

cepções voltaram a ocorrer. Tanto Desert
moon, do japonês Shinji Aoyama, um dos
novos nomes da Nouvelle Vague japonesa,
que disputou ano passado com Eureka,
quanto Lu chambre des officiers, do francês
François Dupeyron, não conseguiram mais
do que aplausos educados. As últimas espe-
ranças de algo retumbante acontecem hoje,
quando serão exibidos o chinês Millennium
nimbo, de Hou Hsiao Hsien, e o japonês
De l'eau tiede sons im pont range, do vete-
rano Shohei lmamura, que já saiu daqui
com duas Palmas de Ouro.

Desert moon é um estudo de Aoyama
sobre a decadência da família contem-
porânea. 

"Se em Eureka eu observava o
colapso da família moderna pelo lado de
fora, agora observo o fenômeno pelo lado
de dentro", explicou à imprensa. 0 filme
descreve a crise vivida por um grande exe-
cutivo da informática deTókio, pressiona-
do por todos os lados. "0 tema do colap-
so familiar extrapola religiões, ideologias
e raças. Espero ter conseguido oferecer
uma visão dessa situação", afirmou. Ayoa-
ma não deveria ter tanta esperança. Con-
fuso, longo (duas horas e 21 minutos), ir-
real e gratuito em alguns momentos,
Desert moon só consegue entediar o es-
pcctador com suas firulas existencialistas.

Algo parecido acontece com La duim-
bre des officiers. O drama de Dupeyron
acompanha a tragédia particular de Adrien
(Eric Caravaca), um jovem oficial das for-
ças francesas da Primeira Guerra, que é

desfigurado por uma bomba no seu pri-
meiro dia no fmnt. O filme exibe unrpu-
nhado de personagens que só reforçarii os
clichês sobre a piedade humana. Dupey-
ron descreve sua obra como um .drama
que discute valores c não a guerra. 

"É a
história de um homem destruído que en-
contra nele mesmo a força que precisa. É
um magnífico conto de amor. A .guerra
serve apenas como pano de fundo", • -

Diante da quase total ausência de filmes
extraordinários, o júri oficial - presidido pe-
la sua-a Liv Ullmann - terá um duro traba-
lho pela frente. No terreno das interpreta-
ções, as fichas se dividem entre Isabelle
Huppert (a pianista esquizofrênica de La
pianiste, de Michael Hanekc) e Laura Mo-
rante (a mãe deprimida pela morte do filho
em Lu staim dèl figlio, de Nanni Moretti),
entre as atrizes, e Michel Piccoli (o vetera-
no ator de teatro de Vou para casa, de Ma-
noel de Oliveira) e Stefano Cassetti (o seri-
al killcr do absolutamente comercial Rober-
to Succo, de Cedric Kalin), entre os atores.

Duro também vai ser escolher o filme
mais significativo. Nomes de prestígio e fil-
mes nem tanto não faltam. Mas quem sabe
alguém se inspire na ousadia do cinema re-
cente do Oriente Médio, que expôs a re-
pressão à mulher iraniana em O circulo, de
Jafa Panahi, ganhador do Leão de Ouro no
Festival de Veneza do ano passado, e colo-
que no pódio Kandahar, do conterrâneo
Mohsen Makhmalbaf, que fez a mesma
coisa pela mulher afegã?

Terrorista

da família

americana

CANNES, FRANÇA - A tradicional
família americana está em estado de
alerta desde que Todd Solondz entrou
no cenário do cinema independente
americano. Primeiro, ele fez uma in-
terpretação corrosiva das relações en-
tre pais e filhos e entre estes e os cole-
guinhas de geração mereceram em
Bem-vindo à casa de bonecas (1996).
Dois anos mais tarde, foi a vez de uma
investigação mais cruel das perversi-
dades deste universo em Felicidade
(1998, quando estreou aqui na mostra
paralela Quinzena dos Realizadores).
O tema volta a ser desmascarado de
seus mitos com igual força em Story-
telling, uma das atrações da seção Un
Certain Regard do Festival de Cannes.

Divulgação

Desta vez, Solondz, um cineasta de
40 anos cuja primeira opção profissional
fora a música ("A gente tem que apren-
der a lidar com os próprios fracassos",
ressaltou o cineasta), utiliza o núcleo fa-
miliar para discutir assuntos como racis-
mo, homossexualismo juvenil e a debili-
dade do sistema educacional americano.
Ao contrário de seus filmes anteriores,
Storytelling é dividido em duas partes.
Na primeira, intitulada Fiction (ficção),
um professor negro seduz e abusa se-
xualmente de suas alunas. Na segunda,
batizada de Non-fiction (não-ficção), um
aspirante a documentarista com cara de
nerd tenta convencer um estudante se-
cundarista, que sonha ser um apresenta-
dor de um talk show de TV, a se tornar o
protagonista de seu primeiro filme.

Ambas se passam em meados dos
anos 80 e são ambientadas nos subúrbios
de Nova Iorque - região onde Solondz
nasceu e cresceu -, fonte de inspiração
para todos os seus filmes. "A vida nessas
comunidades não é o paraíso que pintam
no cinema, na TV e nos livros", diz o di-
retor, em entrevista ao Jornal do Brasil.

HkI]. 1

"Meus filmes tentam trazer

um pouquinho de luz para os

aspectos enegrecidos da

sociedade americana"

Todd Solondz, cineasta

Por que o fascínio pelo lado obs-
curo do estilo de vida das famílias
americanas?

Na verdade, meus filmes tentam
trazer um pouquinho de luz para os
aspectos enegrecidos da sociedade
americana.

Mas o que Storytelling tem de no-
vo em relação aos seus dois longas
anteriores, que também eram im-
placáveis com as doenças sociais
que afetam a juventude?

Do ponto de vista formal, desta
vez optei por um filme com uma es-
trutura diferente. Aparentemente,
não há conexão entre as duas histó-
rias, mas ambas são sobre histórias
e modos de se contar uma história.
Em relação ao conteúdo, a primeira
tem como tema a exploração racial,
a partir de um caso em que as pes-
soas podem se perguntar: 

'Quem
está explorando quem?'. Na segun-
da, descrevo um caso de redenção,
através da história de um adoles-
cente que se recusa a entrar para a
faculdade.

Você nunca foi muito condescen-
dente com o ensino americano em
seus filmes. Podemos dizer que é
uma forma de vingança pessoal?'

As vinganças podem ser divertidas,
mas demandam muito trabalho paríi a
execução. O ensino americano é dé-
bil. Sofri um bocado em meus tem-
pos de colégio, mas não posso dizer
que estou dando o troco ao sistema
com meus filmes. Pelo menos coos-
cientemente. Na verdade, são assun-
tos que gosto de explorar e que são
fonte fértil de material para filmes
com uma certa carga crítica.

Seu filmes anteriores falavam de
impulsos assassinos e pedofilia.
Que outros aspectos desconcertan-,
tes da sociedade americana você
ainda pretende explorar futura-
mente?

A nossa sociedade tem uma capaci- l
dade ilimitada para gerar desvios e '
doenças de comportamento. Não te- l
nho nada planejado ainda, mas, com J
certeza, não será difícil encontrar te- I
mas para outros filmes. (C.H.A.) ¦
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NÃO FAÇA TEMPESTADE

EM COPO D'ÁGUA

PARA ADOLESCENTES

Richard Carlson, Ph.D.
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Observe seus pais
fazendo coisas boas

Do mesmo autor dos best-sellers
Não faça tempestade em copo d'água...

Não faça tempestade em copo d'água no trabalho
Não faça tempestade em copo d'água com a família

Lançamento f^XCCT nas livrarias
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BOM PROGRAMA

Pegue os filhos, sobrinhos,
umiguinhos c filhos dc amigos,
arranje unia van emprestada c
leve todos para visitar a Bienal
do Livro. Antes da saída, um di-
nheirinho no bolso de cada um,
e nüo se esqueça de contar
quantas crianças são, para não
perder nenhuma.

Depois de terem entrado,
solte-as todas: lá elas não vão
correr nenhum perigo, a não ser
tropeçar num escritor famoso -
o que será um privilégio. Solte a
galera mas seja rigoroso quanto
à hora de sair. Entrem num
acordo: dentro de duas horas?
Três? Quatro? Vocês é quem sa-
bem, mas o horário vai ter que
ser cumprido, e seja rigoroso:
diga, com uma cara bem feia,

O Circo vai voar

O auditório do 1AB lo-tou
quinta-feira para o lançamento
do edital das obras do Circo
Voador; os interessados têm
até 2 de julho para apresenta-
rem seus projetos, que deve-
rão prever isolamento acústico
e normas de segurança.

O momento de maior emo-
ção foi quando a diretora do
Circo, Maria Juçá, chamou ao
palco o cantor Jorge Ben Jor,
que viveu cenas memoráveis
com Tim Maia sob a lona da
Lapa. "O síndico deve estar
feliz lá em cima", disse Jorge.

que se estiver faltando alguma
você larga por lá. É claro que
elas não vão chegar na hora e
também é claro que você não
vai cumprir a ameaça, mas dei-
xe que elas pensem que vai. Ah,
e marque um lugar facilmente
reconhecível para o encontro.

Do dinheirinho que elas vão
ter no bolso vai dar para com-
prar cachorro-quente, churros,
todas aquelas bobagens que elas
adoram c que vão evitar aquele
almoço interminável numa
churrascaria.

Pronto: você deu uma de
bom pai, fez um programa puxa-
do para o intelectual e elas ado-
raram poder ficar, durante algu-
mas horas, donas do seu próprio
nariz. Melhor, impossível.

Perigo

Lais Gouthicr está tendo au-
Ias de computador diariamen-
te; qual a sua surpresa quando,
um desses dias, recebeu e-mail
endereçado a Helô Guinle.

O assunto não era pessoal
nem confidencial - se fosse,
na primeira linha Lais teria
parado de ler, claro; mas dian-
te do inusitado, ela telefonou
para Helô, contou o que havia
acontecido e encaminhou o e-
mail para a amiga.

Nenhuma das duas conse-
guiu, até hoje, decifrar o mis-
tério.

Escola & drogas

A Justiça carioca deu ga-
nho de causa à Escola Parque
no processo sobre a recusa da
instituição em informar os no-
mes dos alunos afastados por
uso dc drogas.

Detalhe: o advogado que
saiu vitorioso é Evandro Lins e
Silva, pai da diretora da escola,
Patrícia Lins e Silva, que vem a
ser namorada do ator Guilherme
Fontes.

***
A questão das drogas nas

escolas será debatida segunda-

feira, às 14h30, em audiência
pública na Assembléia Legis-
lativa; a função, organizada
por Chico Alencar (PT), terá
convidados como o ex-chefe
da Polícia Civil Hélio Luz, o
deputado federal Fernando
Gabeira (PV), o psiquiatra
Jorge Jaber e a antropóloga
Alba Zaluar.

Alencar não esconde que o
debate foi inspirado no episó-
dio da Escola Parque. "As ne-
tas do Fernando Henrique se-
rão bem-vindas", brinca.

DANUZA

Geraldo Valadates
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Domenique Mout é tão moderna que só sai de casa à noite

Espelho meu

As discussões em torno da cirur-
gia plástica já estão ganhando di-
mensão filosófica.

Para a cientista social americana
Sarah Franklin, que chega ao Rio
hoje, a questão mais palpitante é sa-
ber até que ponto a plástica transfor-
ma a identidade das pessoas que já
usaram este recurso.

Sarah vai dar palestra sobre o te-
ma na Conferência Internacional
Identidade e Diferença na Era Glo-
bal, promovida pela Unesco a partir
de segunda-feira na Universidade
Cândido Mendes.

Provão

A Secretaria Estadual
de Saúde vai realizar a
partir de amanhã o maior
concurso já realizado em
toda a história do órgão,
para a contratação de
mais de 5.500 profissio-
nais.

Para o secretário Gil-
son Cantarino, o concurso
é importante para acabar
com a terceirização no se-
tor estadual de saúde e vai
permitir a contratação por
unidades hospitalares.

V

SANTO CRISTO «FERVEU'

K-mails pura esta coluna: danuzagJKcon^br

O machadiano bairro do
Santo Cristo nunca viu mo-
dernidade igual à festa da
Lucky Strike, realizada quin-
ta-feira no estúdio do fotó-
grafo Aderi Costa; o lugar,
com pé-dircito altíssimo c
várias salas, foi o cenário
perfeito para uma noite em
que to-das as variações da
música techno foram apre-
sentadas.

No palco, se revê-
zaram os grupos
AfroRio, Ram
Science, o cantor Ot-
to e os DJs Felipe
Venâncio, Gauss e
Guilherminho; o
clubber Ângelo
Leuzzi, cx-Cláudia
Liz e famoso em São
Paulo por ter criado casas no-
turnas como Rose Bom Bom,
Columbia e Club Base, pilo-
tou a noite ao lado da namora-
da, a modelo Pollyana Simões
(foto), com quem continua o
agarro iniciado no último car-
naval, no bem-bom do cama-
rote da Brahma. Detalhe:
Leuzzi vai abrir uma super-
boate cm Ipanema chamada
Nova.

Cada convidado pôde cri-

Na terrinha

A nata da intelectualidade
portuguesa se reuniu quinta-
feira em torno do cientista po-
lítico e escritor Hélio Jaguari-
be, na Embaixada do Brasil
cm Lisboa.

O jantar foi oferecido pelo
embaixador Synésio Sampaio
Góes Filho logo depois do
lançamento do livro de Jagua-
ribe, Um estudo crítico da
História, no renomado Grê-
mio Literário.

No próximo sábado Jagua-
ribe vai fazer noite de autógra-
fos na Bienal do Livro, depois
de participar de mesa-redonda
sobre o tema com o jornalista
Ancelmo Góis, o acadêmico
Alberto Venâncio e outros. nos quatro anos.

Dunuza Leão, Priscila Monteiro e Carlos Henrique liraz

ar sua própria música eletrfl-
nica em computadores pes-
soais, com headphones cujo
volume era de furar os tímpa-
nos, do jeito que os muder-
nos gostam.

Havia mui-tos paulistas, a
começar pelo bujfet, dc José
Roberto Moreira do Valle,
mas quando Marcos Palmeira
chegou, de calça cargo, mo-

cassim c camisa lar-
gona, deu para lem-
brar que se estava
no Rio.

Regina Casé -
com o personal sty-
list Felipe Veloso -,
a jogadora Virna,
Sclton Mello, Ma-
riana Ximencs, Ra-
faela Fischer - filha

de Vera -, Max de Castro,
Marcelo Faria, Maria Paula,
Preta Gil, íris Bustamante e
Jackie Sperandio se acabaram
na pista de dança, separada
por enormes pastilhas brancas
penduradas em fios de náilon.

E atenção, ministro José
Serra: apesar de a festa ser pa-
trocinada por uma marca de
cigarros, não houve distribui-
ção de maços - quem quisesse
que comprasse o seu.

Batizado

César Maia tem um com-
promisso inadiável hoje de
manhã: seu neto caçula, Joa-
qqim Felipe, filho de Dariiela
Maia e Luís Felipe Maciel,
vai ser batizado na igrejinha
de São Conrado.

Os padrinhos são Cláudio
Versiani - subprefeito da Zo-
na Sul - e Fernanda Ricdcl.

Em ritmo lento

A Câmara dos Vereadores
está parada no tempo.

O relógio na entrada do
prédio, próximo aos elevado-
res, marca 17h57 há pelo me-

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
APRESENTA

"Tiradentes,

O Zé de Vila Rica"
De Heloneida Studart

Direção: Vilma Dulcetti
Com jovens atores da comunidade da Babilônia

HOJE SÁBADO 19 DE MAIO AS 17 h
Retirada de senhas Sábado, dia 19 a partir das 15:30 h.

"Romanceiro

da Inconfidência"
De Cecília Meireles

Direção: Vilma Dulcetti
Com: Nelson Xavier, Léa Garcia e outros

AMANHÃ DOMINGO 20 DE MAIO ÀS 17h
: - Retirada de senhas Domingo, dia 20 a partir das 15:30 h.

. - Espetáculos recomendados para maiores de 10 anos
ENTRADA FRANCA

Local: Palácio Tiradentes
Rua 1o de Março s/n° - Praça XV - RJ

SEU FIM DE SEMANA
:= COMEÇA AQUI.

Revista Programa. Ioda Sexta-feira, no Jornal do Brasa.

UGUEE ANUNCIE

(21) 516-5000

Palestra.
Rccncarnaçao

à luz da Cabala
Palestrante: Rav Mário Meicr

Local: Flex Center
Largo do Machado, 54
Hoje, das 14h às 18h
(R$ 20,00) Reservas:
558-0313 / 557-1485

CONSTRUTORES
DE SONHOS
Apresentam:

CAIS DO

RiEH+E

Para dar vida às cidades
e tomá-las mais humanas,

é necessário
consolidar os fragmentos.
Assim, ficam revitalizadas

BREVE AQUI NA PRAÇA XV

MESTRADO

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO:
? Processos de Construção do Conhecimento e

Tecnologia na Educação.
? Processos Histórico-Culturais da Educação.

CRONOGRAMA
Inscrições: A partir de 2 de abril
Prcra escrita: 1 de junho

Entrevistas: 7 a 9 de junho
Matrículas: 18 a 30 de junho

? Inicio do período acadêmico:
1o de agosto

PRAZO DE CONCLUSÃO
? Mínimo de 18 meses / Máximo de 30 meseses|

realização

CF
UnfonJdátlf CdlúllM de ftlldintts PROGRAMA DE PESQUISA

I pós-oraduaçAo

PRO-REITORIA ACADÊMICA
FACULDADE DE EDUCAÇlO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
CENTRAL DE ATENDIMENTO UCP

0-800-24-8877
ou p«la internet: www.ucp.br ^
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viv.lb.com.br

L

As crianças vão adorar. Principalmente a que existe dentro de você.

Venha soltar a sua porção criança na mostra Clássicos do Cinema de Animação.
Sessões: sábado e domingo às 15h e 17h.

exposiçoes

Esculturas Coleção AAA
Lygia Clark
A Metáfora dos Fluxos - Artur Barrio
Penúltimo dia
Gesto Matéria Cor Imagem

—finais de semana e feriados—
O ingresso do salão dá direito
às atividades de finais de semana
e feriados.
16h: programa para famílias
com trabalhos no Ateliê
e visitas guiadas
Visitas sem agendamento:
15he17h
educação no AAA

AAA
Salões de exposição - Tarifas: RS 8,00 (estudantes e maiores de 65 anos R$ 4,00,
crianças até 12 anos e amigos do AAA entrada gratuita). Horários: terça
a sexta das 1 2h às 1 8h • sábados, domingos e feriados das 1 2h às 19h

Visitas guiadas para escolas,
universidades e grupos
(Agendamento 210-2188 r 217)

Museu de Arte Moderna
Av Ihfnntt? Dorn Henrique 85
Aterro do Ftamongo tel ?10 ?188 r 206
www: mítmrio.com.br

rfYl CENTRO
INI CULTURAL

Banco do Brasil

CINEMA/VÍDEO

A LÓGICA DO ÊXTASE:
RETROSPECTIVA DE ARTHUR OMAR

SESSÃO CRIANÇA
EXIBIÇÃO-14H

EXIBIÇÕES EM HORÁRIOS VARIADOS
SEU CINEPASSE VAIE POR 30 OIAS

FLUXUS- ARTHUR OMAR

MARIA 00 CARMO SECCO-DUAS

WAUERCIO CALDAS 1986-2000

? ANCA

DANÇA BRASIL
EVELIN MOREIRA/BA
ROBERTA MARQUES E

RONALD BURCHI / BRA-EUA
QUINTA A DOMINGO - 19H30

INFANTO-JUVENIL

CONTA DE NOVO
OFICINAS INTERATIVAS

SÁBADOS E DOMINGOS: 15H30 E17H
SENHAS GRATUITAS 30 MIN ANTES

CALDEIRÃO DE HISTÓRIAS
CANTANDO E CONTANDO HISTÓRIAS

COM PRISCILA CAMARGO
SÁBADOS E DOMINGOS, 16HE17H30
SENHAS GRATUITAS 30 MIN ANTES

TEATRO

H A M L E T
DE WILLIAM SHAKESPEARE
DIREÇÃO: MARCUSALVISI

COM: OIOGO VILELA. CAMIILA AMADO,
RICARDO PETRAGLIA, ANTONIO PEDRO. E OUTROS

QUARTA A DOMINGO: 10H30
CO-PATROClNIO ELETROBRAS

PROGRAMAÇÃO MENSAL CCBB
www.cultura-e.coin.br

APOIO MINISTÉRIO DA CULTURA
RUA 1* DE MARCO. 6B - RIO DE JANEIRO

TERÇA A DOMlNbO DAS12HAS 2QH.
INFORMAÇÕES, 3308-2020

CADERNO INTERNET DO JB.
MAIS COMPLETO, SÓ SE VIER COM

MOUSE E TECLADO JUNTO.
ligue (21) 574-4343/4398/4352 J0RNAL 00 BBAaSi

Televendas:(21)516-5000 .•».11 . i.u
J

Geraldo Valadates

BOMPROGRAMA W\ A 
^TTT|^ gf 

.» ANTOcristo:FERVEU\

Pcguc os filhos, sobrinhos, que sc cstjyer faltando alguma B B JB B KB ' M JB
amiguinhos e filhos dc aniigos, vocc larga por \&. £ claro que B B IB («( B M IB O machadiano bairro do ar sua propria musica cletro-
arranje uma van emprcstada elas nSo v.lo chegar na hora B B f B I W B ¦ IB Santo Cristo nunca viu mo- nica em computadores pes-
leve lodos para visitar a Bienal lanibdin <5 claro que vocfi nSo B B B I m . U dcrnidade igual ik festa da soais, com headphones cujo
do Livro Antes da safda, urn di- vai cumprir a amea^a, mas dei- B B I V I Ml Lucky Strike, realizada quin- volume era de furar os tfmpa-
nheirinho no bolso dc cada um, xe que elas penscm que vai. Ah, Iff BK \ B, I Jf B ta-feira no estiidio do fot6- nos, do jeito que os imuler-
e nao se csque?a dc contar e marque um lugar facilmente 4Bdr 4L dBk 4k 1 flUl 4L JBt 8raf° Adcri Costa; o lugar, nos gostam.
quanta* crian?as silo, para nik> reconhccfvel para o encontro. com pd-direito altfssimo Havia mui-tos paulistas, a

pcrdcr nenhuma. Do dinheirinho que elas vao viirias salas, foi o cendrio contar pclo buffet, dc Josd
Depois de tcrem entrado, tcr no bolso vai dar para com- perfeito para uma noitc em Roberto Moreira do Valle,

solte-as todas: Id v3o prar cachorro-quente, churros, qucto-das variaijoes da mas quando Marcos Palmeira
corrcr nenhum pcrigo, nao ser todas aquclas bobagens que foram aprc- chcgou, dc
tropefar num escritor famoso cassim
o que serd um privildgio. Solte almoin intcrmindvel numa No palco, se reve- gona, dcu para

scja rigoroso churrascaria. grupos brar
hora dc sair. Entrcm num Pronto: vocc dcu AfroRio, Ram no Rio.

acordo: dentro de duas horas? bom pai, fez um programa puxa- Science, cantor Ot- Regina Case
Trcs? Quatro? Voces 6 quem sa- do para o intelectual e elas ado- os DJs Felipe 1 com o personal sty-
be-ni, mas o hordrio vai ter que r.inuii poder ficar, durante algu- ^ i«- Venancio, Gauss e fS* Felipe 

Veloso-,
ser cumprido, e rigoroso: mas horas, donas do seu pr6prio Guilherminho; a jogadora Vtrna,
diga, com uma cara bem fcia, nariz. Mclhor, impossfvel. clubber Angclo Sclton Mcllo, Ma-

iV Lcuzzi, cx-Cldudia riana Ximenes, Ra-
¦ ¦F||:r Liz e famoso em Sao facia Fischer - filha

OPirpn vai vnnr Ppflon Paulo por ter criado casas no- de Vera Max de Castro,
urco vai voar rengo ^ (umas como Rose Bom Bom Marcclo Fariai Maria Paulat

O audit6rio do IAB lo-tou Lais Gouthicr estd tendo au- j Columbia e Club Base, pilo- Preta Gil, Iris Bustamantc e

quinta-feira para o lan?amento las de computador diariamen- ^B^B a no'tc a0 'utl° t'a namora- Jackie Sperandio se acabaram
do cdital das obras do Circo te; qual a sua surpresa quando, da, a modelo Pollyana Simoes na pista de dan?a, separada
Voador; os interessados tern um desscs dias, recebeu e-mail B (foto), com quem continua por cnormcs pastilhas brancas
atd 2 de julho para apresenta- endere?ado a Helo Guinle. a8arro iniciado no ultimo car- penduradas em fios de ndilon.
rem seus projetos, que deve- O assunto nao era pessoal ^^^B naval, no bem-bom do cama- E aten?ao, ministro Josd
rao prever isolamcnto acustico nem confidencial - se fosse, rote da Brahma. Detalhc: Serra: apesar de a festa ser pa-
e normas de seguran9a. na primeira linha Lais teria f H ^B Lcuzzi vai abrir uma super- trocinada por uma man* de

O momento de maior emo- parado de ler, claro; mas dian- rir boate em Ipanema chamada cigarros, nao houve distnbui-
ijao foi quando a dirctora do tc do inusitado, telcfonou Nova. ?aw dc ma^os - quem quiscsse
Circo, Maria Ju(d, chamou para Hclo, contou o que havia I jCada convidado pode cri- que comprassc

o Ben - ' r, \
que cenas memordveis mail para a amiga. ^Bb J , XT 4- j
com Tim Maia sob a lona da Nenhuma das duas conse- ''' ¦INS! tCrrilUlJI DatlZaflO
Lapai "(Msfndico deyelestar guiu, ate hoje, decifrar o mis-
feliz Id em cima", disse Jorge, tcrio. Domenique Mont e tdo modema que so sai de casa a noite A nata da intelectualidade Cesar Maia tem um com-

portuguesa se reuniu quinta- promisso inadiavel hoje de
feira em torno do cientista po- manha: seu neto ca^ula, Joa-

Escola & drosas Espelho meu Provao h'tico e escritor Helio Jaguari- qqim Felipe, filho de Daniela
be, na Embaixada do Brasil Maia e Luis Felipe Maciel,

A Justi?a carioca deu ga- feira, ds 14h30, em audicncia As discussoes em torno da cirur- A Secretaria Estadual cm Lisboa. vai ser batizado na igrcjinha
nho de causa a Escola Parque publica na Assembldia Legis- gia plastica jd estao ganhando di- de Saude vai realizar a O jantar foi oferecido pelo de Sao Conrado.
no processo sobre a recusa da lativa; a mnqSo, organizada mensao filosofica. partir de amanha o maior cmbaixador Syncsio Sampaio Os padrinhos sao Claudio
institui^ao em informar os no- por Chico Alencar (PT), tera Para a cientista social americana concurso ja realizado em Goes Filho logo depois do Versiani - subpreteito da Zo-
mes dos alunos afastados por convidados como o ex-chefe Sarah Franklin, que chcga ao Rio toda a historia do orgao, lancamento do livro d^agua- na Sul - e Fernanda Ricdcl.
uso dc drogas. da Polfcia Civil Hclio Luz, hoje, a questao mais palpitante e sa- para a contrata9ao de ribe, Um estudo crftico da

Dctalhe: o advogado que deputado federal Fernando ber ate que ponto a plastica transfor- mais de 5.500 profissio- Historia, no renomado Grc- .
saiu vitorioso 6 Evandro Lins Gabeira (PV), o psiquiatra ma a identidade das pessoas que ja nais. mio Literario. HdTl 1*111110 lGIltO
Silva, pai da diretora da escola, Jorge Jaber e a antrop6loga usaram este recurso. Para o secretario Gil- No proximo sdbado Jagua-
Patn'cia Lins e Silva, que vem Alba Zaluar. Sarah vai dar palestra sobre o te- son Cantarino, o concurso ribe vai fazer noite de aut6gra- A Camara dos Vercadores
ser namorada do ator Guilherme Alencar nao esconde que ma na Conferencia Internacional e importante para acabar fos na Bienal do Livro, depois esta parada no tempo.
Pontes. debate foi inspirado no epis6- Identidade e Diferen?a na Era Glo- com a terceiriza^ao no se- de participar de mesa-redonda O rel6gio na entrada do

*** dio da Escola Parque. "As ne- bal, promovida pela Unesco a partir tor estadual de saude e vai sobre o tema com o jomalista predio, proximo aos elevado-
A questao das drogas nas tas do Fernando Henrique se- de segunda-fcira na Universidade permitir a contrata9ao por Ancelmo G6is, o academico res, marca 17h57 hd pelo me-

escolas serd debatida scgunda- rao bem-vindas", brinca. Candido Mendes. unidades hospitalares. Alberto Venancio e outros. nos quatro anos.

K-m..lh para esta colung! dan»/J.@jh.con,.l,r Dunuza Leao, Priscila Monteiro e Carlos Henrique Braz

SEU FIM DE SEMANA UGUE E ANUNCIE
>: COMEQA AQUI. my 

510-5000
Revista Programa. Toda Sexta-feira, no Jomal do Brasil. v 1
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a lOgica do Extase-.
RETROSPECTIVADE ARTHUR OMAR

SESSAO CRIANQA
EXIBIQAO - 14H

exibiqOes em horArios variados
SEU CINEPASSE VALE POR X DIAS

FLUXUS- ARTHUR OMAR

MARIA DO CARMOSECCO-DUAS

WALTERCIO CALDAS 1986-2000

0 A N Q A BRASIL
EVELIN MOREIRA/BA
ROBERTA MARQUESE

RONALD BURCHI / BRA-EUA
QUINTA A DOMINGO-1BH30

CONTA DE NOVO
OFICINAS INTERATIVAS

SABADOS E DOMINGOS: 15H30 E17H
SENHAS 6RATUITAS 30 MIN ANTES

CALDEIRAO DE HISTdRIAS
CANTANOOE CONTANGO HISTtolAS

COM PRISCILA CAMARGO
SABADOS E DOMINGOS: 1BH E17H30
SENHAS 6RATUITAS 30 MIN ANTES

HAMLET
DE WILLIAM SHAKESPEARE
DIREglO: MARCUS ALVISI

COM: DIOGO VILELA, CAMILLA AMAOO,
RICARDO PETRAGLIA, ANTONIO PEDRO. E OUTROS

QUARTA A DOMINGO: 10H30
CO-PATROClNIO ELETROBRAS

PROGRAMAQAO MENSAL CCBB
www.cultura-e.com.br

APOIO HINISTERIO OA CULTURA
RUA1a DE MARCO. 66 - RIO DE JANEIRO

TE RCA A OOMlHfeO DAS 12H AS 20H.
IHFORHACOES, 3308-2020

CADERN0 INTERNET DO JB.
MAIS C0MPLET0, S6 SEVIER COM

MOUSE ETECLADO JUNTO.
Ugu« (21) 574-4343/4898/4352 J0RNAL 00 BBAaSi

Televendas: (21) 516-5000 • • •. 11. ¦ ¦ ¦. 11

Rccncarnavao
& luz da Cabala
Palcstrantc: Rav Mario Meier

Local: Flex Center
Largo do Machado, 54
Hole, das 14h iks 18h
(R$ 20,00) Reservas:
SS8-Q313 / 557-1485
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isso pode
foge quando"Nao vim aqui

'Quis 

me afastar das manchetes'
Michel Filho -26/11/97

Em 
'O 

mesmo mar', seu

melhor livro, Amós Oz

troca política por amor

A REVISTA QUE MAIS
CIRCULA PELA CIDADE.

PAULO ROBERTO PIRES
www.nocom.br

Revista Domingo. Todo Domingo, no Jornal do Brasil.
LIGUE E ANUNCIE
(21) 516-5000

JORNAL DO BRASIL
O Jornal da IntelinCncln brntlleirnwww. | b ., com. br

Amós Oz diz que 0 mesmo mar, romance
publicado eni Israel em 1999 e que agora
chega ao Brasil na enxurrada de lançamentos
da 10" Bienal do Livro do Rio, é obra de um
músico frustrado. 0 que se lê, no entanto,
em versos livres traduzidos direto do hebrai-
co por Milton Lando para a Companhia das
Letras, nada tem a ver com qualquer extravio
de talento. A história que gira em torno do
viúvo Albert Danon, de seu filho Rico e da
quase nora Dita é um estonteante exercício
de virtuose literária em que o apuro formal
não só não bloqueia a emoção como a torna
mais intensa.

Mestre em misturar a conturbada realida-
de de seu país a personagens sempre dolori-
dos por amores difíceis, Amós Oz preferiu
desta vez ficar longe da política ou, como ele
prefere, separar literatura de manchetes de
jornal. O que fica então são os tais dos amo-
res enviezados, encontros e, principalmente,
desencontros provocados por uma viuvez e
pelo desejo que afronta luto e família. "Tem

quase 60 anos esse Narrador, e poderia resu-
mir as coisas assim: existe amor e existe
amor. No fim, todo mundo, de um jeito ou de
outro, acaba sozinho", escreve aquele que é
e não é Oz.

"Eu não poderia escrever este livro com
20 e poucos anos", diz Oz em entrevista, pe-
Io telefone, de Tel Aviv, cidade onde mantém
uma casa apesar de passar a maior parte do
tempo em Arat, no deserto israelense. E só
mesmo um escritor maduro, que já produziu
narrativas como A caixa preta e Conhecer
uma mulher, poderia romper com todas as
convenções e, misturando poesia e prosa,
chegar a este que é o melhor e mais impres-
sionante de seus livros.

0 mesmo mar depende muito de sua for-
ma. Por que o senhor decidiu escrevê-lo
em versos livres, como um longo poema?

Quando você diz "decidir", fala de algo que
me é estranho. Há cinco anos, quando come-
cei a escrever o livro, me retirei para traba-
lhar nas montanhas e planejava um romance
convencional, em prosa. Trabalhei lá por
duas ou três semanas em total solidão e todas
as noites eu preparava minhas anotações para
o dia seguinte em versos, mas só para me en-
treter, me concentrar. Logo descobri que O
mesmo mar queria ser assim, não havia uma
estrutura prévia. É tanto uma obra de música
quanto de literatura. Eu queria que o livro
cantasse e dançasse.

Um dos personagens é o próprio narra-
dor e nele é possível identificar detalhes
bem conhecidos de sua própria vida. O
mesmo mar é um livro mais pessoal do que
os outros, nele o senhor se expõe mais?

Sim, provavelmente. Mas não apenas na
forma do narrador. Cada um dos personagens,
mesmo os secundários, me traduzem. E um
romance sobre seis ou sete personagens, in-
cluindo o narrador, que todo o tempo tentam,

Amós considera o romance O mesmo mar fruto cia catarse de sua maturidade e ressalta que não poderia escrevê-lo com 20 e poucos anos

de diversas formas, ser um só. Eles trabalham
e eles falam como se estivessem num mesmo
cômodo juntos, fazendo coisas juntas.

Eles juntos formariam uma espécie de
voz única do romance?

Eu tinha na cabeça a forma musical do ma-
drigal, um conjunto de vozes. No início,cada
uma das vozes canta por si mesma, totalmen-
te indiferentes umas às outras. Mas gradual-
mente as vozes diferentes harmonizam, poli-
fonizam, peneram umas nas outras. Final-
mente elas se fundem. Eu escrevi um madri-
gal sobre uma comunhão mística para sete
ou oito pessoas me incluindo. Todo mundo
está no jogo e eu rompo com todas as regras:
apago a divisão entre prosa e poesia, entre li-
teratura e música, entre ficção e documentá-
rio, entre personagens e narrador e espero
também ter acabado com a fronteira entre o
livro e o leitor.

A solidão e as histórias de amor estão to-
do o tempo presentes em livros como Não
diga noite e Conhecer uma mulher. Toda
história de amor é uma história de soli-
dão?

O amor é como uma ilha que se torna uma
península. Em seus versos famosos, John
Donne escreveu: "Nenhum homem é uma il-
ha". O mesmo mar diz que 

"todos os homens
e mulheres são penínsulas", conectados ao
continente mas também ao mar. O livro é so-
bre solidão e também comunhão mística, to-
dos querem se tornar um. É por isso que a re-

gra número um deste romance é que todo
mundo sabe tudo sobre os outros. Eu estou
sentado na minha casa em Arat e outro perso-
nagem sabe, em tempo real, o que estou
pensando e escrevendo. Não há segredos. O
filho. Rico, está no Nepal e vai para a cama
com uma prostituta portuguesa, e a milhas
dali, ao mesmo tempo, seu pai lhe dá uma
bronca e ao mesmo tempo sua mãe olha por
ele. Ela está morta, mas não importa. As
fronteiras entre os mortos e os vivos também
foram ultrapassadas. É uma comunhão místi-
ca de tempo, lugar, morte e vida, como se
pai, mãe e filho estivessem num mesmo quar-
to, mesmo estando no Nepal ou em Israel.

Esta comunhão mística de que o senhor
fala é, de alguma forma, produto de uma
experiência pessoal?

Este livro é de fato a obra de um músico
frustrado. Se eu pudesse compor um madri-
gal. eu não escreveria. Tenho que compor
com as palavras, elas são o único instrumen-
to que posso tocar.

O senhor diria que 0 mesmo mar é um
romance de maturidade, que o senhor só
poderia ter escrito a esta altura da vida?

Sim, eu não poderia escrevê-lo com 20 e
poucos anos. Certamente não. Ele vem com
uma certa catarse, com a compreensão de que
o mar, as montanhas e o deserto também são
personagens em nossos romances e vidas.
Eles estão entre os protagonistas. Eles falam
e as pessoas falam com eles.

O senhor diz que O mesmo mar rompe
com uma série de regras. Ele marcaria
também o rompimento com as referências
explícitas à política que sempre estiveram
presentes em sua obra?

Eu continuo sendo uma pessoa extrema-
mente política! mas com este romance quis
me afastar das manchetes. Elas falam da Fai-
xa de Gaza, disputas por lugares sagrados,
assentamentos e conflito palestino-israelen-
se. Mas a maioria dos israelense vive longe
da área de conflito, vive na costa, leva uma
vida muito mediterrânea, hedonista, secular,
burguesa, sensual. É claro que isso não se vê
nunca no noticiário, pois aí o que conta são
os problemas. Decidi situar o livro longe de
tudo isso. Tenho livros mais ou menos envol-
vidos nos conflitos, A caixa preta é muito
envolvido com os acontecimentos políticos,
Não diga noite está mais distante, é um ro-
mance muito provincial, fala das pequenas
coisas como em Tchekov. O mesmo mar
também é muito provincial, acho que toda li-
teratura significativa é assim.

É a idéia de que se deve escrever sobre a
própria aldeia.

Exatamente. Um romance só é universal se
falar da província. Quando um romance ten-
ta ser internacional, ele trata de aeroportos,
ele é vendido e lido em aeroportos e é deixa-
do em cadeiras de aeroportos. Tchekov,
Faulkner, Dostoievski: todos tratam de temas
corriqueiros.

Prazeres da Itália
Sexo, delineador e cifras

Divulaacâo

"Trabalhei de garçon, gerente e só saí para montar
meu próprio restaurante", diz José Wilson^ um dos
proprietários do I Piatti. Seu sócio, Drór, está sempre
pesquisando novos temperos e assim, o restaurante
tornou-se um dos mais requisitados em Botafogo onde
está desde 1987.

Sempre procurando oferecer o melhor a seus
fregueses, o I Piatti fez parceria com um dos mais
respeitados chefs italianos, Fábio Boschero, que veio
de Roma e aqui, trabalhou com nomes consagrados
como Ângelo Neroni.

O restaurante tem ambiente confortável, serviço
correto e atendimento simpático. A variedade em
pratos é grande com opções em frutos do mar
(produtos fresquinhos vindo direto de pescadores),
massas e frutos do mar com massas. Destacamos
lulas recheadas com catupiri, polvo a Livornese,
linguado e filé de namorado grelhados, espaguete com
camarões e rúcula, talharim ao cartoccio com frutos
do mar, fetuccine com atum cremoso. De sobremesa,
banana flambada, profiterólis ou crepe com calda de
chocolate quente.

R. Visconde de Caravelas, 71. Botafogo. Tel:
De segunda a domingo, no almoço e no jantar.
Recebem todos os cartões e tíquetes. Entregas
motorizadas em domicílio.

PATRÍCIA D'ABREU

Loura, perfumada, maquiada,
decotada e rica. É esta a aparência
da militância atual da feminista
americana Shere Hite, 57 anos.
Conhecida mundialmente por seu
Relatório Hite, best seller na déca-
da de 70, ela estará hoje na 10a
Bienal Internacional do Livro, no
Riocentro, para divulgar seu últi-
mo trabalho: Sexo á negócios
(Bertrand). Tentativa de apontar
soluções para a desigualdade de
homens e mulheres no ambiente
profissional, o livro traz a público
uma feminista que acha que as re-
lações amorosas no trabalho po-
dem, inclusive, aumentar a produ-
tividade da empresa. Baseado em
entrevistas feitas com homens -

que, segundo Shere, "precisam ser
psicologicamente compreendi-
dos"-, Sexo & negócios acena para
uma espécie curiosa de feminismo
pós-globalização. 

"A 
palavra sexo,

no título, não significa orgasmo.
Estou interessada mesmo é em fa-
zer com que as mulheres ganhem
mais dinheiro", avisa a escritora.

Com uma firmeza que se traduz
em respostas diretas e no traçado
perfeito do delineador sobre os ol-
hos, Shere está a anos-luz do femi-
nismo que transformou o sutiã em
fogueira - até porque o seu, lindo,
rendado e visível através de um ge-
neroso decote, faria Bridget Jones

A best seller Shere Hite lança Sexo & negocios na uienai

se endividar sem culpa. Não foi à
toa que, depois da palestra que deu

para 40 executivos na Câmara de
Comércio Americana do Rio de Ja-
neiro, na quinta-feira, Shere, vesti-
da de cor de rosa, arrancou suspi-
ros de alguns engravatados. "Nun-

ca vi uma feminista tão feminina',
disse um empresário que assistiu à

palestra.
É este olhar, digamos, diferen-

ciado, que Shere Hite quer que se-
ja determinante no relacionamen-

to empresarial entre homens e
mulheres. Para isso, Sexo & nego-
cios aponta a sensibilização mas-
culina como fundamental. Algo
como fazer os homens entende-
rem que, dando oportunidades e
salários iguais às mulheres que
hoje trabalham com eles, suas fi-
lhas ou irmãs poderão, no futuro,
representar um bom retorno de in-
vestimento. "Tenho uma filha de 6
anos e planejo, desde já, pagar
uma boa faculdade para ela. Mas

não consigo deixar de me pergun-
tar o que o futuro lhe reserva no
ambiente de trabalho", considera
um dos entrevistados de Sexo &
negócios.

Parece machista? Talvez seja.
Para Shere Hite, já é alguma coi-
sa. "Apesar de estar falando para
os homens, não posso garantir que
eles estejam me ouvindo. Só sei
que preciso tentar. Quando abor-
damos a questão da mulher no
ambiente de trabalho estamos, de
certa forma, falando de uma nova
figura feminina que, infelizmente,
ainda vive um tipo antigo de pres-
são", analisa.

Apesar de se mostrar preocupa-
da com a diferença salarial entre
homens e mulheres, no Brasil,
Shere acha graça quando, depois
de entender o significado da pala-
vra "popozuda" - e o sucesso da
característica entre os brasileiros
considera o uso da alcunha no am-
biente de trabalho. "Dependendo

da maneira pela qual os homens
usam o apelido, isso pode ser até
lisonjeiro", diz. Masc
se sente lisonjeada. nuu »uu a4ui
para dizer como me sinto quando
me chamam de bonita. Prefiro não
responder a perguntas pessoais",
afirma. Uma pena, porque o segre-
do dos olhos milimetricamente
maquiados - quem não se sente se-
gura com olhos bem maquiados?!
- bem que poderia ser revelado.

São duas dezenas de sabores que a Itália
nos oferece. Isso se considerarmos por
região, entretanto eles variam em cada

uma de suas cidades.
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MARCOS ACHER
Teatro Municipal de Niterói

0 ator Interpreta um lacaio no espetáculo
Infantil O mistério de Feiurinha
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Música
JOHNNY ALF
Bar do Tom
0 cantor e compositor apresenta sucessos
reunidos em seu mais recente disco, Eu e a bossa

OQ

NEMA
COTAÇÕES: • ruim * regular ** bom

*** ótimo **** excelente
¦ Os horários dos lilmos o os endoreços
dos cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.

J>0 Cadorno B nAo se responsabiliza por
alterações do última hora nos preços, ho-
rárlos o endereços fornecidos pelos or-
gnnizndores o divulgadores dos evontos,
ou empresas citadas. Os horários podom
ser confirmados por tolotono

PRÉ-ESTRÉ1A
AMORES BRUTOS ¦ Amore» perros - De Ale-
|andro Gonzúlez Com Emilio Echovarrla.
Gael Garcia Bornal e Vanossa Baucho
> Drama Na Cidade do México, um car-
ro om alta velocidade provoca um acidon-
te quo estraga trôs vidas Môxico/2000
Censura: 16 anos
Circuito: Estação Barra Pomt 2 6* a
dom . ás 21h20 Estação Ipanoma 2 6' a
dom., às 21h20 Odoon BR 18h
Atenção! Fiam canceladas as sessões nor-
mais nos horários em que houver pré-estréia

ESTREIA
DEPOIS DA CHUVA • Ame agoru - De Takas-
hi Koizumi. Com Akira Terão. Shiro Milu-
ne e Fuml Dan.

Drama O diretor Takashi Koizumi so-
guiu os passos de seu professor. Akira
Kurosawa. e lilmou o roteiro deixado pe-
Io maior diretor japonôs A história mostra
um samurai que fica preso com sua mu-
lher numa hospedagem por causa de
uma enchente. Ele sai em busca do di*
nheiro para fazer uma festa e animar os
outros hóspedes e vai a um castelo onde
demonstra suas habilidades O dono da
propriedade o chama para trabalhar para
ele. despertando a inveja de outros guer-
roiros do local Duração: 1h32. Japào/-
1999 Censura: 12 anos
Circuito Espaço Unibanco 2

PALÁCIO DAS ILUSÕES • Mansfíeld Park -
De Patricia Rozema Com Hannah Taylor
Gordon. Francês OConnor e Lindsay
Duncan

Drama Filme baseado em romance de
1814. da escritora inglesa Jane Austen
Aos 10 anos. a pobre Fanny Price sal de
casa para morar com seus parentes ri*
cos. Lá ela vive momentos de Cinderela
pré-fada madrinha À medida que vai
crescendo, sua inteligência, beleza e ta-
lento para escrever aumentam e chamam
a atenção da sociedade local A situação
se complica com a chegada de urn ho-
mem de Londres, que se interessa por
Fanny. Mas o feminismo da moça é um
empecilho para os planos do rapaz Du-
ração: 1h52. EUA/2000. Censura 12
anos. * **
Circuito: Roxy 3, Via Parque 6, Estação
Barra Point 1, Estação Ipanema 1. Es-
taçAo Paissandu.

0 RETORNO DA MÚMIA - The mummy returns- De Stephen Sommers. Com Brendan
Fraser, Rachel Weisz e John Hannah.

Aventura oportunista Oito anos depois
de derrotar o sacerdote-múmia Imhotep.
Rick OConnel casou com a mocinha que
salvou, engordou e virou pai de um mole-
que agitado A feliz família tem que voltar
à ação depois que uns malucos decidem
despertar a múmia de novo. Eles também
querem acordar o Escorpião Rei. um po-
deroso guerreiro que comanda um exér-
cito de criaturas sobrenaturais O objetivo
ó fazer Imhotep vencer a tal criatura e us-
ar suas tropas para conquistar o mundo.
É claro, que o magnífico O Connel não
vai assistir a tudo sem tentar evitar esta
tragédia para a humanidade. Duração:
2h10. EUA/2001 Censura, livre. *
Circuito: Downtwon 4, Downtwon 8,
Downtown 9, Downtwon 12, Botafogo
Praia 5. Botatogo Praia 6. Slar Itaipu
2. Slar Conter Shopping Rio I. Top Ci-
ne Potrópolis 1, Art West Shopping 6.
Art Unigranrio 1, New York 3, New York
4, New York 5, New York 6, New York
17. New York 18. Roxy 1. Roxy 2. Palã-
cio 1. São Luiz 2. São Luiz 3. Rio Sul
2. Leblon I. Via Parque 2. Via Parque
5. Recreio Shopping 2. Shopping Tiju-
ca 3, Iguatemi 1, Iguatemi 4, Norte
Shopping 2. Nova Amórica 5. Ilha Pia-
za t, Ilha Plaza 2. Madureira Shopping
3. Madureira Shopping 4. Grande Rio
1, Grande Rio 6. Iguaçu Top 2. Icarai,
Bay Market 2, Bay Market 4.

C0NT1NUAÇA0

PERT

BARRA/RECREIO/JACAREPAGUA

L

15JYHNUT0S -15 minutes - Do John Herz-
féld. Com Robert De Niro, Edward Burns
e Kèlsey Grammer.
> Aventura. Tudo começa com dois mis-
teriosos corpos descobertos em um edi-
líçip destruído pelo fogo. De acordo com

investigador Jordy Warsaw, o incêndio
, fo| uma estratégia para camuflar um du-

pio assassinato, organizado por dois cri-
mlnosos do Leste Europeu. Estes, ao

, descobrirem que a mídia americana é ca-
paz de transformar bandidos em vitimas,
passam a gravar em vídeo todos os pas-

, sos da dupla e vendê-los para um progra-ma de TV sensacionalista. É a teoria dos15 minutos de fama de Andy Warhol leva-
da ao extremo. Duração: 1h59. EUA/-
2000. Censura: 16 anos. **
0lrculto: Slar Rio Shopping 2. Slar Pe-

nha. 1, Slar Itaipu 1, Largo do Machado 2." Downtown 7, Botafogo Praia 2, New York
¦ 12. Iguatemi 2, Nova Amórica 4, Grande

.Rio.5, Art West Shopping 3.
: AMEAÇA VIRTUAL-Antltrust- De Peter Ho-

yvitt. Com Ryan Phillippe, Claire Forlanl e'' Tlm Robbins.
. I>_ Suspense nerd. Um grupo de jovens

Inteligentes e determinados empenha-se1 em criar a tecnologia que vai dominar a
economia global. Milo ó um mestre do
mundo digital e está prestes a fazer o" que tòdo jovem gênio da informática
mais' deseja: criar uma empresa de alta

, tecnologia e, de quebra, controlar a vidacie seus funcionários. Trata-se de uma
] aventura tecnológica dirigida pelo autor' ilé Da caso com o acaso. O diretor ó
¦' úma das jovens descobertas da super-

poderosa produtora Miramax. EUA/2000.
Censura: 12 anos. ??
Circuito: Ilha Auto Clne.

' AMORES POSSÍVEIS - Amores possíveis -
De Sandra Werneck. Com Murilo Benlcio,
Carolina Ferraz e Emílio de Mello.> Comédia romântica. Há 15 anos, Car-
los foi ao cinema se encontrar com Júlla,

. sua colega de universidade, por quem' estava apaixonado. Ela não comparece
ao encontro e ele fica sozinho no cinema.
Quinze anos depois, vêem-se três ver-'' sOes possíveis e completamente distin-
tas da vida de Carlos. Brasil/2000. Cen-
sura: 14 anos. ??
Circuito: Cine Teatro Alcântara. Espaço
Rio.Design 3, Clne Arte UFF, Botafogo

. Praia 1.
BILLY ELLI0T • Bllly Elllot - De Stephen

, Dáldry. Com Julie Walters, Jamie Bell e'Jamle Draven.
> Drama. Bllly tem 11 anos e luta boxe.

DOWNTOWN (Clnemark)- (Av. das Américas,
500/2" andar). 1 (1431): Roplicanle14h35,
20h15. A hora marcada: 12h. 17h25, 6* e
sáb, às 23h30 2 (131 I.): Londas da vida:
11 hlO, 14h, 16h55, 19h55, 6" o sáb, às
23h. 3 (237 I ). Miss simpatia 11h40.
14h30,17h20, 20h10,6' o sáb. ás 23h20
4 (206 I) O retorno da múmia 12h30,
15h20. 18h10. 21h, 6' e sáb. ás 23h50 5
(3071) Potlock 1Bh05,20h45.6* e sáb. ás
23h40 A tuga das galinhas 11h05,13h25.
15h45. 6 (172 I.); Mais quo o acaso 11h,
13h35, 16h25, 19h. 21h40. 6* o sáb, às
0h15. sáb e dom, a partir do 16h25
Tarzan sáb e dom . às 11h. 13h30.7 (156

I ) 15 minutos 13h15, 16h05. 18h55.
21h45 8(2871): O retorno da munva 13h.
15h50.18h40.21h30.6* e sáb, ás0li20 9
(156 I.) O retorno da múmia 13h. 15h50.
18h40. 21h30, 6' o sáb. ás 0h20 10 (172

): Snatch-porcos o diamantes 12h45.
15h35, 18h25. 21h15. 6' e sáb . às 0h05
II (145 I) Popslar 12h40, 14h55 O cor¦
po 17h15. 20h05, 6' o sáb. às 23ht0 12
(267 I): O retorno da múmia 10ti55.
13h30. 16h20. 19h10. 22h 2* a 5' RS 6
(sessões de 10h às 18h) e RS 9 (sessões
depois das 18h). 6' a dom e feriados RS 9
(sessões de 10h às 18h) e RS 11 (sessões
depois das 18h) RS 6 (4«) Cnanças o pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia

ESTAÇÃO BARRA POINT- (Av Armando
Lombardi. 350 - 529-4829) 1 (150 I.):
Palácio das ilusões'. I5h10, 17h20.
19h30, 21h40 2 (150 I ): A essência da
paixão 16h, 18h40 RS 8 (2' a 5'. exce-
to feriados) e RS 10 (6* a dom )

UCI: NEW YORK CITY CENTER- (Av. das
Américas. 5 000 - 529-4840). 1 (168 I):
Minha vida om suas mãos: 14h40,16h35.
18h30. 20h25. 22h20, sáb e dom . a par-
tu de 12h45. 6* e sáb.. às 0h15. 2 (2381.):
Lendas da vida: 16h05. 18h40. 21h15.
sáb e dom., a partir de 13h30, 6* o sáb..
às 23h50 3 (383 I). O retorno da múmia.
15h15. 17h45. 20h15. sáb e dom . a par-
tir de 12h45. 6' e sáb.. às 22h45. 4 (383
I.) O retorno da múmia: 14h35, 17h10,
19M5. 22h20. sáb e dom . a partir de
12h. 5 (307 I ): O retorno da múmia
16h20. 19h. 21h40, sab e dom , a partir
de 13h40. 6* e sáb. âs 0h10 6 (173 I)
Monkeybone sáb. e dom , às 12hl0,
14h15. O retorno da múmia: 16h20. 19h.
21h40. 6* e sáb., às 0h20. 7 (158 I ): En-
contrando Forrester 18h, 20h45. 6* e
sáb. às 23h30. Senla a Pua!: 15h40. sáb.
e dom., a partir de 13h20. 8 (2991.): Mais
quo o acaso 14h35. 16h50. 19h05,
21h20. sáb e dom., a partir de 12h20, 6'
e sáb.. às 23h40. 9 (159 l.jj A hora mar-
cada 14h30. 17h. 19h30. 22h, sáb. e
dom., a partir de 12h. 6* e sáb.. às 0h30
10 (297 I ). Trathc 15h15, 18h10. 21h05.
sáb. e dom., a partir de 12h20, 6a e sáb.,
à meia-noite. 11 (277 I.): Miss simpatia:
15h10. 17h30, 19h50, sáb. e dom., a par-
tir de 12h50. Sob suspeita: 22h10, 6' e
sáb.. às 0h30. 12 (166 I ): 15 minutos:
14h30. 17h, 19h30. 22h, sáb. e dom., a
partir de 12h. 6* e sáb.. às 0h30 13 (215
I ): Snatch-porcos e diamantes: 14h55,
17h05,19hl5.21h30. sáb. e dom., a par-
tir de I2h45, 6' e sáb.. à meia-noite 14
(253 I ): Miss simpatia: 16h30, 18h50,
21 h10. 6' e sáb., às 23h30. O sonho de
Rose 14h30, sáb e dom., a partir de
12h30. 15 (383 I.): O corpo: 15h30.
17h45, 20h, 22h15, sáb. e dom . a partir
de 13h15. 6" e sáb., às 0h30. 16 (253 I.)
O replicante: 14h50, 17h15. 19h40,
22h05. sáb. e dom., a partir de 12h25, 6a
e sáb. às 0h30.17 (216 I ): O retorno da
múmia: 15h20. 18h. 20h40. sáb. e dom.,
a partir de 12h40, 6* e sáb., às 23h30.18
(1671.): A fuga das galinhas. 16h05, sáb. e
dom., a partir de 12h15 e 14h10. O retor-
no da múmia: 18h, 20h40, 69 e sáb., às
23h30. RS 6 (21 a 5'. sessões até 18h),
RS 11 (6* a dom., sessões após 15h) e
RS 9 (2" a 5\ sessões após 18h), RS 9 (6'
a dom., sessóes até 15h). O UCI avisa
que a entrada de menores em filmes com
censura só será permitida mediante a
apresentação de documento do identida-
do, mesmo eles estando acompanhados
de responsável.

VIA PARQUE- (Av Ayrton Senna. 3 000 -
529-4848). 1 (242 I.): Mais que o acaso.
16h50, 19h. 21h10. sáb. e dom., a partir
de 14h40 2 (311 I.): O retomo da múmia.
16h20. 18h50. 21h20. sáb e dom., a par-
tir de 13h50. 3 (308 I,): Snatch-porcos e
diamantes. 14h30, 16h40, 18h50, 21h. 4
(3111.): Miss simpatia. 17h, 19h10, 21h20.
sáb. e dom., a partir de 14h50.5(313l.): O
retorno da múmia. 15h50. 18h20. 20h50,
sáb. e dom., a partir de 13h30.6 (242 I.):
Palácio das ilusões. 16h40, 18h50, 21 h,
sáb. e dom., a partir de 14h30. RS 5 (2* a
5°, sessões até 18h), RS 7 (6a a dom., ses-
sões até 18h) e RS 6 (2* a 5', sessões
após 18h, exceto feriados). RS 8 (6* a
dom., sessões após 18h). Crianças e pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia.

ESPAÇO RIO DESIGN- (Av. das Américas,
7777, 3" piso - 438-7590- ). 1 (149 I.):
A viúva de Saint-Pierre: 14h, 16h. 18h,
20h. 22h. 2 (88 I.): Billy Elllot. 14h, 16h,
18h, 20h, 22h,3 (1161 ): Amores possi-
veis. 15h, 17h, 19h. 21h. RS 5 (2* a 5\
até às 18h). RS 8 (2* a 5". após às
18h), RS 7 (6* a dom., e feriados, até
às 18h) e RS 10 (6* a dom., e feriados,
após às 18h). Crianças e pessoas com
mais de 60 anos pagam meia.

RECREIO SHOPPING- (Av. das Américas.
19.019 - 529-4848). 1 (247 I.). Repli-
cante: 16h40.18h40, 20h40.2 (330 I.) O

rotorno da múmia: 16h, 18h30, 21h. 3
(330 I.): Miss simpatia: 16h30. 18h50,
21 h10 4 (247 I ): Snatch-porcos o dia-
mantos: 16h50, 19h. 21IH0 R$ 6 (2' a
5') o RS 10 (6* a dom ). Crianças o pes-
soas com mais do 60 anos pagam moia.

ART QUAUTY- (Av. Goremário Danas, 1 400
- 529-4888) 1 (168 I.): REplicante. 14h,
16h20. 18h40, 21 h 2 (154 I ): Snatch-por-
cos o diamantes. 14h40, 16h50, 19h,
2lh10 RS 3 (21 a 5', exceloferiados) e RS

( 6' a dom e feriados). Crianças e pes-
soas com mais do 60 anos pagam meia.

STAR CENTER SHOPPING RIO- (Av. Gerema-
rio Dantas, 404 ). 1 (208 I ): O rotorno da
múmia: 14h. 16M30.19h. 21 h30 2 (1841.)
Tratlic. 14h50,17h40.20h30 3 (1481) Do
que as mulheres gostam. 15h40. 18h10.
20h40.4 (1481.): A tuga das galinhas sáb.
e dom., às 14h40. 16h40 Snatch-porcos
o diamantes. 16h40, 19h, 21 h10, sáb o
dom., a partir de 19h. RS 4 (2a a 5a) e RS

(6' a dom , e feriados) Crianças e pes-
soas com mais do 60 pagam moia

STAR RIO SHOPPING- (Estrada do Gabi-
nal, 313 - 529-4884) 1 (208 I) Encon-
trando Forrostor 15h40, 18h20. 21 h 2
(1301.): 15 minutos: 15h. 17h. 19h.21h
3 (100 I ): O corpo 16h30. 18h30,
20h30 RS 3 (2* a 5") o RS 6 (6* a dom .
e feriados) Crianças o pessoas com
mais do 60 pagam meia

dom,, a partir do 13h30 3 (267 I ): O ro-
torno da múmia: 16h30, 19h, 21h30,
sáb o dom., o partir do 14h 4 (149 I ):Snatch-porcos o diamantes: 14h50,
17h, 19IH0. 21h20 R$ 7 (2* a 5», sos-
sões aló 18h), RS 9 (2« a 5", após 18h)
RS 9 (6* a dom., sossôos até 18h) RS 11
(6* a dom., após 18h) Crianças o pes-soas com mais do 60 anos pagam mela.

CENTRO

BOTAFOGO
BOTAFOGO PRAIA SHOPPING (Cinemark)-
(Praia de Botalogo, 400 - 237-9484 -). 1
(139 I) Amores possíveis. 15h40. 21h10.
Londas da vida: 12h40. 18h05. 6a e sáb..
às 23h40 2 (137 I.) Mais quo o acaso
14h40, 20h40. 15 minutos. 11h30. 17h30.
6' e sáb. âs 23h20 3 (254 L): Miss simpa-
te:11h20.14h15.17h10,20h10.6"esáb.,
às 23h05. 4 (204 I ): Popstar. 12h, 14h10.
Snatch-porcos o diamantes: I6h25,
19h05. 21 h50.6' e sáb., às 0h25.5 (2891.)

retorno da múmia: 11h40, 14h50.
18h10. 21h05. 6* e sáb., à meia-noite. 6
(289 I ): O retorno da múmia: 10h50.
13h30. 16h20.19IH0. 22h. RS 6 (2' a 5'.
sessões até 18h), RS 10 (6* a dom., sos-
sões até 18h) o RS 10 (2' a 5*. sessões
após 18h, exceto feriados), RS 11 (6" a
dom., sessões após 18ti) Crianças e pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia

ESPAÇO UNIBANCO- (Rua Voluntários da
Pátria, 35 - 529-4829) 1 (267 I) Pol-
lock 14h40. 17h, 19h20. 21li40. 2 (228

): Depois da chuva 14h20, 16h40,
19h, 21h20. 3 (104 I ): Senta a Pua1:
14h O chamado de Deus 16h20 O so-
nho de Rose: 18h. 20h, 22h. RS 8 (2* a
5a, exceto feriados) e RS 10 (6a a dom.).

ESTAÇÃO BOTAFOGO- (Rua Voluntários
da Pátria. 88 - 529-4829) 1 (280 I.): /\s
coisas simples da vida: 14h20 O fan-
tasma: 17h20, 19h. 20h40. 22h20.2 (41
I ): Deu a louca nos astros 14h, 16h.
18h. 20h. Cocil bem demente: 22h 3
(66 I): A essência da paixão: 14h10.
161140. 19h10. 21h40. RS 8 (2J a 5", ex-
ceto feriados) o RS 10 (6a a dorn ).

RIO SUL- (Rua Lauro Muller, 116/Loja
401 - 529-4848). 1 (160 I): Miss simpa-
tia: 151110. 17h20, 19h30. 21lv10 2 (209
I.): O retorno da múmia: 14h. 16h30,
19h.21h30 3(151 I): Mais que o acaso
14h50, 17h. 19h10. 21h20. 4 (156 I.):
Snatch-porcos o diamantes: 15h20,
17h30. 191140. 21 h50. RS 7 (2« a 5", ses-
sões até 18h), RS 9 (6" a dom., sessões
alé 1 Bh) RS 9 (2 a 5', sessões após 18ti.
exceto feriados) e RS 11 (6a a dom .
sessões após 18h). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

CAMPO GRANDE
ART WEST SHOPPING- (Eslrada do Man-
danha. 555 - 529-4888) 1 (210 I.) Do
que as mulheres gostam: 14h, 16h30,
19(1, 21h30. 2 (182 I): Miss simpatia:
;.1h30. 16h40, 18h50, 21h. 3 (228 I ): 15
minutos-, 14h20. 16h40, 19h. 21 h 4 (216
I ): Snatch-porcos e diamantes 15h,
17h10. 19h20, 21h30. 5 (252 I ): Repli-
cante: 14h20. 16h40, 19h. 21h20. 6 (224
I ): O retorno da múmia: 13h40, 16h10,
18h40, 21h10. RS 5 (2* a 5", exceto fe-
riados, até às 18h) e RS 6 (2" a 5a, exce-
to feriados, após 18h), RS 7 (6a a dom. e
feriados, até às 18h) e RS 8 (6° a dom.
e feriados, após às 18h) Crianças e pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia.

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA- (Rua
do Catete, 153 - 529-4829 - 89 I.): Bll-
ly Elliot. 14h. A essência da paixão:
16h. Dr. Te as mulheres. 18h40. Quase
famosos: 21h. RS 6 (2" a 5". excelo (e-
riados) e RS 8 (6° a dom.).

ESTAÇÃO PAISSANDU- (Rua Senador
Vergueiro, 35 - 529-4829 - 450 I ):
Palácio das ilusões: 15h10, 17h20,
19h30, 21h40. RS 7 (21 a 5a, exceto fe-
riados) e RS 9 (6° a dom.).

LARGO DO MACHADO- (Largo do Macha-
do. 29 - 205-6842). 1 (835 I.): Repli-
cante: 15h, 17h, 19h, 21h. 2 (419 I ): 15
minutos. 16h. O corpo: 18h30. O tigre e o
dragão: 20h40. RS 6 (2° a 5". exceto le-
riados, até as 18h) e RS 8 (2" a 5°, exce-
to feriados, após às 18h, e de 6" a dom.
e feriados até às 18h). RS 10 (6° a dom.
e feriados após às 18h). Crianças e pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia

SÃO LUIZ- (Rua do Catele. 307 - 529-
4848). 1 (140 I.): Miss simpatia: 15h10.
17h20, 19h30, 21 h40.2 (258 I.): O retor-
no da múmia: 16h, 18h30, 21h, sáb. e

CINEMATECA DO MAM- (Avenida Infante
Dom Henrique, 85 - 210-2188- 180 I)
Ver Mostra. RS 10.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL-
(Rua Primeiro de Março. 66 - 808-
2020-99 I) Ver Mostra. RS 8.

CASA FRANÇA-BRASIL- (Rua Visconde de
Ilaborai. 78 - 253-5366- 53 I ):Biily Elliot
13h30,16ti VerExtmRS2 Criançasepes-
soas com mais do 60 anos pagam meia.

ESTAÇÃO PAÇO- (Praça 15. 48 - 529-
4829 - 64 I) Torra para Roso 13(1,
15h, t7h. Ver Mostra RS 6.

ODEON BR- (Praça Mahatma Gandhi. 2 -
529-4829 - 714 I.): O sonho do rose 14(1.
Minha vida em suas mãos: 16h. Amores
brutos. 18h A l)ora marcada: 21 h. RS 8.
Crianças e pessoas com mais do 60 anos
pagam meia. Preço promocional R$ 2

PALÁCIO- (Rua do Passeio, 40 - 529-
4848) 1 (1 001 I ): O rotorno da múmia
12h30. 15h, 17h30, 20h. sáb o dom , a
partir de 15h 2 (304 I) Replicante:
13h, 15(1, 17h, 19(1. 21h. sáb o dom . a
partir de 15h RS 6 (2* a 5*. sessões até
15h). RS 6 (2* a 5". sessões após 15h)
e RS 6 (6" a dom ).

ESTAÇÃO IPANEMA- (Rua Visconde de
Plrajá, 605 - 529-4829 -). 1 (141 I.):
Palácio das ilúsõos: 151)20, 17h30,
19h40, 21h50, 2 (163 I ): Trõs Irmãs:
15h, 1711)0, 19H20. RS 8 (2* o 5*. oxco-
to feriados) o R$ 11 (6* a dom ).

STAR IPANEMA- (Rua Vlscondo do Pira-
já. 385 - 529-4884 - 385 I ): Snatch-
porcos o diamantes: 15h30, 17h40,
191150, 22h. RS 8 (2' a 5*) RS to (6* n
dom., o feriados). Crianças o pessoas
com mais do 60 anos pagam mola.

LEBLON- (Av Ataulfo do Paiva, 391 - 529-
4848). 1 (7141.): O rotorno da múmia: 14h,
161130,19(1,21h30.2 (3001 ): Miss simpa-
tia: 15h10. 17h20. 19h30, 21h40. RS 7 (2'
a 5', sessões até 18h), RS 9 (6* a dom.,
sessõos até 18h) o RS 9 (2a o 5a, sessões
após 18(i, exceto feriados). RS 11 (6* a
dom., sossões após 18h). Crianças e pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia.

MADUREIRA

COPACABANA
COPACABANA- (Av N.S. de Copacabana.
801 - 529-4848 - 712 I ): Snatch-porcos
e diamantes: 15h, 17h10, 19h20, 21h30
RS 6 (2a a 5'. alé 18h). RS 8 (6« a dom.,
sessões até 18h, e 2a a 5', sossões após
18h, exceto feriados). RS 10 (6a a dom.,
sossões após 18h). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

NOVO JÓIA- (Av. N.S. de Copacabana,
680 - 529-4829 - 95 I.) A essência da
paixão: 15h40, 18h20, 21h RS 6 (2" a
5a, exceto feriados) e RS 7 (6a a dom.).

ROXY- (Av. N.S de Copacabana. 945 -
529-4848). 1 (400 I.): O retorno da mú-
mia: 14h. 16h30. 19(1, 21h30. 2 (400 I.):
O retorno da múmia: 15h, 17h30. 20h. 3
(300 I ): Palácio das ilusões: 15h10.
17h20. 19h30. 21(i40. RS 6 (2' a 5",
sessões até 18h), RS 8 (6a a dom., ses-
sôes até 18h, e 2® a 5", sessões após
18h, exceto feriados). RS 10 (6a a dom.,
sessões após 18h). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

GÁVEA/SÃO CONRADO
SALA INSTITUTO MOREIRA SALLES - (Rua
Marquês de São Vicente. 476 - 512-6448- 1201 ): A viúva de Saint-Pierre: 16h, 18h,
20li RS 7 (3® a 5') e RS 9 (6" a dom ).

ART FASHION MALL- (Estrada da Gávea,
899 - 529-4888). 1 (164 I): Mais que o
acaso. 15h30, 19h50. Snatch-porcos e
diamantes. 17h40, 22h. 2 (356 I ): Do que
as mulheres gostam: 16h30, 19h, 21h30.
3 (325 I.): Sob suspeita 15IH0, 17h20,
19(130. 21(140.4 (192 I.): A viúva de Sainl-
Pierrer. 15h20,17h30, 19(140. 21h50. RS 7
(2" a 5a, exceto feriados, até às 18h) e RS
8 (2fl a 5a, exceto feriados, após ás 18h).
e RS 9 (6a a dom., e feriados) e RS 11 (6a
a dom., e feriados). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

GUADALUPE
STAR MARKET CENTER GUADALUPE- (Av
Brasil. 22.693-529-4884). 1 (154 I ): O
corpo: 16h30, 18h30. 20h30. 2 (154 I.):
A fuga das galinhas: sáb. e dom., às
14h40. 16li40. Medo em Cherry Falls:
16h50. 18h50, 20h50. sáb. e dom., a
partir de 18h50. RS 3 (2° a 5°) e RS 6 (6a
a dom., e feriados). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

ILHA DO GOVERNADOR
ILHA AUTO CINE- (Praia de São Bento,
s/n» - 3393-3211 - Drive-in): Ameaça
virtual: 18h30, 20h30, 22h30. RS 5 (2"
a 5*) e RS 7 (6' a dom., e feriados).

ILHA PLAZA- (Av. Maestro Paulo e Silva,
400/158 - 529-48*18). 1 (255 I.): O rotorno
da múmia: 15h. 17h30, 20h 2 (255 I.): O
retorno da múmia: 16h, 18h30, 21h, sáb.
e dom., a partir de 13h30. RS 5 (2a a 59,
sessões até 18h), RS 7 (6" a dom., ses-
sões até 18h) e RS 7 (2« a 5», sessóes
após 18h, excelo feriados), RS 9 (6* a
dom., sessões após 18h). Crianças e pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia.

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES- (Rua Joana Angéli-
ca. 63 - 267-7295 - 99 I.): Billy Elliot
15h30, 191145. Chocolate 17(130,
21h45 RS 6 (4' e 5») e RS 8 (6" a dom ).

CINECLUBE LAURA ALVIM- (Av Vieira
Souto. 176-267-1647).1 (77 I.): Trallic.
16h20, 18h55, 21h30. 2 (45 I.): Deu a
louca nos astros: 17h, 19h, 21 h. 3 (52
\.):0 tigre o o dragão: 16h30, 18h50,
21(110. RS 6 (2* a 5". exceto feriados) e
RS 8 (6° a dom.). .

MADUREIRA SHOPPING- (Estrada do Porte-
Ia. 222/Lj 301 - 529-4848). 1 (1591): Repli-
canta 16ti40.18h40.20h40. sáb o dom . a
partir do 14h40. 2 (161 I ): Miss simpatia:
17h, 191110,21h20, sáb o dom . a parlir do
14h50. 3 (191 I ): O rotorno da múmia:
15h10, 17h40, 20h10 4 (191 I): O retorno
da múmia: 15h50. 18h20, 20h50. RS 5 (2*
a 5a, sessões até 18h), RS 7 (6* a dom.,
sessões até 18li) e RS G (2' a 5», sessões
após 18h. exceto feriados), RS 8 (6* a
dom . sessóes após 18h) Crianças e pes-
soas com mais do 60 anos pagam meia.

MÉIER/PIEDADE/DEL CASTILHO
ART NORTE SHOPPING- (Av Dom Hélder
Câmara. 5 332 - 529-4888). 1 (2401.): Do
que as mulheres gostam: 14h, 16h30.
19(1. 21h30. 2 (240 I.): Sob suspeita:
14h50. 17h. 19IH0. 211120 RS 5 (2* a 5',
exceto feriados, até às 18h) e RS 7 (2a a
5a, exceto feriados, após às 18h ), RS 7
(6a a dom., até às 18h.) e RS 9 (6a a
dom., após às 18h) Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia

NOVA AMÉRICA- (Av, Automóvel Club. 126
- 529-4848). 1 (261 I ): O corpo.16h20.
18h30. 20h40, sáb e dom., a partir de
14h10. 2 (240 I): Miss simpatia: 16h40,
18h50, 21h10, sáb. e dom., a partir do
14h30. 3 (260 I.) Replicante. 15h20.
17h20,19h20. 21h20. 4 (185 I.): 15minu-
tos: 16h20. 18h40. 21h, sáb. e dom., a
partir de I4h. 5 (261 I.)¦. O retorno da mu-
mia: 15h50. 18h20, 201150, sáb. e dom.,
a partir de 13h30. RS 5 (2" a 5'. sessões
alé 18h). RS 7 (6" a dom., sessões até
18h) e RS 7 (2J a 5', sessões após 18h,
exceto feriados). RS 9 (6a a dom., ses-
sões após 18h). Crianças e pessoas com
mais de 60 anos pagam meia.

NORTE SHOPPING- (Av. Dorn Hélder
Câmara. 5.474 - 529-4848). 1 (2-10 I.)
Miss simpatia 15h. 17h10, 19h20,
21(130 2 (240 I.) O rotorno da múmia:
16h. 18h30, 21h, sáb e dom., a partir
de 13(130. RS 5 (2" a S*. sessões até
18h). RS 7 (6' a dom., sessões até
18(1) e RS 7 (2a a 5", sessões após 18h,
exceto feriados), RS 9 (6a a dom., ses-
sões após 18h). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

TIJUCA/ANDARAÍ
SHOPPING T1JUCA- (Av. Maracanã, 987/3" an-
dar - 529-4848). 1 (192 I.) Miss simpatia
14h30. 16(140. 181150. 21(1 2 (130 I.) Mais
que o acaso. 14h20,16h30,18h40,20h50.3
(195 I.) O retorno da múmia: 16h10. I8h40,
21h10, sáb. e dom., a partir de 13h40. RS 7
(2a a 5a. sessões até 18h), RS 9 (6a a dom.,
sessões até 1 Bh) e RS 9 (2* a 5», sessões
após 18h. exceto feriados) e RS 11 (6a a
dom., sessões após 18h). Crianças e pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia.

SHOPPING IGUATEMI- (Rua Baião de São
Francisco, 236/3' andar - 529-4848). 1
(240 I.) O retorno da múmia: 16h10,
18h40, 21 h10, sáb. e dom., a partir de
13(140. 2 (156 I.) 15 minutos: 16(1.
18h20, 20h40. sáb. e dom., a partir de
13h50 3 (156 I.): Mais que o acaso:
14M50. 17h, 19h10. 211)20. 4 (188 I.) O
retorno da múmia: 15h30, 18h, 20h30. 5
(155 I.) Miss simpatia: 15h10, 17h20.
19h30, 21h40. 6 (152 I.) Replicante:
15IH5, 17h15, 19h15. 21h15. 7 (146 I.)
Snatch-porcos o diamantes: 15h, 17h10,
19(120, 21h30. RS 6 (21 a 5», sessões
até 18h), RS 8 (6* a dom . sessões alé
18h) RS 8 (2" a 5", sessões após 18h,
exceto feriados) e RS 11 (6a a dom., ses-
sões após 18h). Crianças e pessoas
com mais do 60 anos pagam meia.

CINE ARTE UFF - (Rua Miguol do Frias,
9 ¦ 719-7449 - 528 I ): O tlgro o o dra¦
gão: 16h20. Dr. Toas mulhoros: 18li40.
Amores possíveis. 21 h. RS 2 (2'), RS 4
(3# o 5') o R$ 6 (6' o dom ).

ESTAÇÃO ICARAÍ— (Rua Coronol Moreira Cé-
sar, 211/153 - 529-4829 - 171 I ): Dou a
louca nos astros. 15h, 17h, 19h, 21 h. R$ 6
(2a a 5a, exceto feriados), RS 8 (6a a dom ).

ICARAl- (Praia de Icarai, 161 - 529-4848- 852 I ): O rotorno da múmia: 14h,
16h30, 19h. 21h30 RS 6 (2* a 5', sos-
sões até 18h), RS 8 (6* a dom . sossôos
até 18h, e 2" a 5*. sossões após IBh,
exceto feriados) o RS 10 (6a a dom.,
sessões após 18h). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam mela.

SHOPPING BAY MARKET- (Rua Vlscondo
do Rio Branco, 360 - 529-4848). 1 (221
I.) Miss simpatia: 14h30, 16h40, 18h50,
21h 2 (221 I.) O rotorno da múmia:
15h30,18h. 201130.3 (2071.) Replicante:
15h15.17(115,19h15.21h15 4(2071)0
retorno da múmia: 14h, I6h30, 19h,
21h30 RS 5 (2* o 5\ sessóoslos até
18(1), RS 7 (6* a dom , sessõos até IBh)
o RS 7 (2* a 5V sessões após 18h, exce-
to feriados) e RS 9 (6* a dom . sessõos
após I8h) Crianças e pessoas com
mais de 60 anos pagam meia

STAR ITAIPU MULTICENTER- (Estrada
Francisco Cruz Nunes, 6 501 - 529-
488-1). 1 (115 I.): 15 minutos. 16h20,
18h40, 21h 2 (193 I ): O retorno da mu-
mia: 14h. 16h30, 19(1, 21 (130 3 (227 I ):Medo om Cherry Falls. 16h40, 18h40,
20h40 4 (150 I ): A fuga das galinhas.sáb. e dom., às 14h40, 16h40. O corpo:
17h. 19h. 21h. sáb o dom . o partir de
19(i RS 4 (2" a 5", exceto feriado) o RS 8
(6* a dom , e feriados). Crianças o pes-soas com mais do 60 anos pagam moia.

NOVA IGUAÇU

NILOPOLIS
SHOPPING NILÓPOLIS SOUARE - (Rua Pro-
fessor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100,
Lojas 327/328 - 792-0824- ): 1 (172 I.):):
Snatch-porcos e diamantes: 14h40,
16(140, 18h40,20(140.2(1021.) Mais que
o acaso. 14h30, 16h30, 18h30, 20(130. 3
(150 I.): O corpo: 15h. 17(1, 19h, 21h. RS
4 (2' a 5') e RS 6 (6* a dom.). Crianças e
pessoas com mais de 60 pagam meia.

NITERÓI
CENTER- (Rua Coronel Moreira César,
265 - 529-4848 - 315 I.) Mais que o
acaso: 16h40, 18h50, 21h, sáb. e dom.,
a partir de 14h30. RS 6 (21 a 5'. sessões
até 1Bh). RS 8 (6" a dom., sessões alé
18h, e 2" a 5". sessões após 18h, exce-
to feriados) e RS 10 (6' a dom., sessões
após 18h). Crianças e pessoas com
mais de 60 anos pagam meia.

IGUAÇU TOP SHOPPING- (Rua Governa-
dor Roberto Silveira. 540/2" andar - 529-
4848). 1 (222 I.) Roplicanto 14h50,
161150, 18ti50. 201150. 2 (234 I ): O retor-
no da múmia. 15h40.18h10. 20h40, sáb
e dom , a partir do 13h20 3 (2001) Miss
simpatia: 16h10, 18h20, 20h30. sáb o
dom . a partir do 14h RS 5 (2a a 5a, ses-
sões alé 18h). RS 7 (6" a dom . sessões
até 18h) e RS 6 (2* a 5". sessões após
18h. exceto feriados). RS 8 (6a a dom.,
sessões após 18h) Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia

PENHA
TOP CINE LEOPOLDINA- (Av Brás de Pi-
na, 148 - 529-4811). 1 (182 I ) Repli-
canto: 15h50. IBIitO. 20h30. 2 (182 I):
Miss simpatia: 14h30, 16M40, 18h50.
21 h, sáb. e dom., a partir de 16h40. A no-
va onda do Imperador, sáb. e dom., às
15h (dub) RS 2 (2* a 5\ excelo feriados
alé às 18h). RS 4 (2» a 5', após às 18h),
RS 4 (6* a dom. até às 18h) e RS 6 (6* a
dom após às 18h) Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

STAR PENHA SHOPPING- (Av. Brás de Pi-
na. 150/317-529-4884-). 1 (99 I ): 15
minutos: 16h. 18h20. 20h40. 2 (120 I.):
Sob suspeita: 14h30, 16h40, 18h50,
2th. RS 2 (2" a 6*. exceto feriados) RS
3 (sáb. e dom ). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

SÃO G0NÇAL0/SÃ0 J.DE MERITI
CINE-TEATRO ALCÂNTARA - (Rua Capitão
Antônio Martins. 183 - 701-4226 - 180
I): Amores possíveis: 17h. 19h. RS 5.
SHOPPING GRANDE RIO- (Rodovia Pres.
Dutra. Km. 4 - 529-4848). 1 (240 I ): Ore-
torno da múmia: 15h. 17h30, 20h. 2 (179
I): Replicante: 15h 15, 17h 15, 19h15,
21h15. 3 (164 I.) Miss simpatia: 16h50,
19h, 21h10, sáb. e dom., a partir de
141140. 4 (170 I): O corpo: 16h40. 18li50.
21 h, sáb. e dom., a partir de 14h30.5 (170
I.) 15 minutos. 16h10. 18h30, 20li50, sáb.
o dom., a partir de 13h50.6 (230 I.) O re-
torno da múmia: 15h40, 18h10, 20h40,
sáb. e dom., a partir de 13h20. RS 5 (2a a
5\ sessões até 18h). RS 7 (6« a dom.,
sessões até 18h) e RS 6 (21 a 5', sessões
após 18h. excelo feriados), RS 8 (6' a
dom., sessões após 18h). Crianças e pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia.

DUQUE DE CAXIAS
ART UNIGRANRIO- (Rua Marquês de
Herval, 1216/A - 529-4888). 1 (195 I.)
O retorno da múmia: 13h30, 16h,
18(130, 21(1. 2 (120 I) Miss simpatia:
14h20, 16h30, 18h40, 20(150. RS 3 (2'
a 5', exceto feriados) e RS 4 (6' a
dom., e feriados). Crianças e pessoas
com mais de 60 anos pagam meia.

PETRÓP0L1S
ART BAUHAUS- (Rua Doutor Nélson de Sá
Earp, 88 - 246-0408 - 164 I.) Snatch
porcos e diamantes: 14h30, 16h40
18h50, 21 h. RS 4 (2* a 5", exceto feria
dos) e RS 6 (61 a dom.). Crianças e pes
soas com mais de 60 anos pagam meia

TOP CINE PETRÓPOLIS- (Rua Teresa, 1.515/-
2" piso - 529-4811). 1 (2101.): O retorno da
múmia: 15h30, 18h. 20h30. 2 (154 I) Diga
que não é verdade. 15h, 17h, 19h, 21, sáb.
e dom., a partir de 17h. Monkeybone. sáb.
e dom., às 15h (dub.). RS 2 (2' a 5', exce-
to feriados até às 18h). RS 4 (21 a 5', após
às 18h), RS 4 (6a a dom. até às 18h) e RS
6 (6* a dom. após às 18h) Crianças e pes-
soas com mais de 60 anos pagam meia.

Para sua sorte (o desespero de sua famí-
lia), as aulas são ministradas na mesma
sala em que as meninas da cidade apren-
dem balé. O garoto logo vê que tem mais
talento para brilhar na aula ao lado e en-
Irenta o desafio de convencer família, vizi-
nhos e amigos a aceitar sua escolha. In-
glaterra/1999. Censura: 12 anos. ***
Circuito: Cândido Mendes, Casa Fran-
ça-Brasil, Estação Museu da República,
Espaço Rio Design 2.

CECIL BEM DEMENTE - Cecll B. Demented -
De John Waters. Com Stephen Dorlf e
Melanle Griffith.

Comédia destrutiva. Se você é do tipo
que enxerga o cinema como uma trin-
cheira, este é o lilme certo, uma autènti-
ca espanada na ladainha cinematográll-
ca produzida por Hollywood. O filme
acompanha um diretor de cinema em
seu plano de seqüestrar uma decadente
estrela hollywoodiana e enfiá-la numa
produção Independente. Cecll Bem De-
mente desfila uma série de referências
ao cinema trash agrupados numa forma
mambembe. Em resumo, é uma cartilha
pouco séria de como fazer cinema com
uma idéia de jerico na cabeça, uma
câmera nas coxas e um sorvete na tes-
ta. As vezes dá até certo. EUA/2000.
Censura: 16 anos. *?
Circuito: Estação Botalogo 2.

0 CHAMADO DE DEUS • 0 chamado de Deus- De José Joffily.
Documentário. Vencedor dos pré-mios de melhor Documentário e Monta-

gem, no Festival de Brasília, este lilme
acompanha a preparação de seis jo-
vens para a vida religiosa. Brasil/2000.
Censura: livre. ***
Circuito: Espaço Unibanco 3.

CHOCOLATE • Chocolat - De Lasse Hall-
strõm. Com Juliette Binoche. Johnny
Depp e Judi Dench.

Comédia. Em uma tradicional vila fran-
cesa, a vida é alterada com a chegada de
uma forasteira, que abre uma loja de cho-
colates e em vez de despertar apetiles,
acende os desejos sexuais que estavam
escondidos nos habitantes da cidade.
EUA/2000. Censura: 12 anos. *
Circuito: Cândido Mendes.
AS COISAS SIMPLES DA VIDA - Yl Yl - De
Edward Yang. Com Nianzhen Wu. Jona-
than Chang.

Drama. O filme começa com os caóti-
cos preparativos de uma cerimônia de
casamento. A partir dal, focaliza a vida de
uma típica lamllla de classe média mo-
rando num pequeno apartamento em Tai-
pei. Com a estrutura aparente de um no-
velão, o filme mostra desde o coma da
matriarca até as travessuras do caçula.
Taiwam/2000. Censura: 14 anos. ***
Circuito: Estação Botafogo 1.

0 CORPO - The body - Do Jonas McCord.
Com Antonio Banderas, Olivia Williams e
Derek Jacobi.

Drama. Na entrada do novo milênio,
em Jerusalém, o enviado do Vaticano,
padre Matt Gutierrez, e a arqueóloga is-

raelense Sharon Golban fazem uma
aliança para investigar uma descoberta
cientílica que ameaça destruir anos de
história e lé e acabam detonando mesmo
é a paciência do especlador. EUA/2000.
Censura: 12 anos. *
Circuito: Shopping Nilópolis Square 3.
Slar Rio Shopping 3. Star Guadalupe 1.
Slar Itaipu 4, Largo do Machado 2.
Downtown 11. New York 15. Nova Améri-
ca I. Grande Rio 4.
DEU A LOUCA NOS ASTROS • State and
Main - De David Mamet. Com Alec Bald-
win, Charles Durnlng e Clark Grogg.
> Comédia. O diretor Wal Price e equipe
chegam à pequena cidade de Waterlord
para terminar uma filmagem e mudam
completamente a vida de seus pacatos
habitantes (State e Main são os nomes
das ruas que cruzam o centro do povoado
da região de Vermont). A produção chega
alrás da locação perfeita para um filme in-
titulado O velho moinho e descobre que o
tal moinho foi destruído por um incêndio.
Com o orçamento estourado, os produto-
res decidem lazer o lilme ali mesmo com
a ajuda dos habitantes, mas as filmagens
são saboladas pelo impulso de garanhão
do astro do filme (Baldwin) e o recato ines-
perado da estrela (Sarah Jessica Parker),
que se recusa o lazer cenas de nudez.
EUA/2000. Censura: 12 anos.
Circuito: Cinedube Laura Alvim 2.
Estação Botafogo 2. Estação Icarai.

Continua na página 6

"Estamos diante do primeiro clássico da nova década,
com seqüências que provavelmente ficarão na história".

Cannes (Elvls Michell, THE NEW YORK TIMES). Melhor Filmo
d< Critic a t

m imdcadomm
$ Globo deOuroMelhoc

amoresmm
um filme de Alejandro González Inãrritu (Amores Perros)

Um dos mais aclamados filmes do ano!

w/t- fEffl www.artfllms.com.br
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COM PREÇO
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, ODEON' 
(De hoje á 5a-feira)

horário: 18:00h

INTEIRA: R$ 2,00 MEIA: R$1,00

PRE ESTREIAS
HOJE e AMANHÃ
HORÁRIO: 21 :20h

ESTAÇÃO IPANEMA 2
ESTAÇÃO BARRA POINT 2
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DIGA QUE NÀO É VERDADE • Say it liiít so -
Do J.B. Rogara. Com Honlhor Grnliam,
Chrla Klein o Snlly Fiold.
> Comédia oscatológlca. O funcionário
do um abrigo do animais so apaixona por
uma bola o dosastrada caboloiroira. Elos
marcam o casamonto. mas o dalolivo
particular quo o rapaz contratou para
doscobrir quom são sous pais lho dá uma
péssima noticia: a noivo ò suo Irmà. Pa-
roce Os Malas, mos nflo tom noda o vor
Depois do solror multas humilhações da
vizinhança, o pobro coitado doscobro
quo a informação ora falsa o tonta impo-
dlr quo o amor do sua vida so caso com
um milionário om outra cidado Produzido
pelos irmãos Farroly, dirotoros o rotoiris-
tas do Ouom vai licar com Mary, o (limo
sogue o estilo oscatológico o política-
monto incorreto, som a mesma eficácia,
contudo EUA/2000 Consuro 12 anos *
Circuito: Top Cino Polrópolis 2

DO QUE AS MULHERES GOSTAM -What wo-
men want - De Noncy Moyors Com Mel
Glbson, Holon Hunt e Marisa Tomoi

Comédia romântica. Nick Marshall so
considera um brilhanto executivo de publi-
cidade e uma dádiva do Deus para as mu-
lheres Solteiro, encantador o machista, olo
acredita tor o mundo em suas mãos Mas,
certo noite, rocobo um prosento inospera-
do: ganha o dom do escutar os pensamen-
tos mais íntimos das mulheres à sua voltn
EUA/2000 Consuro 12 anos *
Circuito: Star Conlor Shopping Rio 3. Art
Fashion Mall 2. Ari Wosl Shopping I. Ari
Norlo Shopping 1

DR.T E AS MULHERES - Dr.T 4 the women -
Da Robert Altman Com Richard Gere.
Holen Hunt o Farrah Fawcett

Drama. Ginecologista famoso em Dal-
Ias, o doutor Sullivan Travis é o homem
mais bonzinho do mundo Vivo rodoado
de muitas mulheres, tanto na vida profis-
sional como na vida pessoal, uma mais
problemática que a outra. Elas falam ao
mesmo tempo, enchem-lho a paciência e
mesmo assim elo não perde a linha.
EUA/2000 Censura 14 anos **
Circuito: Estação Museu da Republica,
Cino Arto UFF

ENCONTRANDO FORRESTER • Flndlng For-
rester - Do Gus Van Sant Com Soan Con-
nery, F. Murroy Abraham e Anna Paquin
]> Drama William Forrester 6 o escritor
famoso de um só romance escrito há dó-
cadas. Vivo enclausurado Jamal Wallace
é um jovom nogro. de 16 anos. quo joga
basquete como Michael Jordan e escro-
ve como John Updike Numa aposta com
os amigos, o garoto invado o apartamen*
to de William e esquece sua mochila por
lá. Ê o Inicio do uma amizade a do um fil-
me muito parecido com o trabalho ante-
rior do diretor. O gônio indomável EUA/-
2000. Censura: livro ?*#
Circuito: Slar Rio Shopping I, New York 7

A ESSÊNCIA DA PAIXÃO - The house ol mirth
- Do Terence Davies. Com Gillian Ander-
son e Dan Aykroyd

Drama. Nova Iorque, virada do século 19
para o 20 A bela Lily Bart sotre de um im-
perdoável mal social: não ó rica. Enquanto
luta contra um bando de oportunistas, ela
se vô caindo socialmente em dosgraça
Reino Unido/2000. Censura: 14 anos **
Circuito: Estação Barra Poinl 2, Estação
Bolalogo 3, Estação Museu da Republi-
ca, Novo Jóia

0 FANTASMA - Fantasma - De João Pedro
Rodrigues. Com Ricardo Menozes e Bea-
triz Torcato.

Drama homossexual. Um lixeiro portu-
guès de 19 anos tenta afastar sua solidão
caindo num sinistro mundo de sadismo e
perversões sexuais pelas ruas de Lisboa
Sua vidinha segue assim até que um dia,
ora pois, ele se sente loucamente atraído
por um jovem e resolve se transformar
numa espécie de super-herói às avessas,
usando uma roupa do látex como unifor-
mo. O longa dividiu platéias por onde
passou. Há quem o ache uma obra-prima
quo ultrapassa os limites do cinema gay
e há quem olhe tudo como um enojante
filmo pornográfico. Duração: 1h30 Portu-
gal/2000 Censura: 18 anos *
Circuito: Estação Bolalogo I

A FUGA DAS GALINHAS - Chlcken run - Ani-
maçáo em massinha. Direção do Peter
Lord o Nick Park.

Animação. Galinhas de uma granja se
revoltam com a vida que levam e deci-
dem fugir. Na verdade a tal granja mais
parece um campo de concentração na-
zlsta. A chegada de um galo super-herói
dá uma esperança às penosas. Mas ole é
uma farsa. Preste atenção em como é
elaborada a construção da aeronave quo

vai lová-los doll paro bom longo. Rolno
Unldo/2000. Consuro: livro. ***
Circuito: Slar Guadnlupo 2, Slar Itaipu 4,
Slar Conter Shopping Rio 4, Downtown
5, Now Vbrk 18.
A HORA MARCADA • A hora marcada - Do
Marcelo Taranto. Com Graclndo Júnior e
Fábio Assunçáo.
> Drama Um bariquolro inoscrupuloso
oncontra uma mulhor quo dá uma do vi-
donto o lho diz, cheio do convicção, quo
olo vol morrer dali a solo anos A prolocla
balança o ricaço. E nflo é quo seto anos
dopols o suiolto ô seqüestrado o tico a
um passo da morto mosmo? Entro os
bandidos quo o capturaram ostá um do
sous ox-funclonárlos, doido para acertar
as contas com o ex-patrão. Curiosidade
do olonco: Vora Loyola. Duração: 1h40.
Brasil/2000 * Censuro: 10 anos.
Circuito: Downtown 1, Now York 9,
Odoon BR

LENDAS DA VIDA - The legend ol BaggerVan-
CO - Do Robert Redlord. Com Will Smith.
Matt Damon o Chorlizo Thoron
) • Drama. Um garotáo vai se dando bom
na vida voncondo torneios do golle Sim.
esto 6 um lilme sobre golle. portanto o
grau do dinamismo do esporte podo ser
aplicado ao longa A trajetória do glória do
mocinho é interrompida quando olo é man-
dado para a guerra. Ele volta dos campos
do batalha sem a confiança nocossária pa-
ra vencer uma decisiva partida de golpe e
salvar o sonho do sou pai Eis quo surgo
uma ligura inspiradoia e enigmática Um
anjo. um mito, uma londa? Não. É apenas
Will Smith. quo o diretor Robert Redford
achou tor o |oitâo de "coioto malandro" que
um guia espiritual precisava tor É osta es-
pécio do conselheiro sobrenatural que leva
o rapaz ao caminho do sucesso Duração:
2h05 EUA/2001 Censura livre *
Circuito: Downtown 2, Botafogo Praia 1,
Now York 2.

MAIS QUE 0 ACASO • Bounce - De Don
Roos Com Ben Allleck, Gwynoth Pallrow
o Joe Morton
J> Romance bonitmho Buddy é um publi-
citário de sucesso que leva a vida que pe-
diu a Deus Até que uma noite ele conse-
gue uma assento no último vôo do volta
para sua cidade Mas. atrás de um rabo
do saia. cede seu lugar a um homem que
acabara do conhecer Quando o aviào so-
Ire um acidente e o sujeito morro. Buddy
se sento culpado e procura a viúva da vi-
tima. Achando quo o conheceu por acaso,
a bela mulher acaba se apaixonando
EUA/2000 Censura: 12 anos **
Circuito: Shopping Nilópolis Square 2,
Downtown 6, Botafogo Praia 2. Now York 8.
Rio Sul 3. Via Parquo I. Shopping Tijuca 2.
Igualemi 3. Conter, Ari Fashion Mall 1.
MEDO EM CHERRY FALLS • Cherry Falls -
De Geoffrey Wright. Com Jay Mohr. Brita-
ny Murphy e Michael Biohn.
V> Terror-bobagem. Um serial killer resol-
ve malar os estudantes virgens de uma
escola de uma cidade do interior. A gale-
ra então decido fazer um bacanal para fi-
car de fora do perfil das vitimas. Mas o as-
sassino tem outros planos em mente. La-
mentável EUA/2000. Censura: 18 anos •
Circuito: Star Guadalupe 2, Slar Itaipu 3

MINHA VIDA EM SUAS MÃOS - Minha vida em
suas mãos - De José Antônio Garcia
Com Maria Zilda Belhlem, Caco Ciocler e
Suoly Franco

Romance. Maria Zilda Bothlem produz
o longa e interpreta o papel do Júlia, uma
professora universitária que acaba sendo
seduzida pelo homem que resolve assai-
tar sua casa Eles marcam um encontro
para depois do crime, o bandido chega
cheio de graça, acaba caindo numa em-
boscada e entra em cana. Ele foge da pri-
são e passa a aterrorizar, a vida da mu-
lher. de um modo que continua a seduzi-
Ia. Filmo produzido com pouco tempo e
dinheiro. Duração: 1h28. Brasil/2000.
Censura: 14 anos. *
Circuito: New York 1, Odeon BR.

MISS SIMPATIA • Mlss congeniallty - De Do-
nald Petrie. Com Sandra Bullock, Michael
Caine e Candice Bergen.

Comédia fofinha. O concurso de miss
Estados Unidos está ameaçado por um
dos mais perigosos criminosos do país. O
FBI está atrás do psicopata e tem um pia-
no: pôr uma de suas agentes no concurso
disfarçada de participante. Uma busca
por computador resulta na escolha da
agente especial Gracie Hart (Sandra Bul-
lock) que, como candidata a um exemplo
de graça se revela um verdadeiro desas-
tre. Fora o esforço vão de tornar Sandra
Bullock feia na primeira metade do filme,
essa é uma comédia bom razoável com
os velhos truques do cinemão americano
para agradar quem quer distração fácil.
EUA/2000. Censura: 12 anos. **

Circuito: Downtown 3, Bolalogo Prnia 3,
Now York 11, Now York 14, Top Cino Loo-
poldina 2, São Luiz I, Rio Sul I, Loblon
2, Via Parquo 4,
Rocrolo Shopping 3. Shopping Tijuca I,
Igualemi 5, Norlo Shopping I, Nova
Amórica 2, Madurolra Shopping 2,
Orando Rio 3, Iguaçu Top 3. Bay Markot
I, Ari Wosl Shopping 2, Ari Unlgranrio 2.

MONKEYBONE: NO LIMITE DA IMAGINAÇÃO
• Monkeybone - De Henry Sollck, Com
Brondan Frasor, Brldgol Fonda o Whoopi
Goldberg.

Comédia. O cnrtunlsta Stu Miloy criou
uma tiro de quadrinhos oprosontando
Monkeybono. Foliz o apaixonado pola
sua namorada Júlio, olo ostá prostes a
usulrulr do sucesso total: sous quadrl-
nhos serão transformados num programa
do televisão Contudo, na noite em quo
decido pedir suo namorada em casamon-
to, sofro um terrível acidonte. EUA/2000.
Consuro: livro.
Circuito: Top Cino Polrópolis 2. Now )ibrk G
A NOVA ONDA DO IMPERADOR - The empo-
ror's now groovo - Do Mark Dindal Am-
maçáo do Wall Disney Vozes do David
Spado, John Goodman e Eartha Kitt Nas
versões dubladas vozes de Solton Mello,
Marioto Severo o Humberto Martins

Desenho. Urn arrogante e egocêntrico
jovem imperador chamado Kuzco desço-
bre o valor da amizade o da bondado do-
pois quo é transformado em lharna por
sua conselheira real. a invejosa Yzma
EUA/2000. Censura: livro ** #
Circuito: Top Cino Loopoldina 2.

POLLOCK • Pollock - Do Ed Harris Com Ed
Harris, Mareia Gay Harden e Vai Kilmer.

Drama Projeto pessoal de Ed Harris,
quo produz, dirigo e protagoniza o longa
sobre a vida de Jackson Pollock. artista
plástico que. na década de 40. causou
uma pequena revolução nas técnicas da
pintura. Ficou famoso também por beber
umas e outras a mais. Ed Harris dá um
show de interpretação e ainda reserva es-
paço para Mareia Gay Hardon. que por sua
atuação no filme foi uma das zebras do
Oscar, levando o prêmio de melhor atriz
coadjuvante. Ela faz o papel de Loo Kras-
nor, que compartilhou com o artista seus
poucos anos do tranqüilidade Duração:
2h02. EUA/2001 Censura: 12 anos. **
Circuito: Downtown 5, Espaço Unibanco 1.

POPSTAR • Popstar - De Paulo Sérgio de
Almeida e Tizuka Yarnazaki Com Xuxa
Meneghel, Luigi Baricelli o Leonardo.

Tentativa de romance. Nick é uma top*
model internacional que, depois de bri-
lhanto carreira, retorna ao Brasil para en-
contrar seu príncipe encantado virtual,
que ela conheceu na internet. Brasil/-
2000. Censura: livre •
Circuito: Downtown 11, Botafogo Praia 4.

QUASE FAMOSOS - Almost lamous - De Ca-
meron Crowe. Com Billy Cruduc, Francês
McDormand o Kate Hudson.
> Drama rock'n'roll. O filme so passa em
1973 e registra a iniciação profissional de
um adolescente de 15 anos que vira jor-
nalista. Ele é lã de rock e entende tanto
do assunto que descola um serviço para
a revista Rolling Stone. ainda adolescen-
te. Seu trabalho é acompanhar uma pro-
missora banda em sua primeira turnè
americana. O menino testemunha os
bastidores dos shows. vé coisas demais
e vive o dilema de publicar o que viu e
ouviu ou continuar amiguinho da banda
EUA/2000 Censura: 12 anos * * *
Circuito: Estação Museu da República

REPUCANTE • Replicanl - De Ringo Lam.
Com Jean-Claude Van Damme. Michael
Rooker e Catherine Dent.
í> Ficção clonada. O policial Jake Riley e
sua bela parceira Desirre Rosa vèm ten-
tando resolver um caso ha muito tempo,
mas agora Jake está em vias de se apo-
sentar. Ele é convidado a participar do
um projeto secreto. A partir do DNA do
serial killer conhecido como Garrote (Van
Damme), os cientistas lazem uma réplica
do psicopata. Assim surge um novo Van
Damme, quo será usado para agarrar o
original. Só tem um problema. O clone
carrega em si o maldito gene que pode, a
qualquer hora. despertar seus instintos
bestiais. Duração: 1h40. EUA/2001. Cen-
sura: 14 anos.
Circuito: Largo do Machado 1, Down-
town 1, New York 16, Top Cino Lcopoldi-
na I, Palácio 2, Recreio Shopping I,
Igualemi 6, Nova Amórica 3, Madureira
Shopping I, Grande Rio 2. Iguaçu Top 1,
Bay Markel 3. Art Oualily I. Art West
Shopping 5

SENTA A PUA! - Senta a pua! - De Erik De
Castro.
J> Documentário. A saga do 1ç Grupo de
Aviação de Caça no Brasil, que participou

da Sogunda Guorrn Mundial om céus lia-
lianos, contada por sous próprios pilotos
Os dopolmentos do 23 dos sobrovlvonlos
sáo Ilustrados por dosonhos do artista
plástico Júlio Zartos o Intercalados com
imagens do época, colhidas por cámoras
inslnlados nos avióos brasllolros ou nos
arquivos do Musou Aoroospaclal do Rio
do Janoiro Consura: livro. Brasil/1999 * *
Circuito: Now York 7, Espaço Unibanco 3.

SNATCH: PORCOS E DIAMANTES • Snatch -
Da Guy Rltchlo. Com Bonicio Del Toro,
Brad Pllt o Donnls Farina,
t • Avonluro Um ladrão do diamantes vai a
Londros para roubar uma podra glganto o
lová-la para Nova Iorque Uma outra gan-
guo lica sabendo da história e resolvo
atrair o bandido, quo é viciado om opos-
Ias, até uma luta do boxe ilegal, ondo ha-
verá um assalto Paralolamonte, uma du-
pia do empresários do boxe enfrenta pro-
blomas ao negociar com o organizador da
luta As histórias se cruzam do forma inos-
porada num lilme cheio do violência o liu-
mor nogro, típico do diretor Guy Rltchlo
Destaque para o divertido cigano do sola-
quo incomproensívol interpretado por
Brad Pitl, numa espécie de paródia do sou
personagem om Clubo da luta. Duração:
1h44 EUA/2000 Consura: 16 anos. ***
Circuito: Shopping Nilópolis Squaro 1.
Slar Ipanema. Slar Conter Shopping Rio
4, Downtown 10. Bolalogo Praia 4, Now
York 13, São Luiz 4, Rio Sul 4, Copaca-
bana, Via Parquo 3. Recreio Shopping 4,
Igualemi 7, Art Fashion Mall 1, Art Quali-
ty 2, Ari Wosl Shopping 4. Ari Bauhaus

SOB SUSPEITA • Under susplclon - Do Sio-
phen Hopkins Com Gono Hackman,
Morgan Freeman o Mônica Bellucci.
> Suspense vorborrágico. Henry Hoarst
(Gene Hackman), um famoso advogado, é
chamado a dopor om um caso de assas-
sinato de duas adolescentes, Ironicamen-
te. o milionário terá que enfrontar o intor-
rogatório de sou talentoso colega, o vote-
rano capitão de polícia Victor Bonozel
(Morgan Freeman). Mas surpresas o
aguardam Ao lado do Victor ostá o doteti-
ve Folix Owens (Thomas Jane), que Iam-
bém está decidido a investigar detalhos da
vida conjugai do rico homem da lei. o so-
grodos humilhantes comoçam a ser dos-
vendados. Do mesmo diretor da aventura
espacial Perdidos no espaço (a versão pa-
ra o cinema do seriado de TV) e da aven-
tura selvagem A Sombra o a escuridão.
França/EUA/2000. Consura 16 anos. **
Circuito: Star Penha 2, Now York 11, Art
Fashion Mall 3, Art Norte Shopping 2

0 SONHO DE ROSE, 10 ANOS DEPOIS • 0 so-
nho de Rose, 10 anos depois - De Teté Mo-
raes Documentário.
> Documentário. Em 1987, Teté Moraes
gravou o Terra para Rose, documentário
sobre 1.500 famílias de agricultores que
ocuparam um latifúndio improdutivo no
Rio Grande do Sul Dez anos depois, a di-
retora volta ao local para ver o que acon-
teceu. Ela mostra o que deu certo e o que
deu errado, num relato que foge do mani-
queísmo comum ao se tratar a questão
da reforma agrária. A produção ganhou o
prêmio de melhor documentário no Fosti-
vai do Rio. na Mostra Internacional de Ci-
nema de São Paulo e no Festival de Cine-
ma e Video de Cuiabá, além de menções
honrosas e prêmios em festivais de vários
países. Coisa boa, mesmo. Duração:
1h24. Brasil/2000. Censura: livre. ****
Circuito: Now York 14, Espaço Unibanco
3, Odeon BR

TARZAN • Tarzan - desenho animando de
Kevin Lima e Chris Buck.
>Aventura. Versão contemporânea das
aventuras do menino criado entre gorilas
que se tornou o rei da selva. EUA/1999.
Censura livre, ir ir*
Circuito: Downtown 3.

TERRA PARA ROSE - De Teté Moraes. Nar-
ração de Lucélia Santos.
> Documentário. Na esteira do sucesso de
crítica de O sonho do Rose. 10 anos de-
pois, volta às telas o lilme original. É a relor-
ma agrária no Brasil contada a partir da
ocupação da Fazenda Anoni e da história
de Rose, mãe do primeiro bebê nascido no
acampamento. Brasil/1987. Censura: livre.
Circuito: Estação Paço.
0 TIGRE E 0 DRAGÃO - Crouching tlger hid-
den dragon - De Ang Lee Com Chow
Yun-Fat, Michele Yeoh e Chang Chon
J> Aventura voadora. Este filme tem mais
de duas horas de duração, é falado em
mandarim e seus protagonistas voam (lite-
ralmente). Ainda assim, foi indicado para
10 e faturou quatro Oscars na caretlssima
academia de Hollywood. Só isto já é sufi-
cienle para valer o ingresso. Tailândia/Chi-
na/EUA/2000. Censura: 12 anos. ***
Circuito: Largo do Machado 2,
Cineclube Laura Alvim 3, Cine Arto UFF.

rador do córobros, do Émilo Cohl França/-
1911.0 hotol olólrico, do Socondo do Cho-
món Espanha/1906. Gorlio. o dinossauro
amostrado, do Winston McKay. EUA/1909.
A batalha, do Max Floischer, EUA/1921.
Ondo ostou?, do Bud Fischor, EUA/1925.
Follx na idade do osso, do Otlo Mossomar.
EUA/1927 Às 17h, A grando ostróia, do
Walt Dlsnoy, EUA/1933. A losla das bru¦
xas, do Max o Davo Flolschor, EUA/1933.
Betty Boop no pais das maravilhas, do Max
o Davo Flolschor, EUA/1934. Vocô ;d lol á
Bahia, do Wall Dlsnoy, EUA/1944. A avó ci-
bornótica, do Jlri Trnkn, Tchocoslováqula/-
1963. A galinha mal pintada, do Jlri Brdoc-
ka. Tchecoslováquia/1963. Filmos com lo-
gondas om espanhol. Entrada franca.
Circuito: Cinomateca do Musou do Arto
Modorna

MOSTRA A LÓGICA DO ÊXTASE: RETROSPEC-
T1VA ARTHUROMAR- Sáb. às I7h, Corpos
gloriosos. Às 18h30, Vldoo diário. Às
19h30. Sonhos o histórias do lanlasmas
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil

TEATRO

"...ELETRIZANTE. 
DIVERTIDO..." •REV.VEJA

"...DIVERSÃO 
GARANTIDA..." -REV.ISTOE

ESTREIA
BP Z00M - Com Bernard Collins o
Phihppe Martz Conjunto Cultural da
Caixa. Av República do Chile, 230. Con-
tro (262-0942) 6* o sáb, às 20h RS 12
Estacionamonto rotativo, com entrada
pela Rua Silva Jardim
; -Comédia. A dupla de clowns oxplora lo-
dos os mecanismos da comicidade

MINH'ALMA É IMORTAL - Criação da Cia
Teatro Autônomo Direção do Jelferson
Miranda Com Follipe Marques, Fernando
Salls e outros. Palco Exporimonlaçáo do
Contro de Estudo Artístico Exporimon-
tal/Casa Rosa do Sosc Ti/uca, Rua Barão
de Mesquita. 539, Tijuca (238-4566). Cap:
80 lugares Sàb e dom , às 20h RS 5
>Traglcomédia Uma fábula sobro as os-
peranças humanas quo so Irustam

SANGUE BOM - Direção o rotoiro de
Miguel Vellinho Com o Grupo Sobrevon-
to Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Hu-
maitá, 163. Humaitá (266-0896). Cap
180 lugares 6", às 21h o meia-noite, sáb
às 21h. o dom . às 19h Duração: th RS
10 Até 27 de maio
í>Comódia. Teatro de bonecos, conla a
história do um triângulo amoroso.

ÚLTIMOS DIAS
AS GRÁVIDAS - De Adriano Marcena Di-
roção do César Burnier Com Alessandra
Mattos, Cinthia Dornier e outros. Teatro
Gonzaguinha, Rua Benedito Hipólilo,
125, Praça Onze (232-1087) 6«. às 21h.
o sáb e dom., às 20h. RS 10 Até 20 de
maio Estacionamento próprio e gratuito
!>Drama. Em um abrigo público para grâvi-
das abandonadas, ocorre um atentado

LEMBRANÇAS DE OUTRAS VIDAS - De
Marília Danny. Direção Renato Prieto
Com Marilia Danny. Paulo Hernani e
Priscila Danny Teatro Barrashoppmg. Av.
das Américas. 4 666, Barra da Ti|uca
(431-9721). Sáb e dom . as 19lv RS 15.
Até 20 de maio
>Drama. A história de um casal e seus
encontros em vidas passadas

OS MILAGRES DE NOSSA SENHORA APARE-
CIDA - De Adailton Medeiros Direção do
Gilson de Barros Com Vilrna Melo,
Miguel Bellini e Gilson de Barros. Teatro
Rubens Corrêa, Rua Prudente de
Moraes, 824. Ipanema (523-9794). 6" e
sáb. às 18h, o dom., às 17h. RS 12
(quem levar um quilo de alimento não
perecível tem 20% de desconto em dois
ingressos). Até 20 de maio.
>Muslcal. A peça destaca com poesia
os primeiros milagres de Nossa Senhora.
A VIDA PASSA - Texto e direção de Miguel
Falabella. Com Arleto Salles. , Suzana
Vieira e outros. Teatro Abel, Rua Mário
Alves. 2. Niterói (621-9500). Cap: 530 lu-
gares. 6' e sáb.. às 21h30. e dom , às
20h. RS 25 (6" e dom.) e RS 30 (sáb ). Até
20 de maio.
>Comédia. Quatro irmãs so encontram
em quatro situações diferentes

CONTINUAÇAO

TRAFFIC -Trafllc - De Steven Soderbergh
Com Michael Douglas. Don Choadle e
Benicio Del Toro.

Drama. Um juiz vira secretário de es-
tado para o combate às drogas ao mes-
mo tempo em que lida com a lilha viciada
em casa. Dois policiais mexicanos lutam
com traficantes na fronteira com os Esta-
dos Unidos. A mulher grávida de um tra-
licante milionário assume os negócios do
marido quando ele é levado para a ca-
deia. O general mexicano combate um
cartel para instalar o seu próprio, O lilme
narra com maestria as diferentes esferas
relacionada ao uso e trálico de drogas.
Imperdível. EUA/Alemanha/2000. Censu-
ra: 16 anos. ???
Circuito: Slar Cenler Shopping Rio 2,
New York 10. Cineclube Laura Alvim I.

TRÉS IRMÃS • La búche - de Daniele
Thompson. Com Sabina Azema.

Drama. O roteiro conta os quatro dias
que antecedem o Natal na vida de três ir-
mãs mas aos poucos vai se percebendo
o que houve antes e pode se supor o fu-
turo dos personagens. Os diálogos são
divertidos e os atores falam diretamente
com o espectador. França/1999. Censu-
ra: 16 anos. ???
Circuito: Estação Ipanema 2

A VIÚVA DE SAINT PIERRE • La veuve de
Salnt-Pierre - de Patritce Leconle. Com
Juliette Binocho e Daniel Auteil.

Drama. Um marujo bebum mata um
homem e é condenado à guilhotina. O
problema é que a história se passa em
1849, em Saint-Pierre, uma pequena ilha
francesa perto do Canadá, e lá não há
nem guilhotina, nem carrasco. O equipa-
mento é encomendado de fora e, en-
quanto isso, o assassino fica sob a guar-
da de um capitão. Sua mulher resolve
adotar o condenado e lhe ensinar boas
maneiras em seus últimos dias, contra-
riando a elite local. O diretor sérvio Emir
Kosturica interpreta o desgraçado que
tom a vida por um fio. Duração: 1h52.
França/1999. Censura: 14 anos.
Circuito: Sala Instituto Moreira Salles,
Ari Fashion Mall 4, Espaço Rio Design I.

EXTRA
CURTA PETR0BRAS ÀS 6/CURTA ARTES -
Brennand - de ovo omni, de Liz Donovan.
PE/2000. Vilrais, de Cecília Araújo. PE/-
1999. Estrela de oito pontas, de Fernan-
do Diniz e Marcos Magalhães. RJ/1996.
O capeta Carybé, de Agnaldo Siri Azeve-
do. RJ/1996. Entrada Iranca.
Circuito: Casa França-Brasit. 18h.

HOJE. CINEMAS

MOSTRA
MOSTRA CINCO VEZES V0LKER SCH0L-
D0RFF - Sáb., O tambor, de Volker
Schlõndorll.
Circuito: Estação Paço: 19h.

MOSTRA CLÁSSICOS DO CINEMA DE ANIMAÇÃO-
Sáb., às 15h, Um drama entre os tanto-
ches, de Émile Cohl. França/1909. O repa-

ACREDITE, UM ESPÍRITO BAIXOU EM MIM -
De Ronaldo Ciambroni. Direção de San-
dra Pêra. Com Stela Freitas, Lívio Amar-
ai o outros. Teatro do Leblon/Sala Marilia
Pêra, Rua Conde Bernadotte, 26, Leblon
(511-2791). 5" a sáb.. às 21 h, 0 dom , às
20h. RS 15 (5«), RS 20 (6' e dom.) e RS
25 (sáb ). Duração: 1h20. Até 8 de julho
>Comédia. História de um homossexual
recém-desencarnado.
ALLAN KARDEC, UM OLHAR PARA A
ETERNIDADE - De Michel Simon. Direção
de Jayme Bossner. Com Jorge Queiroz.
Beatriz Gamai e outros. Teatro Feic,
Estrada do Pau Forro, 1344,
Jacarepaguá (425-3178). Sáb.. às 20h, e
dom., às 19h30. RS 16. Até 27 de maio.
J>Drama O ospetáculo traça o perfil do
homem que desvendou uma nova doutrina.

ALTA SOCIEDADE - Texto e direção de Mau-
to Rasi. Com Fernanda Montenegro o An-
dré Valli. Teatro Scala. Av. Afrãnio de Melo
Franco, 296, Leblon (239-4448) Cap.
1,000 lugares. 5a, 6* e sáb., às 21 h. e dom ,
às 19h. RS 30 (5a, 6" e dom.) e RS 40
(sáb.). Ingressos a domicilio pelos telefones
285-2718 e 225-4429. Até 3 de junho
>Comódia. Um famoso casal so vê às
voltas com a Justiça nas horas que pre-
cedem o réveillon de 2000.

AMANTES S.A. - Texto de John Chapman e
Dave Freeman. Direção de Cyrano Ros-
além. Com Agnes Xavier, Cyrano Rosalém
e outros. Teatro Rubens Corrêa, Rua Pru-
dente de Moraes, 824, Ipanema (523-
9794). 5a a sáb., às 21h,e dom., às20h. RS
20 (5",6a e dom.,) e RS 25 (sáb.). Até maio.
>Comédia. Mulher é sustentada por
amantes.

AQUARELA BRASILEIRA - 0 MUSICAL - De
Cláudio Figueira e Bia Boechat. Direção
de Cláudio Figueira. Com Cláudio
Figueira, Vivian Marinho e outros. Teatro
dos Grandes Atores/Sala Azul, Av. das
Américas. 3555, Shopping Barra Square,
Barra da Tijuca (3325-1645). Cap.: 400
lugares. 5a a sáb., às 21 h. e dom., às
20h30. RS 15 (5a) e RS 20 (6a a dom.).
Até 27 de maio.
J>Musical. Curiosidades sobre a música
popular brasileira e seus compositores.

DA ARTE DE SUBIR EM TELHADOS - De
Paulo de Moraes e Maurício Arruda Men-
donça. Direção de Paulo de Moraes. Com
o grupo Armazém Companhia de Teatro.
Fundição Progresso - Espaço 8, Rua dos
Arcos, s/n°, Lapa (554-5281). Cap.: 120
lugares. 5", às 20h, e 6a a dom., às 21h.
RS 15 (5a). RS 20 (6a a dom.).
3>Drama. Depois de uma cerimônia fune-
bre, grupo de amigos se encontra em
cima do telhado de um casarão.

ATO DE LOUCURA-A VIDA- De João Cavai-
cante. Direção de Mareei Cavalcante. Com
Marilene Gomes, Yemmna Villaça e outros.
Teatro Bibi Ferreira, Rua Visconde de Ouro
Preto, 78, Botafogo. 6a e sáb.. às 21h, e
dom., às 20h. RS 10. Até 27 de maio.
>Comédia. Retrata de lorma bem hu-
morada o cotidiano do ser humano.

BARBARA NÃO LHE ADORA - Texto e di-
reção de Henrique Tavares. Com Antonio
Fragoso e Carla Faour e outros. Tealro

Villa-Lobos - Espaço 2, Av. Prlncosn Ir.-
abol, 440, Copacabana (275-6695), 6a o
sáb, às 21 h, o dom , às 20h. R$ 14 Até
27 do maio.
>Comédia Grupo do toatro rosolvo so-
qiioslror uma critica do toatro.

CÓCEGAS - Toxlo o Intorpiotaçflo do In-
grld Guimarães o Hololsa Porlssó. Dl-
roçáo do Alolsio do Abrou, Sura Bordllch-
osky. Luiz Carlos Tourlnho o Marcolo
Saback, Rogls Faria. Teatro Cândido
Mondes, Rua Joana Angélico, 63, Ipano-
ma (267-7295), Cap: 101 lugaros. 6a o
sáb , às21h30, o dom , às 20h RS 10 (6a
o dom ) o RS 15 (sáb.).
r-Comédln. Oito histórias bom-hu-
moradas sobre o universo lomlnlno.

CUIDADO: GAROTO APAIXONADO - Do Tonl
Brandão. Direção do Eduardo Martini.
Com Ricardo Conti, Álamo Facó o out-
ros. Toatro Miguol Falabolla, Av. Dom
Héldor Câmara, 5332,2V piso, Dol Castil-
ho (595-8245). 5a a dom., às 19h30 R$
10 Até 7 do junho! Comédia. História sobro à conquista do
primoiro amor

DISK OFENSA LINHA VERMELHA - De Po-
dro Viconte. Direção do Bruno Garcia.
Com Marco André Nunos, Marília Medlna
o Rogina França. Porão da Casa do Cul•
tura Laura Alvim, Av. Vieira souto. 176,
Ipanema (267-1647). Cap.: 50 lugares 6"

sáb, às 21h30, o dom., às 20h30. RS
15 Até 27 de maio.

-Tragicomédia. Escritor em crise, os-
posa ambiciosa o mendiga louca fazom
sucesso no 0900.

0S DUELISTAS - Do Paulo Curslno. Di-
reção do Jorge Fernando. Com André
Segatti. Mário Frias e outros. Teatro dçs
Quatro. Rua Marques do Sáo Vicente.
52, 2y piso. Shopping da Gávea, Gávea
(274-9895) Cap 450 lugares 5a a sáb.,
às 211130, o dom . às 20h RS 20 (5a). RS
25 (6® o dom.) e RS 30 (sáb.).
: Musical Basoado no corto O duelo de
Josoph Conrad.

ESCRAVA ISAURA - A COMÉDIA - Texto, di-
reção e interpretação do Grupo Cia. do
Comédia Os Melhores do Mundo Tealro
dos Grandos Atores/Sala Vermelha. Av
das Américas, 3555. Shopping Barra
Square. Barra da Tijuca (3325-1645).
Cap: 400 lugares. 5* a sáb . às 21h30, e
dom., às 20h30 RS 15 (5a), RS 20 (6a o
dom.) o RS 25 (sáb) Até 27 do maio.
>Comédia. Uma adaptação nonsense
do romance homônimo do Bernardo
Guimarães.

0 FANTASMA DA ÓPERA - Texto e direção de
Paulo Alonso de Lima. Com Anna Cristina
Campagnoli. Luis Cláudio Jultanelli o out-
ros. Teatro da Galeria, Rua Senador Ver-
gueiro. 93. Flamengo (557-8102). 6* a
sáb, às 22h 15 RS 15; Até maio.
}>Musical Inspirado no clássico do Gas-
ton Leroux.

HAMLET - Do Williám Shakespoare, Di-
roçáo de Marcus Alvisi. Com Diogo
Vilela, Camila Amado o outros Teatro I
do Contro Cultural Banco do Brasil. Rua
Primeiro de Março. 66. Centro (3808-
2020). Cap 182 lugares Ia a dom . às
191130. RS 10 Até 1' de julno.

; Drama. A tragédia do príncipe da Dina-
marca torturado pela suspeita do que sou
tio matara seu pai.

HONRA - De Joanna Murray-Smith. Di-
reção de Celso Nunes Com Regina
Duarte, Marcos Caruso e outros Tealro
do Leblon/Sala Marília Pêra, Rua Conde
de Bernadotte. 26. Leblon (511-2791). 38.
às 21h, e 4a. às 18 e 21h RS 20 (4a. às
18h) e RS 30 (3a e 4a, às 21h). Cap : 400
lugares. Ingressos a domicilio polos tolo-
lones 285-2718 e 225-4J29 Duração
1li50. Até 23 de maio.
>Drama Homem maduro se apaixona
por uma jovem o decide abandonar a
família.
HORROR SEXY SHOW - De Richard
0'brien. Direção de Brigitte Blair. Com
Patrícia Blair, Anderson Figueiredo e out-
ros Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel
Lemos, 51. Copacabana (521-2955). 6a o
sáb . às 21h30. e dom., às 20h30. RS 10
>Musical. Baseado no clássico The
Rock Horror Show

LETTI E LOTTE - De Peter Slialler Direção
do Bibi Ferreira. Com Rosamaria Murtin-
ho. Nathalia Timberg e oulrcs. Tealro Sesi,
Av Graça Aranha. 1, Centro (563-4163).
5". 6a e dom., às 191130. e sáb., às 20li30.
RS 20 (5a a dom ). Ingressos a domicílio
pelos telefones 285-2718 e 225-4429
;. -Comédia. O conflito entre duas porson-
alidades diferentes.

OS LIBERTINOS/TRÓILO E CHESSIDA - De
Willam Shakospeare Com Os Privilegia-
dos. Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guan-
abara, 17, Cinelândia (240-4879). 5*. às
20h, o sáb., às 21 h. RS 10.
>Drama. Um olhar cruel sobre a hu-
manidade.

A MÁQUINA - De Adriana Falcão. Dl-
reção de João Falcão Com Gustavo
Falcão, Karina Falcão e outros. Tealro
Casa Grande. Av. Afrârio de Mello
Franco, 290. Leblon (239-4046), 5a a
sáb.. às 21 li30, o dom., às 20h30. RS
15 (5a), RS 20 (6a e do.n.) e RS 25
(sáb ). Ingressos a domicilio polos leio-
lones 285-2718 e 225-4429
t»Comédia Tentando impedir que sua
namorada fuja para a cidado grande, ra-
paz promete levar o mundo até ela.

A MEMÓRIA DA ÁGUA - De Slielagh
Stephenson. Direção de Felipe Hirsch.
Com Andréa Beltrão, Eliane Giardini, Ana
Beatriz Nogueira o outros. Teatro das
Artes, Rua Marquês de São Vicente, 52,
2V piso, Shopping da Gávea, Gávea (540-
6004). 5' a sáb., às 21h, o dom., às 20h
RS 20 (5a), RS 25 (6a e dom.) e RS 30
(sáb.) Ingressos a domicilio pelos lele-
lones 285-2718 e 225-4429.
>Drama. O reencontro de três irmãs
para o velório da mãe provoca uma
catarse familiar.

A MISSÃO - De Heiner Müller. Direção de
Alan Castelo. Com o grupo Resistência
Cia. de Theatro. Teatro Luis Peixoto/Es-
cola do Teatro Martins Pena, Rua 20 de
Abril, 14, Cenlro. Sáb., às 21h, e dom., às
20h. RS 3. Até 27 de maio.
> Drama. Trés homens temam organizar
uma revolta de escravos na Jamaica.

MOMENTOS-BEIJOS DE NELSON RO-
DRIGUES - Do Nelson Rodrigues. Adap-
tação de Braz Chediack o Nelson Ro-
drigues Filho. Direção de Nelson Ro-
drigues Filho. Com Cláudio Marzo, Luiz
Furlanetto e outros. Tealro Glãucio Gil.
Praça Cardeal Arcoverde, s/n", Copaca-
bana (547-7003). 4a a sáb., às 21 h, e
dom., às 20h. RS 10 (4a, 5a e dom.) e RS
15 (6" e sáb.). Cap: 200 lugares. Até 24
de junho.>Drama. Textos adaptados de A vida co-
mo ela é...

UMA MULHER VESTIDA DE SOL - De Ariano
Suassuna. Direção de Maira Jeannyse.
Com o Grupo Tuareg. Casarão Cultural
dos Arcos, Rua Mem do Sá, 23, Lapa. 5"
a dom., às 20h30. RS 5. Até junho.
>Drama. Uma batalha de amor e morte
entre pessoas de uma mesma família.

NOJO - De Marcos André Temponi. Di-
reção de Joaquim Vicento. Com Marcos
André Temponi, Lúcia Paido e outros.
Casa de Cultura Margarida Rey, Traves-
sa Cristiano Lacorte, 54, Copacabana
(522-1603). 6a e sáb.. às 21h, e dom., às
20h. RS 10. Até 27 de maio.
>Comédia. Uma fábula sobre o Brasil.

Continua na página 7
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PASSAGEM DAS HORAS - Do Fornnndo Pos-
soo. Diroçflo do Thlngo Thnvnros Com
Alósslo do Cnslro o Môraca Garcia Toalro
Aliança Francesa do Bolalogo, Rua Munlz
Barrolo, 730, Botafogo (539-4118). 6' o
sáb., As 21h. RS 15. Alô 7 do julhol>Drama Expressa a angustia do
homom modorno

QUALQUER GATO VIRA-LATA TEM A VIDA
SEXUAL MAIS SADIA QUE A NOSSA - Do
Juca do Ollvolro. Diroçflo do Blbi Forrolrn
Com Rita Quodos. Marcos Pasquim o
Rogor Goboth. Toalro Vannucci. Shop-
plng da Gflvon. Rua Mnrquôs do Silo VI-
conto. 52, Gávoa (274-7246). 5* a srtb.
às 21h30, o dom , As 19h RS 25 (5" o
dom ), RS 20 (6*) o RS 30 (sáb.)
!>Comôdin Trata da polAmica discussAo
sobro o relacionamento homem/mulher

REI LEAR - Do Wllllam Shakospoaro Dl-
roçAo do Ron Danlols Com Raul Cortoz,
Lu Grimaldi e outros. Toalro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabol, 440. Copacabana
(275-6695). Cap 463 lugares 5* a sáb,
As 21h, e dom . As 18h RS 30 (5*), RS 35
(6* o dom.) o RS 40 (sAb) Duração 2h30
com 15 min do Intervalo AIA 24 do junho>Drama. Um poderoso rei que para evi-
lar a guerra civil apôs suo morto, divido
sou reino entre as trôs filhas.

0 RISO DE KARL E MARX - Inspirado nas
obras de Karl Valentim o Groucho Marx.
DiroçAo de Eduardo Loiola. Com Mariana
Koch. Mathlas Gomes o outros Toalro do
Museu da República, Rua do Coleto, 153.
Calote (558-6350). 6* o sáb . As 20h, o
dom , As 19h RS 10 Alô 6 de julho2>Comódia. O espetáculo mostra seis os-
quotes.

ROMEU E JUUETA - Do William Shake-
speare DiroçAo do Podro Vasconcelos
Com Danton Mello. Ludmila Dayer o out-
ros. Teatro Clara Nunes, Shopping da
GAvea. Rua Marquês do SAo Viconto. 52.
Gávea (274-9696) 51 a sáb. às 21h30. o
dom . As 20h RS 20 Ingrossos n domicílio
pelos tolefones 285-2718 o 225-4429
)>Drama História dos amantes de
Vorona.

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA - Con-
copçâo o direção do Ricardo Karman o
Otávio Donasci Com Francisco Carvalho.
Maria Cristina Gatli e outros Salda do
Museu do Arto Moderna/Galpão das
Artes, Av. Infante Dom Henrique. 85. Ater-
ro do Flamongo (223-1038) Estaciona-
momo no local a RS 5 5' a sáb. As 21 h. o
dom. ás 20h RS 31 (5*) o RS 41 (6' a
dom ) DuraçAo 2h Ingressos no local ou
no Toalro Glória (555 7262) Aconselhável
para maiores do 18 anos Ató 27 de maio.
>Toatro interativo Expedição experi-
mental multimídia om que 55 pas-sageiros embarcam em um ônibus sem
sabor para ondo vão

VIOLETAS NA JANELA- Adaptação do livro
do Vora Lúcia Marinzeck. Direção e inter-
pretaçâo de Ana Rosa e Guilherme Cor-
rôa Com Beatriz Corrêa. Leone o outros
Toalro Barrashoppmg. 6* e sáb. As 21 h30.
o dom . às 21h. RS 15. Ató 3 do junho>Drama. Mostra as experiências da
Jovem Patrícia, que desencarnou aos 19
anos e acordou em uma colônia, onde a
vida contínua

GRÁTIS
TIRADENTES, 0 ZE DE VILA RICA - De
Holoneida Studart. Direção de Vilma Dul-
cotti. ALERJ/Assomblóia Legislativa do
Estado do Rio do janeiro, Av. Antonio
Carlos, s/n» (ao lado do Paço Imperial)
Sáb. às 17h. Distribuição do senhas á
partir do 15h30.

HUMOR
FÁBRICA DE RISO - Com Ary Toledo. Café
Teatro Casa do Riso, Rua Adalberto For-
roira. 32. Leblon (274-4022). 6* o sáb . às
21h, e dom., às 20h. RS 20 (6* e dom.) e
RS 25 (sáb ). Até 1»de julhor-Comédia O humorista deslaca temas
polêmicos como infidolidade o religião.

FAFY SIQUEIRA OU NÃO QUEIRA 2 - Com
Faty Siqueira Direçáo de Chico Anísio
Teatro Princesa Isabol, Av. Princesa Isa-
boi, 175, Copacabana (275-3346). 6* e
sáb.. às 21h, o dom., às 20h. RS 15 (6o e
dom.) e RS 20 (sáb ). Ató 27 de maio
í>Comódia. A comediante encarna sete
personagens que satirizam personalida-dos brasileiras.

VOU QUERER TAMBÉM SENÃO EU CONTO
PRA TODO MUNDO - Do Agildo Ribeiro e
Gugu Olimecha. Direção do Gugu Olime-
cha. Com Agildo Ribeiro. Teatro do Lo-
blorVSala Fernanda Montenegro, Rua Con-
do de Bernadote, 26. Leblon (274-3536). 5#
a sáb.. As 21h, e dom., As 20h RS 15
>Comédia. Crítica ao comportamento do
brasileiro diante dos vários acontocimen-
tos da sociedade atual.

REVISTA
GAY OU GIRL: EIS A QUESTÃO - De Rudy
Pinho. Direção de Borta Loran. Com Jane
Di Castro. Caló do Teatro Gláucio Gil.
Praça Cardeal Arcoverde, s/n°. Copaca-
bana (547-7003). 6* e sáb., As 23h. RS
10. Ató 26 de maio.
>Revista. Jane Di Castro conla passa-
gens de sua vida.

OS TIGRES - De Fernando Reski. Direção
do Sidnei Domingues. Com Fernando
Reski. Teatro Sidnei Domingues, Travessa
dos Tamoios, 40, Flamongo (265-1166).Sáb., às 21 h o 23h. RS 15. Ató 26 do maio.
>Revista. Quadros eróticos, com modo-
los masculinos.

V-Quinta edlçAo do ovento. Nosla soma-
na. dois espetáculos: Sonar, do Evolin
Moreira (15 minutos) e Whon Gono Kelly
smitos, do Roberta Marquos o Ronald
Burchl (35 minutos).

MAQUINARIA - Casa do Cultura Lauta Al-
vim, Av Vlolra Souto, 176, Ipanoma (247-
6946), Do 5" a sáb.. As 21h o dom., As
20h 5". RS 10. 6' o sáb., RS 20. Capacl-
dado: 245 possoasJ -Com doz quadros, cinco sapateadores

quatro músicos, o espetáculo da Or*
quostra Brasileira do Sapaloado mistura
humor, dança o música. Direção musical
de Tim Roscala e diroção do coreografia
do Amália Machado.

MATÉRIA - Toalro João Caetano. Proça TI-
radenles, sIn", Centro (221-0305). SAb..
As 20h o dom., As 19h RS 10. Estudan-
tos o idosos pagam mola.

O ospotAculo da Lúmlnl Companhia do
Dança • apresentado totalmonto no oscu-
ro - procedo o viagom do grupo o Miami
ondo so aprosontarA no lochamonto do
XVI Foslival Internacional do Toalro
Hispânico

A MEGERA DOMADA - Teatro Municipal.
Praça Floriano, s/n", CinolAndia (262-
3935). SAb. As 16h30 o dom , As 17h RS
15 (galeria), RS 25 (balcAo simples) e RS
40 (platéia o balcAo nobre) e RS 300 (Irl-
sa e camarote com sois lugares) Capacl-
dado 2 350 possoas>0 ballot criado por Jonh Cranko. ba-
soado na comódia do Shakospoaro, ga-
nha montagem de Mareia Haydóo o apro-
sontação polo corpo do bailo do Munici-
pai do Rio

TAP 2001 - Toalro Odylo Costa Filho, Uer|.
Rua Sâo Francisco Xavier, 542. Maraca-
ná (587-7116) Sáb.. As 19h30 RS 15
Capacidade 1.100 pessoas.
! -Sexta ediçAo do evento que roune
grandes nomes do sapateado do Brasil o
do extoriro Os convidados internacionais
são a companhia norte-americana North
Carolina Youth Tap Esemble o os dança-
rinos Sam Webor, Gene Modlor, Max
Pollak o Simo ReunamAki

ESTREIA
TERCEIRO SEGREDO - Bar Convós, Rua
Coronel Tamarindo, 137, Gragoatá, Nite-
rói Sáb , a partir das 22h. RS 4.
5>A banda tocará sucessos dos anos 80.
desde Cure até Sísters ot Mercy. Também
se apresentam os grupos Staples. Frea-
ky e Paper Dolls

BOSSA-JAZZ - Casa de Cultura da Univer-
sidade Estácio de Sá, Avenida Érico Ve-
ríssimo. 359. Barra (494-1023). Sáb., às
22h RS 15
!>Show de jazz com o saxofonista Idriss
Boudrioua. o pianista Dario Galante o o
grupo Turma da Bossa.
ELI JOORY - Arte Sumária, Rua Teresina,
12. Santa Teresa (253-4899). Sáb. As
2lh RS 10 Capacidade 80 pessoas>0 compositor e saxofonista apresenta
repertório do CD Bola de gude.

LEILA MARIA EILVAMAR MAGALHÃES - Mi-
ka's, Rua Visconde de Pirajá, 112-a, Ipa-
nema (267-5860). SAb., ás 21h30. RS 10
(couvert) e RS 10 (consumação). Capaci-
dade: 140 pessoas>A dupla interpreta sucessos da MPB.

THE BEALE STREET TRIO - Blues & Beer
Pub. Shopping Bayside. Av.das Améri-
cas. 3.120. 2» piso (431-5605). Sáb., ás
22h RS 8 (couvert) e RS 8 (consuma-
ção). Capacidade: 80 pessoas.}>0 grupo presta homenagem a quatroferas: Albert, Freddie e B B. King e Eric
Clapton.

JEFF GARDNER - Teatro Municipal de Nite-
rói, Rua 15 do Novembro, 35, Centro (620-
1624), Sáb , As 21h. RS 10. Clube JB: 20°o
do desconto. Capacidade: 400 pessoas.>0 compositor e pianista lança o CD
Street Angels, onde mistura samba, bos-
sa nova, maracatu e samba-reggae com
jazz e funk. No repertório, músicas pró-
prias e sucessos de Tom Jobim, João Do-
nato e Ivan Lins.

DOMINGUINHOS DO RECIFE - Lona Cultu-
ral Terra, Rua Marcos de Macedo. Praça
Edson Guimarães, Guadalupe. Sáb., às
21 h. RS 8 (antecipado) e RS 10 (na hora).
}>0 músico apresenta sucessos do cancio-
neiro nordestino o composições próprias.

ROSANA MELO - Bastidores, Avenida das
Américas. 1.155, Loja B, Barra (495-5520).Sáb., às 22h. RS 12 (couvert) e RS 10 (con-
sumaçáo). Capacidade: 120 pessoas>A cantora apresenta repertório eclético,
que vai de Elis Regina a Ivete Sangalo,
passando por sucessos internacionais.

JORGE VERCILO - Lona Cultural Gilberto
Gil, Avenida Fontenelle, 5.000, Realengo
(419-1050). Sáb., às 22h. RS 10 (antecí-
pado) o RS 12 (na hora). Capacidade:
450 pessoas.!>Com inspiração total em Djavan, o can-
tor e compositor apresenta o show Leve.

SIGILO - Ballroom, Rua Humaitã, 110, Hu-
maitá (537-7600). Sáb., As 23h30. RS 15
(couvert) e RS 10 (consumação). Capaci-
dade: de 800 a 1.000 pessoas.>A banda apresenta show dançante. No
repertório, sucessos de U2, Rita Lee, Lu-
lu Santos, entre outros.

CONTINUAÇAO

RITO DE PASSAGEM - Fundição Progresso,
Rua dos Arcos, 24, Lapa (220-5070). SAb.
e dom., As 19h30. RS 10. DuraçAo: 1h.
>Mostra da cultura indígena através de ex-
posição fotográfica de Hélio Nobre e espe-
táculos de canto e dança indígenas, com
integrantes das tribos. Hoje, apresentam-se
os krikatis e, no domingo, os mehlnakus.

DE UM A CINCO - Teatro Cacilda Becker,
Rua do Catete, 338, Colete (265-9933).Sáb., às 20h30 e dom., às 20h. RS 10 e RS
5 (estudantes). Capacidade: 127 pessoas.£>0 espetáculo de dança contemporânea
da coreógrafa gaúcha Eva Schul, com a
Ânima Companhia de Dança, ó dividido
em cinco momentos distintos: um solo so-
bre a solidão, um duo que pretende reve-
lar a complementaçAo através do outro,
um trio enfocando as relações de amiza-
do, um quarteto, em que acontece um re-
lorno à solidão, e um quinteto.

BALLET NACIONAL DA ESPANHA -Teatro Car-
los Gomes, Praça Tiradentes, s/n°, Centro
(232-8701). Sáb., As21h e dom.. As 19h. RS
20, Estudantes e idosos pagam mela.
>A companhia, dirigida por Elvira An-
drós, apresenta quatro coreografias:
Nereidas, de Antônio Najarro; Ritmos, de
Alberto Lorca; Soledad, de Antonio Ca-
nales e a suite Oripandó, que ocupa a
segunda parte do espetáculo, criada por
quatro jovens coreógrafos espanhóis.

DANÇA BRASIL- Teatro II do Centro Cultural
Banco do Brasil, Rua Primeiro de Março,
66, Centro (3808-2020). Do 5" a dom., As
19h30. RS 10. Capacidade: 143 pessoas.

SAb., As 18h30. RS 10 e RS 5 (ostudan-
tos o maiores do 65 anos). Capacidade:
250 lugaros. Clubo JB: 20°» do dosconto.
!>As vozos do Aúroa o Zózô aliadas ao
plano do Zô Maria so unom no show
Luplclnlo Rodrigues Rovlsitado, uma re-
vorôncla A obra do compositor gaúcho.No ropertório, sucossos como Nervos do
aço o Vingança.
MARISA GATTA MANSA - Vinícius, Rua VI-
nlcluB do Moraos. 39, Ipanoma (287-
1497). SAb., As 23h. RS 15 (couvort) a RS
8 (consumaçAo). Capacidade: 90 pos-
soas. Clubo JB: 20°° do desconto.
J>Dontro do projeto Muthoros com bossa.
a cantora Interpreta canções do Antonio
Maria, Doloros Duran, Tom Joblm, Vinf-
clus de Moraes, entro outras.
0TT0 E VULGUET0ST0I - Sosc Rio Arto,
Avenida Nossa Senhora de Copacabana.
360, Copacabana (549-9069). SAb.. As
21h. RS 10.
t>0 cantor e percussionista Otto chega
ao Rio mostrando conçôns do CD Samba
pra burro. Já o grupo Vulgue Tostoi mixa
rock'n'roll e pslcodelia com programaçAo
eletrônica
GUILHERME ARANTES - Sosc Tijuca, Rua
BarAo de Mesquita. 539. Tijuca (238-
4566). SAb . As 21h RS 5 (normal) o RS
2,50 (comerciários. estudantes o maiores
do 65 anos).
t-O cantor, compositor o pianista recorda
antigos sucossos o apresenta repertório
do sou novo CD New Classical pianos
solos.

TERRAÇO ACÚSTICO - Terraço Rio Sul.
Rua Lauro Müllor, 116. G4. Botafogo
(545-7289) Sáb . As 19h. RS 15 (consu-
maçAo).
I>CIAudio Menezes (flauta) o Lula (cava-
co e violão) interpretam obras do Pixin-
guinha. Tom Jobim e Ernesto Nazareth.

CIRCUITO BLUES - Espirito das artos. Co-
bal do HumaitA. Rua Voluntários da Pá-
tria. 448. Humaitá (579-4091) Sáb . As
22h RS 10.
>A cada semana, uma banda diferente
homenageia um Ícone do blues Nesta
edição, show do grupo Blues 2000.
JOHN PIZZARELLI - Mistura Fina. Avenida
Borges de Medeiros. 3.207, Lagoa (537-
2844) Sáb . As 20h30 e 23h30. RS 60.
Capacidade: 183 pessoas}>0 cantor e guitarrista americano apre-
senta repertório de seus mais recente
trabalho. Lot there be love. com 16 faixas
de jazz intimisla. Destaque para Thoso
loohsh things. Stompin' at lhe Savoy e
Our love rolls on.

RIO CANTA MPB - Espaço Cultural Correia
Lima, Rua Bento Lisboa, 64, Catete (225-
6073) 5" a sáb . As 21h. 5". RS 10 e 6' e
sáb , RS 15. Capacidade: 70 pessoas.
>0 projeto vai homenagear grandescompositores brasileiros durante o ano.
Nesta edição, os cantores Dezo Mota e
Jussanam Dejan interpretam sucessos
de Dorival Caymmi.

ANA CAROLINA - Canecão. Avenida Vonces-
lau Brás, 215, Botafogo (5-13-1241). Sáb.,
às 22h e dom., às 20h30. RS 20 (arquiban-cada). RS 25 (lateral), RS 30 (setor C e bal-
cão nobre). RS 40 (setor B e frisa) e RS 50
(setor A). Capacidade: 3.000 pessoas.>A cantora apresenta repertório de seu
segundo disco Ana, Rita, Joana, Iracema
e Carolina - o titulo é inspirado em can-
ções do Chico Buarque. Sucessos do ál-
bum anterior como Garganta e Armazém
não ficam de fora.

ZEZÉ MOTTA - Teatro Rival. Rua Álvaro Al-
vim, 33, Cinelàndia, Centro (532-4192).
Sáb . As 19h30. RS 15. Clube JB: 20% de
desconto. Capacidade: 450 pessoas.
>A atriz-cantora apresenta o espetáculo
Divina saudade, em homenagem a Eli-
zeth Cardoso.

CANTORES DO CHUVEIRO - Caló Teatro
Arena, Rua Siqueira Campos, 143, Co-
pacabana (235-5348). De 5* a sáb., às
21h e dom., às 18h. 5", 6' e dom., RS 20
e sáb., RS 25. Capacidade: 250 pessoas.>0 grupo simula um programa de rádio,
recordando sucessos dos anos 40 e 50.
No repertório, samba-canções, tangos,
marchinhas e boleros.

LUCIANO BAHIA E HELEN CALAÇA - Restau-
rante Porreta, Av. das Américas, 500 bloco
1G/lj 102, Barra (3153-7458). Sáb., às 21 h.
RS 3. Capacidade: 60 pessoas.>A dupla apresenta show de MPB e mú-
sica pop. O deslaque fica por conla de
clássicos da era disco na voz de Helen e
do sucessos dos anos 80 interpretados
por Luciano.

ANDERSON ROCHA E GIOVANNI GUSMÃO -
Bistrô Brasil, Av. das Américas, 500, blo-
co 21, loja 115, Barra (494-6325). Sáb.,
às 21h30. RS 15 (consumação). Capaci-
dado: 160 pessoas.>A dupla interpreta sucessos da MPB e
da música pop. No repertório, canções de
Djavan e Lulu Santos, entre outras.

GRÁTIS

ZECA BALEIRO - Lona Cultural Jotio Bos-
co, Av. São Félix, 601, Vista Alegre (482-4200). Sáb., às 20h30 e dom., As 20h. RS
10 (antecipado) e RS 12 (na hora). Capa-
cidade: 600 possoas.>Depois de estrear no Canecão, o can-
tor, violonista e compositor apresenta re-
pertório de seu terceiro CD Líricas.

DAUDE - Lona Cultural Hermelo Pascoal,
Praça Primeiro de Maio, s/nv, Bangu.
Sáb., As 20h30. RS 10 (antecipado) e RS
12 (na hora).
>Uma das mais modernosas cantoras quedespontaram na década de 90, Daúde
apresenta o show acompanhada dos músi-
cos Ricardo Feljào (baixo). César Bottinha
(guitarra) e Eduardo Constant (bateria).

BASEADO EM BLUES - Teatro da UFF, Rua
Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói (719-7448). SAb., As 21h e dom., As 20h. RS
12. Estudantes pagam meia.
>Em show acústico, o grupo apresenta seunovo CD onde relê composições próprias.No repertório, também estào presentes mú-sicas do Stevie Wonder e Celso Blues Boy.
LOS HERMANOS - SESC Nova Iguaçu,Rua Adriano Hipóllto, 10 (667-2993).Sáb., às 21 h. RS 5 e RS 3 (estudantes emaiores de 65 anos).
t>0 grupo interpreta sucessos de seu
primeiro disco como Anna Julia e Plerrô eadianta inéditas do segundo CD.

JOHNNY ALF - Bar do Tom, Rua AdalbertoFerreira, 32, Leblon (274-4022). Sáb., As22h30. RS 25. Capacidade: 220 pessoas.Clube JB: 20% de desconto.
>0 cantor e compositor - acompanhado
pelo saxofonista Idriss Boudrioua e pelobaterista Xande Figueiredo - apresentarepertório do CD Eu o a bossa.

ÁUREA MARTINS, ZÉ MARIA E ZEZÉ GONZAGA- Sala Funarte Sidney Miller, Rua da Im-
prensa, 16, Centro (297-6116 r/ 231).

SIMONE CAPETO - Varanda da Dado Bier,
Shopping Downtown, Av. das Américas,
500, bloco 5, loja 101, Barra (491-5100).Sáb., às 20h.
>A cantora interpreta sucessos de Mari-
sa Monte, Renato Russo, Elis Regina,
entre outros.

FINO TRATO - Praça de alimentação do
Barra Garden. Av. das Américas, 3.255,
Barra (430-9400). Sáb., às 21h.
>A banda apresenta novas interpretações
para sucessos da MPB. No repertório, Chi-
co Buarque, Paulinho da Viola e outros.

CLÁSSICO
ORQUESTRA SINFÔNICA DE FUZILEIROS
NAVAIS - Praça Nossa Senhora da Paz,
Ipanema. Sáb., As 20h. Grátis.
>Concerto da orquestra. Solo da canto-
ra lírica Telma Costa, com destaque paraAve Maria no Morro, de Herivelto Martins.

Mi

ESTREIA/SHOW

> Branca da Nove, proocupada com o su-mlço da Princesa Folurlnha, convoca Cindo-rola, Rapunzol. Bela Adormecida o Chapéu-
zinho Vermolho para oncontrar a cologa,
pouco conhocida no roino do faz do conta.

CONTINUAÇAOfiEATRO
AMlGDALAS - Toatro do Leblon, Rua Conde
Boinardotlo, 26, Loblon (294-0347). Cap.:400 possoas. Sáb. e dom., às 17h. RS 12.

Duas amígdalas fazem uma viagem
peto corpo humano dosvendando seus
mistérios. A trilha sonoro criada pelo can-
tor o compositor Chico César Ilustram e
animam a divertida aventura cientifica.

AVARENTO - Toatro do Museu da Ropubli-
ca, Rua do Catete, 153 (558-6350). Cap.:
60 pessoas. SAb. e dom., As 11h30. RS 10.
!> Um homom rico e avarento arranjo ca-
samento de conveniência para os lllhos,
com o ob|ollvo de aumentar sua fortuna,

r francês com detalhes de sua biografia
AS AVENTURAS DO PEQUENO POLEGAR -
Teatro Vannuccl, Shopping da Gávea, Rua
Marquês de SAo Vicente, 52, GAvea (274-7246). SAb. o dom., As 16h30. RS 12.
!> Menino do tamanho de um dedo pole-
gar consegue livrar sous irmAos de um
malvado feiticeiro.

A BRUXINHA... 0 MUSICAL - Toalro dos
Grandes Atoros, Av. das Américas, 3 555,
Shopping Barro Squure (3325-1645).Cap : 400 pessoas. Sáb. o dom., As 17h.
RS 12. Clubo JB: 20% do desconto.

- Livre adaptação da peça de Maria Cia-
ra Machado.

UM DIA, UM SOL- Teatro do Caló Cultural,
Rua Sâo Clemente, 409, Botafogo (286-2648). Sáb. o dom., As 17h30. RS 7.

Os atores do teatro Busca Vida perde-ram as cores, o som e as idéias. Como
poderão a partir de agora contar suas
histórias?

0 GATO DE BOTAS - Toatro Brigitto Blair,
Rua Miguel Lemos. 51-H. Copacabana
(521-2955). Cap : 127 possoas. Sáb. e
dom., às 17h. RS 10.

Ao morrer, um pobre homem deixa pa-ra o seu filho como herança apenas um
gato. que lhe pede um par da botas e
promete transformá-lo em um homem ri-
co e cumpre a promessa.

GINGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA -
Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete,
338, Catete (265-9933). Cap.: 127 pes-soas. Sáb. o dom., às 17h. RS 10.

Através de música e texto, o espetácu-
Io mescla elementos das culturas indíge-
na. portuguesa e africana para traçar um
panorama dos variados aspectos da for-
mação cultural do Brasil,

HY BRASIL - Teatro Gláucio Gil, Praça
Cardeal Arcoverde. s/n°, Copacabana
(547-7003). Cap.: 200 pessoas. Sáb. e
dom., às 17h. RS 10. Clube JB: 3011, de
desconto.

As confusões de quatro palhaços na
nau de Pedro Álvares Cabral.

JONAS E A BALEIA - Teatro O Tablado,
Avenida Lineu de Paula Machado, 795,
Jardim Botânico (294-7847). Cap.: 200
pessoas. Sáb. e dom., As 17h30. RS 10.
£> Jonas tem a difícil missão de levar a
palavra de Deus para uma tribo que vive
dominada por um exército do mal.

MARIA BICUDA - Teatro Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica, 63, Ipanema (523-1098). Cap.: 130 pessoas. Sáb.edom., às
17h. RS 10. Clube JB: 20% de dosconto.

Dois jovens disputam concurso parafazer princesa sorrir.
A MEGERA DOMADA - Jardim do Museu da
República, Rua do Catete. 153, Catete
(558-6350). Sáb. e dom., às 18h, RS 10 e
RS 5 (estudantes e terceira idade). Clube
JB: 50% de desconto.

As confusões entre a indomável Cata-
rina e seu marido Petruchio na comédia
de Shakespeare adaptada para crianças.

A MENINA QUE PERDEU 0 GATO ENQUANTO
DANÇAVA 0 FREVO NA TERÇA-FEIRA DE
CARNAVAL - Casa de Cultura Laura Alvlm,
Av. Vieira Souto, 176 (247-6946) Cap.:
250 pessoas. Sáb. e dom., às 17h. RS 10

No carnaval de Olinda, a pequena Ma-
ria se esbalda pelas ladeiras da cidade ao
som do frevo e acaba perdendo seu gat-inho de estimação.

0 MUNDO MÁGICO DE CLARINHA - Teatro
Franco Brasileiro, Rua das Laranjeiras,
13 e 15, Largo do Machado (557-4198).SAb. e dom., às 17h. RS 10. Clube JB:
50% de desconto.

Maria Clara Machado apareço repre-
sentada aos 7 anos de idade e tenta des-
vendar o mistério do desaparecimento do
coração do Cavalinho Azul .

PATINHO FEIO - Teatro da UFF, Rua Mi-
guel de Frias. 9, Icaraí (622-1212). Cap.:
340 pessoas. Sáb. e dom., às 17h. RS 10.

A história de um pequeno cisne esqueci-
do pela mãe e acolhido em uma ninhada de
patos.

A PORTA AZUL - Espaço Cultural Consti-
luiçâo, Rua da Constituição. 34, Centro.
Sáb. e dom., às 17h. RS 5.

A peça é uma fábula musical, baseada
no antigo conto popular do Barba Azul.

A VIDA É SONHO - Teatro Villa-Lobos, Av.
Princesa Isabel, 440, Copacabana (543-5782). Sáb. e dom., às 17h. RS 12.

Um rei prende o filho em uma torre pa-ra não perder o poder. Adaptação do tex-
to do escritor espanhol Calderón de La
Barca.

GRÁTIS

PELA ESTRADA AFORA EU VOU BEM BRA-
GUINHA - Espírito das Artes, Rua Volun-
tários da Pátria, 446, Cobal do Humaitá
(579-4091). Sáb. e dom., às 17h. RS 5.

Os músicos Walmyr de Oliveira, Már-
cio Romano, Verônica Marquês, Rose Al-
variz e Lucíola Lopes cantam e contam
clássicos Infantis.

ESTRÉIA/CIRCO
LE CIRQUE - Praça 11, 252-7997. 5« e 6a,
às 20h30, sáb., As 15h, 17h30 e 20h30, e
dom., às 11 h, 16h e 19h. RS 10 (cadeirasna platéia), RS 15 (cadeira preferencial) e
RS 100 (camarote com quatro lugares).

Números tradicionais do circo, mas
com uma proposta moderna, onde músl-
ca e iluminação envolvem a platéia o os
artistas, que desenvolvem técnicas e co-
reografias avançadas.

PRÉ-ESTRÉIA/TEATRO
0 MISTÉRIO DE FEIURINHA - Teatro Munici•
pai do Niterói. Rua 15 de Novembro, 35,
Centro, Niterói (620-1624). Sáb. e dom., às
16h. RS 10. Clube JB: 20% de desconto.

CALDEIRÃO DE HISTÓRIAS - Centro Cultu-
ral Banco do Brasil, Rua Primeiro de Mar-
ço, 66, Centro (3808-2020). Sáb. e dom.,
às 16h e 17h30. Grátis. Cap.: 50 pes-soas. Senhas distribuídas meia hora an-
tes de cada sessão..

Fábulas coletadas e contadas pelaatriz Priscila Camargo.
CONTA DE NOVO - Sala infanto-Juvenil da
Biblioteca do Centro Cultural Banco do
Brasil, Rua Primeiro de Março, 66, Cen-
tro (3808-2020). Sáb. e dom., às 15h30 e
17h. Grális, Cap.: 20 crianças o 25 adul-
tos. Distribuição de senhas meia hora an-
les de cada atividade.

Educadores contam histórias e desen-
cadeiam o processo criador em crianças
e adolescentes em oficinas literArlas..

SESSÃO INFANTIL/CINEDUC - Centro Cul-
tural Banco do Brasil, Rua Primeiro de
Março, 66, Centro (3808-2020). Sáb. e
dom., ás 14h. Grális. Cap.: 40 pessoas.
Distribuição de senhas 30 minutos antes
da sessão.

Exibição de curtas brasileiros dedica-
dos ao público infanlo-juvenil, com des-
taque para Era uma vez um gigante. A
convidada especial é Silvia Aderne. que
relata suas experiências durante as fil-
magens e conta a história O gigante
egoísta, conto de Oscar Wilde, que in-
spirou o filme.

CIRCO
MUNDO MÁGICO DE BETO CARRERO - Av.
Visconde do Rio Branco, s/n°, atrás do
Terminal Rodoviário, Niterói. 3* a 6®, às
20h30. Sáb. dom. e feriados, As 16h,
18h30 e 21 h. Preços: RS 5 (crianças até
12 anos), RS 10 (adultos) e R$60 (cama-
roles para 4 pessoas).Apresentação de malabaristas, tra-
pezistas, tigres brancos, cachorros,
chlmpanzés, elefantes, equilibristas e
contorcionistas.

Clube JB
Promoções especiais para assinantes ¦¦¦¦

Dança com desconto

O espetáculo
Matéria, da
Lúmini Com-
panhia de
Dança, fica em
cartaz no Tea-
tro João Cae-
tano (Praça
Tiradentes,
s/n°, Centro,
tel.: 221-1223)
até o dia 26 de
maio. Todas as
coreografias
são executadas
no escuro e a

magia se dá com efeitos visuais conseguidos com mate-
riais fluorescentes e radiação ultravioleta. Os bailarinos
ora somem, ora aparecem e mudam de forma diante dos
olhos do público. Dias e horários: sexta (21 h), sábado
(20h) e domingo (I9h). Desconto de 20% em até dois
ingressos. Entrada a R$ 10.

Música clássica

A Sala Cecília Meire-
les (Largo da Lapa, 47,
Centro, tel.: 224-3913)
continua a apresentar
uma série de concertos
com grandes nomes da
música clássica brasi-
leira. Na próxima quar-
ta (dia 23), às I9h,
acontecerá a apresen-
tação do espetáculo
Tângos & valsas, da
pianista Maria Teresa
Madeira (foto), inter-
pretando obras de
Radamés Gnatalli, Al-
beniz, Villa-Lobos, en-
tre outros. Na sexta
(dia 25), às 19h, é a vez de Gilson Peranzzetta (piano)
e David Chew (violoncelo). Desconto de 20% eni até
dois ingressos. Entrada a RS 10 (cada concerto).

Infantil com meia entrada
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espetáculo infantil O picadeiro em busca do tempo
perdido fica em cartaz até 22 de julho, aos sábados e
domingos, às 17h, na Casa da Ciência da UFRJ (Rua
Lauro Müller, 3, Botafogo, tel.: 542-7494). A peça retra-
ta a História desde a criação do mundo até a queda do
Império Romano. Os palhaços Cuscuz, Mariola e Puxa-
Puxa prometem animar a criançada com muita música,
poesia e gargalhadas. Desconto de 50% em até dois in-
gressos. Entrada a R$ 10.

Show em Ipanema
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temporada de Leny
Andrade no Vinícius
Bar (Rua Vinícius de
Moraes, 39, Ipanema,
tel.: 287-1497) come-
çará na próxima quinta
(dia 24). No show, a
cantora interpretará
clássicos da bossa no-
vaí Até 2 de junho, de
quinta a sábado, às
23h. Desconto de 20%
em até dois couverts.
Consumação a R$ 10 e
couvert a R$ 20.

Promoção em Niterói

pianista e compositor nova-iorquino jeff Gardner
apresenta-se hoje, às 21 h, no Teatro Municipal de
Niterói (Rua XV de Novembro, 35, Centro, tel.: 620-
1624). No roteiro, composições próprias e sucessos de
Tom Jobim, João Donato e Ivan Lins. Desconto de
20% em até dois ingressos. Entrada a R$ 10.

As promoções do Clubfl JB são exclusivas para assinantes, com pagamentos em dia, e seus
dependentes cadastrados. Novos assinantes só poderão participar das promoções após pagamen-to da primeira parcela da assinatura. Para receber os brindes é obrigatória a apresentação do
cartão do Clube JB e da identidade, na Sala de Brindes do JB (Av. Brasil. 500, térreo, São
Cristóvão). Os assinantes só podem ser premiados numa única promoção por telefone/e-mail e não
podem participar das promoções da semana posterior a qual loram contemplados. Funcionários das
empresas envolvidas, bem como seus parentes, não podem participar das promoções por telefo-
ne/e-mail. Nas promoções por telefone só valem ligações dos assinantes ou de seus dependentes.
A Fast Courler entrega os brindes das promoções por telefone/e-mail na cidade do Rio de Janeiro,
Grande Rio (Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense) e interior do Estado do Rio. Taxas de en-
trega - Rio: RS 4,40 / Grande Rio: RS 5,10/ Interior: RS 12,60. Prazos para recebimento do brinde:
24 horas (Rio e Grande Rio) e 72 horas (Interior). Os pedidos podem ser feitos em qualquer dia da
semana, entretanto há apenas uma coleta por semana, ãs segundas-leiras, ao meio-dia.

Utilize os descontos e as promoções do Clube JB.
Somando-os, sua assinatura pode sair de graça.

(JORNAL DO BRASIL Assinaturas
e Atendimento
ao Assinante:
574-5000 (Rio)
0800-707-2000
(outras cidades)

clubejb @jb.com.br
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ABERTURA
SEQRED0S/J0SÉ MARIA DIAS DA CRUZ -
Lhítlii Caloria de Arte, Rua Marquês de
SAo Vicente, 52, lo|a 165B, Shopping
Cenler da Gávea (274-9445). 2* o 6\ das
13hàs21h. Sáb.das 10h30 4s18h. G[á-
lis. Até 29 de maio.
> O pintor utiliza textos e esquemas grá-
llcos em suas telas, trabalhando as cotes,
com tênues passagens de um tom a outro.

ULTIMO DIA
23» EXPOSIÇÃO NACIONAL DE PINTURAS
SOBRE PORCELANA - Clubo Monto Llba-
no, Av Borges de Medeiros, 701, Lagoa.
Hoje. das 9h30 às 20h. R$ 3.

Corca de 250 artistas mostram seus
trabalhos, com demonstração de técnl-
cas e materiais aplicados.

ORLÂNDIA - Rua Jornalista Orlando Dan-
tas, 53, Flamengo. Diariamente, das 8h
às 22h Grátis

Um grupo do 44 artista ocupa têmpora-
rlamente, uma casa em construção para
mostrar seus trabalhos, alguns deles com
aproveitamento de detalhes da odilicaçSo

LÉXICO ERÓTICO - Espaço Cultural Barra
Point. Av. Armando Lombardi. 350, Barra
da Ti|uca (431-9292). 2" a sáb. das 10h
às 22h. Grátis

A mostra reúne peças do 20 artistas
voltados para arte erótica, entre pinturas,
esculturas em madeira, resina, cerâmica,
bronze e juta reciclada.

TAPETES ARTESANAIS - Espaço Cultural H.
Stern, Rua Visconde de Pirajá. 490. subso-
Io. Ipanema. 2* a 6V das 10h às 18h Sáb, niK]TI !R Adas 10h às 13h.Grátis. Até 19demak> rlH 1 UI\n

Tapetes artesanais bordados à
mfio.Renda em prol do Ambulatório da
Praia do Pinto, que oferece consultas à
população de baixa renda

mlnosldado e a transparência do PET, ma-
terlal plástico reclclávol. Até 23 do maio.
J> Sônia Ebllng/Esculturas. Retrospectiva
da premiada escultora, considerada uma
das maiores artistas figurativas brasllel-
ras. Até 10de|unho.
j> idôlns da naturezo/Andró nascimento.
O artista apresenta 13 obras bldimenslo-
nals em pintura acrílica e gralite sobre to-
Ia, com Inspiração na natureza e no povo
que habita a Amazônia. Até 10 de junho.
J> Pequenos formatos. Sob a curadoria
de Carllto Rodrigues, dez artiBtas plástl-
cos exploram materiais e técnicas dlver-
sas em trabalhos de dimensões reduzi»
das. Até 17 de |unho.

MUSEU DA REPÚBLICA - Rua do Catete,
153, Catete (558-6350). 3' a 6', das 12h
às 17h. Sàb. e dom., das 14h às 18h. R$
5 (4's, grátis).20, o século das mulheres Fotos, do-
cumentos, vídeos e objetos de época re-
fletem o busca da liberdade e o igualda-
de do direitos da mulher ao longo do sé-
culo 20 Até 20 de maio.
j> Pega/Ângela Ferreira. A Instalação da
artista plástico moçamblcana, quo intitula
sua exposição com o nomo atribuído às
touradas portugueses na Idade Média.

PAÇO IMPERIAL - Praça XV de Novem-
bro. 48. Centro (533-4407). 3* a dom,
dos 12h às 18h30. Alô 10 do |unho.
}> Espelho cogo ¦ seleções do uma arte
contemporânea A exposição reúne tra-
balhos de arte contemporânea do 94 ar-
listas brasileiros e estrangeiros perten-
centes à coleção do marchand pernom-
bucano Marcantônio Vilaça, morto no inl-
cio do ano 2000

Jorge da Mata A convite da direção do
Paço. Jorge da Mata. que trabalha como
eletricista na Instituição desde 1992. expõe
seus trabalhos Sâo 52 pinturas, na sua
maioria retratando Imagens e paisagens
do cotidiano, e algumas inspiradas em
obras de mostras que ajudou a montar.

MUSEUS/CENTROS CULTURAIS
CASA DE CULTURA LAURA ALVIM - Av Viel-
ra Souto. 176, Ipanema (267-1647). 3' a
6', das 15h às 20h Sáb. e dom, das 16h
às 20h. Grátis. Até 20 de maio

Mulheres de Laura. Quinze artistas
plásticas, que já expuseram ou que ape-
nas treqüentam a Laura Alvim. expõem
pinturas, esculturas, desenhos e gravu-
ras. para comemorar os 15 anos da Casa
I> Laura na mídia. Painéis com material
publicado na mídia impressa traçam uma
retrospectiva das atividades desenvolvi-
das na Laura Alvim durante seus 15 anos
de existência.
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL -
Rua Primeiro de Março. 66. Centro
(3808-2020). 3' a dom., do meio-dia às
20h Grátis.

Maria do Carmo Secco/Duas Obras
inéditas da artista, em colagem, acrílico e
pastel sobre tela. Até 27 de maio.
í> Fluxus/Arthur Ornar. A partir do temo
Amazônia, o cineasta, videasta o lotógra-
to. cria uma instalação multimídia, que
cria um ambiente de imersâo sensorial
com imagens fixa e em movimento.
ESPAÇO CULTURAL DOS CORREIOS - Rua
Visconde de Itaboraí. 20. Centro (503-
8770). 3' a dom., do meio-dia às 20h.
Grátis. Até 27 de maio.
i> 1970-2000/Pinturas e objetos/Ivan
Freitas. Retrospectiva da carreira do ar-
tista, com trabalhos de suas tases geo-
métrica e onírica.

Palimpset/Euro S R.. O artista utiliza
camadas de papel, entremeadas com ou-
tros materiais, que emergem após a ras-
pagem ou lavagem da face externa.

Paulo Nunan/Pinturas o desenhos. A
mostra reúne desenhos a nanquim, bico-
de-pona e aquarela e pinturas em cores
fortes sobre tela.

Uma questõo do olhar/Marina Vilela.
Nesta mostra a artista utilizou sucatas de
uma madeireira para criar suas esculturas.
I> Maria Helena Reis/Esculturas. Escul-
turas em metal pintado com formas geo-
métricas e esculturas de parede.

Mutações/Vera Roesler. Esculturas em
cerâmica que mudam de forma de acor-
do com a posição escolhida.

Etómeras/Danilo Danziger. Mostra de
27 trabalhos do fotógrafo argentino, com
ênfase na relação entre o objeto, o ho-
mem e a natureza.

INSTITUTO MOREIRA SALLES - Rua Mar-
quês de São Vicente, 476, Gávea (512-
6448). 3" a dom., das 13h às 20h.

Roberto Magalhães: Desenhos. Mos-
tra reunindo 172 trabalhos do artista, em
variadas técnicas. Até 17 de junho.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NI-
TEROI - Mirante da Boa Viagem, s/n5.
Boa Viagem, Niterói (620-2400). 3* a
dom., das 11h às 19h, e sáb., das 13h às
21h. R$ 2 e RS 1 (estudantes). Aos sába-
dos, grátis. Crianças até 7 anos e pes-
soas com mais de 65 anos não pagam.
Até 19 do agosto.

Alulsio Carvão e lone Saldanha. Mos-
tra de 26 pinturas de Carvão e 26 ripas,
bambus e bobinas que lone Saldanha,
falecida no passado, utilizou como supor-
tes para suas obras.

MUSEU DE ARTE MODERNA /MAM - Avenida
Infante Dom Henrique, 85, Aterro do Fia-
mengo (210-2188). 3* a 6*. do meio-dia às
18h, sáb. e dom., do meio-dia às 19h. R$
8. Crianças até 12 anos não pagam, estu-
dantes e pessoas com mais de 65 anos
pagam mela. Clube JB: 20% de desconto.

Escutturas/Coleçâo MAM e Coleção Gil-
berto Chateaubriand. A mostra reúne nove
esculturas, entre as tradicionais produzidas
com mármore e granito e as construtivistas
dos artistas Max Blll, Rodln, Henry Moore,
Amilcar de Castro e Franz Welssman.

Artur Barrio / A metáfora dos /luxos.
Além de uma Instalação, a mostra reúne
objetos e registros da trajetória do artista.
Até 20 de maio.

Acervo MAM. Obras do acervo da Cole-
ção MAM e da Coleção Gilberto Chateau-
briand com destaque para trabalhos reali-
zados na década de 80. Até 20 de maio.

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL - Praça Ma-
rechal Âncora, s/n°, próximo à Praça 15
(550-9224). 3* a 6", das 10h às 17h30.
Sáb. e dom., das 14h às 18h. R$ 10 e R$
5 (estudantes). Menores de 5 e maiores
de 60 anos nâo pagam.Abrir abril, o chegar da liberdade. Ex-
posição composta de painéis fotográficos
em comemoração aos 26 anos da Revo-
luçâo dos Cravos, que em 1974 libertou
os portugueses da ditadura salazarlsta.
Até 17 de junhoJ> Motocicleta: História e deslgn. A expo-
slçâo apresenta mais de 100 motocicle-
tas históricas, entre exemplares de mu-
seus Internacionais e colecionadores,
oferecendo uma ampla visão do desen-
volvlmento tecnológico e do deslgn des-
sa possantes máquinas, muitas vezes,
objetos de desejo de milhares de pes-
soas. 31 a 6*. das 10h às 20h. Sáb. e
dom., das 12h às 22h. Até 22 de julho.

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES - Av.
Rio Branco, 199, Centro (240-0068). 3" a
6", das 10h às 18h. Sáb, e dom., das 14h
às 18h. R$ 4. (dom., grátis). R$ 1 (estu-
dantes). Pessoas com mais de 65 anos
não pagam.Renata Cazzanl/Plnturas. Pinturas
abstratas em tinta acrílica sobre tela com
predominância de cores profundas e
opacas. Até 20 de maio.

Ronaid Duarte/Durante o túnel. Escultu-
ras, objetos, instalações que exploram a lu-

MARINHAS/ANNA LUYZA TRANCOSO -
Livraria Artes e Expressão -BardoZira. Rua
Visconde de Pirajá, 276. Ipanema 2* a sáb,
das 10h às 18h Grátis. Até 20 de maio

> A artista apresenta 20 pinturas retra-
tando pesqueiros e praias, inspiradas em
paisagens da cidade de Rio dos Ostras.s.

PICTOTEXTOS I JORGE DUARTE - Galeria
Anna Maria Niemeyer. Rua Marquês de
Sâo Vicente. 52. loja 205, Gávea (239-
9144). 2* a 6*. das 10h às 21 h. Sáb., das
10h às 18h. Grátis. Até 26 de maio.
I> o artista apresenta uma série de sete
pinturas com fundo abstrato e multicolori-
do onde sâo aplicados textos e poesias.

ANALUCIA BARROS COELHO - COR: PAPÉIS
E TELAS - Instituto Cultural Vilia Maurina.
Rua General Dionísio. 53. Botafogo (527-
3940). 2a a 6', das 11h30 âs 18h. Sáb,.
das 14h às 18h. Grátis. Até 30 de maio.
1> Mostra de telas com inspiração abstra-
ta e desenhos onde a tinta acrílica é diluí-
da no máximo de água possível, o que
oferece à obra uma transparência seme-
lhante ao de uma delicada aquarela.

CARRETEIS • QUADROS E TOTENS/VERÓNI-
CA SALDANHA MARINHO - Galeria do Ar-
te do Centro Cultural Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica, 63, Ipanema (523-
4141). 2* a 6'. das 15h às 21h. Sáb., das
16h às 21h. Até 21 de junho.
I> Carretéis de madeira, com ou sem li-
nha, de vários tamanhos e formatos apa-
recem em quadros e totens.

ESCULTURA
OS MÚLTIPLOS DE BEUYS - Sesc Rio Arte,
Av. N.S. de Copacabana, 360, 5o andar
(entrada pela Rua General Barbosa Li-
ma, 86). 3« a dom , das 14h às 21h. Grá-
tis. Até 27 de maio.
J> A mostra reúne 47 obras do artista ale-
mão Joseph Beuys, sendo sete peças
únicas e 40 múltiplos datados e assina-
dos pertencentes à colecionadora italia-
na Paola Colacurcio.

LILIANE BRAGA/PELE - Ateliê Arte Sumá-
ria, Rua Teresina, 12. Santa Teresa (253-
4899). 6* e sáb., das 18h à 1h. Grátis. Até
2 de junho.J> A artista plástica utiliza chapas, telas e
fios de alumínio em trabalhos tridimen-
sionais. Algumas peças prolongam-se
em sombras pelas paredes e outras flu-
tuam no ar.

FOTOGRAFIA
NAKTA/MIGUEL RIO BRANCO - Galeria de
Fotos da Fnac, Av. das Américas, 4666,
Barra da Tijuca (431-9292). 2* a sáb., das
10h às 22h. Dom., das 15h às 21h. Grá-
tis. Até 20 de maio.
> Mostra reúne fotografias feitas ao longo
de 20 anos, em distintos lugares e diferen-
tes momentos de sua vida.
UM OLHAR DE MESTRE / CHICO ALBU-
QUERQUE - Centro Cultural Justiça Fede-
ral, Av. Rio Branco. 241,2® andar, Centro
3' a dom., das 12h às 19h. Grátis. Até 1
de julho.5> Retrospectiva com mais de 100 ima-
gens do fotógrafo cearense e um dos pio-
neiros da fotopublicidade, morto em
2000.

INSTALAÇAO
MOVIMENTO/LYGIA CLARK - Espaço Antô-
nio Bernardo, Rua Garcia D'Avila, 121,
Ipanema (512-7204). 2* a 6*. das 10h às
20h. Sáb.. das 10h às 14h. Grátis. Até 30
de junho.> Exposição de obras originais de Lygia
Clark e também réplicas das obras Tre-
pante, Casulos, Bichos, Obras Moles e
Caminhando, que poderão ser manusea-
das livremente pelo público.
COLETIVA

ANTENA

Apagão

na TV
Medidas das emissoras de TV

para aderir ao Programa de Ra-
cionalização de Energia do go-
vemo. A Globo montou um Gru-
po de Gestão de Energia para bo-
lar formas de economizar sem
afetar a programação. Alguns
centros de gravação estão sendo
equipados com geradores. A Re-
cord desligou as luzes das torres
de transmissão da Avenida Pau-
lista e da Barra Funda. Além dis-
to, a iluminação do estaciona-
mento foi diminuída. A Band
também vai apagar as luzes de
sua torre na Paulista e usar gera-
dores em horários críticos. Quer
reduzir o consumo em 30%.

Mais

cortes
Não é a só a Globo que está

fazendo cortes em seu elenco. O
SBT demitiu os diretores Pedro
Paulo Couto e Marco Antonucci.
Justificativa oficial: economia.

GABRIELA GOULART
Crlstlnna Isidoro/Divulgação

*11
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Enquanto as federações de futebol estão discutindo e decidindo
os horários dos jogos da era do apagão, a Globo resolveu se pre-
venir e bolou uma programação de emergência caso as partidas
das noites de quarta-feira sejam canceladas em função do racio-
namento de energia. Duas hipóteses estão sendo cogitadas - pa-
ra entrar em ação já na próxima semana. A primeira e mais pro-
vável desloca o humorístico A grande família de quinta para o
horário nobre de quarta, seguido da série Os normais - protago-
nizada por Luís Fernando Guimarães e Fernanda Torres (foto) —,

que já tem quatro episódios finalizados. Com isso, depois do Lin-
ha direta, a emissora programaria um filme ou uma série. A se-
gunda opção é preencher o buraco na grade de quarta também
com um filme e uma série. A decisão sai no início da semana.

K-muil para a coluna: anlena@jli.com.hr

Imbróglio

difícil
Até junho, a Directv espera

receber um parecer do Conselho
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) a respeito da dis-
puta para distribuir o sinal da
Globo. A conselheira que anali-
sa o caso pediu um parecer adi-
cional à Secretaria de Acompa-
nhamento Econômico do Minis-
tério da Fazenda (Seae) por con-
siderar insuficientes as apresen-
tações das empresas. Esta sema-
na, executivos da Globo e da Di-
rectv estiveram em Brasília para
novas apresentações.

Nome

aprovado
Cotada para ser uma das pro-

tagonistas da série de Carlos
Lombardi, na Globo, no início de
2002, Luana Piovani teve que
passar pelo crivo da direção. An-
tes de trocar a casa pela MTV, a
atriz falou cobras e lagartos da
Globo. Mesmo assim, o OK saiu.

Com I.eltcin Pimenta

PROGRAMAÇÃO/ TV ABERTA

Reencontro I, ICampus(9h)/RedescobrindooBrasll(9h30 e 10h15) / Fundacentro Globo I Uocumento Nordestemnm (7hl5) Telecurso -1 grau - legendado |(gh45) , Camp0 e cjdado (10h), ^ saude (10M30) ecologla |
Dawson's I Globo ospcr *

Ado BambutuA Festivaldedasmhos oeeK(lthlO) RJW<l1h55> Ie(12h50)
ga(GnlU)

^fl^BhTo) 
TVpollmport - tdovendas J^tat Igreja da Gra?a em seu lar | Cr'ltto 

°m DirectW - televendas (11ht5)

H s SSrHM «r && isstoia,!^^^^2000 Na onda do som (12h20)
Educativo (6h<10) Igreja da Grapa Br!ul1 connection - tolevcndas Zoon, do arar (12h30|

Bananas de pijama (6h40> Stoado anlmado Disney Cruj (10h15) FestotSndla
HI Fitns rin n ,, Conexao Scbrao (lOh) Fain nnwrnali* I11ht5l auest.io dc oplni.io Com

I Jesus verdade Blblla 0 despertar da t6 Gospel lino Rio auto motlvo (10h15) Nan! Venflnclo

Estrela-gula RJTV Urn an]o caiu do ciki
(13h20) vldeo shew (13h45) Caldelrao do Huck Rime: Fugaiimela-noite(15h55) (18h05) (18H55) (I9ti15)

PH.. 1 | RTV jornal (14h) TV lama meltiorcs momentosTV esporte (13h30) Sdbadoshow. Com Latino (14ti 15)
Jornal do Jornal da

Rime: Corrida rumo ao sol (13h55) Rime: 0 barco, inferno no mar Rt0 Bandiput R R Soares
^^Hpipo'snaTV som*'113110 Grupo Imagem - televendas Especial: Zeca Pagodlnho OxenteBrasil |R,sao cni |om« (1gh45)

^HmSTp^lShS H4M5) Rime: Policial aclma de tudo (14H45) Rime: Clube das viuvas (16h35| frames sols (18h25) Serafim
Cidade alerta (18M05) Cldade alerta (19M10)

Wl\!m Programa Raul Gil Informe Rio (I8h50) | Jornal da Record (19h35)

j ®titude. com - continuação
Jornal nacional (20h15)Porto dos Milagres (20h50)

Feiticeira

DOC. Ho|e: China, a longa
marcha Filme: Quo bom te ver viva Filme: 0 padre com Cantlnflas

1:00 1:30 2:00 2:30

TV fama
(continuação) Jornal da TV

Rime: Zandalee: uma mulher para dois

R. R. Soares (continuaçàol
Café com aroma de mulher- novela (20tí25)

I Roda da vida (20h15)

Zorra total (21H55)

Eu vi na TV (21M45)

Discovery channel

Sabadâo

Samantha

CNT jornal

Casos reais
(21 h45)

Ccnstrutec Sabba sliow

Rima: Morte ao anoitecer

Pertil. Com Otávio Mesquita
Documentário: Os
caminhos da fortuna

I Altas horas. Com Serglnho Groisman
|(0h50)

Encerramento
Rime: Uma estranha entre'
nós (2h50)

2000
A praça é nossa

Rime: Dois irmãos e um destino

Cassino show (23M10)

Filme: A noite das txincadeiras mortais | 
A Igreja da Graça em seu lar (1h45)

Rime: Hazard, o mutante biológico
Foras &negócios(Oti 10) / Magnavfla(0h25)
ftjlimpcrt - tdevaxlas (0h40)

I Rime: Assassinato em primeiro grau

Em quo posso lhe ajudar? - religiosoSeinfeld -
série

Rime: Emmanuelle, um
mundo de desejo

Rime: Por ama à vida
Falando de fó - religioso
(2h15)

:
VARIAÇÕES NOS HOMmOS: Telecurso (QLO) 4h05 - Programa educativo (REC) 5h - Meu negócio é turismo (GLO) 5h05 - Globo educação (GLO) 5h20 - Palavra da vida (REC) 5h20 Globo clfincia
(GLO) 5h40 - Educativo (SBT) 6h20 - Consuma bem (REC) 10h45 • Evangelho Quadrangular (CNT) 12h

EXTRA

COLEÇÃO ALDO FRANCO - Pinakotheke,
Rua Sâo Clemente, 300, Botatogo (537-
7566). 2" a sáb., das 14h às 20h. Grátis.
Até 2 de junho.Pinturas, esculturas e desenhos do ar-
tistas brasileiros dos séculos 19 e 20.
Destaque para telas de Portinari e Se-
gall.

PONTE 21 - Centro de Aries da UFF, Rua
Miguel de Frias, 9, Icaral, Niterói (719-
7449). 2* a 6", das 10h às 20h. Sáb. e
dom., das 16h às 20h. Grátis.

A mostra é o resultado de três anos de
reflexão e discussões coletivas sobre ar-
te e produção dos artistas plásticos Car-
los van der Ley, Graziella Andreanl, Lau-
ren Cunha, Luiza Valioso, Maria Cher-
man e Rosita Rocha. Até 3 de |unho.

PONTE AÉREA - GB Arte, Shopping Cassi-
no Atlântico, Av. Atlântica, 4240, subsolo
129, Copacabana (267-3747). 2* a 61,
das 10h às tBh. Sáb., das 12h às 18h.
Grátis. Até 3 de junhoOs artistas cariocas Rubens Gerch-
man, Roberto Magalhães, Ângelo de
Aqulno e os paulistas Antônio Petlcov,
Cláudio Tozzl e Ivald Granato celebram
suas cidades na mostra que objetiva In-
tensllicar o Intercâmbio entre artistas
plásticos das duas cidades.

COLEÇÃO CARVALHO HOSKEN - Espaço
Cultural Rio 2, Av. Abelardo Bueno, 2000,
Barra da Tijuca (3082-2000). Dlariamen-
te, das 9h às 20h. Grátis. Até 17 de junho.Mostra com cerca de 200 peças em art
nouveau, art dèco, esculturas em már-
more e bronze, peças japonesas em mar-
lim e telas, onde se destacam pinturas de
Portinari e Tarsila do Amaral.

FLOR DE MAIO - Jardim Botânico,
Quiosque do Jardim Japonês, Rua Jar-
dlm Botânico, 920 e 1008. Diariamente,
das 8h às 17h. Até 20 de maio.

Exposição da flor que brota apenas
no mês de maio. Venda de ao preço de
RS 10, no Centro de Visitantes.

UNIVERSIDADE DO RISO - Instituto Meto-
dista Bennet, Rua Marquês de Abran-
tes, 55, Flamengo (557-1001). 2' a 6®,
das 7h às 22h. Sáb., das 8h ao meio-
dia. Grátis. Até 23 de maio.

Mostra de 25 trabalhos premiados em
edições anteriores do Salão Universitá-
rio Latino-americano de Humor, promo-vido pela Universidade de Piracicaba/SP.

JUSTIÇA E CIDADANIA - Centro Cultural da
Justiça Federal, Av. Rio Branco, 241, Cen-
tro (510-8846). 3« a dom., das 12h às 19h.
!> Painéis, textos e 30 imagens do totó-
grafo Evandro Teixeira, do Jornal do
Brasil, mostram a trajetória pela busca
da cidadania ao longo da história antl-
ga e recente do país.
PERNAMBUCO, ARTE POPULAR E ARTESA-
NATO - Rio Deslgn Barra, Av. das Améri-
cas, 7777,2» andar, Barra da Tijuca (461 -
9999). 2* a sáb. das 10h às 22h. Dom.,
das 15h às 22h. Grátis. Até 3 de |unho.>Peças de artesanato de artistas popu-lares pernambucanos e esculturas assi-
nadas por mestres como Manuel Eudó-
xlo, Joaquim de Tracunhaém e Saúva.

PERMANENTE
DE TORDESILHAS AO MERCOSUL - A HISTÓ-
RIA DIPLOMÁTICA BRASILEIRA - Palácio do
Itamaraty, Av. Marechal Floriano, 196,
Centro. 2' a 6', das 9 às 17h. Grátis.
>lmagens, mapas e tratados raros,
pinturas e gravuras da história diplomá-
tica do Brasil.

MUSEU CASA DO PONTAL - Estrada do Pon-
tal, 3.295, Recreio dos Bandeirantes. (490-
3278). 2' a dom., das 9h30 às 18h. R$ 5.
>Cerca de 5.000 esculturas de arte
popular coletadas pelo deslgn francês
Jacques Van de Beque.

MUSEU HISTÓRICO DA CIDADE DO RIO
DE JANEIRO - Estrada Santa Marinha,
s/n°, Parque da Cidade, Gávea (512-
2353). 3'a dom., das 11hàs 17h. R$2.
>Aquarelas, mobiliário, porcelanas com-
põem um panorama da cidade no Século 19.

m

FILMESfTV ABERTA
POLICIAL ACIMA DE TUDO - Once a cop -

!4M5, SBT. De Stanley Tong. Com Mi-
chelle Khan e Yu Rong Guang.
J> Ação. Policial quer desmantelar uma
quadrilha mas descobre que seu namo-
rado faz parte da gangue. Hong Kong,
1993. Duração: 2h. Dub. O

FUGA À MEIA-NOITE ¦ Mldnlght run -
I5h55, Globo. De Martin Brest. Com Ro-
bert De Niro e Charles Grodin.

Aventura. De Niro é um caçador de re-
compensas que conduz um ladrão sem
saber que a máfia também está de olho
nele. EUA, 1988. Duração: 2h05. Dub. ?*

CLUBE DAS VIÚVAS • Cemetery club -
I6h15, SBT. De Bil Duke. Com Ellen
Burstyn, Diane Ladd e Danny Aiello.
J> Comédia. Aos poucos, três amigas vâo
perdendo os maridos a formam um clube de
viúvas. Elas tentam driblar a solidão, com fes-
tas e visita aos túmulos dos falecidos. Cruz
credo. EUA, 1993. Duração: 1h30. Dub. *

ZANDALEE: UMA MULHER PARA DOIS •
Zandalee - 20h, Band De Sam Pillsbury.
Com Nicolas Cage e Judge Reinhold.

Drama. Esposa insatisfeita se envolve com
um amigo do marido e cria um trágico triãngu-
Io amoroso. EUA, 1990. Duração: 2h30. Dub. *

MORTE AO ANOITECER - Dead by sunset -
23h, Globo. De Karen Arthur. Com An-
nette 0'Toole, John Terry e Ken Olin.

Drama. Baseada em história verídica, a
trama mostra um homem de negócios qu&
não passa de um psicótico. Inédito na TV
aberta. EUA, 1995. Duração: 1h45. Dub. *

ASSASSINATO EM PRIMEIRO GRAU - Mur-
der In lhe flrst - 23h30, SBT. De Marc
Rocco. Com Christian Slater, Kevin Ba-
con e Gary Oldman.

Drama. Advogado em Inicio de carrei-
ra tenta livrar da penitenciária de Alca-
traz um rapaz que está sofrendo maus
tratos. EUA, 1995. Duração: 2h. Dub. **

FILMES/TV POR ASSINATURA
BEIJOS QUE MATAM - Klss the glrls - 20h,
USA (Net). De Gary Fleder. Com Morgan

Freeman, Ashley Judd e Gina Ravera.
J> Suspensa. A história é focada no por-
sonagem de Morgan Freeman, um psi-
cólogo que ajuda a polícia a solucionar o
sumiço de sua sobrinha e outras oito jo-
vens, que estão em poder de um mania-
co. EUA, 1997. Duração: 2h. Leg. **

THOMAS CROWN, A ARTE DO CRIME - The
Thomas Crown aflalr - 2th30, Teiecine
Premium (Net). De John McTiernan.
Com Pierce Brosnan, Rene Russo, Ben
Gazzara e Faye Dunaway.
}> Ação. Refilmagem de Crown, o magni-
fico onde Rene Russo Interpreta a investi-
gadora que se apaixona por um milionário
que rouba pelo prazer da aventura.. EUA,
1999. Duração: 1h55. Leg. ??

ECLIPSE - L'ecllsse - 21 h30. Eurochannel (T-
VA). De Michelangelo Antonioni. Com Mo-
nica Vitti, Alaln Delon e Francisco Rabal.

Drama. Um casal passa a noite brigan-
do e decide acabar o namoro. Ela conhece
um sedutor corretor da bolsa de valores
onde sua mãe investe e, apesar de resistir,
aos poucos vai abrindo a guarda para o
sujeito, interpretado por Alain Delon. Fran-
ça/ltália, 1962. Duração: 2h. Leg.

TEMPESTADE DE GELO • Ice storm -
23h40. Teiecine Premium (Net). De Ang
Lee. Com Kevin Kline, Joan Allen, Si-
gourney Weaver e Christlna Ricci.

Drama. Em 1973, uma família é afetada
pelas mudanças que a sociedade america-
na está passando. Enquanto a mulher ten-
ta se encontrar com livros de auto-ajuda, o
marido descobre o sexo casual, o filho cor-
re atrás de uma moça e a filha se afunda
em suas práticas ninfomaníacas. EUA,
1997. Duração: 1h55. Leg. ***

NOVELAS
ESTRELA-GUIA - Globo. 18h. André pede
que Su-Sukham esqueça a história. Va-
nessa espalha entre os investidores que
retirou seu capital da corretora. Mauro
quase tem um infarto. Su-Sukham insis-
te que Cristal não é mais a estrela-guia
e Purunam reage. Cristal recebe flores
de Carlos Charles e Gisela lica enciuma-
da. Su-Sukham faz um discurso radical e
é criticada por Purunam, com o apoio de
Cristal. Mauro avisa a Tony que a única
chance de não quebrar é transferir o dl-
nhelro de Cristal para a corretora.

UM ANJO CAIU DO CÉU - Globo. 19h10.
João avisa que só vai ajudar Tarso se ele
se regenerar. Quando sai da sala, Tarso
rouba mais dinheiro. Davi vai até a casa

de Josué e Lenya o acusa de tentar matá-
Ia. Cuca decide pedir um emprego para
Maurício. Adolfinho dá um livro de presen-
te a Lenya. Teimo confessa a Gildo que
está amando Lulu. Tarso se declara para
Naná. Ralael revela a João que ele não
sabe de tudo sobre o seu acidente. Alceu
embebeba Tarso e consegue que ele as-
sine um bilhete suicida sem perceber.

SERAFIM - SBT. 19h30. Miguel incentiva
Carmem a estudar para progredir no em-
prego. Henrique conhece Marcela e fica
impressionado por ela, mas a moça não
suporta suas gracinhas. Lúcio pressiona
Raul para obrigar o filho a pegar o aba-
jour mágico. Henrique não gosta quando
descobre que Carmem está fazendo um
curso. Miguel fica cada vez mais Impres-
sionado por Carmem. Xavier leva Zezi-
nho ao escritório do pai e Henrique apro-
veita a oportunidade para lembrar que o
pai do menino tentou roubar a loja.

CAFÉ COM AROMA DE MULHER - SBT.
20h15. Sebastião a Gaivota se encontram
no bar, discutem sobre a greve dos colhe-
dores da café, mas acabam se entenden-
do. Na capital, Lúcia comunica aos pais
que vai se separar de Sebastião, pois te- .
me que ele fuja com Gaivota. Sebastião
conta para Gaivota que o filho que Lúcia
espera é fruto de uma Inseminação. Os
dois se beijam, mas chegam à conclusão_
que o amor entre eles é impossível. Lu-" ¦
crécia diz a Lúcia que irá a|udá-la a se li-
vrar, definitivamente, de Gaivota.

RODA DA VIDA - Record. 20h20. Malaquias
fotografa o encontro do Daniel e Sofia. Ki-
ka jura para a mãe que não é viciada. So-
fia mostra as fotos para Daniel. Ele perce-
be o peso da ameaça e desiste de reve-
lar para a família que Sofia era amante de
Marcelo. Sofia fica satisfeita quando Alex
fala sobre o que aconteceu na reunião. "
Alex recebe o pedido do falso comprador.
Daniel manda Joaquim separar três mil
cabeças de gado. Calo estranha e não
autoriza a retirada do gado.

PORTO DOS MILAGRES - Globo, 20h50. Gu-
ma tenta se livrar de Esmeralda, mas ela
Insiste em um brinde, já que pretende ir
embora para Salvador. Rodolfo dá os reto-
ques na mesa de pôquer do Centro de La-
zer de Rosa Palmeirão. Guma tica tonto a
cai desacordado na cama. Eriberto cobra
uma promissória assinada por Jacques e
Judith entrega o barco. Alexandre oferece
uma carona para Lívia. Oswaldo fica com
ciúme do interesse de Leontina por Eze-
quiel. Babau. Lívia e Alexandre surpreen-
dem Guma e Esmeralda na cama.
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PRIMFIRHQ DACCfl^ No fimdo ano passado. Cleo(abaixo, E), 18 e a dupla Sucli Costa e Abel Silva RCCIICOntrO d6 BITliQOS 3C3b3 GIT1 Samba
rnimcinuo r«OOU*J filhado rimeirocasamentoljeGj(5rja compos uma musica especialmente
Pires com Fabio Junior escreveu alcuns versos: 'Tenho os meus parai'sos, mas, para o personagem, intitulada Oulra Enlre urn ensaio e outro no estudio Florcsta, no Cosmo Velho, para a noite de enlrega

aS vezes nao consigo ve'r o lado bom/as vezes, nao consigo flutuar na agua do vez niinca mais. Este ano, Nanini do Premio Multishow, ter?a-feira, no Teatro Municipal, dots amigos se rccnconlraram

mar/meroulho para vcr conio c I Isqueco de subir/mas hoje resolvi pisar na areia estard nas telas em duas grandes depois de muito tempo: Bebel Gilbcrto e I edro Luis (abauv) Foi uma festa so. Com

firme/cada vez que desco ao fundo e diferente/reapare^o e sinto o que nao vejo/ho- produySes. No longa Copacabana direito a Bebel sair pelos corredores do estudio totando pandeiro em um pot-pot" i1

je, a dgua esta quente/acho que vou ficar por aqui." Ela resolveu mostrar para o mu- (acima, E), de Carla CamuraU, |tmado junto com ° Monobloco - grupode
sico Orlando Morals atual marido da mae. "Depois de ler, ele pediu para musi- ele vive um tipico morador do bair- Rio este ano que vai se apresentar com Pedro Luis na abertura da Icsta, Bebel the

car Eu falei:'Demoniu". conta Cleo, usandJ giria ti'pica de adolescente. Agora, ro com mais de 80 anos, e em gou com a mae, Miucha, e acertou os detalhes para o show de 30 minutos no Muniu-

resultado esta em dose dupla no novo CD de Orlando Morais, que tem o jftulo Na Xango de Baker Street (acima, D), pal ao lado de convidadosicomo Joao Donato. Otto e o DJ Apollo. Enquan o da en-

pav Cleo estreia como canton, em Areia firme, musica de sua autoria. E as irmas dirigido por Miguel Faria Jr., Na- saiava as musicas do CD Tarn tempo, PedroLuis

Antonia, oito anos. e Ana, um ano, ta.nbem estao neste disco. "Na musica Am, nini 6 odelegado Ptmenta. 0 musicocontou que aco^uem 1981. Btbcl
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PRIMPIRHQ PAQQnÇ No fim do ano passado, Cléo (abaixo, E), IX
rHIMtmUa rHODUD anoSifilhadoprimciroCasamentodeGlória
Pires com Fábio Júnior, escreveu alguns versos: "Tenho os meus paraísos, mas,
às vezes, não consigo ver o lado bom/às vezes, não consigo flutuar na água do
mar/mergulho para ver como é e esqueço de subir/irias hoje resolvi pisar na areia
firme/cada vez que desço ao fundo e diferente/reapareço e sinto o que nao vejo/ho-

je, a água está quente/acho que vou ficar por aqui." Ela resolveu mostrar para o mú-
sico Orlando Morais, atual marido da mãe. "Depois de ler, ele pediu para musi-
car. Eu falei: 'Demorou"§ conta Cléo, usando gíria típica de adolescente. Agora, o
resultado está em dose dupla no novo CD de Orlando Morais, que tem o título Na

paz'. Cléo estréia como cantora cm Areia firme, música de sua autoria. E as irmãs
Antõnia. oito anos, e Ana, um ano, também estão neste disco. "Na música Ana, a
neném faz uns barulhinhos e Antônia canta comigo", comenta Orlando.

Glamour dos

anos 50 no Rio

Para viver um pianista dos anos
50 no longa-metragem Tempestade
cerebral, com direção de Hugo
Carvana, o ator Marco Nanini es-
tá respirando música. Além de fazer
uma pesquisa sobre pianistas da
noite dos anos 50 - incluindo aí
Tom Jobim, Dick Farney e vários
americanos Nanini tem se dedi-
cado às aulas de piano e canto. O
pianista do filme se apresenta na
boate Golden Night - que Carvana
está criando no prédio do antigo
Hotel Senador, no Centro do Rio
e a dupla Sueli Costa e Abel Silva
compôs uma música especialmente
para o personagem, intitulada Outra
vez nunca mais. Este ano, Nanini
estará nas telas em duas grandes
produções. No longa Copacabana
(acima, E), de Carla Camurati,
ele vive um típico morador do bair-
ro com mais de 80 anos, e em O
Xangô de Baker Street (acima, D),
dirigido por Miguel Faria Jr., Na-
nini é o delegado Pimenta.

GCO
Volta ao mundo

O artista plástico Ernesto Neto embar-
ca na próxima semana para a Itália, on-
de terá dupla participação na Bienal de
Veneza: além de mostrar trabalhos no
pavilhão brasileiro, ele foi convidado a
participar da mostra internacional. De-
pis, o artista faz exposições em Nova
Iorque, Roma, Helsinque e Tóquio. O
bota-fora será em grande estilo. Segun-
da-feira, à convite da marchand Laura
Marsiaj, ele fará uma tenda-instalação
na Rua J.J. Seabra, no Jardim Botâni-
co, em comemoração ao primeiro ano
da galeria Laura Marsiaj Arte Contem-
porânea. O trabalho será extensão da
atual exposição na galeria. O local está
repleto de obras de arte de Ernesto e,
para entrar, só agachado.

K-imiils puni esta coluna: registro@>jb.eom.l>r

Reencontro de amigos acaba em samba

Entre um ensaio e outro no estúdio Floresta, no Cosme Velho, paia a noite de entrega
do Prêmio Multishow, terça-feira, no Teatro Municipal, dois amigos se reencontraram
depois de muito tempo: Bebei Gilberto e Pedro Luís (abaixo). Foi uma festa só. Com
direito a Bebei sair pelos corredores do estúdio tocando pandeiro em um pot-pottrri
ritmado junto com o Monobloco - grupo de percussão destaque do carnaval de rua do
Rio este ano -, que vai se apresentar com Pedro Luís na abertura da festa. Bebei che-

gou com a mãe, Miúcha, e acertou os detalhes para o Show de 30 minutos no Munici-

pai Io lado de convidados como João Donato, Otto e o DJ Apollo. Enquanto ela en-
saiava as músicas do CD Tanto tempo, Pedro Luís aguardava a amiga jogando sinuca.
O músico contou que a conheceu em 1981. Bebei foi a fada madrinha de um dos pri-
meiros trabalhos de Pedro Luís como backing vocal de um show de Chico Buarque.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA  
QUADRINHOS

==—  FRANK E ERNEST THAVES
HORIZONTAL -1 - pega que consiste em uma coluna de madeira ou n R R [4 [5 7 To ~ ~ . .e
de ferro, forlemente presa no conves, e em torno da qual se dao voltas j&P A RA\MnA VA\ =)& nVnv
a amarra depois de langada a ancora e hoje raramente usada: 6 • 0 IHTi OllAMrV) PFPA^ ^ TAP. B6M A BSSt
sexto mes do calenddrio judaico. que incide entre os meses de irCWU Yf \ ? s—^ (\OGO FLA SSM-feverelro e margo dos calendarios juliano e gregoriano; 9 - ern pirotec- P£ XAvkEZ ) pRe'soi PPllA Inla, misto de cafvao e enxotre ou de carvao e salilre, que se tritura de II I I I V I I II II 4QGAM ^40 rv'uma s6 vez (pi ); 11 - um dos tres aspectos da alma (entre os antigos HH — HOiDLlSl JisNl" p- —S$r t —
egipcios); 12 - emir; 13 - croque usado pelos barqueiros do rio Tocan- 14 17 Hr CiC 1
tins; iostrumentomusical feitocom couro; 14 - naquele lugar; 16 - es- y/^T)'tola de Irades gregos; manto decorado com cruzes, usado por monges ^¦Tr—^^^¦20da Igreja Ortodoxa; 18 - meson de massa 1.019,41 MeWC2, isopin nu- J 
lo, spin 1, paridade negativa. carga eletrica nula. composto de um WM WM ¦¦ 1-1$ I® V.
quark e um antiquark estranlio; 20 - na mesma obra, capitulo ou pagi- II1 l| .^.mmnwrwiccm
na; 21 - realizagao da ultima etapa do sistema iogue, na qual se
atingem a suspensao e a compreensao do curso normal na existencia, 24 25 HH26 27 a u*nn np PARKER E HART
do que resulta a comunhao com a mae universal; 23 - forga que se O MAW LMi ^ 
supoe difundir-se por toda a natureza produzindo os lenomenos do ¦¦¦29 XJq
magnetismo, hipnotismo, mesmerismo, etc.; 24 - mineral amorfo, sili-  / MA\ E.M- \cato hidratado de aluminio, translucido, de vSrias cores, que ocorre pA III 11 li(I / pocKv-rAR \ [7^muitas vezes em forma de incrustagoes ou de estalactites; 26 - tipo de 31 POuTlCR "! 

I'i'iii'' I MUnACOti- ¦¦compulador com barramento de dados de 16 bits, que aumentou em po 8.61 ., tiililnlWIi J —
muitoodesempenhodosmicrocomputadores.emcomparagaocomos 34 V 01A_.. / ill
XT originais; 28 - esp6cie de bolacha siria; 29 • bens que a freira leva tV? I ^ —- rr fS rVi IIIpara 0 convenlo; 31 - aura debilmente luminosa, emanada da ponta I— j£Ll ,E— !___
dos dedos; 32 - nao tomar renolugao; vacilar; 34 - jogo carteado pare- CHARADAS ADICIONADAS (adigao de paiavras) ' Wm ! rWrer-
cido com a manilha e 0 voltarete, em que um dos jogadores joga con- 1 Q VELHAC0 a|jm de perjurbADO e IGNORANTE. 2-2 ! :L^-T*b-^Ejr|-il—
tra outros dois coligados; 35 - sacrificio de animal nos terreiros ango- KRL0S - Tertulia Fluminense - Rio —-liU—»'• 3 ..
laconquenses. 2. Na Faculdade de Direito, ENFIM, voce vai C0BIQAR saber 0 idioma 7-TxikiS^-]
VERTICAIS -1 - ilha de coral, que torma um circulo ou anel, mais ou 1-2
menos continuo, ao redor de um lago interior; 2 - 0 sopro da vida; 3 - AljEr EGo - Tertulia Fluminense - Rio „ „M nAV|Sespecie de abelha que laz ninho no chao; 4 - motivo de uma com- 3 n mpninn n5o oerde 0 ENSEJ0 de Qanhar oiNHEIRO! Nem que seja GARFIELD
posigao do qual se desenvolve toda a partitura; 5 - conlormidade, vendendo gs ma e|e derruba com seu ESTILINGUE. 1 -2 —J \ 0 ,—^ TmiNHA MISS AOconexao; 6 - desportista notavel; 7 - aboboda; 8 - designagao comum paiii riAlVFS - RmnnLidaci - Rio EST0U < > CALMAI vou /„ rl A r Pi t
a diversas fibras texteis de aspecto e consistencia sedosos, feitas de 4. Muita laMA S0MENTE deixa 0 sujeito EMP0RCALHAD0. 2-1 C0MJfEt>0') Jj jfY f K\
celulose; 10 - aldopentoseencontrada na goma-arabica; 13 - ingenuo. FREI PEDRO DEASSISI - CTR - Rio bubi > 1 vote flit ft ototeirao; 15 - diz-se do animal que entende as falas e por elas se gover- ? A MORTEI | -Ji Ml I , ri—ht) IIna; 17 - tratamento honoritico que se da na China a certas pessoas; 19 SOLUQdES DO NUMERO ANTERIOR °lfJQL ^"^CTV-O' { I l' fTVi- Intimas; 21 - intervalo em que os eclipses se repetem aproximada- H0RIZ0NTAIS - magia; chus; alor; chiru; rei; chat; ca; chip; ca; chame- QQn CvU°° I \) JSTi \'u (V)Jjmente na mesma seqiiencia na superlicie terrestre; 22 - orioc6falo; 25 jar; achem; lux; noa; plicas; ru; pianino; estol; argo; ais; asio. tsli J P'v )'-conjuntodefolhas e ervasligadasaocultodecadaorixaouentidade VERTICAIS - marchante; alea; goi; ir; chapelinas; hit; ur; sular; chim; I 1 /] mTwr (S^S)afim; 27 - quilombo; 30 - sufixo nominal; relagao; 32 - (filos chinesa) cha;che; caxango; cha; juciri; cousa; la;soo; pos; ti; III VI 1 \ ly I U* V J Ft [Jl /STV V—
harmonia; 33 - quinto m§s do ano magonico. Problema de ED. KRL0S - CHARADAS APOCOPADAS: 1. cangalho/canga; 2. trapaga/trapa; 3. j 1 *1 

j \ \ |V|l° I Fi I—
Tertulia Fluminense - Rio. fiteiro/fitei; 4. armazem/arma. £ JfT | \\i ^ IJVi Mi iJ/lll^W o ll L
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HOROSCOPO~ MAX KLIM
 ARIES • 21 de marco a 20 de abril ^=^7T\ LEA0 • 22 de julho a 22 de agoslo In SAGITARIO • 22 de novembro a 21 de dezembro
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FRANK E ERNEST
HORIZONTAIS -1 - peça que consiste em uma coluna de madeira ou
de ferro, fortemente presa no convés, e em torno da qual se dão voltas
à amarra depois de lançada a âncora e hoje raramente usada: 6 - o
sexto mês do calendário judaico, que incide entre os meses de
fevereiro e março dos calendários juliano e gregoriano; 9 - em pirotec-
nla, misto de carvão e enxolre ou de carvão e salitre, que se tritura de
uma só vez (pl.|; 11 - um dos três aspectos da alma (entre os antigos
egípcios); 12 - emir; 13 - croque usado pelos barqueiros do rio Tocan-
tins; instrumento musical feito com couro; 14 - naquele lugar; 16 - es-
tola de frades gregos; manto decorado com cruzes, usado por monges
da Igreja Ortodoxa; 18 - méson de massa 1.019,41 MeV/C2, isopin nu-
Io, spin 1, paridade negativa, carga elétrica nula. composto de um
quark e um antiquark estranho; 20 - na mesma obra, capitulo ou pági-
na; 21 - realização da última etapa do sistema iogue, na qual se
atingem a suspensão e a compreensão do curso normal na existência,
do que resulta a comunhão com a mãe universal; 23 - força que se
supõe difundir-se por toda a natureza produzindo os fenômenos do
magnetismo, hipnotismo, mesmerismo, etc.; 24 - mineral amorfo, sili-
cato hidratado de alumínio, translúcido, de várias cores, que ocorre
muitas vezes em forma de incrustações ou de estalactites; 26 - tipo de
computador com barramento de dados de 16 bits, que aumentou em
muito o desempenho dos microcomputadores, em comparação com os
XT originais; 28 - espécie de bolacha síria; 29 - bens que a freira leva
para o convento; 31 - aura debilmente luminosa, emanada da ponta
dos dedos; 32 - não tomar resolução; vacilar; 34 - jogo carteado pare-
cido com a manilha e o voltarete, em que um dos jogadores joga con-
tra outros dois coligados; 35 - sacrifício de animal nos terreiros ango-
laconquenses.
VERTICAIS -1 - ilha de coral, que forma um círculo ou anel, mais ou
menos contínuo, ao redor de um lago interior; 2 - o sopro da vida; 3 -
espécie de abelha que faz ninho no chão; 4 - motivo de uma com-
posição do qual se desenvolve toda a partitura; 5 - conformidade,
conexão; 6 - desportista notável; 7 - abóboda; 8 - designação comum
a diversas fibras têxteis de aspecto e consistência sedosos, feitas de
celulose; 10 - aldopentoseencontrada na goma-arábica; 13 - ingênuo,
toleirão; 15 - diz-se do animal que entende as falas e por elas se gover-
na; 17 - tratamento honoritico que se dá na China a certas pessoas; 19

íntimas; 21 - intervalo em que os eclipses se repetem aproximada-
mente na mesma seqüência na superfície terrestre; 22 - oriocéfalo; 25

conjunto de folhas e ervas ligadas ao culto de cada orixá ou entidade
afim; 27 - quilombo; 30 - sufixo nominal; relação; 32 - (filos chinesa)
harmonia; 33 - quinto mês do ano maçônico. Problema de ED. KRL0S -
Tertúlia Fluminense - Rio.
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CHARADAS ADICIONADAS (adição de palavras)
1. o VELHAC0 além de PERTURBADO é IGNORANTE. 2-2
ED. KRL0S - Tertúlia Fluminense - Rio
2. Na Faculdade de Direito, ENFIM, você vai COBIÇAR saber o idioma
LATINO. 1-2
ALTER EGO - Tertúlia Fluminense - Rio
3. 0 menino não perde o ENSEJO de ganhar DINHEIRO! Nem que seja
vendendo as mangas que ele derruba com seu ESTILINGUE. 1-2
PAULO ALVES - Grupo Lidaci - Rio
4. Muita LAMA SOMENTE deixa o sujeito EMPORCALHADO. 2-1
FREI PEDRO DE ASSISI - CTR - Rio

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS - magia; chus; alor; chiru; rei; chat; ca; chip; ca; chame-
jar; achem; lux; noa; plicas; ru; pianino; estol; argo; ais; asio.
VERTICAIS - marchante; alea; goi; Ir; chapelinas; hit; ur; sular; chim;
cha; che; caxango; cha; jucirl; cousa; Ia; soo; pos; ti;
CHARADAS APOCOPADAS; 1. cangalho/canga; 2. trapaça/trapa; 3.
fiteiro/fitei; 4. armazem/arma.

GARFIELD
MINHA MISSÃO
ESTA CUMPRIDA.ESTOU

COM MEDO,
BOBI

CALMAI VOU
PROTE6ER
VOCÊ ATÉ
A MORTEI
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HORÓSCOPO
SAGITÁRIO • 22 de novembro a 21 de dezembro
Dia de grande vantagem com a sua rotina de vida. Embora num sábado,
trabalho e projetos no campo profissional têm destaque. Isso poderá ge-
rar um quadro no qual seu otimismo prevalecerá. Com isso, os latos vão
trazer alegria e romantismo. Conceito-chave do dia: a mudança.

CAPRICÓRNIO • 22 de dezembro a 20 de janeiro
Em seu sábado molda-se quadro positivo para a convivência com amigos
e os mais próximos. Nele, exercite sua capacidade de descobrir o lado
oculto de pessoas e coisas. 0 dia mostra também exigências na rotina e
definição de sentimentos. Conceito-chave do dia: a palavra.

AQUÁRIO • 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Hoje, com a acentuação do caráter amistoso de sua forma de se relacio-
nar, estarão superados os problemas desta sua semana. O momento é be-
nélico em relação a amizades, vida em família e ao amor, onde bons
exemplos se consolidarão. Conceito-chave do dia: a flexibilidade.

PEIXES • 20 de fevereiro a 20 de março
Você, pisciano, verá neste fim de semana posicionamento favorável de um
quadro que aconselha moderação em processos que poderiam, de outra
forma, trazer-lhe problemas. Dons de premonição se acentuam e se am-
pliam. Realização no amor. Conceito-chave do dia: a sensibilidade.

ÁRIES • 21 de março a 20 de abril
Seu fim de semana sugere vantagens e muito acerto que podem ser es-
perados em suas atividades junto a amigos e parentes. Ao longo de todo
o sábado, você, agora, vai alcançar pontos muito favoráveis para o futuro,
alterando rotina. Coníeito-chave do dia: a precipitação.

VIRGEM • 23 de agosto a 22 de setembro
Motivado, pelas posições que dominam o fim de semana você há de con-
tar com bons fatores de regência que fazem momento bastante pródigo
em novos acontecimentos. Pessoalmente, o dia dá definições mais claras
aos seus sentimentos. Conceito-chave do dia: a dedicação.

LIBRA • 23 de setembro a 22 de outubro
Ao longo do dia, motivado pelas mudanças que moldam esta fase, des-
pontam elementos positivos que o fazem merecedor de atenções em re-
lação aos que partilham sua vida íntima. Seu sentido da realidade será re-
conhecido em assuntos do amor. Conceito-chave do dia: interiorização.

ESCORPIÃO • 23 de outubro a 21 de novembro
0 quadro que domina o sábado, escorpiano, trará mudanças na rotina e
dará um momento em que a sua sede de conhecimento estará acentuada
e se manifestará por permanente curiosidade. Boa influência pessoal e em
família. No amor, mudanças. Conceito-chave do dia: a motivação.

TOURO • 21 de abril a 20 de maio
Hoje, com as mudanças do dia, taurino, moldam-se bons elementos para
sua rotina, especialmente os que tratam da sua forma contida ao lidar com
dinheiro, bens e patrimônio. Forte apego poderá motivá-lo no trato com o
amor. Quadro equilibrado. Conceito-chave do dia: a solidão.

GÊMEOS • 21 de maio a 20 de junho
Você, geminiano, terá um fim de semana benéfico e favorável, com ten-
dência a agir por impulso e pensar pouco no que decidir. Sua convivência
com amigos será fator determinante nesse quadro e você deve expressar
gratidão, se justa. Conceito-chave do dia: a participação.

CÂNCER • 21 de junho a 21 de julho
O sábado mostra vantagens. Nele, muda o ritmo de suas ações, fazendo-
o merecedor de atenção e admiração de outras pessoas, é tase de plan-
tio para futura colheita e você deve semear agora o que tem de melhor,
preparando-se para o êxito. Conceito-chave do dia: a auto-estima.
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Ela SC olhou no espelho e perguntou:"Você acha que eu engordei?" 0 marido hesi-
tou. Esta é uma daquelas frases que paralisam.
É que nem: "Você está lembrado de mim?" Ele
pensou nas alternativas que tinha pela frente.
Poderia murmurar qualquer coisa e alegar que
estava atrasado para o trabalho. Não, só iria
adiar o problema. Imaginou falar a verdade,
contar que já vinha reparando naquelas gordu-
rinhas a mais no quadril. Mas teria que ter tato,
fazer uma ressalva do tipo: "Só um pouquinho
de nada. Você continua linda." Logo abandonou
a idéia. Se fizesse isso iria ouvir na primeira
oportunidade: "Você disse que eu estou
enoooorme de gorda!" Não lhe restava muita
opção. Ela, impaciente, perguntou de novo:
"Então, você acha que eu estou gorda?" Ele foi
firme. Respondeu que não, imagina, que isso,
nada a ver. Ouviu: "Seu mentiroso! Você quer
que eu fique feia pra ninguém olhar." Mesmo
assim, ele acha que fez a coisa certa.

Como se vê, é comum recorrermos a
pequenas mentiras no dia-a-dia. Diz o escritor
americano Richard Stengel: "A estabilidade so-
ciai depende de um certo grau de dissimula-
ção". Nada a ver com as mentiras dos homens
públicos. O blecaute moral de ACM é indeseul-
pável. não há o que discutir. Mas se na vida pú-
blica há um compromisso com a verdade, entre
quatro paredes cada um administra as mentiri-
nhas como melhor lhe convém. Há momentos
na vida em que o fingimento é mais comum,
como na fase do namoro. Na peça A memória
da água, o casal briga e relembra o início da re-
lação. Lá pelas tantas, ele diz: "Eu odiei Han-
hall e suas irmãs" Ela leva um susto, argumen-
ta que o marido sempre amou o filme, mas ele
insiste: "Eu detesto Woody Allen." A persona-
gem de Eliane Giardini mal pode acreditar:
"Hannah e suas irmãs foi nosso primeiro en-
contro. Você disse que tinha adorado!" E ele:
"Eu estava mentindo. Eu não entendi." A mu-
lher fica passada: 

"Estive casada com um estra-
nho." Sei de uma moça que ia todo fim de se-
mana ver o namorado jogar bola no Aterro. Ela
levava uma cadeira de praia, um livro e se esti-
cava toda ao lado da quadra. Depois que se ca-

saram, a primeira coisa que disse foi: "Eu odeio
o seu futebol. Acabou essa história de perder o
meu fim de semana sentada naquela cadeirinha
no Aterro." Outra garota conta que está namo-
rando um rapaz há dois meses. Eles têm jogado
animadas partidas de War. Ela diz: "Finjo 

que
gosto, mas acho um porre."

A TV desligada por conta do apagão vai
fazer com que muita gente leve um susto:

-Você quem é!?!
Sou eu, pai.
Ah. Cresceu, né?

Vocês acham que estou brincando? Quando
as TVs russas saíram do ar por causa de um in-
cêndio, uma senhora comentou: "Há anos não
olhava tão de perto para meu marido. Ele enve-
lheceu." À luz de velas, sem TV, computador e
videogame, o jeito vai ser ouvir rádio de pilha
ou trocar idéia.

Trocar o quê?
Você sabe, trocar idéia, conversar, bater

papo. Essas coisas que as pessoas faziam anti-
gamente.

lh, que caretice, pai.

Entre os deputados que desistiram de
apoiar a CPI da Corrupção tem um Ursicino,
um Cornélio e um Eujácio. Nome estranho é o

que não falta no Brasil. Uma conhecida reen-
controu uma amiga de infância, acompanhada
de uma menina. A moça falou: "Deixa eu te
apresentar minha filha, Ava Gina." Diante dç>
espanto da antiga colega, ela explicou: "É
uma homenagem às minhas atrizes favoritas,
Ava Gardner e Gina Lollobrigida." O mais im-

pressionante é que
ela não via nenhum
mal nisso. Outro
caso real: o peão
do interior de Mi-
nas decidiu dar à
filha recém-nasci-
da um nome pare-
cido com o da pa-
troa, Haydée. Ele
queria homenagear
o casal de fazen-
deiros que o aco-
lheu em suas ter-
ras. Mas, no cartó-
rio, esbarrou na má
vontade do tabe-
lião, que se recu-
sou a registrar a
menina. O matuto

reclamou com o patrão, que foi ver o que es-
tava acontecendo. Descobriu o problema: o ra-
paz estava querendo chamar a filha de Abe."Mas 

que nome é esse que você arrumou, meu
filho?", perguntou o fazendeiro. "Uai, se a pa-
troa pode ser AID por que minha filha não po-
de ser ABC?" Ele ouvia falar Haydée e acha-
va que se escrevia Aid. O patrão conseguiu
convencê-lo a mudar para algo mais simples e
a menina se chamou Iamê.

Leitor Se queixa de que o colunista an-
da muito "reclamão". Diz que quem passou
duas semanas na Itália deveria voltar mais leve.
Bem que tento, mas o país não ajuda. Sabe lá o
que é desembarcar no aeroporto e a caminho de
casa ouvir falar em apagão, operação-abafa, Ja-
der Barbalho, morte de Maria Clara Machado e
assassinato em Santa Teresa? Isso depois de
passar o vôo levando pontapé na poltrona e ter
uma bagagem extraviada? Vou ficar devendo ao

leitor. Ainda mais porque o Brasil não passa um
dia sem um susto. O apagão ético que extinguiu
a CPI da Corrupção foi só o episódio mais re-
cente de uma longa lista de escândalos. O go-
verno já vem economizando escrúpulo e racio-
nando a verdade há tempos. Agora estão falan-
do em acordão. Nada a ver com acórdão. Acor-
dão é um acordo grande que estaria sendo cos-
turado para livrar, de alguma maneira, a cara de
ACM, Arruda e Jader. Apagão, acordão, cen-
trão, emendão, projetão - haja aumentativo. Ot-
to Lara Resende dizia que o toque brasileiro es-
tava no diminutivo, com toda a sua carga afeti-
va. Pode ser. Mas em Brasília só mesmo o au-
mentativo para dar conta de tanta confusão.

A eSta altura, todo mundo que tem inter-
net já deve ter recebido um abaixo-assinado
protestando contra um artista japonês que ven-
de "gatinhos bonsai". A mensagem informa
que os pobres bichinhos são postos numa gar-
rafa e alimentados com produtos químicos para
amolecer os ossos. Uma leitora diz que sua so- 

'

brinha de 11 anos teve uma crise de choro com
a notícia. Relaxe, trata-se de pura cascata, cria-
da por um estudante americano. Não que tama-
nha crueldade não seja possível, como prova
um caso que vem acontecendo na França. Um
serial killer tem tirado o sono dos moradores de
três cidadezinhas do interior. Ele já matou mais
de 100. Cachorros. De quebra, eliminou tam-
bém alguns gatos, galinhas, carneiros, raposas
e pássaros. O método é sempre o mesmo: carne
envenenada. A polícia chegou a criar uma divi-
são especial para cuidar do caso e pôs até heli-
cóptero a serviço dos agentes. As mortes po-
dem estar ligadas a uma disputa entre caçado-
res - a maioria dos cães era de caça. Segundo
a revista Le nouvel vbsemteur. Bertrand Bon-
donny, dono de um clube de caça, exportador
de vinhos e um dos homens mais influentes da
região, foi preso como suspeito e liberado sob
fiança. Ele teve três cães envenenados, mas há
quem pense que fez de propósito, para desviar
a atenção. Bondonny teria cometido os crimes
em represália a caçadores que roubaram sua ca-
ça. Mas não há provas e a polícia continua atrás
do serial killer canino. Que coisa.

K-niails para esta coluna: nivv@jb.com.br
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CRÍTICA MÚSICA Ouro negro

Ele sabe das 

'coisas'

Mestre de bossanovistas,

Moacir Santos tem sua

obra regravada em CD

TÁRIK DE SOUZA

"A bênção, Moacir Santos, tu que
não és um só/ és tantos, como este meu
Brasil de todos os santos/inclusive o meu
São Sebastião, sarava!" (Samba da bên-
ção, Baden Powell e Vinícius de Moraes)

Mesmo sem a popularidade da dupla
que o homenageou no Samba da bênção,
o maestro Moacir Santos, autor do suces-
so Nanã (gravado entre outros por Nara
Leão e Wilson Simonal) deixou pegadas
indeléveis na renovação da MPB. Sua
parceria com o Poetinha alicerça o disco
Elizeth (Cardoso) interpreta Vinicius, de
1963. Moacir também assina arranjos
para o clássico instrumental Edison Ma-
chado é samba novo (relançado em CD
recentemente), do ano seguinte. Profes-
sor de bossanovistas como Baden Po-
well, João Donato, Eumir Deodato, Dom
Um Romão e Paulo Moura, ele cintila
como vocalista no Samba do carioca em
outro clássico, a trilha do musical Pobre
menina rica, parceria de Carlos Lyra
com o mesmo Vinicius e ainda tem duas
composições no histórico disco de es-
tréia do conjunto Bossa Rio de Sérgio
Mendes. O influente e respeitado Moa-
cir, radicado nos EUA desde a década de
60, é homenageado agora num CD du-
pio, Ouro negro, articulado pelo saxofo-
nista Zé Nogueira e o violonista Mário
Adnet com participações especiais de
Gilberto Gil, Djavan, João Donato, Ed
Motta, Joyce, Milton Nascimento e João
Bosco. O disco será lançado dia 28, num
espetáculo no Teatro João Caetano que
rebobina a trajetória do mestre das ino-
vações que aprendeu com os eruditos
(Koellreuter, Guerra Peixe, Cláudio San-
toro, Ernst Kreneck) a refinar o popular.

Não por acaso, este pernambucano
de Vila Bela, criado em Flores do Pajeú
que no final dos 40 aninhou-se entre as
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jo, de Flávio Tambelini, inspirada na
pintura de uma rosa que evocava Villa-
Lobos segundo a autora. Tais associa-
ções ligadas ao abstracionismo de suas
composições onde o contratempo quase
sempre tira a obviedade do ritmo marca-
do, motivaram um depoimento do aluno
Baden Powell transcrito na apresentação
dos CDs. "Todos os músicos profissio-
nais iam estudar 'música superior' com
ele. Era um professor sensacional, meio
metafísico, explicava a harmonia, os in-
tervalos entre as notas, as dissonâncias,
usando como exemplo as estrelas", des-
creveu o violonista, o primeiro a gravar
duas das Coisas do maestro em seu dis-
co de estréia no selo Elenco.

Além destas (destaque especial para
Coisa n°2, uma valsa espiralada de toque
mingusiano) há recriações de clássicos
dos discos americanos de Moacir como
April child (de The maestro, de 1972) que
recebeu letra em inglês da célebre dupla
J.Livingston e R. Evans. Em português, o
poeta Nei Lopes acentuou o peso africa-
no do tema ("será a Calunga num vapor/
trazendo de Luanda o amor?") acariciado
por aveludado vocal de Gilberto Gil.
Também do mesmo disco são Luanne (no
original letrada pela mesma dupla Li-
vingston & Evans, com solo de trombone
de Frank Rosolino) cantada por Djavan e
o próprio Moacir e Mãe Iracema, em ver-
são apenas instrumental. João Bosco pu-
xa as africanidades da garganta em
Oduduá, do disco Saudade (1974). E Ed
Motta carnavaliza Orfeu em meio a uma
ralentada bateria de escola de samba e re-
finada fanfarra de sopros.

Como se não bastasse a maestria co-
mo maestro, autor, arranjador, Moacir
também é um eloqüente intérprete dos
próprios temas, como comprova sua
emissão emotiva em faixas como em
Bodas de prata dourada (celebração do
longevo casamento de 54 anos com
Cleonice), onde empreende um como-
vente dueto com Muiza Adnet. Com tan-
tos predicados, por que Moacir Santos é
mais cultuado que ouvido no país dos ti-
grões e tchutchucas? Ora, exatamente
pelo excesso de talento, é claro.

Antonlo Lacerda -1273/2001

cobras da batuta da Rádio Nacional co-
mo Radamés Gnattali, Lírio Panicalli e
Léo Perachi, deixou aqui uma literal li-
ção de coisas. Antes de transferir-se pa-
ra os EUA, onde gravou apenas quatro
discos e tornou-se um respeitado profes-
sor há 34 anos, ele deixou registrado na
etiqueta Forma um disco que marcou
época. A exemplo dos autores eruditos
com seus "opus", numerou dez faixas,
cada uma delas nomeando uma de suas
Coisas - este o título do LP miúra que
ele gravou em março de 1965, ao lado de
feras como Copinha, Ed Maciel, Wilson
das Neves, Geraldo Vespar, Jorge Ferrei-
ra da Silva e Chaim Lewak.

Este disco até agora fazia a alegria
dos piratas e caçadores, mas a farra aca-
bou. Todas as faixas foram regravadas
em Ouro negro com a essência dos ar-
ranjos originais (sob a supervisão do
próprio Moacir) apesar da mudança no

time de músicos. Da nova seleção parti-
cipam, entre outros, os ases Jota Moraes
(vibrafone), Nailor Proveta (sax alto),
Ricardo Silveira (guitarra), Vittor Santos
(trombone), Cristóvão Bastos (piano),
Andréa Ernst Dias (flauta), Armando
Marçal (percussão), Jurim Moreira (ba-
teria), Jessé Sadoc (trompete), Zé No-
gueira (sax soprano), Marcos Nimrich-
ter (piano, teclados) e Mario Adnet (vio-
lão). Teco Cardoso foi escalado para o
sax barítono, o favorito do maestro, tim-
bre grave que no naipe de sopros funcio-
na como uma espécie de baixaria, a
exemplo do violão sete cordas nos regio-
nais. E há ainda outros timbres menos
usuais como a trompa (Phillip Doyle), o
clarone (Paulo Sérgio Santos) e o trom-
bone baixo (Gilberto Oliveira) que real-
çam o estranhamento das combinações
dissonantes arquitetadas nos arranjos.

Há sutis (e saborosas) diferenças en-
I

<1

tre a gravação de Coisas no original e
sua nova edição, revista e aumentada, 36
anos depois. Nanã (a Coisa n°5, sem a
letra do recém-falecido Mário Telles,
que a popularizaria) ressurge no mesmo
compasso de valsa contraponteada do
disco base, acrescida de um leve borda-
do da guitarra de Ricardo Silveira. Coisa
n°8 (que chegou a ser vertida para o in-
glês com o título de Make mine blue por
Y.Cotti) recebeu letra de Nei Lopes e a
voz cálida de Milton Nascimento, que
recorre ao falsete num diálogo com o
trompete. Em contrapartida, Coisa n"6,
numa versão mais acelerada balizada
por palmas, dispensou a letra de Geraldo
Vandré (Dia de festa), registrada em seu
disco Hora de lutar, de 1965. Criador de
trilhas de cinema como Seara vermelha,
O santo módico, Os fuzis, Ganga zumba
(de onde sairia Nanã e a Coisa n"4),
Moacir fez Coisa n°2 para o filme O bei-

O maestro Moacir Santos negro, com participações especiais, no Teatro João Caetano, no dia 28
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O menino que
virou escritor.

Uma homenagem de Ana Maria
Machado a José Uns do Rega

Lançamento na X Bienal do
livro, dias 25 e 26/05 às 15h.

JOSÉ 0LYMPI0
E D I T O K A

Tel: (21) 509-6939 • Fax: (21) 242-0802
ioedltor@unlsys.com.br
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A mulher do 
futuro 

vista 
pelo passado

Thomas Edison é personagem principal de escritor francês que, em pleno século 18,

anuncia a discussão sobre corpo e artifício dos dias de hoje

Aristocrata 
falido 

era amigo de Mallarmé

Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste
de Villiers de 1'Isle-Adam nasceu em
Saint-Brieuc (Bretanha) em 1838, descen-
dente de uma nobre família empobrecida a
partir da Revolução Francesa, mas que re-
monta ao século 12 e conta, entre seus
membros, com um grão-mestre da Ordem
de Malta. Morreu em Paris em 1889, três
anos após a publicação integral da Eve fu-
ture. Este aristocrata arruinado, afogado
em dívidas que tentava disfarçar aos olhos
de seus amigos, sem nunca ter alcançado
grande sucesso na vida literária de seu tem-
po, ficou conhecido como escritor, autor de
obras como o "poema dramático em prosa"
Axêl (póstumo, 1890), o romance filosófico
Isis (1862) e os Contes cruéis (1883), e co-
mo amigo de Mallarmé, Huysmans, Verlai-
ne, Baudelaire, Flaubert. O mais próximo
era sem dúvida Mallarmé, com cujo Igitur
dialoga o Axel, como ele, nobre persona-
gem em busca do Absoluto, recusando a
mediocridade da vida burguesa, encarnan-
do a oposição entre o artista de gênio, o
verdadeiro criador, e a sociedade.

O deserdado (como no poema em prosa
de Villiers "El Desdichado", de 1867, que
cita o soneto de Nerval) era o paradigma
daqueles cujo destino os fazia nascer num
tempo ignóbil, marcados pela nostalgia de
um passado glorioso e incapazes de triunfa-
rem num presente mesquinho. Ultimo de
sua raça, o deserdado é uma figura de apo-
calipse, imprimindo à obra um pathos
melancólico e sombrio; o suicídio aparece
muitas vezes como saída para esse tipo de
personagem - mas o deserdado deixa como
herança um rastro de amargura que é capaz
de envenenar a tranqüilidade burguesa.

As concepções estéticas de Villiers apro-
ximavam-no ainda de Poe, de quem Mallar-
mé e Baudelaire eram leitores entusiastas e
tradutores, pela ironia cruel que imprimia
às suas obras. Grande contador de histórias,
expressava-se melhor em prosa poética do
que em versos, embora compartilhasse da
atmosfera simbolista do grupo, eivada de
sugestão, de correspondências, das fosfo-
rescências do ideal, manifestada na estética
art nouveau da época. Villiers tinha ódio aos valores burgueses

gem" baudelairiano. Este é o lugar da andróide.
"Serei o assassino da sua animalidade triunfante",

diz Edison sobre a humana que a andróide encarnaria.
Tal demonização da animalidade difere de Baudelaire,
com quem se sente o diálogo em vários trechos da obra:
se o poeta apontou a dualidade entre o "animal" e o "i-

deal", nem por isso deixou de celebrar o animal "como

tal" - o gato, por exemplo - e sua transparição na mu-
lher. Isso tudo também venerando as virtudes do artifi-
ciai, do frio, do mineral.

A oposição central em A Eva futura, entre idealismo
e positivismo, não seria mais uma falsa oposição? Pois
Edison, o cientista-artista, criador, escapa dos limites es-
treitos do positivismo na ficção crítica de Villiers. O po-
sitivismo talvez seja o inimigo na medida em que cor-
responde a uma ideologia da ciência, a um senso co-
mum sobre ela, e não a ela própria. É o que parece nos
dizer o texto: o inimigo é a mediocridade seja em que
campo for. O principal, o horrível defeito da belíssima
Alicia Clary, corpo de Vênus de Milo - ou Venus Vic-
trix como é chamada no texto de Villiers, a vencedora -,
não é sua ignorância. Mas sua mediocridade. "Ora, co-
mo todo ser medíocre, Miss Alicia, longe de ser pouco
inteligente, não passa de uma tola. - Seu sonho seria pa-
recer uma 'mulher espirituosa' aos olhos de todos! acha
que esse 'brilho' só traz vantagens."

Rainha do senso comum, "deusa burguesa", ela é in-
corrigível: "Mesmo tirando-lhe a vida não conseguiria-
mos arrancar-lhe a surda, opaca, trapaceira, restritiva e
lamentável mediocridade", que a toma cega a tudo aqui-
lo que não seja ela própria e os lucros que pode obter nas
situações em que se encontra. Em diálogo digno do Di-
cionário das idéias recebidas de Flaubert, "Miss Alicia
Clary, temendo ter dito algo de muito trivial na frente de
'artistas', apressou-se em acrescentar, com um sorriso
forçadamente espirituoso que imprimia uma expressão
cômica, sacrílega em tão belo rosto:

- Não é MUITO POÉTICO, senhores; mas, às ve-
zes, devemos ter os pés NA TERRA."

O nome completo de Miss Emma-Alicia Clary nos
é revelado só no final do livro: impossível, dado o con-
texto da A Eva fittura, a anterioridade do texto de Flau-
bert e sua relação mesmo distante com Villiers, não ver
em Miss Clary também uma alusão a Emma Bovary.
Flaubert morreu em 1880 sem publicar o Dicionário
das idéias recebidas, o grande projeto inacabado, que
saiu em 1911 anexado à história de Bouvard et Pécu-
chet, os parvos copistas que encarnam a mediocridade.
De fato, o Dicionário era um projeto até mesmo ante-
rior à história dos dois pobres tolos. Nele, diz Flaubert
em carta a Louise Colet, "provarei, o que seria fácil, que
apenas o medíocre, estando ao alcance de todos, é legí-
timo, e que se deve portanto execrar toda espécie de ori-
ginalidade como perigosa, tola, etc. (...) Seria preciso
que, ao longo de todo o livro, não houvesse uma só pa-
lavra minha, e que uma vez que o tivessem lido não ou-
sassem mais falar, temendo dizer naturalmente uma das
frases que aí se encontram." Suprema ironia, em que a
mediocridade revela-se universal, e de tal modo univer-
sal que mesmo o ironista corre o risco de já estar enre-
dado nela. Uma mediocridade devorante, da qual não se
escapa, portanto, sem um exercício de esvaziamento pe-
la auto-ironia. Daí a dupla dedicatória da Eva futura de
Villiers de l'Isle-Adam,

"Aos sonhadores,
Aos zombadores".

A EVA FUTURA
Villiers de 1'Isle-Adam
Tradução, prefácio, nolas de Ecila de Azeredo Grünewald
Edusp. 421 páginas
RS 35

Paula Glenadel é professora de Literatura Francesa da UFF

PAULA GLENADEL

Ao contrário de outras resenhas, que terminam co-
mentando a tradução do livro de que tratam, desejo aqui
destacar logo de início, na edição brasileira de A Eva fu-
tura, a qualidade da tradução de Ecila de Azeredo
Grünewald, que convive há tempos com a obra de Vil-
liers de l'Isle-Adam. Essa familiaridade aparece nas no-
tas sobre a tradução, que mantém a estranha e sugestiva
pontuação do autor na maior parte do texto, e no exce-
lente prefácio em que a problemática de Villiers e da
poesia de seu tempo é trazida para o leitor, que encontra-
rá também um glossário ao final do volume. Como
aponta Augusto de Campos na orelha do livro, a edição
brasileira coincide com o lançamento nos Estados Uni-
dos da primeira versão em língua inglesa, o que revela a
atração que o texto é capaz de exercer.

0 assombroso texto de A Eva futura tem como per-
sonagem um americano, o cientista Thomas Alva Edi-
son. Na advertência ao leitor, Villiers indica que 

"na ima-
ginação de toda a Europa e América, uma LENDA sur-
giu em tomo desse grande cidadão dos Estados Unidos.
Foi quando passou a ser designado sob alcunhas fantás-
ticas, tais como o MAGO DO SÉCULO, o FEITICEI-
RO DE MENLO PARK, o PAPA DO FONÓGRAFO
etc. etc." Interpretada por Villiers, essa "lenda moderna"
vira matéria literária: "Em uma palavra, o herói desse li-
vro é, acima de tudo, o 'Mago de Menlo Park', etc - e
não o cientista Sr. Edison, nosso contemporâneo."

O mago é o responsável pela criação de uma andrói-
de perfeita, a Eva futura, batizada de Hadaly, que em
persa significa "ideal". Aguardando a ocasião de viver,
fica trancada no laboratório subterrâneo de Edison.
Através de descrições meticulosas do funcionamento da
andróide, de sua estrutura, de sua confecção, Villiers faz
comparecer grande parte do conhecimento científico da
época, não desprezando o sobrenatural, o magnetismo,
a vidência, a telepatia, "novos fenômenos - ainda discu-
tíveis, sob o ponto de vista da Ciência, mas que, ama-
nhã, deixarão de assim parecer". Hadaly, "hermafrodita
e estéril" como os anjos de Swendenborg, brilhava no
laboratório do cientista com a eletricidade que a fazia
viver, antes de ser recoberta de uma carne artificial em
tudo semelhante à natural. Com a chegada de Lorde
Ewald, nobre inglês desiludido e à beira do suicídio, o
processo de identificação da andróide perfeita com sua
imperfeita namorada poderá começar.

Como a andróide combinaria um número finito de
palavras de miss Alicia Clary gravadas previamente,
Lorde Ewald, em nome de uma "espontaneidade" do
vivente, objeta que isso seria repetitivo. "Improvisar!...
exclamou Edison. O senhor acha, então, que dizemos
alguma coisa de improviso? Não vê que as palavras não
passam de um recitativo?" E prossegue, mallarmeana-
mente: "O 

que o senhor quer que seja falado de impro-
viso, se tudo já foi articulado por todas as bocas do
mundo? Truncamos, ajustamos, banalizamos, balbucia-
mos, eis tudo." Um mundo inquietante, em que alguém
que não conhecemos fala em nós, em que as fronteiras
entre os contrários se dissolvem.

As principais indagações metafísicas que assombra-
vam os poetas simbolistas e pós-simbolistas estão visi-
tadas no livro. A solução que dá a elas Villiers, ainda
que desigual e disseminada na polifonia da narração, é
perfeitamente interessante a olhos contemporâneos. O
texto, dotado de alto poder de especulação filosófica,
postula a indecidibilidade da identidade ("Mil vezes
mais idêntica a ela ... do que ela própria! Certamente!
Pois não se passa um dia sem que as linhas do corpo não
se modifiquem, e a ciência fisiológica demonstra-nos
que os átomos se renovam inteiramente, de sete em se-
te anos. Um corpo existe a esse ponto? Será que sempre
nos assemelhamos a nós mesmos? Quando essa mulher,
o senhor e eu, com poucas horas de vida, éramos o que
somos esta noite? Parecer-se consigo mesmo! Precon-
ceito dos tempos lacustres ou trogloditas!").

Propõe também a indecidibilidade entre falso e ver-
dadeiro ("Oh! Neste mundo, quem seria capaz de ima-
ginar que não está representando, até a hora da morte?
Somente aqueles que não sabem seus papéis imaginam
o contrário.") e aquela entre humano e autômato ("pres-
te atenção para que, ao comparar o modelo e ouvindo as
duas, não seja a humana que lhe pareça o autômato.")

Paradoxalmente em relação a algumas das coloca-
ções de Villiers, Evelyn Habal, uma atriz por quem um
amigo de Edison se apaixonara até a sua própria des-
graça e a de sua família, é um ser abjeto física e mo-
ralmente, com tudo o que se pode imaginar de postiço
- dentes, cabelos, volumes do corpo, maquiagem.
Abalado pela história, Edison resolve estudar a ques-
tão. "Ela era um artifício da toalete!", que se apresen-
tava como verdadeiro. Curiosamente, à denúncia do
falso deve responder uma radicalização do falso, que
acaba trazendo sua redenção. O artificial deve assu-
mir-se como artificial, tal como no "Elogio da maquia-t

Edison transfere para andróide inteligente o corpo de uma mulher deslumbrante e burra
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Harry Potter na Bienal

Mesmo sabendo que o lançamento do quarto volume da sé-
rie Harry Potter ficou para depois da Bienal, os fãs do peque-
no bruxo têm um bom motivo para dar um pulo na feira. O es-
tande da editora Rocco vai exibir, em tempo integral, um trai-
ler de quase dois minutos do filme Harry Potter e a pedra filo-
sofal, previsto para estrear em dezembro. Além de trechos de
uma entrevista com a autora, J.K. Rowling, a garotada vai po-
der conferir cenas como a do gigante Hagrid buscando Harry
na casa dos tios para levá-lo à escola de magia de Hogwarts.

?

Manuscrito recordista
O rascunho de Viagem ao

fwulo da noite, de Céline, alc;ui-
çou esta semana o maior preço
já pago por um manuscrito lite-
rário: 11 milhões de francos, na-
da menos que USS 1.5 milhão.
O público aplaudiu quando o
texto rascunhado por Céline ul-
trapassou a marca de 7 milhões
de francos - alcançada pelos
manuscritos do segundo volume
de Em busca do tempo perdido,
negociados pela Christie no ano
passado - no leilão promovido
pela Druout-Montaigne. O mais
interessante é que o manuscrito
é muito diferente do que foi pu-
blicado livro, editado pela pri-
meira vez em 1932. A história
de Viagem ao fundo da noite é
em grande parte baseada na vida
do próprio Céline.

Grandes chances
O poeta Armando Freitas Fi-

lho concorre em nome do Brasil
ao Prêmio Reina Sofia de Poesia
Iberoamericano. O resultado do
prêmio, que foi ganho por João
Cabral de Melo Neto em 1994,
sai no início do próximo mês.

Prêmio francês
A livraria Fnac e a embaixa-

da da França vão premiar, a ca-
da ano, o melhor livro francês
de ficção traduzido no Brasil.
Um júri composto por dez per-
sonalidades literárias brasilei-
ras, incluindo Moacyr Scliar e
Silviano Santiago, vai escolher
a melhor obra. O vencedor do
Prêmio Fnac/Maison de France
será anunciado cm setembro e

o autor será convidado pira vir
ao Brasil em novembro.

Escrita feminina
A obra de grandes escritoras

estará em debate de terça a sex-
ta, na Fundação Casa de Rui
Barbosa (Rua São Clemente,
134, Botafogo), durante o semi-
nário Vozes femininas: gênero,
mediações e praticai de escrita.
Organizado por Carlito Azeve-
do, Flora Sussekind e Tânia
Dias, o evento vai ter exibição
de filmes, leitura de textos e dis-
cussões protagonizadas por no-
mes de peso como Beatriz Re-
sende, Paulo Henriques Britto e
Paula Glenadel. Informações
pelo telefone 537-0036.

Romance mineiro
O escritor mineiro Benito

Barreto acaba de lançar pela edi-
tora Itatiaia o romance Um caso
de fidelidade, que, a partir de
uma estranha trama caso de
amor, reflete as incertezas do
mundo globalizado após o apa-
gar das ideologias humanísticas
do século 20. Barreto é o autor
de Os guaianãs, uma saga em
quatro romances com mais de
mil páginas, que recria através
da ficção o Brasil dos anos de
chumbo. Dois destes livros che-
garam a ser traduzidos para o
russo e publicados na antiga
União Soviética com tiragem de
100 mil exemplares.

Correção
O romance Um. nenhum, cem mil, de
Luigi Pirandelto, é um lançamento e não
uma reedição, como loi incorretamente
informado no Idéias de 5 maio.

"As 
pessoas comuns preocupam-se em

passar o tempo; quem tem um talento

qualquer, em utilizá-lo"
Schopenhauer

CAMPUS
Eventos ¦ Amanhã, o Museu de
Astronomia (Rua General Bru-
ce, 586, São Cristóvão) oferece
programação infantil durante a
tarde • Segunda, às 20h30, no
Planetário da Gávea, Paulo Vaz
fala sobre Jean-François Lyo-
tard. Terça e quarta, apresenta-
ção do vídeo Filosofia e psicolo-
gia: entrevista com Micliel Fou-
cault, com sessões às 18h e às
20h • De segunda a quarta, a
Universidade Cândido Mendes
promove a conferência Identi-
dade de diferença na era global,
com o escritor paquistanês Tariq
Ali e outros convidados (531-
2000) • Começa terça-feira, às
18h30, na Uerj, o ciclo de pules-
tras O corpo absoluto: forçando
os limites do texto • Terça-feira,
às 14h, o Fórum de Ciência e
Cultura da UFRJ promove a
conferência O fado: um canto
urbano entre a cidade e o campo
(295-1595). Na quarta, às 19h, é
a vez do Fórum Poesia, com
Bianca Ramoneda, Geraldo Car-
neiro e Jorge Lúcio de Campos ¦
De terça a sexta Roger Chartier
participa do seminário Os desa-
fios do texto: do leitor ao nave-
gador, no Centro Cultural Ban-
co do Brasil (3808-2020) ¦ Quar-
ta-feira, às 18h30, o Proler inau-

gura a exposição A leitura no
Brasil, no terceiro andar da Bi-
blioteca Nacional • De quarta a
sexta o Laboratório de Políticas
Públicas da Ueij promove um
seminário sobre a privatização
da educação na América Latina.
As inscrições podem ser feitas
pelo e-mail lpp@ueij.br ¦ Quar-
ta-feira, às 18h, a PUC promove
o primeiro dos três encontros
quinzenais do seminário Ein-
stein e a religião.
Cursos ¦ O Cooperdim e a ORT
(Rua Dona Mariana, 213, Bota-
fogo) promovem o curso de edi-
ção com Henrique Tartarotti
(539-2124) ¦ A Casa da Leitura
promove vários cursos para o
mês dc junho (556-5978).
Concursos ¦ A publicação
cultural Intervalo promove
seu Concurso Nacional de
Poesia com inscrições gratui-
tas. Os interessados devem so-
licitar o regulamento pelo cor-
reio (Caixa Postal 2452, Rio
de Janeiro-RJ, CEP 20001-
970) ¦ Jornalistas interessados
em participar do Prêmio Ca-
pes de Reportagem podem se
informar pelo e-mail in-
fonne@capes.gov.br. O ven-
cedor receberá um estágio de
aperfeiçoamento no exterior.

AGENDA
Hoje ¦ Às 17h, na PUC, pro-
jeto Sabadoconto, com o te-
ma Baú de histórias.
Segunda • Às 19h, na sala
Carlos Couto do Teatro Mu-
nicipal de Niterói (Rua XV
de Novembro, 35, Centro),
lançamento de Feliz vida
nova, de José Carlos Serra-
no Freire ¦ Às 20h, no Espí-
rito das artes (Cobal do Hu-
maitá), Segundas com arte

recebe Moacyr Félix.
Terça • Às 18h, na livraria
FGV (Praia de Botafogo,
188), lançamento de O bis-
po de Volta Redonda, de
Dom Waldyr Calheiros ¦ Às
18h, na Livraria da Travessa
do Iphan (Av. Rio Branco,
44), lançamento da
Gramática da Língua Portu-
guesa, de Mário Vilela e In-
gedore Villaça Cock.

Com Rodrigo Alves
E-mnil paru o Idéias: idcias@jb.coni.br

EVENTOS
Hoje • Às 15h, no Café Literário, A bibliote-
ca ideal, debate com Cândido Mendes, Celso
Furtado, Heloisa Buarque de Hollanda, Mino
Carta e Márcio Souza. Às 17h, no auditório
Carlos Drummond de Andrade, A vida como
ócio, com Domenico De Masi • Às 18h, no
Café Literário, Prazeres e infâmias do amor,
entrevista com Carmen Posadas ¦ Às 19h, no
Café Literário, Os encantos do romance, de-
bate com Lygia Fagundes Telles, Carlos Hei-
tor Cony, Nélida Pinon e Zélia Gattai.
Amanhã • Às 15h, no auditório Carlos
Drummond de Andrade, Os herdeiros de
Cervantes, debate com Antonio Soler e Car-
los Casares ¦ Também às 15h, no Café Lite-
rário, Local do crime: o romance policial,
com Luis Fernando Veríssimo, Luiz Alfredo
Garcia-Roza, Patrícia Melo e Tony Bellotto ¦
Às 15h30, no auditório José Lins do Rego,
seminário Duplicações: cópias, apropria-
ções, deslocamentos • Às 16h30, no auditó-
rio José Lins do Rego, Linguagem e leitura
na idade da textualidade eletrônica, com
Roger Chartier ¦ Às 16h30, no Café Literá-
rio, Detetive em ação, o romance policial es-
panhol, debate com Manuel Vázquez Mon-
talbán e Manuel de Lope • Às 17h, no audi-
tório Murilo Mendes, O personagem e a nar-
rativa, debate com Antonio Torres, Ana Mi-
randa, Milton Hatoum e Moacyr Scliar ¦ Às
19h, no Café Literário, O Brasil tem jeito?,
debate com Zuenir Ventura, Luis Fernando
Veríssimo, Fernando Gabeira, Jurandir Frei-
re Costa, Wanderley Guilherme dos Santos e
Luiz Costa Lima.
Segunda • Às 18h, no Café Literário, home-
nagem ao centenário de Cecília Meirelles ¦
Às 19h, no auditório Carlos Drummond de
Andrade, mesa-redonda Verdades e mentiras
sobre as duplicações, com Renato Janine Ri-
beiro, Maria Alice Rezende de Carvalho e
Yvonne Maggie.
Quarta • Às 16h30, no auditório José Lins
do Rego, mesa-redonda Pirataria do livro ¦
Às 20h, no Café Literário: Desvio de condu-
ta: existe literatura marginal?, conferência
de Pedro Juan Gutiérrez.
Sexta ¦ Às 13h, no auditório Murilo Mendes,

AGENDA DA BIENAL

debate sobre funk com Manoel Ribeiro, DJ
Marlboro, Ivo Meirelles, Micael Hersch-
mann e Eloisa Guimarães ¦ Às 17h, no audi-
tório Carlos Drummond de Andrade, Como
vai a literatura brasileira?, debate com Ana
Maria Machado, Marco Lucchesi, Alexei
Bueno e Beatriz Rezende ¦ Às 19h, no Café
Literário: Bate-bola literário, com João
Ubaldo Ribeiro, José Roberto Torero e Car-
los Alberto Parreira.

LANÇAMENTOS DE LIVROS
Hoje • No estande da Irmãos Vitale, Eduardo
Dussek autografa Adeus, batucada e Haroldo
costa autografa 100 anos de carnaval no Rio
de Janeiro • Autran Dourado, Lygia Fagundes
Telles e Waly Salomão são alguns dos autores
que a editora Rocco vai homenagear com um
coquetel em seu estande • Às 13h, no estande
da Global, Felipe Lacerda de Mello Cruz con-
ta histórias folclóricas extraídas de livros de
Câmara Cascudo ¦ Às 14h, no estande da
Gente, Roberto Shinyashiki e outros autores
autografam seus livros ¦ Às 15h, no estande da
Mauad, lançamento de Entusiasmo para viver
e ser mais feliz, de Gérson Simões Monteiro.
Às 17h, Francisco Theophilo autografa Com
cidências da Via Lactea, e às 19h30 Catia
Moraes lança Absolvendo a Cinderela • Às
15h, no estande do Amazonas, apresentação
do projeto Livro vivo, com a companhia tea-
trai Metamorfose ¦ Às 16h, no estande da Le-
tras & Expressões, lançamento de Desclan-
destinidade: um homossexual religioso conta
sua história, de Pedro Almeida ¦ Às 16h30, no
estande da Nova Alexandria, lançamento da
antologia 13 maneiras de amar, 13 histórias
de amor • Às 17h, no estande da Agora da II-
ha, lançamento de Duas visões: Guimarães
Rosa e Clarice Lispector, de Carlos Theobal-
do e Ercília Bittencourt • Às 17h, no estande
da Razão Cultural, Geraldo Lopes autografa
O sistema. Às 18h, Caio Fábio lança As tá-
buas de Eva • Às 19h, no estande da 7Letras,
Marcelo Moutinho lança Um certo medo da
noite ¦ Às 19h, no estande do Sindicato dos
Escritores do Estado do Rio de Janeiro, lança-
mento do Guia prático de criação literária,
de Moacir Lopes.

Amanhã • Pascoal Meirelles autografa A ba-
teria musical, no estande da Irmãos Vitale •
Às 15h30, no estande do Istituto Italiano di
Cultura, lançamento de Polenta e Goanna, de
Emilio Gabbrielli • Às 18h, no estande da Se-
cretaria das Culturas do Município do Rio de
Janeiro, lançamento de O enigma dos portais,
de Anne Raquel Sampaio, com a presença de
índios guaranis • Às 14h, no estande da Sala-
mandra, lançamento de A fada afilhada, de
Márcio Vassallo ¦ Às 14h, no estande da Pau-
lus, lançamento de O silêncio dos descobri-
mentos, de Elvira Vigna e Roseana Murray •
Às 14h. no estande da Livraria da Travessa,
lançamento de Os Rolling Stones no Brasil,
de Nélio Rodrigues ¦ Às 17h, no estande da
Razão Cultural, Clair de Mattos lança Grãos
vermelhos no vale. Às 19h, Paulo Thiago au-
tografa Cassino de Sevilha • Às 18h, no es-
tande da Geração Editorial, João Carlos Tei-
xeira Gomes autografa Memórias das trevas.
Segunda • Às lOh, no estande da Geração
Editorial, Cristóvam Buarque lança A res-
surreição do general Sancliet Às 18h, lan-
çamento da revista Geração .Às 14h, no es-
tande do Colégio Gonçalves Dias, lança-
mento de Sopa de letrinhasi escrito por alu-
nos do colégio.
Terça ¦ Às lOh, no estande da Paulinas, Re-
gina Costa autografa Pé com pé com passo a
pé e Uma palavra, tantas palavras • As 14h,
no estande da Geração Editorial, entrevista
com Fernando Bonassi e Luiz Fernando
Emediato. Às 19h, no estande do Livro Uni-
versitário, lançamento de A Eva futura, de
Villiers de LTsle-Adam.
Quarta ¦ Às 17h, no estande da Ao Livro
Técnico, lançamento de Confúcio e o cami-
nho do meio, de Antonio Olinto.
Quinta • Às 19h, no estande do Livro Univer-
sitário, lançamento de Editando o editor, or-
ganizado por Jerusa Pires Ferreira ¦ Sônia
Cruz lança Recuperando seu poder de esco-
lha no estande de Autores Independentes.
Sexta • Às 18h30, no estande da Geração
Editorial, Margaret George autografa seus li-
vros ¦ Às 19h, no estande da Mauad, sessões
de autógrafos com Raquel Paiva, Muniz So-
dré, Agenor de Miranda e Rogério Dardeau.

OS MAIS VENDIDOS
NO BRASIL

FICQAO | NAO F1CQA0

As mentiras que os homens contam, A arte da felicidade,
¦j Luis Fernando Verisslmo. ; "| Dalai Lama.

Objetiva, RS 16,90 1/29 j Martins Fontes, R$ 32,50 2/13

ComMias para se ler na escola, Um dia daqueles,
Luis Fernando Verissimo. j 2 Bradley Greive.

Objetiva, R$ 16 4/11 j Sextante, RS 19.90 1/4

Secrefdes, excrefoes e desatinos, Quern mexeu no meu queijo?,
Rubem Fonseca. j 3 Spencer Johnson.

Companhia das Letras, R$ 21 3/4 Record, R$ 19 4/6

Ningu6m 6 de ningu6m, Como dizer tudo em inglfis,
Zlbla Gasparetto. I 4 Ronald Martinez,

EspagoVidaeConscitSncia, R$ 22 2/13 Campus, R$ 29 3/2

Retrato em S6pia, Limites sem trauma,
Isabel Allende. | 5 TSnia Zagury.

Bertrand, R$ 44 6/2 Record, R$ 20 8/17

A ultima confissao, 0s templdrios,
0 Morris West. j Q Piers Paul Read.

Record, R$ 28 0/0 j Imago, R$ 40 6/17

Harry Potter e a pedra fllosofal, 0 livro da sabedoria,
7 J.K. Rowling. | f Dalai Lama.

Rocco, R$ 22 5/34 : Martins Fontes, R$ 9,80 7/20

0 dem&nio e a srta. Prym, Pal rlco, pai pobre,
Q Paulo Coelho. i 8 Robert Kiyosaki.

Objetiva, R$ 19,90 9/31 j Campus, R$ 24 5/32

Harry Potter e a camara secreta, . 0 avantajado livro de pensamentos do
Q J.K. Rowling. I 9 Casseta e Planeta,

Rocco, R$ 22 7/34 Casseta e Planeta. Objetiva, R$ 15 9/25

Harry Potter e 0 prisioneiro de Azkaban, A semente da vit6ria,
10 J.K. Rowling. ! 10 Nuno Cobra.

Rocco, R$ 25 10/24 j Senac, R$ 25 0/0_

INFORMÁTICA
Como fazer planilhas,"I coleção Sucesso Profissional.
Publifolha, RS 14,90
Core Java 2, fundamentos.

Cornell.
Makron Books, R$ 79,20
Java, como programar,

H. Deitei.
Bookman, R$ 94
Redes de computadores, curso completo,

Gabriel Torres.
Axcel Books, R$ 129
Como usar a internet,

coleção Sucesso Profissional.
Publifolha, R$14,90
Como navegar na Web,

0 coleção Sucesso Profissional.
Publifolha, R$ 14,90
Como usar o e-mail,

7 coleção Sucesso Profissional.
Publifolha, R$14,90
Windows Me passo a passo,

g Lite.
Makron Books, R$ 29,25
Hackers, a guerra cibernética,

g Reginaldo Mello.
LCTE, R$ 45
Manual completo do hacker,

10 Spyman.
Book Express, R$ 45

FONTE: Livrarias Razão Cultural (Rio), Sodiler (Rio, Recife, Maceió, Natal e Brasília), Travessa (Rio), Vila (SP), Cultura (SP), Siciliano (SP), Leitura (Belo Horizonte e Brasília) Van Damme (Belo Horizonte).
Os números na margem direita indicam, respectivamente, a posição na semana anterior e o número de semanas na lista.
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O LIVRO DE MINHA MÃE
Alberl Cohen
Rocord. 156 páginas
RS 22
¦ Autor do premiado ronian-
ce Belo do senhor, o escritor
grego naturalizado suíço Al-
bert Cohen faz um comoveu-
te relato sobre o amor entre
mãe e filho.

UMA ESTRANHA DITADURA
Viviane Forrester
Unesp. 187 páginas
RS 19
¦ Ensaísta, crítica literária do
Le Monde, a autora do best-sel-
ler O horror econômico critica
a ditadura do lucro imposta pe-
la economia liberal.

O GIGANTE 0'BRIEN
Hilary Manlel
Record. 204 páginas
RS 28
¦ Drama do gigante Charles
0'Brien. uma aberração que
exibe seu corpo em troca de di-
nheiro e, sem abandonar a per-
sonalidade sensível, parte para
Londres em busca de fortuna.

AMÉRICA LATINA: UMA HISTÓRIA
DE SANGUE E FOGO
John Charles Chasleen
Campus, 285 páginas
RS 39,90
¦ Baseado em pesquisas recen-
tes, o autor conta a história da
América Latina e destaca seus
principais personagens.

M I C H E L D E B R U N
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ENTREVISTA/ WALNICE NOGUEIRA GALVÃO

"Há 

uma outra história de Canudos 

"

Os sertões que emergem de O império do Monte Be-

lo: vida e morte de Canudos não são os mesmos de

Euclides da Cunha. 0 livro que a professora titular de

Teoria Literária e Literatura Comparada da USP

Walnice Nogueira Galvão lança nesta Bienal, pela
Boitempo, coloca a história em primeiro lugar, desfa-

zendo uma série de mitos criados pela literatura so-

bre Antonio Conselheiro e seus seguidores. A paixão

por Euclides, expressa na autoria de clássicos como

No calor da Iwra , e na organização da Corre-

spondência de Euclides da Cunha, do Diário de uma

expedição, da edição latino-americana de Los serto-

nes e da edição crítica de Os sertões, fez com que
Walnice, ao longo de décadas, juntasse uma série de

informações importantes e, muitas vezes, surpreeden-

tes sobre a guerra de Canudos. Em O império do

Monte Belo, ela realiza uma síntese histórica que

permite ao leitor compreender desde as raízes do ca-

tolicismo popular de Antonio Conselheiro até situá-lo

dentro do contexto oligárquico do sertão nordestino.

CRIST1ANE COSTA

-Em seu livro, a senhora diz
que a verdadeira história de
Canudos foi obscurecida pelo
brilho de Os sertões. Por quê?

Quem levantou essa lebre foi o
pesquisador baiano José Cala-
sans, que nos anos 50 se preocu-
pou em colher documentação e
entrevistar sobreviventes de Ca-
nudos. Como ele estava mais
perto do local, teve acesso a ou-
tra história, documental e oral,
relativa ao episódio. O livro de
Euclides da Cunha dominou o
panorama culto, urbano, desde
que foi publicado em 1902. Mas
essa outra história borbulhava si-
lenciosamente. Aos poucos, ela
está saindo à luz.

O que é exato e o que é equí-
voco em Os sertões?
-Não é assim tão fácil de sepa-
rar. Temos que pensar qual se-
ria o objetivo do livro, o que
não devemos confundir com o
objetivo do autor.

E qual seria essa diferença?
Toda obra de arte tem um obje-

tivo próprio, que emana dela
mesma, e que não se confunde
com a intenção de seu autor. Po-
de até ser que Euclides quisesse
fazer um livro de ciência, era mo-
da em seu tempo. Só que ele fez
literatura. Foi com o texto que se
importou. Corrigiu cinco edições
em vida e nunca se preocupou
em mudar informações. Ele cor-

rigia estilo, obsessivamente, sem
parar. A certa altura, por exem-
pio, percebeu que usava muito
particípio passado terminado em
"ado". Ele se dedicou exaustiva-
mente a retirar esse eco.

Jamais mexeu na parte infor-
mativa?
-Não.

Mesmo sabendo que algumas
informações estavam erradas?

Não mexeu, mesmo tendo rece-
bido cartas de leitores apontando
erros factuais, ele mexeu mesmo
foi no estilo. Daí podermos dizer
que o projeto do livro era estético.

Pode ter influenciado o fato
de Euclides não ter acompa-
nhado todo o desenrolar do
conflito?

Muita gente que escreveu so-
bre a guerra de Canudos tam-
bém não presenciou os fatos. O
primeiro livro sobre o assunto é
um romance, Os jagunços, de
Afonso Arinos, que nunca pôs
os pés em Canudos. Tudo o que
ele escreveu foi baseado em re-
portagens dos enviados espe-
ciais, como Euclides.

A ironia é que este livro
acabaria influenciando Os
sertões, não?

Engraçado, é isso mesmo. Eu
fiz o trabalho comparativo en-
tre esses dois livros e há tre-
chos em que se vê claramente
que Euclides parafraseia o li-
vro do Afonso Arinos. A ironia
é que, por sua vez, Afonso Ari-

A Editora UFRJ espera você na Bienal para o Seminário

Cultura Urbana: o Funk em debate

Dia 25/5 - das 13h às 15h
Bienal do Livro - Rlocentro

Pavilhão 3 - Auditório Murilo Mendes - sala 1
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Mlcael Herschmann
Elolsa Guimarães

DJ Malboro
Manoel Ribeiro

Ivo Melrelles
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www.edltora.utr|.bi - edltora@edltcxa.ufrj.br - tel. 295-1595 r. 124 e 127
Av. Pasteur, 250 - Fórum de Ciência e Cultura - Praia Vermelha - CEP 22295-900
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GRAMSCI: FILOSOFIA, POLÍTICA
E BOM SENSO
Michel Debrun
Unlcamp, 290 páginas
Sem preço definido
¦ A análise de Debrun ga-
nha uma versão com alte-
rações feitas antes de sua
morte, em 1997.
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na Bienal

VENHA CONHECER NOSSOS PRODUTOS

Sociedade - Economia - Ecologia
Brasil - Mundo

ESTAMPE

RIOCENTRO • Rua Olavo Bilac
Pavilhão 3 - Estande 303

(em frente ao pais homenageado - Espanha)

SEU FIM DE SEMANA
COMEÇA AQUI.

Revista Programa. Toda Sexta-feira, no Jornal do Brasil.

nos também parafraseia as re-
portagens do Euclides.

Em que o aparecimento de li-
vros como os Sermões de Anto-
nio Conselheiro, só publicado
em 1974, mudou a história de
Canudos?

Isso mudou radicalmente a con-
cepção que se tinha de Antonio
Conselheiro. Até a publicação
desse livro, ele era considerado
um heresiarca, quando não um
louco varrido.

Por que esses sermões só fo-
ram publicados tanto tempo
depois?

O manuscrito foi dado a Eu-
clides no ano em que morreu.
Ele nem chegou a abrir. Depois
os papéis foram a leilão, muda-
ram de mãos e desapareceram.
Só quando se começou a mexer
de fato na guerra de Canudos
sob um ponto de vista que não o
de Euclides é que se resolveu
publicar este livro.

Um dos mitos sobre Antonio
Conselheiro que a senhora des-
trói no livro é o de seu suposto
sebastianismo. Também são
questionados os supostos inile-
narismo e messianismo do líder
de Canudos, embora a imagem
que tenha ficado dele seja exa-
tamente esta. Quem afinal era
Antonio Conselheiro?

Há uma diferença entre quem
ele achava que era e o que os fiéis
viam nele. Seus seguidores viam
no mestre o Jesus Cristo renasci-

do, ele era mesmo chamado de
Bom Jesus Conselheiro. Mas
nunca disse ou escreveu que era.
Nos sermões, também não encon-
tramos referências a milenarismo
ou sebastianismo, embora tenham
sido encontradas quadrinhas e
profecias falando de Dom Sebas-
tião em Canudos. O que hoje per-
cebemos é que o movimento não
era homogêneo nem monolítico,
havia várias crenças circulando.

O que afinal queria Antonio
Conselheiro?

Salvar a alma. Dele e de todos.
Dos pobres e dos ricos, porque
havia ricos em Canudos.

Por que seu movimento teve
tanta força?

E a carência? E a miséria? Era
uma coisa terrível o que se passa-
va naquela região depois de anos
de seca, quando tinham morrido
mais de 100 mil pessoas. É muito
provável que essas secas tenham
contribuído para engrossar o sé-
quito de Antonio Conselheiro, as
pessoas perdiam os mínimos
meios de vida.

No final do livro, a senhora
relaciona Canudos e o Movi-
mento dos Sem Terra. De que
forma isso se dá, mais de 100
anos depois?

Não sou só eu, é todo o mundo
que estuda Canudos. E difícil não
lembrar de Conselheiro quando
se vê na televisão aqueles sem-
terra avançando com suas bandei-
ras. No livro, tento analisar as se-

melhanças entre os dois movimen-
tos, que são grandes, e as diferen-
ças, que são muitas.

Quais são elas?
A principal é a ocupação do es-

paço. Os conselheiristas recuaram
e se fecharam numa concentração
defensiva. Foram para um lugar
onde acharam que nunca seriam
atingidos, no fundo do sertão, no
alto de uma serra. O que faz o
MST? O contrário: invadir o espa-
ço alheio, até o espaço do poder. Aí
reside uma diferença radical.

A senhora consegue imagi-
nar o que teria acontecido se o
povoado de Canudos não ti-
vesse sido destruído?

Essas coisas em geral não têm
futuro. Embora não ameacem em
nada o poder, incomodam.

O medo que o poder tinha de
Canudos não tinha nenhuma
base real?

Real era o medo que os fazen-
deiros tinham daquele movimen-
to. Eles perderam sua mão-de-o-
bra, de uma hora para outra vi-
ram seus empregados, quase ser-
vos, irem embora e começaram a
criar fantasias de invasão de pro-
priedade. Para eles, os seguido-
res de Canudos eram uma espé-
cie de comunistas.

Por que o medo se transformou
em enfrentamento?

Houve um equívoco de objetivos
que só poderia dar em tragédia. O
que a classe dominante temia? Pri-
meiro a evasão da mão-de-obra.
Segundo, a invasão da proprieda-
de. O que os conselheiristas que-
riam? Queriam viver fora do regi-
me de trabalho e fora do regime de
propriedade, o que era impossível.
O que isso provocou? A destruição
do mais fraco. Em princípio,
Canudos não ameaçava nada. Mas
qualquer setor da sociedade que
queira viver fora do regime de tra-
balho e de propriedade, mesmo
não guerreando e nem invadindo
nada, ameaça o stablishment.

Seu livro mostra que está na
hora de Canudos sair da litera-
tura para virar história?

Se não fosse a literatura, Canu-
dos não tinha chegado à história.
Quem segurou a memória de Ca-
nudos foi a força da obra de Eucli-
des da Cunha. A guerra do Contes-
tado foi muito mais importante que
a de Canudos. Durou vários anos,
mobilizou metade de dois estados
importantes do Sul do país e cadê
sua memória? A literatura tem uma
força tremenda.

A«ciui:i tio Milênio - \ 11 ( ontercncia Internacional

IDENTIDADE E DIFERENÇA

NA ERA GLOBAL

Rio - 21, 22 e 23 de Maio de 2001
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(21) 516-5000
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Univcrsidad de Buenos Aires
Leszek A. Kosinski
International Social Science Council (UNESCO)
LivioSansonc
Centro fé Estudos Âfio-Asiáticos (UCAM)
Luc Ferry
Sorbonne - Paris
Maria Isabel Mendes de Almeida
PUC-Rio / UCAM
Michcl-Rolph T rouillot
University of Chicago
Roberto Dainotto
Duke University
Ruben Georgc Oliven
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Sara Ahmed
Lancaster University
Sarah Franklin
Lancaster University
Saurabh Dube
El Colégio de México
Tariq Ali
New l.eft Review - London

UCAM

Universidade Cândido Mendes

UNESCO - SÊNIOR BOARD OF INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE COUNCIL
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS - KAPER.I

Coordcnaçflo Geral: CÂNDIDO MENDES

Coordenação Executiva c Informações: INSTITUTO DO PLURALISMO CULTURAL
Rua da Assembléia, 10 - sl. 823 - Centro - RJ - Tel: 531-2000 r. 254 - Tel/fax: 531.0917

E-mail: daysi@candidomendes.br

Inscrições: RS (>0,00 - Vagas Limitadas - Entrc|>a de Certificados

Ackbar Abbas
llong Kong University

Boris Groys
Akademie der fíildenden Kiinste - Hiena

Cândido Mendes
Sênior fíoard of tlie International Councll

of Social Sciences (UNESCO)
CraigCalhoun

New York University
Emmanuel Lizcano

Universidad Complutense de Madrid
Enrique Rodriguez Larrcta

Instituto do Pluralismo Cultural (UCAM)
Hassan Arfoui

Institui chi Monde Árabe - Paris
Jacques d'Adesky

Centro de Estudos das Américas (UCAM)
Jérôme Bindé

Department Analysis and Forecasting (UNESCO)
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LANÇAMENTOS
LITERATURA INFANTIL

crianças segue

novos rumos

Filhos de Lobado dos anos 70

geraram duas linhagens: a de

discípulos de Sylvia Orthof e a

de Baitolomeu Campos Queirós

A FADA AFILHADA
Márcio Vnssollo
Salarnandra, 32 páginas
RS 12,50
¦ Márcio Vassalo fala de
uma fada que cuida bem
de todo mundo, mas não
tem ninguém que cuide
dela. Para isso, conta com
as ilustrações coloridas
de Marilda Castanha.

com a pedagogia escolar

ROSA AMANDA STRAUSZ
www.docedelelra.com.br

Literatura infantil é um gênero tão curioso que, pa-
ra muitos teóricos, simplesmente não existe. Afinal, o
que determina um gênero é o texto e não leitor - e mui-
to menos um leitor que ainda move os lábios quando
lê. Diante dessa impossibilidade conceituai, preferem
ignorar a existência da vigorosa literatura produzida
para crianças.

A verdade é que ninguém, até hoje, conseguiu di-
zer o que faz de um texto infantil ou juvenil, o que le-
va alguns pensadores a eliminar o adjetivo que define
o gênero. Acreditam que literatura infantil é que a ex-
pressa o eu lírico infantil do autor e, como tal, não
merece classificação própria. Ou é poesia, ou é con-
to, ou é prosa poética - seja lá como se defina a pro-
sa poética - e... acabou-se.

Com raras exceções, escritores não costumam le-
var em conta definições

acadêmicas - ou a falta de-
A nova geraçao de ]as _ para produzir suas

escritores de livros ob™' Mas,í in#el 
fa visão que tem de sua arte,

para crianças ou seu °fíci°» es'á refletida
em sua produção. E isso

surgida nos anos 90 esteve bem claro na cha-
o j. ii mada geração filhos de Lo-

enfrenta problemas jjat0i formacja p0r um gm.
diferentes dos que p° cof°que-na 

fcadí! fe70, retomou o potencial li-
incomodaram bertário da literatura para

crianças inaugurado pelo
anterior: a ditadura escritor e editor paulista.
Hn mprrarln e a hpm Embora com estilos
ao mercaao e a Dem muit0 diferentes, syivia

pouco saudável 2rthof\?uí f00^3' í,naMaria Machado, Ziraldo,
vinculação da JoelRufino dos Santos, Ly-
... , . r ... gia Bojunga, Bartolomeu
literatura infantil Campos Queirós, Luiz

Raul Machado, Fernanda
Lopes de Almeida e outros
têm em comum uma visão
política da literatura infan-
til. Bem alimentados por
uma bateria de convicções
que ia desde "a imaginação
no poder", até o "é 

proibido
proibir", calejados na luta contra a ditadura (Bartolo-
meu e Luiz Raul tinham saído recentemente da prisão),
alguns impedidos de exercer suas profissões, encontra-
ram na literatura infantil o espaço onde exercer o
"porquois 

pus?" que então incendiava as artes discur-
sivas - o teatro, o cinema e na época também a MPB.

Por que não posso falar de política para crianças?
- perguntava Ruth Rocha. Por que nossos referenciais
do maravilhoso precisam ser importados? - provoca-
va Ana Maria Machado. Por que devo evitar falar de
temas considerados pesado^ como a morte para crian-
ças? - inquiria Lygia Bojunga. Por que sou obrigada
a reforçar a idéia de que mulheres não pensam? - re-
belava-se Fernanda Lopes de Almeida. Por que o tex-
to para crianças e jovens não comporta uma lingua-
gem mais sofisticada? - indagavam Bartolomeu
Campos Queirós e Luiz Raul Machado.

Filhos de Lobato mas, sobretudo, irmãos espiri-
tuais da Emília, eles incendiaram a literatura infantil
com uma liberdade política e estética sem paralelo.
Poupados dos piores arroubos da ditadura (censor ne-
nhum se preocupava com livros infantis), encontra-
ram, ainda, um mercado emergente, criado pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação de 1968, que aco-
lheu suas obras com avidez.

Passados 20 anos, a geração surgida na década de
1990 encontrou um panorama bastante diferente. Se,
no plano político, a democracia está consolidada, uma
nova ditadura afeta diretamente a produção artística: a
ditadura do mercado, tal como a conhecemos desde os
anos 90. Não se trata de um mercadinho qualquer. Es-
te movimenta cifras e números fabulosos, e monopoli-
2a a articulação social da produção.

De acordo com Marisa Lajolo e Regina Zimmer-
man, dada a especificidade dos textos literários in-
fantis, sua articulação social se impõe de maneira
mais ostensiva do que outros gêneros, 

"já 
que sua

produção e circulação costuma ser mediada por
uma das instituições que com maior nitidez incor-
pora e reproduz a estrutura social de uma certa for-
mação histórica: a escola".

A existência de um mercado escolar sólido e palpá-
vel criou um fato curioso. Talvez o livro infantil seja o
único produto cujo público não é formado pelo conjun-
to de seus consumidores. O destinatário do livro infan-
til é a criança. Mas quem o compra (ou indica a com-
pra) é o professor. Sem livrarias especializadas, sem bi-
bliotecas acessíveis, sem espaço na mídia, sem publi-
cidade dirigida à criança ou mesmo a seus pais, sem
poder de escolha, o leitor - destinatário de toda obra li-
terária - é privado de toda e qualquer informação a res-
peito das opções que pode fazer.

Se a geração de 70 não tinha motivos para se preo-
cupar com este fato, já que encontrava um mercado re-
ceptivo e incipiente, a surgida 20 anos mais tarde não
consegue ignorá-lo, mesmo que o queira. Se nos pri-
meiros anos da década de 90, ao encaminhar seu origi-
nal para uma editora, o escritor escutava a pergunta:
para que série é essa história?, a partir da nova LDB
deve responder: em que tema transversal se encaixa?

Um sintoma da ambigüidade provocada pela profis-
sionalização do mercado pode ser observado no recen-
te surgimento de selos independentes para a literatura
infantil, nos moldes do que já ocorre há muito tempo
com a música popular brasileira, como a Dubolsinho,
em Belo Horizonte, ou a Manati, no Rio de Janeiro
que, corajosamente, não montaram exércitos de divul-
gadores escolares nem contam com profissionais espe-
cializados em percorrer secretarias de educação em
busca de vendas governamentais.

Neste panorama, não é de estranhar que a geração
90 tenha começado a levantar questões que até então
pareceriam impertinentes - e que soariam estranhas
para qualquer outro gênero literário. Literatura infantil
é literatura? Ela existe como gênero autônomo? Com
quem nosso texto dialoga? Existe vinculaçao obrigató-
ria entre literatura infantil e pedagogia? Em que medi-
da as exigências mercadológicas interferem em nossa
criação? Não é à toa que questões semelhantes foram
levantadas em recente seminário promovido pela Asso-
ciação dos Escritores e Ilustradores de Literatura In-
fantil e Juvenil (AEI-LIJ), aberto com a discussão so-
bre a literariedade da literatura infantil.

Debater-se com a dicotomia arte/pedagogia não é
privilégio (duvidoso) dos escritores surgidos durante a
década que consagrou o mercado como instância su-
prema. Mas nunca incomodou tanto. Nunca foi tão ne-
cessário marcar uma linha divisória e definir compro-
metimentos.

Como sempre aconteceu desde que o Brasil co-
meçou a produzir literatura infantil, um grande gru-

po é diretamente pautado pela escola. Embora pro-
duza ficção e algumas de suas obras possam ser in-
teressantes e inovadoras do ponto de vista pedagógi-
co, não se pode dizer que faça literatura e por este
motivo não cabe citá-lo aqui.

Há, no entanto, quem se preocupe em fazer literatu-
ra - mesmo que com diferentes graus de comprometi-
mento com o aproveitamento escolar de suas obras.
Entre esses, são bastante perceptíveis as marcas deixa-
das pelos filhos de Lobato. Ainda que beire o desaforo
falar em herança a respeito de um grupo que continua
vivo e produzindo com vigor (com exceção de Sylvia
Orthof, falecida em 1998), é inegável a influência que,
pelo menos, dois nomes - que desenvolveram estilos
radicalmente diferentes - exercem sobre a geração 90
da literatura infantil. São eles Bartolomeu Campos
Queirós e a própria Sylvia Orthof.

Evidentemente, há escritores que não se encaixam
nem em um extremo e nem em outro. São casos isola-
dos, mas que não podem deixar de ser mencionados,
como Anna Claudia Ramos, que dirige a maior parte
de sua produção para pré-leitores, e Luciana Sandroni,
cuja influência é obviamente lobatiana.

Bartolomeu Campos Queirós é um escritor que não
acredita na existência da literatura infantil como gêne-
ro. Nada em seus textos indica que foram escritos para
crianças ou jovens, embora possam ser compreendidos
por elas. Afinal, o rigor no uso da linguagem, o ritmo
propositalmente lento dos contos, a intensa subjetivi-
dade de sua poesia, a profunda introspecção exigida do
leitor não são características usualmente encontradas
na literatura infantil.

Seus textos abriram caminho para a vertente que, na
década de 1990, busca o eu lírico infantil como forma
de expressão. Seus representantes mais reconhecidos
são Gustavo Bernardo, principalmente em <4 alma do
urso; Nilma Gonçalves Lacerda, em toda a sua obra;
Roger Mello; Lúcia Fidalgo e Celso Sisto.

Tanto Lúcia quanto Celso não podem ser conside-
rados filhos "puros" de Bartolomeu, uma vez que alter-
nam o texto poético e subjetivo com incursões pela
adaptação de contos populares. Lúcia Fidalgo, princi-
palmente, vem definindo seu estilo aos poucos. Se em
Menino bom e Pedro, o menino navegador, é nítida a
influência do mestre mineiro, o mesmo não se pode di-
zer do restante de sua obra. Celso Sisto estreou como
legítimo filho de Bartolomeu com Verde ver meu pai:
Seu segundo livro, o ótimo Assim é fogo! está muito
mais próximo da influência de Sylvia Orthof.

Cunhada por Benita Prieto - também contadora de

O CASAMENTO ENTRE O CÉU
E ATERRA
Leonardo Boll
Salarnandra, 160 páginas
RS 29
¦ Através de mitos e con-
tos indígenas, Leonardo
Boff resgata a sabedoria
ancestral que, muito antes
da ciência, usava a intui-
ção para desvendar os
mistérios da Terra.

HISTÓRIAS DAS IDÉIAS DO ZÉ
Silvia Camossa
Callis. 48 páginas
RS 16,60
¦ Lançado ano passado no
formato de e-book, o livro
de Silvia Camossa chega
às livrarias com ilustra-
ções de Camila Mesquita,
mostrando que cada idéia
tem sua história e pode
passar de uma geração
para outra.

CAPITÃO CUECA E O ATAQUE
DAS PRIVADAS FALANTES
Dav Pilkey
Cosac & Naify, 144 páginas
R$15
¦ O segundo volume da
série Capitão Cueca, que
faz grande sucesso nos
Estados Unidos, narra as
aventuras do herói e dois
de seus admiradores, os
garotos Haroldo e Jorge.

COM O CORAÇÃO NA MÃO
Fátima Miguez
DCL, 38 páginas
RS 16
¦ Com ilustrações de Gra-
ça Lima e pinturas de
Portinari, Fátima Miguez
faz uma homenagem ao
pintor, ao mesmo tempo
em que ajuda o público
infantil a entender os ca-
ininhos da arte.
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O PORCO
Bia Hetzel
Manali. 24 páginas
RS 10
¦ Com ilustrações de Filipe
Jardim e Flora Sonkin, Bia
Hetzel propõe uma receita
infalível contra o mau-hu-
mor, baseando-se em diver-
são, arte e imaginação.

OLEGÂRIO DAS GAIOLAS
Pedro Maciel
Formato, 24 páginas
Preço não definido
¦ Pedro Maciel desperta o
interesse das crianças por
temas sérios como o tráfico
de aves e a preservação do
meio ambiente, acompa-
nhado pelas ilustrações de
Regina Miranda.

MAU COMEÇO
Lemony Snicket
Cia. das Letras. 151 páginas
RS 19
¦ Ilustrado por Brett Helquist,
o livro conta a história dos
três irmãos Baudelaire, tidos
como as pessoas mais infeli-
zes do mundo, graças às vila-
nias do pérfido Conde Olaf.

O ENIGMA DOS PORTAIS
Anne Raquel Sampaio
Edição da autora, 192 páginas
R$30
Tel. 524-0890
¦ Ilustrado com aquarelas de
Lúcia Caldas, o livro conta a
aventura de um grupo de
crianças que volta no tempo
até chegar à Terra Sem Ma-
les, que, no mito indígena, é
um lugar onde todos vivem
em perfeita harmonia.

A xícara à esquerda e o
peixe abaixo foram lira-
dos tio livro Poesia vi-
suai, a skalisia à direita
é uma ilustração de O
porco e a fada parodian-
do 0 grito, de Munch, foi
desenhada por Marilda
Castanha para a história
de A fada afilhada

histórias do Morandubetá - a expressão Irmãos em Or-
thof é alegremente assumida pelo grande grupo que
tem na Fada, como era chamada Sylvia, a referência
preferencial.

Sylvia Orthof não fez faculdade de letras e nem foi
professora. Sua raiz profissional está fincada no tea-
tro e na televisão, o que trouxe para sua literatura um
forte poder de comunicabilidade. Sylvia pensava
criança. E uma criança impossível. Com um invejável
senso de humor, conseguia falar tanto na ambigüida-
de de sentimentos que a criança nutre pela mãe (Uxa,
ora fada, ora bruxa), quanto compor hilariantes his-
tórias a respeito do amor dos humanos pelos bichos
(Os bichos que eu tive).

Não deve ser por acaso que grande parte de seus
herdeiros literários é dublê de escritor com jornalis-
ta, músico, publicitário, roteirista e atividades asse-
melhadas,ao contrário dos filhos de Bartolomeu, em
sua maioria saídos das faculdades de letras, bibliote-
conomia ou pedagogia.

A característica comum desse grupo é o inarredá-
vel comprometimento do escritor com seu leitor -
não confundir com o compromisso com o mercado
que, como já se viu, no caso da literatura infantil, tem
características especiais. Críticos, provocadores, en-
contram em seus pequenos leitores os melhores inter-
locutores para questionar a aparente normalidade do
mundo infantil.

Este olhar desabusado é encontrado, por exemplo,
em Cristiane Gribel cujo Minhas férias, pula uma li-
nha, parágrafo bota na berlinda o sistema educacional
tradicional com um humor cáustico e inteligente. O
efeito é imediato. A identificação é completa. Não há
criança que a leia e não diga: é isso mesmo que eu sin-
to - e, afinal, a empatia é o primeiro vínculo que o lei-
tor estabelece com o texto. A constatação de que al-
guém botou em palavras aquilo que sentimos e não
conseguimos expressar é um dos encantos da literatura
para qualquer idade.

Essa mesma empatia se encontra nos textos de dois
mineiros: Léo Cunha e Rita Espeschit. Nos textos de
Rita, aviões botam ovos, anjos moram dentro de nari-
zes, um menino julga ser filho da elefanta exposta no
shopping. Mas quem imagina um resultado próximo
do besteirol se engana. Uma das melhores clowns des-
ta geração, Rita usa imagens suipreendentes e um hu-
mor, finíssimo para falar de crescimento, loucura, aban-
donoliberdade.

Léo Cunha é tão orthofiano que fez de Sylvia sua
personagera^em Joselito e seu esporte favorito, a di- Rosa Amanda Strausz é escritora e Irmã em Orthof

POESIA VISUAL
Sérgio Cappnrelli e Ana Cláudia
Gruszynskl
Global, 32 páginas
RS 15,90
¦ O mineiro Sérgio Caparelli
e a gaúcha Ana Cláudia
Gruszynski brincam e expe-
rimentam à vontade num li-
vro de poesia visual que pro-
move a interação total entre
palavras e imagens.

Vivência comum

intensidade e

eveza nos delicados

trabalhos da escritora

Roseana Murray

Um avâ e seu neto
Roseana Murray
Ilustrações de Eduardo Albinl
Editora Modorna, 36 páginas

11

vertida história autobiográfica que conta a emoção
do menino diante de sua escritora predileta. Nem
precisa dizer que a homenagem é completa: a histó-
ria é escrita em versos. Fascinado pelas possibilida-
des de brincar com palavras, Léo é capaz até mesmo
de transformá-las em personagens, como faz com o
verbo bendir - segundo ele, encontrado na Ave Ma-
ria (bendi teu fruto do vosso ventre, amém) - em
uma de suas mais conhecidas crônicas (As páginas
do tempo). E alcança ótimos momentos como poeta
em

temp
Cai intigamente, que traz textos como "Os 

gatos"
(A noite / todos os gatos são pardais, / voando dos te-
lhados / sete vezes imortais).

A paixão de Sylvia Orthof pela sonoridade da pala-
vra atraiu para a literatura infantil também letristas e
compositores. Uma delas é Mathilda Kóvack, que usa
os mesmos elementos que a levaram para as paradas de
sucesso da rádio. Parceira de Fernanda Abreu e Frejat,
gravada por Luís Melodia e Pedro Luís e a a Parede,
Mathilda escreve para crianças como quem faz música.
Música popular carioca, bem entendido. Seja em Paxá
Prajá, O jardim de infância dos gênios ou Carinha me-
tade, ela não economiza humor, non-sense e musicali-
dade para falar da dor das crianças diante da separação
dos pais, do peso da instituição escolar ou da fragilida-
de das crianças mimadas,

Enfim, sejam mais preocupados com a expres-
são - como os fi-
lhos de Barto-
lomeu - ou
com a comu-

O que é bom para as crianças é bom
para os adultos também. Pelo menos no
que se refere à literatura, a afirmação é
bem verdadeira, embora seu contrário não
faça sentido. A mágica que faz com que

texto infantil seja também significati-
vo para adultos está na sua capacidade de
traduzir em linguagem só aparentemente
simples sentimentos, sensações e vivên-
cias intensas que nos acompanham desde
a infância, desde a idade em que ainda não
tínhamos palavras para elas.

Uma dessas vivências é a que dá título
ao recente lançamento de Roseana Mur-
ray. Inesquecível, para quem a viveu pie-
namente, a relação entre avô e neto marca
nosso primeiro contato com uma dimen-

do tempo muito mais ampla e miste-
riosa do que a que estamos acostumados.
Uma dimensão que nos apresenta à me-
mória pessoal e coletiva, aos sentimentos
longamente amadurecidos e à morte.

A obra de Roseana Murray, composta
de 40 títulos, muitos deles pre-

miados, tem em comum a vivência de si-
tuações mínimas, cuja carga significativa
é ampliada ao máximo. Seja em seus poe-

histórias curtas, o ponto de
partida é sempre uma situação banal, co-
mo olhar-se ao espelho ou desamarrar o
sapato (ein Receitas de olhar), pedir um
cachorro de presente (em Um cachorro

o parto de uma gata (em Ba-
de Natal), observar o namo-

rado arrumar a gaveta (em Aí cidades e as
casas) ou ganhar um cavalo de barro (O

e seu neto).
Um avô e seu neto foi um dos primei-

ros livros publicados por Roseana Murray.
Por falta de sorte, mal foi
lançado e a editora fe-
chou, o que levou o texto
a um longo adormeci-
mento, só quebrado ago-
ra com o relançamento
pela Moderna.

Apesar de escrito na
década de 1980, o texto

Para interessar

também aos adultos,

a literatura infantil

deve traduzir

numa linguagem
já traz os sinais que vi-
riam a marcar o trabalho aparentemente simples

Murray: a
os sentimentos,

sensações e vivências

que nos acompanham

desde a idade em que

não tínhamos

tantas palavras

para expressá-las

de Roseana Murray: a
linguagem poética e o
uso de imagens senso-
riais que remetem às
idéias de leveza e simpli-
cidade. Dificilmente se
encontrará em um texto
de Roseana Murray pala-
vras como "bigorna", ou
"mastodonte". O que ela
vem procurando formu-
lar, ao longo do tempo, é
uma estética da delicade-
za, sintetizada em seu
Receitas de olhar, na qual
a reflexão sobre o passa-
do e a relação do homem
com a terra que habita ocupam um lugar
importante.

Qualquer semelhança com a chamada
literatura feminina não é mera coincidên-
cia. E também não é à toa que a obra de
Roseana Murray conta com tantas leitoras
adultas, que foram apresentadas a seus
poemas e contos na adolescência e ainda
hoje acompanham os passos da autora.

Afinal, como gosta de dizer Ana Ma-
ria Machado, não importa muito que a li-
teratura seja classificada como infantil,
feminina ou senil. Importa é que seja li-
teratura e, assim, capaz de ampliar nossa
leitura de mundo.(R.A.S)

es no 
horA»

nicação - como
os irmãos em
Orthof -, os que
começaram a escre-
ver para crianças na
última década não
podem ser chama-
dos de revolucio-
nários, como al-
iás, também
ocorre com a li-
teratura adultil. Nem por isso deixam de
apresentar obras indispensáveis para os apaixo-
nados pela palavra, desde aqueles que acabaram
de descobrir seu poder encantatório até os que
mantêm com ela uma longa e amadurecida rela-
ção.
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Tira-gosto 
para 

a 
fome 

do Brasil

INTRODUÇÃO AO BRASIL: UM BANQUETE NO
TRÓPICO
Org. Lourenço Dantas Mola
Senac, 429 páginas
RS 45

MARCO MOREL

Nem idólatras, nem iconoclastas. Este é
tom do segundo volume de Introdução ao
Brasil: um banquete no trópico, onde pro-
fessores universitários especialistas apre-
sentam a um público mais amplo 17 obras
básicas para interpretação e conhecimento
deste vasto continente de tradição imperial.
Quem leu o primeiro volume, lançado em
1999, poderia achar que os mais importantes
textos sobre o país já estariam ali contem-
piados. Mas enganaria-se se pensasse assim,
tal a riqueza interpretativa, os inventários de
tradições analíticas e as perspectivas que
aparecem nesta edição consecutiva.

Diante dos chamados "clássicos" 
pode

surgir tendência a venerá-los e repeti-los
acriticamente ou, ao contrário, apedrejá-los e
desqualificá-los. Nenhum dos autores do li-
vro apresenta tais provas de imaturidade in-
telectual. Nesta releitura ao mesmo tempo
informativa (e portanto respeitosa das carac-

terísticas de cada obra tra-
. tada) e crítica (apontando

Diante dos contribuições inovadoras,

rláccirnc limitações e contradições)
luosuua, g 

qUe sjtua.se a oportuni-
tendência é dacle (leste 'ançament°-

Proposta semelhante apa-
venerá-los recera em 1960, quando

Nelson Werneck Sodré,
acriticamente OU, numa iniciativa individual,
an rnntrárin publicara O que se deve ler
ao loniranu, 

p(m conhecer 0 Brasil<
apedrejá-los e com verbetes críticos.

O subtítulo alude a ban-
desqualifica-los quete, numa referência ao

diálogo platônico. E neste
sentido a obra não pretende

ser exatamente o festim degustativo, devora-
dor e criador, mas sua entrada, tira-gostos que
sem dúvida aguçam o apetite e orientam os
primeiros passos da leitura dos ainda não ini-
ciados. Quanto a outra palavra do subtítulo,
trópico, entende-se que é o de Capricórnio, si-
tuado na latitude 23° 27' do Hemisfério Sul,
ou seja, cujo traçado geográfico passa justa-
mente nos arredores da cidade de São Paulo.
Alusão talvez ao fato de que os 17 autores dos
capítulos sobre estas interpretações brasileiras
atuam profissionalmente no eixo Rio-São
Paulo, sendo 12 em São Paulo, dos quais no-
ve da USP. Os consagrados intérpretes do
Brasil passam, então, a ser analisados a partir
de determinado locus nacional, o que não sig-
nifica necessariamente homogeneidade de
pontos de vista. Sabe-se que não é possível
mudar o passado, mas cada época pode alterar
sua percepção sobre ele.

Como numa recepção, os "canapés" foram
cuidadosamente preparados e apresentam di-
ferenças de gosto, cor e forma. Cada obra é
sempre tratada por um pesquisador e docente
que trabalha há tempos sobre a temática. Mais
do que resenhas, são ensaios não muito lon-
gos (em média 25 páginas cada), em que, nu-

Segundo volume de livro com introduções

às principais obras que discutiram o sentido

de nacionalidade do país ilumina,

corrige e resgata os clássicos

Reprodução

O livro é uma entrada ao que de melhor já se escreveu sobre o Brasil

ma leitura fácil, o público é apresentado ao
autor e à respectiva obra, através de visões
atualizadas. Em determinados textos percebe-
se abordagem mais aprofundada ou original.
É de se lamentar que o volume não assuma
completamente seu caráter paradidático, pois
nem sempre estudos recentes sobre as mes-
mas obras são citados ou incorporados, o que
ajudaria os que pretendessem ir mais longe no
conhecimento. As desigualdades existem en-
tre os capítulos, embora estejam todos num
mesmo patamar, uniformizados também pelo
modelo proposto, seguido de maneira coeren-
te, mas mantendo nuances e estilos próprios.

Alguns consagrados como Silvio Romero

(História da literatura brasileira), Joaquim
Nabuco (Minha formação e 0 Abolicionis-
mo), Gilberto Freyre (os dois livros que com-
põem a trilogia com Casa-grande & Senzala:
Sobrados e mucambos e Ordem e Progresso)
e Darcy Ribeiro (Os índios e a civilização)
são objeto de análise ao lado de outros nem
sempre tão cotados no mercado editorial co-
mo Serafim Leite (cuja monumental História
da Companhia de Jesus no Brasil é habilmen-
te desconstruída por João Adolfo Hansen).
Sem falar de escritores que, supostamente ofi-
ciais, passaram a ser alvo de duras críticas e
são devidamente redimensionados sob enfo-
ques renovadores (como História geral do

Brasil, de Varnhagen, o visconde de Porto Se-
guro, por Lúcia Paschoal Guimarães).

Há leituras finas que fogem de esquematis-
mos cristalizados, como as de Ronaldo Vain-
fas sobre a construção da visão do paraíso em
Sérgio Buarque de Holanda, de Gabriel Cohn
sobre a forma de conhecimento ao mesmo
tempo plebéia e rigorosa de Florestan Fernan-
des (A integração do negro na sociedade de
classes) e a de Guilherme Pereira das Neves
sobre o historiador agudo que revela-se atrás
do aparentemente convencional Oliveira Li-
ma (D. João VI no Brasil). Não faltam nomes
significativos mas que nem sempre ocupam o
primeiro lugar do pódio, como História da li-
teratura brasileira de José Veríssimo (por
Alexandre João Barbosa) e /t América Latina:
males de origem, de Manuel Bonfim (por Ro-
berto Ventura). Entre os textos "fundadores"

ainda não contemplados nota-se a História do
Brasil de Frei Vicente Salvador, bem como
autores estrangeiros do século 19 que efetiva-
mente contribuíram para o conhecimento e a
construção da "imagem" do Brasil, como
Jean-Baptiste Debret por exemplo.

Diante da amplitude das obras tratadas,
todas resultantes de anos, décadas e até vidas
inteiras de estudo, abran-
gendo muitas vezes vários
volumes (em alguns casos ~
levaram bastante tempo LOIUO niMlü

para serem publicados na recepção, OSíntegra), fica a lembrança '
do chamado "complexo de canapés foram
vira-lata" denunciado por
Nelson Rodrigues para ca- cuidadosamente
racterizar certa postura ne- ,
gativista de brasileiros preparados e
diante das próprias cultu- apresentam
ras e identidades. Nao que r
este Banquete no Trópico diferenças de
se preste a ufanismos pa-
trioteiros, pelo contrário, gosto e forma
pois outro traço que per-
corre seus autores é a dis-
cussão em torno da construção nacional e
suas identidades, abandonando preocupa-
ções que ficaram datadas, como a da adequa-
ção ou autenticidade das "idéias" e seus lu-
gares 

"nacionais". E nem todos os que cola-
boram no volume partilham a concepção de
que o Brasil é um país 

"mestiço".

Os estudantes, sobretudo de graduação,
podem encontrar aí roteiro inicial seguro, os
pesquisadores profissionais verão pistas de
genealogias do pensamento e o público não
especializado poderá aguçar seu apetite em
desvendar e conhecer mais que país é este -
sem correr risco de indigestões.

Convém destacar que este livro escrito pe-
lo grupo de professores doutores para analisar
obras clássicas de compreensão do Brasil é
destinado a um público que vai além dos mu-
ros das universidades e foi organizado pelo
jornalista Lourenço Dantas Mota. Ou seja,
jornalistas e intelectuais universitários podem
e devem ser parceiros: quando ocorre uma in-
tegração de qualidade entre as atividades de
ambos todos têm a ganhar, sobretudo o leitor.

Marco Morei é doutor em História pela Université de
Paris I 0 professor do Departamento de História da Uerj

BIOGRAFIA

O dia-a-dia de uma 
grande 

diva

Biografia de Dulcina de Moraes mostra uma atriz intensa que se autodirigiu e lutou por condições de trabalho

Dulcina e o teatro de seu tempo
Sérgio Viotti
Lacerda Editores. 648 páginas
R$58

MACKSEN LUIZ

A biografia de uma atriz, se não
pretende ser apenas uma coletânea de
informações sobre vida e carreira,
procura captar a expressão da intér-
prete através da perspectiva histórica
e, eventualmente, de traços afetivos. É
o caso da biografia escrita pelo ator,
diretor e autor Sérgio Viotti, que como
admirador, amigo e colaborador escre-
veu sobre a atriz Dulcina de Moraes,
alcançando em extensa e carinhosa-
mente adjetivada trajetória reproduzir
a personalidade cênica e o estilo de
atuação de um temperamento teatral
exuberante. Mas Sérgio Viotti não se
restringe a exaltar Dulcina, já que es-
tabelece o ambiente cultural e faz in-
vestidas nas condições que possibilita-
ram a permanência por mais de seis
décadas de uma tal força cênica.

Sérgio Viotti, no entanto, contorna
qualquer insinuação de polêmica. São
raras, mas precisas, as observações do

autor que retocam a imagem (bem
construída e bastante sensível na "re-

produção" da figura real), desviando-
se de pontos críticos, sem contudo ne-
gá-los, não interrompendo o fluxo da
emoção, a sua própria e da biografa-
da, expressa nos capítulos em que
Dulcina é entrevistada em vários en-
contros em seu apartamento da Super-
quadra Sul 111, em Brasília. Dessas
premissas emerge um retrato afetivo-
histórico que revela, e este é o maior
mérito de Dulcina e o teatro de seu
tempo, a dimensão e a construção de
sua acuidade artística.

Dulcina e o teatro de seu tempo
complementa a biografia lançada há
13 anos (Dulcina - Primeiros tempos
1908-1937), dando seqüência crono-
lógica neste volume, estendendo-se
até a sua morte, em 1996, incorporan-
do a primeira parte que já havia sido
publicada. A trajetória de Dulcina de
Moraes se confunde com a evolução
do teatro brasileiro no século 20, já
que a atriz, filha de atores - seus pais
Conchita e Átila de Moraes fizeram
parte da companhia de Leopoldo
Fróes -, iniciou a carreira aos 17
anos, no mesmo elenco de que partici-

pavam seus pais. Aos anos formati-
vos, seguiu-se uma sucessão de espe-
táculos em que Dulcina vai firmando
o seu estilo bastante peculiar de inter-
pretação: atriz intensa, em que o his-
trionismo se concentrava em expressi-
va máscara facial e na exuberância no
uso das mãos.

Extravagante, com inflexão vocal
marcante, Dulcina tinha presença de
estrela numa época em que o teatro
era mantido por companhias de pri-
meiros atores (Jaime Costa, Procópio
Ferreira), em que não havia folga se-
manai para os elencos e que a média
de permanência de um espetáculo em
cartaz era de menos de um mês. Dul-
cina, ao lado do marido e também só-
cio na companhia, o ator Odilon Aze-
vedo, foi responsável pelo estabeleci-
mento da segunda-feira como folga
semanal, pela abolição progressiva da
presença do ponto e na redução do
número de sessões por semana (até
então, três diárias).

O repertório da companhia Dulci-
na-Odilon tinha uma forte inclinação
para os boulevards franceses, comé-
dias inglesas e tentativas explorató-
rias de uma dramaturgia de sotaque

brasileiro. Acusada de se fixar no gê-
nero aligeirado, Dulcina fez investi-
das mais ambiciosas em autores como
Bernard Shaw e Federico Garcia Lor-
ca, mas prevaleceram dramaturgos
como Somerset Maugham (adaptação
de Chuva) e Noel Coward. A biogra-
fia destaca ainda o papel de ensaiado-
ra, inicialmente, e de diretora, em se-
guida, que dividiu com a função de
atriz ao longo da maior parte da sua
vida profissional. O fato de se autodi-
rigir, pergunta-se, poderia ter permiti-
do que Dulcina desenvolvesse mais as
possibilidades da intérprete?

A afinidade de Sérgio Viotti com
Dulcina tornou possível transmitir
ainda muito do entusiasmo da atriz na
criação da Fundação Brasileira de
Teatro, tanto na sua fase inicial no Rio
até a transferência e fixação em Brasí-
lia. A obsessão de criar uma escola de
formação para profissionais de teatro,
mostra bastante do seu temperamento
e revela muita da obstinação de al-
guém que, aparentemente, não possuía
qualquer sentido prático para as exi-
gências da vida fora de cena.

Macksen Luiz é critico de teatro do JB
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No proximo sabado, 26 de maio,

o Caderno Ideias do Jornal do Brasil

estara publicando edi9ao dedicada a

X Bienal International do Livro do Rio de Janeiro.

Aproveite a ocasiao para veicular seu produto

junto a um publico inteligente e bem informado.

Ligue e anuncie!

Tel.: 574-434314898 / 4641 14561 144991487714379

Fax: 574-44331440814571

Reservas ate 21/05 e material ate 23/05,

para a edi<?ao de 26/05.

Andr6 Arruda^^^^^^^H

Do tropicalismo da Navilouca aos premios por Algaravia, Waly vein experimentando tudo I
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Marcas salomônicas do 
poeta

O irreverente Waly Salomão reúne seus melhores trabalhos em livro que reproduz seu jeito inquieto
-24/06/1996

O MEU DO MELHOR
Waly Salomão
Rocco, 180 páginas
Preço nâo dotinido

EUCANAA FERRAZ

O mel do melhor, de Waly
Salomão, reúne poemas e prosa
editados em livros e revistas.
Em breve nota introdutória, o
autor autodenomina-se "réu

confesso", ao assumir seus
"parcialismos, arbitrariedades e
paradigmas idiossincráticos" na
seleção dos textos. Assim, ao
invés de discutir critérios, o ar-
ranjo ou a eficácia das escolhas
da "abelha", 

provemos imedia-
tamente do mel.

Na antologia, está presente
o experimentalismo do primei-
ro livro de Waly, Me segura
qu 

'eu vou dar um troço (1971).
Sua prosa é vazada numa lin-
guagern em consonância com a
irreverência e a rebeldia das ar-
tes de vanguarda de então. Cul-
tura de massas e contracultura
cruzam-se em arranjos sintáti-
cos fragmentários, excessivos,
repetitivos, marcados pela as-
sociação de idéias e palavras,
motivada tanto pelo significado
quanto pela sonoridade. O rit-
mo é intenso, nervoso. Mes-
clam-se os discursos político,
filosófico, místico-religioso, a
radicalidade estética e o regis-
tro prosaico, chulo.

A certa altura, lemos: "Sou

um camaleão". E assim são os
textos: camaleônicos. As frases
mimetizam-se incessantemente,
numa flagrante anarquia que as-
simila oswaldianamente a "con-

tribuição milionária de todos os
erros". Os textos incorporam o
erro, o desvio, a hesitação: "ca-

da hora tiro um som diferente;
espécie de Himalaia Supremo
da Cultura Humana: um Corpus
Júris Civili qualquer. Vale a pe-
na comparar tal passagem com
os últimos versos de "Carta
aberta a John Ashbery": "(-) um
deus irrompe afinal para resga-
tar o/ humano/ fardo.// Corri-
gindò: o humano fado".

Em Algaravias (1996), o
poeta não evitará a retificação e,
sobretudo, o erro e a correção já
não se limitam a uma irônica
brincadeira com a normativida-
de ortográfica ou gramatical,

convertendo-se, ao contrário,
num jogo muito mais expresssi-
vo, numa ampla articulação de
sentidos. Recurso semelhante
ocorrera em "Fábrica do poe-
ma" (também de Algaravias),
onde a rasura simbólica do ter-
mo "racalcado" ("expressão/
por demais definida") amplia
pelo vazio o campo de significa-
ção das imagens.

Da lendária revista tropica-
lista Navilouca, um texto em
prosa poética delirante - "Na

esfera da produção de si-mes-
mo" - revela o máximo desdo-
bramento do sujeito, lembrando
mesmo a dissolução da identi-
dadé tão marcante em Fernando
Pessoa ele-mesmo e em Álvaro
de Campos: "Tenho fome de me
tornar em tudo que não sou te-
nho fome de fiction ficciones
fictionários tenho fome das fric-
ções de ser contra ser tudo que
não sou ser de encontro a outro
ser tenho fome do abraço de me
tornar o outro em tudo que não
sou me tornar o outro em tudo
me tornar o outro a outra doutro
doutra em tudo em tudo que não
sou me tornar o outro (-)."

Tal produção de si-mesmo
confunde-se, na verdade, com a
desconstrução do sujeito, leva-
da a cabo por um maquinismo
ininterrupto, irrefreável. Na
máquina do texto, o ritmo da
fabricação das muitas identida-
des reflete-se, conseqüente-
mente, na composição dos ver-
sos, que poderia ser assim defi-
nida: "todas as coisas/ perdem
as vírgulas que as separam/ ex-
plode-implode um vagão lota-
do de conectivos".

Gigolô de bibelôs (1983) está
pouco representado. O livro,
composto por letras de música,
alguma prosa e poemas, revela já
em seu princípio organizativo a
fluidez de fronteiras entre gêne-
ros que preside a fatura dos tex-
tos. Perdeu-se, na rala incorpora-
ção a O mel do melhor, esta di-
mensão. Além disso, valeria a pe-
na trazer ao leitor a continuidade
dos aspectos mais marcantes do
livro anterior acrescidos de uma
incorporação bastante pessoal
dos princípios da poesia concre-
ta, marcante na exploração do as-
pecto gráfico-visual e das possi-
bilidades sonoras da escrita.

Do tropicalismo da Navilouca aos prêmios por Algaravia, Waly vem experimentando tudo

Do livro seguinte, Armarin-
lio de miudezas (1993) há tam-
bém muito pouco, pendendo-se,
assim, a oportunidade de mos-
trar o poeta exercitando-se nu-
ma série de breves apreciações
críticas, livres e líricas da cul-
tura brasileira, avaliada do pon-
to de vista de uma arte e de uma
vivência que chamaríamos de
experimentais.

As lacunas anteriores justifi-
cam-se, no entanto, pela maior
presença dos poemas - seis ao
todo - de Algaravias, 1996
(Prêmio Jabuti de Poesia e Prê-
mio Alphonsus de Guimarães
da Fundação Biblioteca Nacio-
nal), sem dúvida, o ponto de
maior equilíbrio da criação de
Waly. Os poemas exibem sua li-
berdade sem alardes. Já não há
o apelo aos recursos gráficos,
nem a intensidade e a velocida-

de da máquina camaleônica ab-
dica da sintaxe na elocução,
agora mais nítida e concentrada
em si mesma. Encontraremos,
ainda, versos como "Todas as
coisas íntegras dilaceram-se/ ou
são dilaceradas."

A constante fragmentação
das coisas, do sujeito e da pró-
pria linguagem, depara-se, po-
rém, com uma poética cuja força
algo centrípeta mantém unidos
os estilhaços que recolhe. "Do-

mingo de Ramos", "Poema 
jet-

lagged" e "Fábrica do poema"
são exemplos do melhor Waly.

Os poemas de Lábia (1998) e
Tarifa de embarque (2000) con-
firmam o maquinismo, a viagem
e a metamorfose como marcas
salomônicas. A notação frenéti-
ca, veloz; os versos alternada-
mente estilhaçados e cerrados,
mas sempre tortuosos, agitados,

sustentam uma poética definiti-
vãmente barroca em seus vol-
teios, volutas e sensualidade.
Uma poética violenta, que, anti-
bandeirianamente, "faz versos
como quem morde." O sujeito
poético entrega-se à ilogicidade
e ao irracional tanto quanto ao
mais preciso projeto. Perfeito e
falho, forte e frágil, ele se defi-
ne: "não sou uno, monolítico,
inteiriço." íntimo dos parango-
lés de Hélio Oiticica, da alegria
solar tropicalista, Waly supera a
possível dor da fragmentação e
qualquer nostalgia da unidade,
entregando-se à potência senso-
rial da poesia: 

"Gozar, 
gozar e

gozar/ a exuberância órfica das
coisas." E o melhor do mel.

Eucanaã Ferraz é professor de Lilera-
tura Brasileira da UFRJ e autor de

Martelo (7Letras)

Exposição de

Cervantes tem

edições raras

Enquanto representantes da
produção literária contemporânea
da Espanha desembarcam no Bra-
sil para a Bienal do Livro, a Fun-
dação Biblioteca Nacional faz re-
nascer o mais célebre autor espa-
nhol de todos os tempos e sua
obra-prima. Sob curadoria do edi-
tor da Topbooks, José Mario Pe-
reira, a exposição Cervantes &
Dom Quixote vai mostrar ao pú-
blico, a partir de segunda-feira,
um vasto material extraído do
acervo da instituição.

A mostra começa com um ro-
teiro biográfico de Miguel de
Cervantes, relacionando sua pro-
dução com os acontecimentos re-
levantes na Espanha de quatro sé-
culos atrás. Em seguida, o leitor
pode entrar em contato com algu-
mas das mais belas edições de
Dom Quixote já criadas. O acervo
da Biblioteca Nacional ganhou
novo fôlego em janeiro de 1992,
quando recebeu da família do mé-
dico e bibliófilo Genival Londres
sua rica coleção, reunida ao longo
de toda a sua vida.

De edições famosas a rarida-
des, a mostra traz de tudo um pou-
co para saciar os mais exigentes
admiradores. As famosas ilustra-
ções feitas por Gustave Doré para
a editora francesa L. Hachette ce-
dem espaço a outras menos conhe-
cidas, como as de José Jimenez
Aranda. Também estão presentes,
em bom estado de conservação, as
memoráveis edições barcelonesas
de 1879 - com desenhos originais
de Apeles Mestres gravados por
Francisco Fuste - e de 1880, ilus-
trada por Dom Ricardo Balaca e
outros artistas. O francês Henri
Morin, com suas imagens colori-
das, e o inglês Tony Johannot são
outros ilustradores que têm seus
trabalhos expostos.

Mas não foi só pelo traço dos
estrangeiros que Dom Quixote ga-
nhou vida. Vários artistas nacio-
nais também retrataram o persona-
gem. Algumas das revistas ilustra-
das de maior circulação no país,
mantidas por Ângelo Agostini e
Bastos Tigre nos séculos 19 e 20,
já mostravam o cavaleiro de Cer-
vantes ao público brasileiro.

Além de despertar o interesse
dos admiradores do escritor espa-
nhol, a expectativa dos organiza-
dores é atrair até mesmo quem
nunca abriu um livro do autor. E,
quem sabe, fazer com que ele ga-
nhe novos leitores.

LUIZ ANTÔNIO AGUIAR
Escritor
¦ Leio Os templários, de Piers Paul
Read (Imago). Sou completamente
fascinado por essa ordem, sempre que
encontro alguma coisa sobre o assun-
to compro para ler. Além disso, por
saudade, estou relendo O homem que
calculava, do Malba Tahan (Record).
É maravilhoso perceber que ele não
está apenas ensinando matemática.
Mais que isso, está ensinando a pai-
xão pela matemática. É bonito ver
que não se trata de um livro didático,
e sim de um livro muito apaixonado.

TIT0MADI
Compositor
¦ Estou lendo o livro As mentiras que
os homens contam. Trata-se de mais
uma obra-prima da crônica de Luis
Fernando Veríssimo, lançada pela
editora Objetiva, na coleção que vai
reeditar toda a obra do escritor gaú-
cho. Pessoalmente, eu me identifico
muito com o Veríssimo porque, além
de ser um grande cronista, é também
músico. E, na hora de escrever, sabe
utilizar como ninguém a palavra e to-
das as variações de seus significados.
Recomendo e assino em baixo.

agora pude me debruçar sobre
é carioca, de Ruy Castro (Com-

panhia das Letras), que retrata de
maneira muito adequada o universo
de Ipanema dos anos 70. Na área de
contos, estou lendo Um médico ru-
ral, de Kafka, da mesma editora. Ele
mostra ser um contista de primeira
linha, com seus escritos em forma de
pequenas e eficientes narrativas. Va-
le destacar ainda a ótima tradução de
Modesto Carone.
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Jacques Le Goff reconstitui a vida de São Francisco de Assis, mostrando por que sua mensagem continua tão atual
São Francisco de Assis, do Poty

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Jacques Le Goll
Tradução Marcos de Castro
Flocord, 304 páginas
R$ 28

PAULO ROBERTO DE ARAÚJO

Para os historiadores, Jacques Le
Goff dispensa apresentações. Her-
deiro de uma das mais ricas tradi-
ções historiográficas do século 20, a
escola dos Animlles, Le Goff é um
historiador que se distingue antes de
tudo por sua curiosidade intelectual
e enorme erudição. Essas caracterís-
ticas resultaram em uma extensa
obra e reconhecimento internado-
nal. Poucas foram as questões que
escaparam à sua investigação rigo-
rosa. Para citar apenas alguns exem-
pios, Le Goff analisou as relações
entre a prática da usura e a emergên-
cia da economia mercantil na Euro-
pa (em A Bolsa ou a vida e Mer-
autores e banqueiros da Idade Mé-
dia) e o surgimento das universida-
des e dos intelectuais (Os intelec-
tuais na Idade Média).

Agora o público brasileiro terá a
oportunidade de conhecer mais um
trabalho deste prolífico historiador.
Em São Francisco de Assis, Le Goff
dedica-se a estudar a vida e a obra de
uma personagem que sempre des-
peitou enorme interesse para o pró-
prio autor. O fascínio de Le Goff pe-
la vida deste santo resulta antes de
tudo pelo fato dele ser tão represen-
tativo das contradições de sua época.

Nascido no final do século 12
(1181 ou 1182), Francisco de Assis
foi testemunha de inúmeras trans-
formações que marcaram a Idade
Média. O crescimento demográfico
e a economia ganhavam novo im-
pulso na Itália e em toda a Europa.
Novas técnicas agrícolas dinamiza-
vam a produção em um mundo on-
de a terra continuava a ser o centro
de tudo. As cidades cresciam em ta-
manho, poder político e econômico,
a atividade comercial desenvolvia-
se rapidamente, surgiam novos es-
paços de produção de conhecimen-
to, as universidades.

Diante destas transformações
que fez a Igreja? A reforma implan-
tada por Gregório VII - e por isso
chamada reforma gregoriana - foi a
de mais longo alcance. Por meio de-
la a Santa Sé buscou desvincular-se
da influência do poder imperial,
proibiu o casamento e o concubina-
to entre os clérigos, separando defi-
nitivamente estes últimos dos leigos
por meio da fronteira da sexualida-
de. A reforma gregoriana também
abriu espaço para a fundação de no-
vas ordens religiosas e a institucio-
nalização do direito canônico, uma
das bases (a outra seria a escolásti-
ca) sobre as quais a Igreja iria pen-
sar as novas situações da sociedade.

Partindo do contexto exposto
no primeiro capítulo, Le Goff nos
leva a procurar 

"o verdadeiro São
Francisco". Essa imagem emerge
da crítica que faz o autor aos mui-
tos escritos deixados pelo santo ou
atribuídos a ele. Destas obras sur-
ge a figura de um São Francisco
cuja santidade não se baseia ape-
nas nos milagres - embora eles te-
nham sido numerosos - ou na vir-
tude, mas sobretudo em uma vida
exemplar, num etlios.

Sua conversão não se deu de
pronto, mas aos poucos, como re-
sultado de uma série de eventos: a
doença que seria sua companheira
até o fim da vida, a renúncia ao di-
nheiro e ao fausto. Rompido com a
vida mundana, seus primeiros pas-
sos ainda eram hesitantes, revela-
dores de uma dificuldade em en-
contrar o ponto certo entre sua an-
tiga vida e a nova.

É difícil ler a biografia escrita
por Le Goff e não reconhecer na
mensagem de São Francisco uma
notável atualidade. Ele denunciou
os abusos do poder econômico e
político, o escândalo da exclusão
social, a unidade essencial entre o
homem e a Natureza e acreditava
piamente na não-violência como
instrumento político. Para o santo
da pequena cidade de Assis, a "sal-

vação" seria antes de tudo a adoção
de uma ética e de uma atitude firme
ante às injustiças. A atualidade des-
ta mensagem é que ninguém se sal-
va sozinho.

Paulo Roberto de Araújo é historiador

ENTREVISTA/ JACQUES LE GOFF

CRISTIANE COSTA

Além de estudar a vida de São
Francisco, o senhor fez uma "bio-

grafia" desconstruindo tudo o que
se sabia sobre São Luís, a ponto
de questionar sua existência. Por
que voltar à hagiografia nos dias
de hoje?

Nem meu São Luís, nem meu
São Francisco de Assis são, na
verdade, biografias. São Luís é a
tentativa de contar, mostrar e ex-
plicar tudo que podemos saber
sobre um personagem enquanto
indivíduo. É um ensaio sobre o
indivíduo no século 13. São Fran-
cisco de Assis é uma coletânea de
artigos escritos ao longo de 30
anos sobre São Francisco e o nas-
cimento da ordem e do movimen-
to dos franciscanos.

Por que São Francisco étãopo-
pular?

Sua história inclui muitas cenas
espetaculares (sua conversão, sua
relação com sua família, seu con-
fronto com o papado, seus estig-
mas). Desde o dia seguinte ao da
sua morte, ele foi objeto de uma
iconografia abundante e de nume-
rosos textos. Sua ordem desenvol-
veu uma propaganda intensa em
torno da sua pessoa. Além disso,
ele é um personagem carismático
e ainda enigmático.

Até onde está correta a imagem
que temos de São Francisco como
ecologista, pacifista, feminista e
antkonsumista, um santo meio
hippie meio comunista?

Sim, acredito que podemos usar
esses termos. São Francisco foi um
líder espiritual, não intelectual, ve-
nerado por ricos e pobres, homens e
mulheres. Mas não devemos esque-
cer que seu modelo era Cristo.

Por que o senhor diz que foi um
reacionário?

Porque ele pregava e dizia que era
preciso reagir contra aquilo que ele
considerava como o mal, o poder, o
orgulho, a riqueza. Ele foi então rea-
cionário num sentido positivo.

Qual sua importância para a
história da Igreja e da Idade Mé-
dia? A rigor São Francisco não
poderia ser considerado um here-
ge em sua opção radical pela po-
breza no seio de uma igreja mar-
cada pela opulência e pelo poder?

O Cristianismo sempre conheceu
contestatários que chamaram a Igre-
ja a se reformar, permitindo sobretu-
do que preservasse sua imagem e
lhe oferecendo álibis para seus de-
feitos e seus vícios. Mas, apesar de
sua oposição a certos aspectos im-
portantes da atitude da Igreja, ele
manteve fidelidade ao papado.

O que explica sua opção pela
pobreza?

Primeiro, o modelo de Cristo. Je-
sus é o pobre por excelência. Fran-
cisco partilha do impulso de muitos
homens e mulheres da sua época.
Em seguida, a evolução econômica
e social do seu tempo multiplica os
pobres. Ele é sensível à pobreza que
ele tem sob os seus olhos: nas cida-
des, no campo, nas estradas.

O senhor passa muito rápido
em seu livro pela conversão de
Santa Clara. Qual a natureza da
relação entre ela e São Francisco?
Trata-se de uma apropriação reli-
giosa do mito do amor cortês?

A conversão de Santa Clara sa-
tisfaz em São Francisco sua con-
vicção de que é essa pobre hu-
manidade que deve ser salva em
conjunto, homens e mulheres.
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Por outro lado esta conversão
permite que ele reencontre e re-
nove uma tradição monástica:
dobrar as ordens masculinas em
outras femininas. As relações en-
tre São Francisco e Santa Clara
nada têm em comum com o amor
cortês. A "Dama" no sentido
compreendido por São Francisco
não é uma mulher humana, é a
"Dama Pobreza", para ele tão
passível de ser amada como uma
mulher individual.

O estigma teria sido verdadeiro
ou uma invenção?

Esta pergunta não faz mais senti-
do para um historiador. O proble-
ma é: o estigmatizado acreditava
nisso? Evidentemente sim. Houve
um grande debate no século 13 so-
bre a realidade dos estigmas de
São Francisco, mas a possibilidade
do milagre não está em questão. O
que é constatado por alguns é au-
dácia de Francisco, que se põe as-
sim ao nível do Cristo.

Não há milagres demais em sua
vida?
-As pessoas acreditaram nestes mi-
lagres e essa crença é uma realidade
histórica. O número desses milagres
mostra o "sucesso" de São Francis-
co e de sua imitação de Cristo. En-
quanto historiador essa é a minha
posição, conforme o exercício da
minha profissão. Como homem,
não acredito em milagres, nem no
passado, nem no presente.

O que levou um medievalista
como o senhor a se interessar
tanto pela figura de São Francis-
co, a ponto de dizer que foi um
dos personagens mais interes-
santes do seu tempo?

O personagem é fascinante e ele
permite compreender em profundi-
dade e de modo dinâmico um dos
momentos mais importantes da
história medieval, a passagem do
século 12 ao 13, o desenvolvimen-
to da economia monetária, a afir-
mação de uma nova sociedade ur-
bana, o advento dos novos ricos,
mas também o dos novos pobres, o
fortalecimento do papado, o nasci-
mento das universidades e de um
novo tipo de intelectual. Ele mes-
mo é dividido entre a abertura em
relação ao presente e ao futuro, e a
defesa de valores como a humilda-
de e a pobreza acarretadas pela re-
cusa do dinheiro.

Qual a diferença entre São Luís
e São Francisco?

Os seus status eram muito dife-
rentes, quase opostos. São Luís é
um rei e sua santidade é a aquela
que convém a um rei. São Francis-
co é um laico piedoso, filho de bur-
gueses. Mas as idéias de São Fran-
cisco (humildade, caridade, alegria
de viver, e mesmo a pobreza) exer-
ceram influência sobre São Luís.
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Apesar do perfil familiar que caracteriza todo station, o recém-lançado

156 Sportwagon honra a tradição de design apurado e forte desempenho

Nova variação do estilo Alfa

ANDERSON VIEIRA

Os italianos costumam dizer que quem
compra um Alfa Romeo põe um sonho na ga-
ragem. Amparada por esta máxima, a marca
aumenta, no Brasil, a bem-sucedida família
156, cujo primeiro integrante foi lançado na
Europa em 1997. A linha ganha o reforço da
versão station, que reza a cartilha de excelên-
cia estética da Alfa.

0 modelo também honra a tradição es-
portiva, combinando perfil agressivo de cu-
pê e conforto de sedã. O resultado é um
sportwagon carregado de estilo e persanali-
dade, com cacife para agradar aos fiéis ad-
miradores da marca e para fazer alguma gra-
ça no mercado brasileiro (apesar dos saltos
da moeda americana, o preço de US$ 34,9
mu não chega a ser exorbitante para um au-
tomóvel da categoria).

Sobra estilo no 156 Sportwagon, que co-
meçou a ser importado esta semana ao Brasil.
A frente é idêntica à do irmão mais velho, o
sedã 156, que traz em sua grade frontal o in-
confundível cuore (emblema em forma de co-
ração típico da marca), de onde partem deta-

lhes interessantes, como os dois acentuados
vincos em forma de V que destacam o capô.

0 design apurado se estende à traseira,
que exibe um característico conjunto óptico
vermelho, pequenos refletores embutidos no
pára-choques e o símbolo da marca: o símbo-
lo da cidade de Milão, com a serpente bíbli-
ca do brasão da família Visconti, bem ao cen-
tro da tampa do porta-malas - que, por sinal,
nem de longe lembra o de uma station. Com
capacidade para 360 litros, o compartimento
para cargas é equivalente, por exemplo, ao de
modelos de porte médio, como Astra ou Golf

Interior - As fluidas linhas externas res-
piram ousadia, porém o interior não deixa
por menos. Ao se posicionar ao volante, o
motorista não deve se assustar se, por acaso,
sentir um certo déjà vu. Afinal, o interior do
156 Sportwagon é fiel ao estilo da marca,
unindo doses de elegância a toques retrô.

Os instrumentos do painel (velocímetro,
conta-giros, marcador de combustível, tem-
peratura e relógio) são dispostos separada-
mente, voltados para o lado do motorista.
Uma receita coerente com a lógica dos fiéis
apaixonados pela marca, acostumados a di-

zer que o motor de um Alfa não fala com
qualquer um.

O propulsor do 156 Sportwagon, aliás, faz
bem o dever de casa, embora não chegue a
ser brilhante. A exemplo de outros motores
Alfa, vem com o interessante sistema min
spark (duas velas por cilindro), que otimiza a
queima de combustível.

O lançamento está sendo vendido com
uma única opção de motor: 2.0 litros de 153
cavalos de potência máxima, o suficiente pa-
ra fazer o carro acelerar de 0 a 100 km/h em
aproximadamente nove segundos e beirar os
210 km/h de velocidade final. O carro apre-
senta, assim, um comportamento agressivo,
atípico para uma perua familiar.

A boa dirigibilidade do modelo é favoreci-
da ainda pelo equilíbrio da suspensão, adequa-
damente recalibrada por técnicos brasileiros. O
desempenho é facilitado também pela eficiên-
cia dos freios - a disco nas quatro rodas, com
sistemas ABS (antitravamento de rodas) e
EBD (distribuidor eletrônico de frenagem).

Continua na página 3

Fotos de Samuel Martins
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Populares de

visual antigo

em confronto
"Disponho de pouco mais de R$ 15

mil e pretendo comprar um carro zero.
Só que ainda em estou na dúvida entre
o Palio Young e o Gol Special. Pôr isso,
gostaria de obter mais informações so-
bre estes dois modelos, como detalhes
do motor, nível de equipamentos de ca-
da um, além de índice de consumo e

preços". Geraldo Magela. C. Tavares.
Via e-mail, Rio de Janeiro.

Ao lado de Mille Smart e Chevrolet
Celta, Palio Young e Gol Special são os car-
ros mais baratos do país. Ambos são rema-
nescentes das antigas linhas Gol e Palio (fo-
tos), ficando de fora das últimas atualiza-
ções feitas por Volks e Fiat.

O Palio Young custa cerca de RS 13,9
mil (versão três portas) e o Gol, RS 14,2
mil. Os dois contam com poucos itens de
série, mas o compacto da marca italiana
apresenta maior quantidade de equipa-
mentos opcionais. Estão disponíveis, pa-
ra o modelo, direção hidráulica, travas e
vidros elétricos, freios ABS e ar-condi-
cionado. Equipamentos que não contam
no catálogo de opcionais do VW Gol.

Em contrapartida, quando se trata de
consumo e aceleração, o carro da Volkswa-
gen dá o troco. O veículo faz média de
12km/l na cidade e acelera de O a 100 km/h
em pouco mais de 17 segundos. O nível de
consumo do Palio é de 10 km/l e o veículo
leva 20 segundos para chegar aos 100 km/h.

Ambos são equipados com motor 1.0
de oito válvulas. O propulsor da Fiat é
da antiga família Fiasa, que rende 59 cv
de potência. Sob o capô do Gol, encon-
tra-se, instalado longitudinalmente, o
motor AP de 59 cv de potência.

Fotos do divulgação
A*—

Cansulliírin Mecânic a é um espaço criado pelo caderno Carro e Moto para melhor atender ao leitor. Você podi

Estofados de

couro exigem

atenção especial

"Comprei, recentemente, um
Peugeot 306 topo de linha, ^qui-
pado com bancos de couro. /\pa-
rentemente, os estofados estão
em bom estado de conservação, à
exceção de alguns pontos de ra-
chaduras no assento do motoris-
ta. Qual é a real vantagem ae um
estofado de couro? Gostaria de
saber também se este tipo de ma-
terial requer algum cuidado es-
pecial em sua conservação e o
que devo fazer para evitar o res-
secamento do mesmo". Paulo Cé-
sar B. Magalhães. Petrópolis, Rio
de Janeiro. )n

O couro proporciona ao automó-
vel um aspecto de sofisticação,, tan-
to que ainda é mais presente nas
versões topos de linha. A aparência
requintada, no entanto, tem seu pre-
ço, já que o material exige cuida-
dos especias na conservação. Para
que os bancos durem por um longo
período, recomenda-se uma lava-
gem a cada seis meses, utilizando-
se um pano levemente úmido,,,em-
bebido no detergente neutro.

Há lava-jatos e lojas espeqali-
zadas na lavagem de estofadas e
revestimentos automotivos, que
além de produtos específicos, tam-
bém aplicam hidratantes parp o
couro. Estas substâncias evitam o
ressecamento do material, que,
com o passar do tempo, causa.ia-
chaduras. (Môriica Sifuentes, t da
Quqiicoum especializado ,em

Os modelos Special (no alto) e Young apresentam as linhas antigas do Gol e do Palio, respectivamente limpeza d estofados)

le enviar suas dúvidas e/ou sugestões por carta (JORNAI. DO BRASIL Editaria Carro e Moto, Avenida gral 500.6° andar, CliP 20949-900), fax (021-574-4428) ou e-mail (cam^niot»(sjlu'om,hri.
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do motorista

Taxas de juros 
BANCO FIAT
Unha 2001:
Leasing: planos de 24 e36 meses .TaxamensalI de 1,95% ao mês
CDC: planos de 3, 6, 9,12,15,18,20,24,30,36 e 48 meses.
Taxa mensal de 1,81% ao mès
Taxa anual de 24,01%
CDC:
Ex: Palio EX modelo básico RS 15.815
Entrada de 20% (RS 3.163) + 24 de R$ 662
Entrada de 20% (RS 3,163)+ 36 de RS 491

BANCO VOLKS
Linha 2001
Leasing: planos de 24 e 36 meses. Taxa mensal de .2,05% ao mte.
CDC: planos de 3, 6,9,12,15,18,20,24,30,36 e 48 meses.
Taxa mensal de 2,05%
Taxa anual de 27,06
CDC:
Ex: Gol Mi modelo básico RS 15.500
Entrada de 20% (RS 3,100) + 24 de RS 662
Entrada de 20% (RS 3.ÍÒÒ)+ 36 de RS 531

BANCO FORD
Unha 2001
Leasing: planos com entrada a partir de 20% em 24 e 36 meses.
Taxas de 1.85% para planos de 24 meaMffi» meses
CDC: pianos com entrada mínima de 20% em 6,1218,24 e 36 meses.
Taxa promocional de 1,85% para planos de 18,24 e 36 meses,
Taxa anuai ide 22,2% 
CDC:
Ex: Resta 1.0 modelo básico: R$ 15.700
Entrada de 20% (RS 3.140) + 24 de RS 668
Entrada 20% (2.780j 0 Ó j + 36 de R$ 493

BANCO GM
Unha 2001
Leasing: planos de 24 e 36 meses
CbcV píános de 3 a 36 meses com taxa promocional de 1,99% ao mês
Táxá áriüár de 26;67%
CDC:
Ex: Corsa Wind modelo básico: R$15.408,00
Entrada de 20% (RS 3.081,00) + 24 de RS 714,00
Valorfinanciado; .f$^2.326t0Ó
Leasing:
Ex: Corsa Wind modelo básico: RS 15.408,00
Entrada de 20% (R$ 3.081 i00) + 24 de RS 706,00

Borracheiro 24 horas 

CJL Borracheiros Olaria  280-8249
Noitee Dia Capacabana 541-7996
Maxwell Tijuca 288-3654

Reboque 24 horas 

Pinheiro Reboques Bonsucesso 564-4792
America Auto Socorro Tijuca 204-2675
Barra towing ZZZIjacarepagudi 441-4305
Agil Paradeia Auto Socorro Centra 9989-9278

Chaveiro 24 horas 

Paradeia Centra 253-4631
Alfabeto da Barra Barra 325-8141
A Chavecadura Tijuca 284-7040 '

kasaeAuto Duque de Caxias 652-1125

Pedagio

Rio-Sap Paulo RS 4,20 4 postos em cada sentido
Rio-Juiz de Fora RS 3,70 3 postos emcada sentido
Rio-Teresiipoiis RS 4,00 Cobradp nos dote sentidos.
UnliaAmareia RS 2,00 Cobrado nos dois sentidos.
Pontei Rio-Niter6i RS 1,70 Cobrado no sentido Niterii.
Via Lagos RS 4,30 De 12h de se^unda at612hde sexja*

RS 6,60 De 12h de sexta at6 i 2h de segunda*
* Cobrado nos dois sentidos

—

Vistoria 2001 

Final Pitado01/02 a 30/0607/02 a 30/0613/02 a 31/0721/02 a 31/07Ò7/03 a 3Í/08i 3/03 a 31 /O 821/03 a 29/0904/04 a 30/09ii/04 a 30/Í Í18/04 a 30/11

A vistoria só pode ser feita se não constarem débitos de multas para
o veiculo. Quem optou pelo parcelamento do imposto deverá quitar a
última parcela. Disque vistoria: 460-4040

L

Prazos do IPVA 2001

Final placa Integral Final piaca Integral01/2 13/3
07/2 21/3

13/2  04/421/2 11/4
07/3  18/4

Atendimento ao consumidor

Alfa Romeo 0800 991 000 Kia Motors 0800 169 169
Audi 0800 149149 Land Rover 0800122 733
BMW 0800 553 578'" Mercedes-Benz'".0800 _1 i_4 044
Citroen 0800 118 088 Mitsubishi 0800 i 12 232
Dodge 0800 172 321 Peugeot IDM?!?*!.!...
Fiat 0800 991 000 Renault 0800 131 533
Ford 0800 903 673 Seat 0800 551 026
Generai Motors' 0800 194200 Suzuki''"
Honda 0800 171 213 Toyoia (llL4.3.?^.2.8.0....
Hyundai 0800 559 545 Volkswagen 0800 195 775
jaguar 0800 132 013

Telefones uteis

Cet-Rio 252-4067 Vla-lagos (24) 665-6565
Detran (vistoria) 460-4040 Ponte SA (21) 620-9333

- (habilita^ao) 460-4041 CRT .(2.1). 678-0001

(atendimento) 466-4042 Lamsa 9®^...?..
Concer 0800239 587 'No'vaDutra 0800 173 536

Montadoras na internet

Audi www.audpomfbr
BMW b m w! com. br
Citfo6n www! citroen.com.br
Chrysler wim'chi^'Fiat wwwMcoiii.6ri

Ford
Generai Motors www.cheyroiet.com.br
Honda yi^JHoniia.coiw.fir
Mercedes-Benz www.rnercedes-benz.corn.br'Mitsubishi \^.mitsubishixom.br

Pe'ugeot vww.peugeot.com.br
Renault y^ienaui^ 
Toyota www.tbybta.com.br
Volkswagen vblkswag e n. . br
Voivii www.voivo.com.br

De olho no Código de Trânsito

INFRAÇÕES MAIS FREQÜENTES P.Ç.IÍIM*?.

GRAVÍSSIMAS 7.Pon!os
Avançar sinal vermelho
Excesso de velocidade (20% acima da máxima)
Fazer retorno em local proibido
Conduzir moto sem uso de capacete
Diririgr sob influência de álcool
GRAVES: 5 pontos
Éxce^ de velocidade (até i 6% acima da máxima) \w
Deixar (condutor ou passageiro) de usar cinto de wgurança ; 
Estacionar em fila dupla.
MÉDIAS;" 1 pontos .J
Estacionar o veícuio em esquinas '...
Últrapassar pela[direita ,.T
Parar por falta de combustível
Atirar lixo para fora do veículo a
LEVES: ? pontos { ,
Conduzir veícuio sem documento de porte obrigatório i
Buzinar em iocais e horários proibidos
Parar sobre o passeio ou faixa de pedestre

Agendamento para vistoria 2001

Final Período '"i 31/01 a 23/06
06/02 a 23/06 ZZZZ..."3 12/02 a 24/07"4  20/02 a 24/07 •"5 06/03 a 24/08"6 12/0 3 a 24/Ó "7 20/03 a 2^09 

' 
"3 03/04 a 22/09 

" ' 
"9 1Õ/Õ 4 a 2 3/11"0 17/04 a 23/1 

Válido para o Rio de Janeiro e região Metropolitana. Os veículos do interior não
precisam agendar o licenciamento anual, basta levar o veículo diretamente a
um posto de vistoria, ao Serviço auxiliar de Trânsito (SAT) ou à Ciretran local.

Pedagio 

Rio-Sao Paulo RS 4,20 4 postos em cada sentido
Rio-Juiz de Fora RS 3,70 3 postos em cada sentido
Rio-Teresiipoiis RS 4,00 Cobradp nos dote sentidos.
UnliaAmareia RS 2,00 Cobradonosdoissentidos.
Pontei Rio-Niterbi RS 1,70 Cobrado no sentido Niterii.
Via Lagos RS 4,30 De 12h de[.ssegunda,at6 12h_de sexta*

RS 6,60 De 12h de sexta at6 i 2h de segunda*
* Cobrado nos dois sentidos

—

Atendimento ao consumidor

Alfa Romeo 0800 991 000 Kia Motors 0800 169 169
Audi 0800 149149 Land Rover 0800122 733
BMW 0800 553 578 Mercedes-^Benz'' 

'' 
0800114 044

Citroen 0800 118 088 Mitsubishi 0800 i 12 232
Dodge 0800 172 321 Peugeot (1 ij.Mi.94i 1
Fiat 0800 991 000 Renault 0800 131 533
Ford 0800 903 673 Seat 0800 551 026
Generai Motors 0800 194 200 Suzuki 

' '"

Honda 0800 171 213 Toyoia
Hyundai 0800 559 545 Volkswagen 0800 195 775
jaguar 0800 132 013

Telefones uteis

Cet-Rio 252-4067 Vla-lagos (24) 665-6565
Detran (vistoria) 460-4040 Ponte SA 121) 620-9333

- (habiiitayaoj 460-4041 CRT .(2.1).678"0001
(atendimento) 466-4042 Lamsa

Concer 08b6'239 587 'No'vaDutra' 0800 173 536

Montadoras na internet

Audi www.audi.com.br
BMW
Citrbeh www! citrben.com.br
Chrysler wim'chi^'Fiat wmMcOTifj

Ford
Generai Motors www.cheyroiet.com.br
Honda »^IHoiiiia.iMm.tir
Mercedes-Benz www.mercedes-benz.corn.br
Miteubtehi' \^.mitsubishixom.br
Peugebt v^.peugeot.co^
Renault y^ienaui^ 
Toyota www.tbybta.cbm.br
Volkswagen vbikswagen.m .br
Voivo www.voivo.com.br

Reboque 24 horas 

Pinheiro Reboques Bonsucesso 564-4792
America Auto Socorro Tijuca 204-2675
BarraTowing ZZZIJa^riepagui 441-4305
Agii Paradeia Auto Socorro Centro 9989-9278

Chaveiro 24 horas 

Paradeia Centro 253-4631 .
Alfabeto da Barra 325-8141
A Chavecadura Tijuca 284-7040
kasa e Auto Duque de Caxias 652-1125

De olho no Codigo de Transito

INFRAQOES MAIS FREQOENTES P°ntVa9^0

GRAVlSSIMAS 7 pontos
Avangar sinal vermelho
Excesso de veiocidade (20% acimadamixima)
Fazer retorno em local proibido
Conduzir moto sem uso de capacete
Diririgr sob influencia de ilcool
GRAVESIZZIZIZZZ ? pontos
Excesso de veiocidade (ate i 0% acima da maxima) ;V\
Deixar (condutor ou passageiro) de us^cinto de^gurartQa ; 
Estacionar em filadupla.
wjo'lAS;" ^ pontos
Estacionar o veicujo em esquinas '...
Ultrapassar pelai direjta ,.T
Parar por falta de combusiiyel .4
Atirar iixo para fora do veiculo 8
LEVES: 3 pontos ( ,
Conduzir veicuio sem documentodeporteobrigatorio 1
Buzinar em iocais e horirios proibidos
Parar sobre 0 passeio ou faixa de pedestre

Agendamento para vistoria 2001

Final Perlodo '"i 31/01 a 23/06 
'

06/02 a 23/06 ""IZ'.l."3 12/02 a 24/07 ZIIIII.'"4  20/02 a 24/07 •"5 06/03 a 24/08"6 1^03 a 24/08 Z Z 
" 

"7 20/03 a 22/09"3 03/04 a 22/09 ^ "9 10/04 a 2 3/11"0 17/04 a 23/1 

Valido para o Rio de Janeiro e regiao Metropolitana. Os veiculos do interior nao
precisam agendar o licenciamento anual, basta levar o veiculo diretamente a
um posto de vistoria, ao Servigo auxiliar de Transito (SAT) ou a Ciretran local.
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Nervosismo

do dólar não

assusta Alfa

À valorização do dólar fren-
te a'o real - que já provocou, in-
ctóive, queda nas vendas de
cartas importados no Brasil -

parece não estar assustando a
Alfa Romeo. A empresa decidiu
colnercializar o novo 156
Spòrtwagon baseada na cotação
da'pioeda americana.

'*Se comparado ao de concor-
rentes, o preço da linha Alfa no
pái está extremamente competi-
tivo e continuará sendo fixado de
acordo com a cotação do dia", in-
farina o gerente de marketing da
marca no Brasil, Eduardo Veras.

Além da mistura bem dosada
de design e performance, o preço
enibala as expectativas comer-
ciais que cercam o veículo no
nicrcado nacional. Custando algo
em torno de USS 34,9 mil, o ob-
jçtivo do 156 Sportwagon é tirar
o' sono de concorrentes como Au-
dt A4 Avant, Volvo V40 e BMW
Serie 3 Touring.

1 O caçula da família 156 no
Brasil ainda oferece a opção de
kit esportivo, que custa USS
21500. O pacote inclui saias late-
ráis na cor do veículo, rodas de
aro 16, bancos esportivos, volante
t manopla da alavanca em couro.

Segundo Veras, não há previ-
são de subsídios. "Também não
estão nos planos a adoção de ta-
x'as promocionais c qualquer ti-
po de bônus. Não mudaremos
uma estratégia que está dando
certo", afirma.

Boa fase _ A tática ampara-
se nos dias azuis vividos pela

Alfa. Tanto na Europa quanto
no Brasil, a marca italiana está
passando por excelente fase co-
mercial, graças, sobretudo, ao
desempenho de vendas da famí-
lia 156, especialmente o sedã.

Lançado na Europa em
1997, o carro é considerado um
divisor de águas para a Alfa,
que deu o pontapé inicial para a
sua guinada comercial no mer-
cado europeu. Com doses gene-
rosas de charme e estilo, a ver-
são sedã vem colecionando prê-
mios de design pelo mundo afo-
ra - inclusive, nos Estados Uni-
dos, onde não é comercializada.

Por aqui, o 156 sedã respon-
de por 85% das vendas da Alfa,
em função do volume de 50 a
60 unidades comercializadas
por mês. Os 15% restantes fi-
cam com o 166, modelo de ca-
tegoria superior.

A família italiana no país con-
tinuará crescendo. O próximo da
fila é o hatch 147, concorrente de
Audi A3, BMW Série 3 e Merce-
des-Benz Classe C, que chegará
ao país no primeiro semestre do
próximo ano, cerca de quatro me-
ses após a previsão original.

Segundo a direção da Alfa, a
alta demanda do modelo na Eu-
ropa é a principal responsável
pelo atraso do início das vendas
do 147 no Brasil, inicialmente
previsto para o fim deste ano.
"Há 50 mil pessoas na fila de
espera e a produção teve que
ser aumentada em 40%", diz
Veras. (A.V.)

A exemplo de outros modelos da marca, o inconfundível cuore, símbolo da Alfa Romeo, reina absoluto na dianteira do carro

ImHi
O perfil esportivo é realçado pelos mostradores arredondados

n

FICHA TÉCNICA

ALFA ROMEO 156
SPORTWAGON

Motor - Dianteiro, transver-
sal, quatro cilindros em li-
nha, 16 vpalvulas, a gasoli-
na.
Cilindrada - 1.969,5 cm3.
Potência - 153 cv a 5.500
rpm.
forque - 19,1 kgfm a 3.500
rpm.
Suspensão- Independentes,
a quadrilátero, com duplo
braço oscilante (dianteira).
McPherson com rodas inde-
pendentes e barra estabiliza-
dora (traseira).
Direção - Hidráulica de sé-
rie.
Freios - A disco nas quatro

rodas com sistema ABS e
EBD (Distribuidor eletrôni-
co de frenagem) de série.
Câmbio - Manual de cinco
marchas.
Tração - Dianteira.
Aceleração - De 0 a 100
km/h em 8,9 segundos.
Velocidade máxima - 212
km/h.
Consumo - 8,9 km/l (cida-
de) e 13,8 km/l (estrada).
Pneus - 205/60 R15 ( de sé-
rie) ou 205/55 R16 (opcio-
nal).
Porta-malas - 360 litros.
Capacidade do tanque - 63
litros.
Comprimento - 4,4 metros.
Largura - 1,7 metro.
Preço - USS 34,9 mil.

PISCA ALERTA

Série especial com

tempero 
'comitry'

A General Motors mostra mais uma vez que é especialista

em séries especiais, a despeito da posterior desvalorização

que estes tipos de veículos costumam sofrer. A marca está

comercializando, desde a semana passada, a nova série

Rodeio da S10, Silverado e picape Corsa (foto). Como

sugere o nome, as versões trazem detalhes de aparência

externa que remetem à atmosfera country, a exemplo da

S10 Barretos, lançada no ano passado, durante a festa de

rodeio que leva o mesmo nome. A linha será

comercializada somente em quatro diferentes cores:

branco, prata, preto e verde. Todas as picapes apresentam,

na lateral, faixas douradas com a figura de um cavalo.
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Produção da CBX

Twister é suspensa

Uma anormalidade no conjunto
de instrumentos da motocicleta
levou a Honda a suspender a
produção da CBX 250 Twister.
Segundo á direção da empresa,
toda vez que o interruptor da
buzina é acionado, uma
interferência eletromagnética
atrapalha o funcionamento de
farol e setas. A Honda informou
que o problema foi detectado em
42 unidades, que não chegaram a
ser comercializadas. A falha,
contudo, não implica
conseqüências graves no
funcionamento da moto. A Honda
optou pela suspensão temporária
da produção do modelo até que a
fábrica volte a ser abastecida com
a peça corrigida.

Disqueteira ganha o painel

Lançada inicialmente na nova família Palio, a disqueteira IDC A09
da Bosch (foto) passa a estar disponível também para veículos de
outras marcas. Com capacidade para cinco discos, o equipamento
pode ser instalado no painel e é uma alternativa aos tradicionais
CDs de mala. Segundo o fabricante, a disqueteira tem três feixes
de laser e sistema anti-choques* para evitar que o CD pule quando
o carro passar por buracos ou ondulações no asfalto.

Linha Gol voltada ao público jovem
A palavra de ordem na Volkswagen é fisgar o público jovem.
Para isso, a montadora de São Bernardo está apostando na
nova série especial de Gol (foto), Parati e Saveiro. Batizada
de Fm (divertido em inglês), a linha será comercializada
apenas nos meses de maio, junho e julho. Como em toda
série especial, os carros contam com bom pacote de
equipamentos de fábrica. No caso do Gol, fazem parte do
conjunto direção hidráulica, rodas de liga-leve e

pára-choques na cor do veículo. Ar-condicionado, trio
elétrico e alarme continuam sendo opcionais.

Reforço à vista para
as vendas do 206

Combinar o charme francês à
funcionalidade de modelo
compacto, uma fórmula utilizada
pela Peugeot que vem dando
certo. O modelo 206 atingiu a
marca de 20 mil unidades
vendidas no mercado brasileiro,
desde março de 1999, quando foi
lançado por aqui. O volume
comercial ainda vai receber um
bom reforço este ano: a fábrica
de Porto Real (RJ) produzirá
cerca de 12 mil unidades da
versão 1.0 16V.

Alta da moeda americana abala importados

As neuroses do mercado financeiro e os sucessivos saltos do
dólar passaram uma rasteira no setor de importados, que, a
exemplo de boa parte das montadoras nacionais, está revendo as
projeções comerciais de 2001. Para baixo, logicamente. As
vendas caíram 27,8% em abril, comparando-se com o mês
anterior, segundo a Associação Brasileira de Importadores de
Veículos (Abeiva) - o que corresponde a 1.857 unidades vendidas
no atacado, contra 2.572 de março. Mas o solavanco econômico
não chegou, pelo menos por enquanto, a arranhar seriamente o
acumulado positivo do ano, que registra taxa de crescimento de
50,8% em relação a 2000. No entanto, a perspectivas
extremamente otimistas do início do ano para 2001 começam
a se converter em expectativas mais tímidas. A Kia segue na
liderança do ranking de vendas da Abeiva, com 1.018 veículos
vendidos em abril.

L ) ¦
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Novos testes

para Golf e A3

O grupo
Volkswagen/Audi decidiu
investir RS 1.4 milhão na
construção de duas áreas
para testes na fábrica de
São José dos Pinhais
(PR), que produz os
modelos Golf e A3. Cerca
de 450 veículos serão
testados diariamente.
Com isso. a montadora
vai garantir o teste de
100'/! dos modelos Goll e
A3 lá produzidos, cerca
de 450 carros por dia.
Além da pista de
velocidade, haverá um
circuito circular, de 400
metros, reproduzindo os
principais tipos de piso
enfrentados pelos
consumidores:
paralelepípedos.
lombadas, v aletas e
outros gêneros
irregulares. Os lestes de
rodagem são realizados
por 30 técnicos em
mecânica geral do setor
de qualidade da
montadora e duram, em
média. 20 minutos.
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Instalado no pai,wl^7htema GPS transmite, em tempo real e através de um visor de cristal líquido, informações-sobre a localização do veículo e o melhor caminho a ser seguido

Bússola do século 21 aponta 
para 

o Brasil

Pit stop

iFornecendo orientações em uma tela no painel, sistema de navegação GPS ensaia chegar aos carros menos sofisticados

ANDERSON VIEIRA

Presente há anos nos carros de passeio eu-
ropeus e americanos, o sistema de navegação
por GPS (Global Position System) dá os pri-
ineiros passos no mercado brasileiro. A exem-
pio de outros recursos tecnológicos, como
ABS (sistema antitravamento de roda), contro-
le eletrônico de tração e air-bags. o equipa-
mento caminha para deixar de ser restrito a
modelos de alto luxo.

, Em São Paulo, uma empresa deu o pontapé
inicial para a comercialização de uma versão
destinada exclusivamente a veículos de pas-
seio. Este GPS fornece ao motorista, entre ou-
trás orientações, a indicação do ponto da cida-
de em que o veículo se encontra e o caminho
mais objetivo até o destino desejado, além de
endereços de referência importantes, como
hospitais, delegacias e postos de gasolina.

0 funcionamento do aparelho, batizado de
Navestar. é idêntico ao do observado em mode-

los europeus, americanos e japoneses, a partir
da ação de três componentes básicos: um micro
acoplado à tela de cristal líquido, um GPS e um
pequeno teclado embutido no painel.

Ao se digitar o destino, o GPS fornece iine-
diatamente a posição exata do carro ao com-
putador, que exibe na tela o trajeto mais lógi-
co a ser seguido - em tempo real. O equipa-
mento acumula também as funções de bússola
e altímetro."0 

programa pode escolher o itinerário cor-
respondente ao menor tempo a ser percorrido
ou à menor distância", explica Ary Antônio
Veiga, diretor da Pollus Sat, que apresentou a
novidade no último Salão do Automóvel de
São Paulo, em outubro de 2000.

A orientação fornecida pelo aparelho é ape-
nas visual. Porém, na Europa, há sistemas
mais sofisticados, com sintetizador de voz que
dita o caminho a ser tomado. A empresa pau-
lista está trabalhando no desenvolvimento des-
te tipo de recurso.

O custo médio do equipamento, incluindo a
instalação, é de US$ 4,5 mil, sendo necessário
desembolsar entre US$ 1 mil e US$ 2 mil pa-
ra adquirir a tela. O sistema inclui GPS, um
computador Pentium e um visor de 6,5 polega-
das (que também pode ser usado para exibir
programas de TV, além de filmes em DVD).

O grande segredo desta bússola do século
21 não está propriamente na aparelhagem, mas
no software com os mapas digitalizados das
cidades. Segundo a Pollus Sat, além de cente-
nas de estradas, mais de 500 cidades brasilei-
ras estão devidamente mapeadas, inclusive o
Rio de Janeiro.

Rastreamento - Atualmente, o sistema de
navegação não serve apenas para orientar o
motorista. No Brasil, empresas especializadas
em segurança já o utilizam também para fazer
rastreamento de veículos. A tecnologia, antes
restrita a empresas transportadoras devido ao
alto preço, vem sendo cada vez mais procura-
da por pessoas físicas.

"O funcionamento do mecanismo é sim-
pies. Assim que percebe o furto ou roubo, o
cliente liga para a empresa contratada, que,
através de um terminal previamente instalado
no automóvel, desliga o motor à distância. O
carro, então, é visualizado em um monitor da
central", explica Benjamin Katz, presidente
da Guard One. pioneira deste tipo serviço no
RioAde Janeiro.

Ônibus - O GPS pode ganhar, em breve,
os ônibus urbanos do Rio. Para tanto, o secre-
tário municipal de Transportes, Luiz Paulo
Corrêa da Rocha, está definindo algumas das
linhas com maior freqüência de assaltos para
iniciar a implantação do sistema, que contará,
ainda, corri câmeras internas de vídeo. "O sa-
télite vai permitir um completo gerenciamento
de nossa frota, com informações sobre rotas e
velocidades média e instantânea dos coleti-
vos", explica o secretário. A proposta deverá
chegar às mãos do prefeito César Maia na pri-
meira quinzena de junho.

SÁBADO, 19 DE MAIO DE 2001
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Gasolina no Rio

ZONA NORTE
Posto Vouga - Av. Monsenhor Felix, Iraja (M4)..
Posto Santa Diana - Av. Brasil (sentido Rio-SP, em Bonsucesso) (1,48)
Posto Nimbus - Av. Brasil (sentido Rlo-SP, em Bonsucesso) (1,48)

1 Posto Bam Bam - Av. Brasil (sentido Rio-SP, em Ramos) (1,49)
CENTR0

i Posto Rio Baixas - Av. Presidente Vargas s/n (Iffl):
• Posto Castelo - Rua Santa Luzla, 382 (1.73)

Posto Catedral - Av. Men de Sa, sn° (1.63)

ZONA SUL
i Posto 4 estrelas - Rua Humaita (em {rente ao CIEP de Humaita) (1,63)

Posto Bandeira 2 - Rua Mena Barreto (esq. c/ Paulo Barreto) (1,63)
Posto Mena Barreto - Rua da Passagem, s/n° (1,64)
PostoPosto Rocal - Rua General Polidoro, 224 (1,67)' 
Posto Nina - Rua Marques de Abrantes (proximo a praia) (1,64){ 
BARRA DA TIJUCA

•j PostoPraia Encantada - Av. Sernambetiba (em frente ao Biruta) (1,56)
PostoBravo - Av. Ayrton Senna (ao lado do Via Parque) (1,58)
PostoAlvorada - Av. Ayrton Senna (em frente a Dirija) (1.59)
PostoBarra Limpa - Rua Rodolfo Amoedo(em frente ao Tourao) (1,59)
NITERfll
PostoLS - Rua Marques do Parana (em frente ao HUAP) (1,54)
PostoLuciano Amaral - Rua Dr. Celestino (atras da Biblioteca Mun.) (1,54)
Posto Jansen de Melo - Rua Costa Ribeiro (esq. c/ Jansen de Melo) (1,55)

(
* Pregos em real referentes a gasolina comum, colhidos no site postodegasolina.com.br

Pegas para carros

Minimo Mdximo
Amortecedores (4 pegas) 70 400

"Bateria (55 amperes) 45 65
Bomba de combustivel 150 460
Cabos de vela (jogo) 40 60
Embreagem (disco, plato ecolar) 80 300

~ 
Extintor 12

, Filtro de combustivel 10
Filtro de oleo 12
Fusivel (unidade) 0,40 0,50

. Pdra-brisa 160 450
¦ Pastilha de freio (jogo) 15 45

j Paletas de para-brisa 15 30
Pneus (165/70 R13) 38 65
Silencioso 45 100
Triangulo 3,50 10
Velas (o jogo) 16 45

L

Álcool no Rio

ZONA NORTE
Posto Netuno - Rua Sao Luis Gonzaga, s/n° (0.84)
Posto Beira Mar - Rua G6rson Ferreira (esq. c/ Av. Brasil) (0,89)
Posto Monza - Rua conde de Bonfim (esq. c/ Leite de Abreuj (0,89)

CENTR0
Posto Rias Baixas - Av. Presidente Vargas, s/n (1,17)
Posto Espianada - Praga da Cruz Vermelha, s/n° (1,19)
Posto Cruz Vermelha - Praga da Cruz Vermelha, 12 (1,19)

ZONA SUL
Posto Real Grandeza - Rua Real Grandeza, 384 (1.07)
Posto Remon - Rua das Laranjeiras (entrada do Santa Barbara) (1,09)
Posto Cardeal - Praga Cardeal Arco Verde, s/n° (1.13)

BARRA DA TIJUCA
Posto Ventura - Rua Carlos Prestes (atras dp BarraShopping) (1,08)
Posto Senna - Av. Ayrton Senna (proximo ao Alvorada) (1,09)
Posto Mandala - Av. das Americas, 7597 (1.09)
NITER6I
Posto Lava Rapido - Alameda Sao Boa Ventura, s/n° (0,92)
Posto 22 de Novembro - Rua 22 de Novembro, s/n° (0,96)

* Pregos em real referentes ao alcool, colhidos no site postodegasolina.com.br

Serviços

Minimo M&ximo
Alinhamento 20 35
Ar-condicionado (recarga) 60 100
Balanceamenio
Cambagem 20 35
Umpeza de bicos injetores 40 65
Lavagem geral 10 20
Lavagem de estofados (a seco) 45 65
Polimento 10 20
Recuperagao de para-brisas 30 60
Reguiagem de farois 10
Revitalizagao de pintura 60 150
Troca debieo gratis na compra do produto
Troca de velas 20 30
'Preços em real de modelos nacionais observados no Rio de Janeiro, sujeitos a variações.

Acessórios para carros

Minimo MSximo
Alarme (com controle remoto) 80 200
Antena interna para FM 19 40
Alto-falante (o par de5 15 60
Alto-falante (o par 6X9) 35 290
Buzina 10 ,2.5.
CD-player 290 750
Calotas de piastico 20
Capa de protegao 50 120
Disqueteira 350 520
Forol de nebiina 30 60
Macaco (jacare) 40 60
Modulo 40 150
Porta-CDs 60
Pinobola 20 50
Protetor de cagamba 150 450
Protetor de carter 16 50
Quebra-mato (cromado) 100 550
Radio toca-fitas 60 150
Roda de iiga-leve (aro 13) 200  550
Roda de ago 20 50
Subwoofer (i 0") 60 150
Tapetes 10 90
Trava Carneiro 150 190
Tranca de volante. 19 25
Viva-voz 90 170
' Pregos em real observados no Rio de Janeiro, referentes a modelos nacionais,
sujeitos a variagoes.

Acessórios para motos

Minimo Mdximo
Bali 90 720
Capacete (com viseira) 150 750
Capacete (sem viseira) 200 550
Capacete (aberto) 150 350
Luvas (couro) 35 50
•Preços em real de modelos nacionais observados no Rio de Janeiro, sujeitos
a variações.

Peças para motos

Minimo Maximo Minimo MSximo
Amortecedores 35 50 Jogodelonas 12 40
Bateria 12 25 Lampada (farol) 10 20...
Cabode freio 7111° RelacSo (ooroa, conrente e plio) 100 300...
Cabo de embreagem 1.9.... ^e.'™v''s.°- 20
Cabo de veioclmetro 1.2,
Corrente 14 35 Pneu (diante|ro) 40 80
Fiitro dear (ZZIZZIZZI'L. Pneu (trasejro) 50 1.00
Fiiiro de oieo
* Pregos em real adotados no Rio de Janeiro de modelos de 125cc nacionais, sujeitos a variagoes.
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ARCA/MODELO ANO TELEFONE PREÇO

0 KM 234-1234 24 900
ASTRA 2 0 GLS 95 543-5588 11 900
ASTRA GL 1 8 0 KM 224-2390 23950
ASTRA GL 18 99 710-5347 23 800
ASTRA GLS 95 234-1234 11.500
ASTRA GLS 2 0 95 537-4499 11.900
ASTRA GLS 2 0 99 571-5390 24 900
ASTRA SEDAN GL 1 0 KM 553-6655 27 000
ASTRA SEDAN GL 1 0 KM 553-6655 27 000
AUDI 1 8 A4
BESTA 2 7

96/96 543-5588 39 500
95 577-6263 19 500

BESTA GS12L 99 561-8090 31 980
BESTA SV 94 501-1948 17 900
BLAZER 96 463-2727 21 990
BLAZER 2 2 STD 97/97 539-1011 21.900
BLAZER 2000 DLX 0 KM 501-9000 46 900
BLAZER43EXECU 99/99 619-4521 38000
BLAZER DLX 98 543-5588 29.900
CARAVAN LX 3 8 98 539-1136 65 000
CHEROKEE LAREDO 95 95 543-4454 31 000
CHEVETE SL 1 6 84 471-5642 3 500
CHEVY 500 SL 1 6 88 471-5642 4 500
CITROEN XSCIRA B 0 KM 568-1192 27 900
CITROEN XSRA 99 285-3295 24 500
CITROEN ZX 96/97 274-1212 12 900
CITROEN ZX 1 8 97 431-4560 12.999
CITROEN ZXVOLCA 95 570-1139 10 200
CORCELII 471-5642 2.900
CORDOBA GLX 1 8 97/97 541-2227 16.900
CORSA 96 593-4702 13.980
CORSA 97 463-2727 12 490
CORSA  99 593-4702 12.980
CORSA GL 96 288-0245 10000
CORSA GL 1 96/96 543-5588 12.600
CORSA GL 1.6 9 234-1234 12 800
CORSA GL 1 6 __ _97_ 543-4454 13 500
CORSA GLS 96/96 543-5588 16 800
CORSA SEDAN 97 577-5111 15690
CORSA SEDAN 99 597-1545 15.800
CORSA SEDAN 99/99 622-1949 16 800
CORSA SUPER 96 281-4348 10 500
CORSA WIND 96 569-2755 10 200
CORSA WIND 96 501-9000 8 980
CORSA WIND 97 261-6649 9 800
CORSA WIND 99 501-194B 10 950
CORSA WIND 99 569-2755 13700
CORSA WIND 99 264-5680 14 300
CORSA WIND 99 577-5111 14.990
CORSA WIND 1.0 M 96/96 622-1949 8 900
CURRIER CLX 98 553-6655 13 990
DAEWOO 97 577-4243 14.800
DAKOTA SPORT 99 539-1136 31 900
DEL REI 90 593-4702 6.580
ELBA 95 284-7306 10 500
ELBA WEEKEND 1.6 93 501-1948 6.950
ESCORT  96 593-4702 9.980
ESCORT 1.8 16V 97 284-7306 14.900
ESCORT GL 98 541-2227 15.500
ESCORT GL 1.8 93 710-5347 7.500
ESCORT GL 1.8 94 539-0096 8.600
ESCORT GL16V 710-5347 16.500
ESCORT GL16V 450-1938 16.500
ESCORT GL SW 97 591-6748 16.500
ESCORT GLX 95 710-5347 8.500
ESCORT HOBBY 1.0 95 569-8797 6.900
ESCORT HOBBY 1.0 96 569-8797 8.300
ESCORT L 1.8 93 577-6263 7.100
ESCORT L 1.81 94 597-1545 8.500
ESCORT SW 97 593-4702 13.980
ESCORT SW 97 569-2755 15.900
ESCORT SWGL 98/98 224-2390 17.450
ESCORT SW GLX 224-2390 18.250
ESCORT SW GLX 16 98/98 543-4454 18.500
ESCORT XR3 94 234-1234 10.300
ESCORT XR3 2.01 94 501-1948 10.350
FIAT TIPO 1.6 95 570-1139 9.600
FIESTA 97 622-1949 9.500
FIESTA 97 622-1949 9.900
FIESTA 97/97 622-1949 10.900
FIESTA 622-1949 10.300
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MARCA/MODELO A NO TELEFONE PflEQO I ft

FIESTA  9e 281-4348 11.950 I K;
FIESTA 99 463-2727 12.990 I K,
FIESTA 1.0 97 471-5642 9 900 I It
FIESTA 1.0 98 591-6748 13.500 I K
FIESTA 10 99 591-6748 11.500 I K.
FIESTA 2001 0 KM 234-1234 14.200 I K
FIESTA CS 1 97/97 527-1036 11.300 I K
FIORINO FURGUO 93 261-6649 4.950 I K
FORDCONTURSE 95 256-0678 30 000 I K
FURGUO POLO VAN 99 501-1948 16 800 I K
GALOPE SUPER LUX 98 501-1948 34.500 I K
GALOPER SUPER LU 98 501-1948 34.500 I K
GM 92 3372-8113 5.500 I K
GQL 96 501-9000 11.900 I K
GQL 98 593-4702 12.980 I K
GQL 16V 98 501-1948 13.700 I
GQL 16V 1.0 99/2000 274-1212 18.500 I
GQL 2001 0 KM 295-8344 13.280 I
GQL 3' G. 0 KM 561-8090 15.580 I
GOLCL 89 261-6649 4.700 I
GOLCL 1.6 90 597-1545 5.900 I
GOLCL 16 91 471-5642 6.500 I
GOLCL 1.6 95 254-8384 10.800 I
GOLCL 1 95 541-2227 9.800 I
GQL CL Ml 1.6 98 577-5111 14.390 I
GOLCLI 96 591-6748 11.900 I
GQL CLI 1 96 553-6655 10.290 I
GOLCL11.6 96 553-6655 11.260 I
GOLCL11.6 97 553-6655 13.290 I
GOLCL11.6 97 553-6655 14.790 I
GOLCL11.8 96 284-7306 10.500 I
GQL GERAUUO III 0 KM 234-1234 16.500 I
GQL Ml  97 597-1545 10.900 I
GQL Ml 97 577-5111 11.390 I
GQL Ml 98 710-5347 12.900 I
GQL Ml 98 543-4454 13.500 I
GQL Ml 98/98 569-2755 12.200 I
GQL Ml 99 561-8090 10.970 I
GQL Ml 99 539-0096 17.200 I
GQL PLUS Ml 97 281-4348 3.950 I
GQL SPECIAL 99 569-2755 12.800 I
GQL SPECIAL 99 261-6649 3.950 I
GQL SPECIAL 99/99 274-1212 10.900 I
GOLF 97 593-4702 15.980 I
GOLF 1 8 97 431-4560 15.800 I
GOLF 2.0 GLX 97 561-8090 17.400 I
GOLF GL 95 274-1212 13.600 I
GOLF GL 96 288-0245 15.000 I
GOLF GL 96/96 543-4454 13.800 I
GOLF GL 96 501-1948 18.500 I
GOLF GL 1.8 95 553-6655 13.590 I
GOLF GL 18 95 254-8384 13.980 I
GOLF GL 1.8 95 553-6655 14.890 I
GOLF GL 1.8 96 553-6655 15.800 I
GOLF GL 1.8 96 553-6655 15.900 I
GOLF GL 1.6 97 254-8384 15.900 I
GOLF GL 1.8 Ml 97 450-1938 17.900 I

I GOLF GL Ml 98 2B8-0245 17.000 I
I GOLF GLX 95 501-1948 14.500 I
I GOLF GLX 95/95 539-1136 13.900 I
I GOLF GLX 96 288-0245 16.000 I

GOLF GLX 2.0 97 295-8344 1.600 I
GOLF GLX 2.0 97 541-2227 16.900 I
GURGELX 12 TR 83 281-4348 3.900 I
HONDA CD 400 82 577-6263 2.900 I
HONDA CIVIC 95 2B5-3295 14.800 I
HONDA CIVIC LX 99/99 539-1136 27.900 I
HYUNDAI ACCENT G 95 295-8344 1.600 I

) HYUNDAI ELANTRA 95 234-1234 10.900 I
D JEEP WILLYS 62 281-4348 5.500 I
D K 2000 0 KM 570-1139 12.600
0 KA 97 501-1948 8.850
0 KA 98 205-4188 10.600
0 KA  98 288-0245 9.800
0 KA 99 597-1545 12.900
0 KA 1.0 98 471-5642 9.900
0 KAL0 99 571-5390 11.500
0 KADETT 1.8 94 274-1212 9.800
0 KADETT 2.0MPFI 97/97 622-1949 11.800
O KADETT GL 95 591-6799 11.200

KADETTGL
KADETTGL
KADETTGL 1.8
KADETT GL 1.8
KADETT GL 1.8
KADETTGL 1.8 EF
KADETT GL MPFI2

MARCA/MODELO ANO TELEFONE PREÇO

97 501-1948 11.500
285-7593 14.900

96 569-8797 10500
96 539-0096 11.800
96 539-1011 9 900
95 471-5642 9 900
97 501-1948 11.500

KADETT GLS 1.8 E 471-5642 10.900
KADETT GLS 2 0 97 577-6263 13500
KADETT GLS 2.0 9608-8884 14 800
KADETT LITE 94 288-0245 7 900
KADETT SL EFI 93/93 543-4454 7.900
KADETT SLE 18 90 471-5642 7.900
KAWASAKIVULCAN 96/96 281-4348 10500
KOMBI STD 99 281-4348 15.900
LANCHA 18 PES 94 285-5111 18 500
LANDAU 83 591-6799 6.700
LOGUSGLS 94 591-6799 10.500
MARAJÓ SE 1.6 S 87 471-5642 4.800
MAREA ELX 99 597-1545 26.900
MAREA HLX 2.0 99 450-1938 29.900
MAZDA 626 GLX 95 234-1234 14.600
MEGANE RXE 2.0 99 541-2227 19.900
MERCEDES BENZC1 98 591-6748 59.500
MERCEDES CLASSE 99 539-1136 27.900
MITSUBISHI COLT 95 234-1234 15.300
MITSUBISHI SPACE 98/98 543-4454 34.800
MONDEO 97 234-1234 19.000
MONDEO CLX 95 591-6748 14.200
MONDEO CLX 97 205-4188 17.800
MONDEO CLX 97 568-1192 18.900
MONDEO CLX 543-5588 19.800
MONDEO GLX 95 561-8090 13.980
MONDEO GLX 2.0 96/97 425-4100 16.800
MONZA 96 463-2727 13.990
MONZA 50C EF CLA 90 501-1948 7.500
MONZA CLUB 2.0 94/94 543-4454 9.900

PARATI CLUB 18 98 541-2227 17 500
PARATI GLI 96 577-5111 14.390
PARATI GL11.8 96 570-1139 12.900
PARATI GLS 94 284-7306 10 700
PARATI GLS 2000 98 539-1136 21.900
PASSAT 99 501-9000 39 900
PASSAT ALEMUOGL 95/95 569-2755 16 300
PASSAT GL 89 570-1139 3 990
PASSAT GL 95 288-0245 15 600
PASSAT GL 2.0 95 463-2727 16 990
PASSAT VARIANT G 95 568-1192 18.500
PASSAT VR6 95 501-1948 19950
PASSAT VR6 2.8 95 431-4560 19990
PEUGEOT 306 97 234-1234 14 800
PEUGEOT 306 99 591-6748 22 400
PEUGEOT 306 PASS 98/98 619-4521 16.500
PEUGEOT 306 RALL 99 591-6799 19 900
PEUGEOT 405 SR 1 94 570-1139 9.300
PEUGEOT BREAK 30 99 539-1136 20 900
PEUGEOT GL 405 94 591-6748 10.900
POINTER 18 95 501-9000 8.980
POINTER GTI 94 541-2227 1 0.900
POINTER GTI 2.0 95 541-2227 11 900
POLO 98/99 274-1212 1 8.900
POLO CLASSIC 99 501-9000 20 800
POLO CLASSIC 99 553-6655 20.900
POLO CLASSIC 99 553-6655 20.990
POLO CLASSIC 99 577-5111 21.000
POLO CLASSIC 99 622-1949 21.000
POLO CLASSIC 1.8 98 569-8797 18 900
POLO CLASSIC 1.8 99 295-8344 1 900
POLO CLASSIC 1.8 99 539-2080 19 800
POLO CLASSIC 1.8 99 710-5347 21.000
POLO CLASSIC 18 98 543-5588 17.800
POLO CLASSIC 1.8 98/98 619-4521 18 500
POLO CLASSIC 1.8 99 450-1936 20 500
PREMIO 1 5 IE 92 501-1948 5 350

MONZA GL 94 501-1948 9.350
MONZA GLS 2.0 95 257-0678 11.500
NEON 95 570-1139 15.490
NEON LE2.016V 97 539-1136 17.900
OMEGACD 97 543-5588 65.000
OMEGA CD 4.1 97 569-2755 22.800
OMEGA GLS 2.2 97 501-9000 17.980
OMEGA SUPREMA GL 95 570-1139 14.900
PAJERO GLS B DIE 94 619-4521 40.500
PAJERO GLX 2.0 V 97 543-5588 33.900
PAJERO V6 3000 M 619-4521 36.000
PALIO 0 KM 234-1234 13.900
PALIO 97 593-4702 13.980
PALIO 98 593-4702 10980
PALIO 16V 97 543-4454 13.800
PALIO 16V 97 561-8090 14.980
PALIO ED 568-1192 13.300
PALIO EDX 97 501-1948 12.850
PALIO EDX 97 539-1011 9.900
PALIO EDX 553-6655 12.490
PALIO EDX 1.0 MP 97 471-5642 12.900
PALIO EL 1.5 97 577-6263 13.500
PALIO EL 1.5 97 257-0678 13.800
PALIO EL 1.5 97/97 543-5588 12.700
PALIO EL 1.6 234-1234 15.000
PALIO ELX 501-9000 14.980
PALIO EX 98 561-8090 11.200
PALIO EX 224-2390 12.650
PALIO EXCLUSIVE 97 254-8384 12.900
PALIO WEEK 543-5588 18.900
PALIO WEEK 99 463-2727 19.990
PALIO WEEKEND 0KM 234-1234 21.900
PALIO WEEKEND 97 285-3295 17.600
PALIO WEEKEND 537-8816 16.900
PALIO WEEKEND '

PALIO WEEKEND 16
98 568-1192 19.690
97 288-0245 17.000

PALIO WEEKEND SP 98 569-2755 18.900
PALIO WEEKEND ST 97 539-1136 16.900
PALIO YOUNG 0 KM 561-8090 13.680
PAMPA GL 89 577-6263 4.900
PARATI 16V 0 KM 561-8090 21.!
PARATI CL 281-4348 6.500
PARATI CL Ml 1.6 569-8797 17.990

MARCA/MODELO ANO TELEFONE PREÇO

PRÊMIO CS 1.5 IE 93 471-5642 7900
PRÊMIO CSL 1.6 89 577-6263 4.890
QUANTUM 18 Ml 97 539-1136 14.900
OUANTUM GLI 94 261-6649 13.900
QUANTUM GLS 471-5642 7 500
QUANTUM GLSI 200 94 543-44 54 12.500
RANGER 450-1938 22.500
RANGER 98/98 622-1949 19.800
RANGER XL 96 591-6799 16.900
RANGER XL 98 281-4348 21.1
RENAULT 21 93 591-6748 9.500
RENAULT CLIO 710-5347 12.000
RENAULT CLIO RL 97 264-5680 11.300
RENAULT MEGANE 99 570-1139 19.900
RENAULT RN 1.6 96 539-2080 10 500
RENAULT RT 19 95/96 274-1212 9.300
ROYALE GHIA 2.0 92 577-4243 8.490
ROYALE GL 94 285-7593 10.800
ROYALE GLI 2.0 95 21-99766284 9.800
ROYALLE 2.0 MPFI 94 577-6263 10.990
S 1.0 EXTEND. 98 450-1938 26.800
S10 99 450-1936 41.500
S10 4X4 TURBO PI 99 450-1938 41.500
S10 DELUXE 2.2 97 471-5642 19.900
S10 EXTEND. 2.2 98 450-1938 26.800
SANTANA 0 KM 234-1234 22.900
SANTANA 2.01 96 597-1545 16.900
SANTANA 2.0 Ml 99 450-1938 22.50Q
SANTANA 2000 Ml 97 431-4560 25.999
SANTANA 2001 0 KM 234-1234 26.800
SANTANA GL 93/93 568-1192 11.300
SANTANA GLI 96 201-9597 15.950
SAVEIRO 1.6 Ml 99 543-44 54 14.800
SAVEIRO GL 1.8 95 539-2080 8.500
SHEPHIA GTX 95 577-5111 8.890
SIENA ELX OKM 561-8090 20.580
SIENA STILE 1.6 99 450-1938 19.500
SIENA STILE 1.6 99 450-1938 19.500
SUPREMA GLS 96 281-4348 14.950
SUPREMA GLS 4.1 95 569-2755 15.800
SUZUKI VITARA 95 539-2080 19.000
TEMPRA 95 234-1234 12.800

MARCA/MODELO ANO TELEFONE PREÇO

TEMPRA  96 285-3295 13.700
TEMPRA 16V 94 501-1948 11.500
TEMPRA 16V 97/97 622-1949 14.800
TEMPRA 16V 99 553-6655 18 500
TEMPRA 2 0 IE 95 471-5642 11.900
TEMPRA 8 93 501-1948 9 850
TEMPRA 8V 93 501-1948 9.850
TEMPRA IE 96 577-5111 14.490
TEMPRA IE 8V 95 568-1192 10 490
TEMPRA SX 97 281-4348 12.950
TEMPRA SX 97 571-5390 13 500
TEMPRA SX 97 543-5588 15 000
TIPO 1 95 234-1234 8.80Q
TIPO 1.6 IE 94 422-0440 8 100
TIPO 1 6 IE 95 539-2080 10.500
TIPO 1.6 IE 95 569-8797 9.300
TIPO 1.6 IE 95 501-1948 9.350
TIPO 1_6IE 95 577-6412 9.390
TIPO 16 IE 95 501-9000 9 480
TIPO 1.6 IE 95 471-5642 9 500
TIPO 1.6 IE 95/95 543-4454 9 500
TIPO 16 MPI 97/97 543-4454 12 500
TIPO 2.0 95 541-2227 9 900
TIPO 2.0 SLX 95 543-4454 10.800 '

TIPO 2 0 SLX 95 543-4454 13.500
TIP0 4P 94 285-7593 9 500
TIPO MPI 96/96 224-2390 11.450
TIPO SDX 2.0 95 561-8090 10.580
TOWNER SDX 97 501-1946 10.500
TOWNSE SDX 97 501-1948 10.500I
TOYOTA COROLLA L 93 619-4521 12.200 \
TOYOTA COROLLA X 99 591-6748 27.500
UNO 98 593-4702 9.880
UN0 4P 96 285-3295 9.800 •

UNO CP 96 710-5347 9.500 j
UNO ELX 95 577-6263 7.200 

'
,

UNO ELX  95 288-0245 8.500 \
UNO ELX 95 539-0096 8.800 i,
UNO ELX 95 471-5642 9.200 j
UNO EP 96 568-1192 9.700
UNOEP 1 0 96 254-8384 9.800' I
UNO EX 99/99 543-4454 12.800 1

UNO MILLE EP 96 622-1949 9.000 !
UNO MOD SX 97 3372-8113 8.980
UNO S.1.5 93 264-5660 6.900
UNO SX 99 571-5390 10.900
UNO SX 1.0 97 295-8344 1.100 !
VARIANT GL 2.0 96/96 543-5588 21.900 ;
VECTRA 2.2 98/98 619-5001 21.800
VECTRA CD 97 9628-0703 21.500 ;
VECTRA CD 97 274-1212 22.500
VECTRA CD 97 591-6748 23.500
VECTRA CD 2.2 16 99 539-1136 29.900
VECTRA CD 2.2 16 99 264-5680 29.900
VECTRA GLS 95 591-6748 14.300
VECTRA GLS 96 501-1948 14.850
VECTRA GLS 97 501-1948 19.800
VECTRA GLS 97 543-5588 20.900
VECTRA GLS 97 450-1938 21.500
VECTRA GLS 97 597-1545 21.500 -

VECTRA GLS 98 539-1136 21.900 ,
VECTRA GLS 98 543-5588 22.790
VECTRA GLS 99 591-6748 27.500
VECTRA GLS 99 450-1938 28.900 • I
VECTRA GLS 1.0 M 97 471-5642 21.000
VECTRA GLS 2.0 97 431-4560 20.999
VERONA GL 1.8 95 561-8090 9.800
VERONA GLX 1.81 95/95 622-1949 11.800 ;
VERSAILLES 2.0 G 95 450-1938 13.800— (
VERSAILLES 2.0 G 95 450-1938 13.800 |_ - i
VOLVO V40 2.0 97/97 543-5588 42.000— ,
VW SANTANA 2000 97 3372-8113 18.200 j
CORSA PICK UP 1. 97/97 9342-1660 10.300
ESCORT GHIA 1.6 86 9351-7828 4.200
KADETT 2.0 93 264-5192 8.700
PALIO 97/97 3325-6421 14.500
VECTRA 2.0 GLS M 97 9342-1660 1 9.800

a
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I 9 800.00 Troco/linancio Tel | comolelo. som cd. RS 9 000,00 |  Barnard Veic. SAVEIRO I 6 Ml • 99, competa Fqr.nRT sw ¦ 97. GL 1 8. 16V. I 569-8797 /284-4340  | PEUGEOT BREAK 306 99 •

288 0245/278-4098 Tel 622-1949  , 1 cTZc LOGUS GLS • 94 complelao ,abMCa' P'°'etor ca?amba RS vinho, ar condicionado. dh. RS PARATI CLUB 1 B - 98, comple- Praia complelo RS 20 900 00
KA 1 0 98 - Preto vidro Ml. FIAT UNO MOD SX 97 - 4 plas 13^280.00. enl RS 1 500.00 ar/dir con, elel. .odas pneus audiveiculos'cora br 15 900'00 B'a"° ' T°' 5M' 1^1^27/ 

99M 6900°°° 
^ Tel 539-1136Evolution

som RS 9 900.00 tnancio Tel Vldt0 e|9„ RS e 980.00 Iroco 36,. Avernda Pasteur, 214 Okm RS 10 500,00 Tel: 591- ' P0L° 
^ J » T471-5642/471-5648 nancio 20% enl 36 x lixas Tel p|an|a0 domingo Tel: 295-8344 6799 POMOju ESCORT SW GL 98/96 - Azul PASSAT ALEMAO GL 2 0 - complolo. ar. diregao. Ino eletn-

^— rrx I KADEn I 8 94 • Complelo, ar | 3372-81133371-2440 _ | MultMolors MAZDA 626 GLX 95 - RS SUPREMAGLS96- Excel con- comp|e|0 lgua| okm r$ 95^5, cinza,compieto, air-bag, | co, som, rodas, pouco rodado,
dne^ao, vidrosrtiavas elMncas. VERONA GL 18 - Bianco 95 GOL 95 CL 1 6 • C/ar revisado 14 800.00 verde complelo li/lin. serv 4 1 ig^ol ™c^vere es- 1745000 „oco/|inancio Tel RS 16 300,00 B.azao-Tel 569- Ca.ro de mulher. sb RS

SBBn&UK^I unico dono Ot.mo eslado c/aI avisla RS 9 800.00 troco/li- r$ ,0800 00 enl. 2.200.00 36x 36xTel 234-1234 Slrada. euro.meL 2» donoi 48.000 Hi , 99B9.4458 PaM5 27M  20 800.00 pequena enlrada,
RS9 800 ou enlrada RS2 500 na„c,0 „ie 48 x lixas Carrazza 4,7,85 Lecris Aul. Tel.: 254- mondeO CLX • 95 complelo '4 ®5°;00 a ' ,, Veicuios Gloria PASSAT GL 95 - Azul mannho compro. Iroco, linancio em 48x

¦|dn|M «36lixas ConcessionSria veiCTel 561-8090 560-9818 8384./254-2195. air bag prala 5portas ipva pago ^900,00 enL + ESCORT SV/ GLX 98 complelo super novo RS lixas.Tel: 501-9000
¦ BMM Jardim B°,Sn™ ^"a9e"' KADETT 2 093-Branco (Todo GOL CL Ml 1 6 - 98. cinza. ar conlira RS 14.200.00 Tel.. 591- Compiolo . cd rodas verde per- s^jm"00 6

DEB$4«001 Tel 274'12 GSI. complelo. recaro. magn6- lib.ica. novissimo RS 6748 - , — R- olizado RS 18 250.00 l.oco/li-  —— —
£. - .. I Cesar  I sio som) Pouco rodado | 14 390.00 Tel 577-5111. MONDEO GLX • Cinza 95 com- TEMPRA 95 - 16v branca RS Te|. 224-2390 / 9989- | PASSAT GL 20 - 95. prala. |

Alt R$7J)00 KADETT GL , 8 96 - Azul Ra;ida(lc Apenas RS8 700 GOL CLI - 96 1 6 a. cond velet. pleto a visla RS 13 980.00 12 800,00 ard.re?ao con, elet. 4d5a Pansve,cu|0s Gtona 9a.s°l™a4^"Ta'' u"'™ %?¦metalico Vidros elelncose Irava Tel 264-5192/9751-7628 iimpador e des. lias conlira RS Iroco/lmancio ale 48 x lixas ti/lin Tel 23-1-1234 ESCORT SW GLX 16V - 98/9B, ^ 16.990,00.
-^¦¦annaF' olimo estado RS 9 900.00 11 900,00 Tel: 591-6748 Carrozza Veic Tel.: 561-8090 TEMPRA 1996 - Praia completa comnle1o labnca. cd player. RS Armando

Trocalinancio Tel 539-1011 .7>vn "rni nut. Bnnco modelo 560-9818 excelente elado RS 13 700.00 5 0 0 . 0 PASSAT VARIANT GL 95 •
S I KADETT GL 1.8 EFI - 95:Ver- 1996 a. condicionado. 6limo MONZA • 96. 2.0 MPFI - prala Troco/linancioTel: 285-3295 ^w.audiveiculos.'coin.br /^tot^^1BM0M
U melho bAsico RS 9 900.00 li- eslado. opo.lun.dade RS gasolina.4portas,complelo,RS TEMPRA 16V 94 - Compieto Bolaloqo-Tel 543-4454 t Jmiiot ,b'sou-uuI nancio lei 471-5642 / 471- f 10 290,00 Acoilo troca. linancio 13.990.00 Tel. 463-2727 |ap,jca bancos couro RS lofian POLO VAIJ ¦ 99 com- ;—

¦ 5648 VBCUL08 enlrada. = 4x RS 515.00 s/,uros Armando 11 500.00Tel. 501-1948 Barao ar diregao, RS 16 800.00 ™SSAT W6^0^™°
IS KADETT LITE 94-Vinho alcool nc DCIfl Ml U 48x RS 357.00 lixas Dislac MONZA GLS 2.0 95 - Gasolina. TEMpRA 16V - 97/97, comple- Tel 501-1948-Barao l^S^t12 unico dono supernovo RS UCII9IU.UUI | Tel.. 553-6655 vinho melalico, complelo, ar. di- ,0 elels. som Ipva pago. rri. n0qmyyi 4no.las  

'
7 900,00 T.oco/linancio Tel Bi# ItiMB flllll GOL CL11.6 - Branco • modelo regfto.trioel6tr.co. larol regulSv- R£ 14 800.00.Tel.:622-1949. PASSAT VR6 2.8 95 • 4 portas |

„0 | 288-0245 / 27.-1098 | All H«10.UUU ? l^a'^RS^fsioOO TEMPRA 2 0 IE 95-7^ ?0Z RSlS't enSa" ™cSond !aSrT» Tel. 257-0678/9611-1515 "$4 7°° "Td'lm P™ 306 PASSION 16V -na. 
g £ Q .00 em ale 48 x lixas Dislac Tel OMEGA SUPREMA GLS 95 4 Tel.: 471-5642/471-5646_ Concess.onaria Ja.dlm (Sedan). an0 9B/98, co, enza,

w I ...rth..in.l«4 mm ht I 553-6655. -Azul meldlico. complelo ttbri- TEMPRAIE-96.veide.com- Bolamco Volkswagem Te complelo. super novo, unico |
H I Bolalooo-Tel 543-4454 CARROS GOL CLI 1 6 • Praia - modelo ca Carro p/pessoas muilo exi- plelo, Iroco. linancio RS 1212/9619-4833 Julio Cesar dono, so RS 16 500.00 lacilito

KtnFTT sif 1 8 90 Cinza V"""V'Y_ 1997 al/dil/v eisiricos. super genie Randade mesmo 14.490.00 Tel. 577-5111 GOL 3' G. OKM - A visla RS pagamenlo, Tel 619-4521 e
Barao  comolelo RS 7 900.00 linancio ASTRA 20 GLS • 95. ve.de Lonservado. apenas RS Revisado c/garapk RSI4M0. TEMPRA I.E 8V 95 15 580. enlrada 20". 4B x lixas 619-5001 Nilerbi
ESCORT HOBBY 1.0 1995 • jer 471*5642/471-5648. melAlico. complelo, somente RS 13,290.00. Aceito troca Troco/FinancioTel-570-1139 Completissimo fabnea 4 portas Carroza Tel. 561-8090 peuGEOT 306 RALLY -99 bco 0579. 
Ipva 2001 pago som ? rodas enr* ff pi aqqip on 11 900,00 Troco/tin. Tel: 543- Financio entrada = 4x RS PALIO OKM • T. modelos a partir excelente RS 10.490,00 Tel: www.carrozza ajr bag COmpleto rodas p0L0
liaa azul muito novo RS MONZA50t» tr uuvooiu • au, 5588.UpCaf 66500 + 48x 453.00 r$ 13.900.00 tr/tin. 48x t.cores 568-1192. veiculoshpgcom.br baixa kmsconlira RS 19.900,00
6 900.00 Troco/linancio Tel compieto ASTRA GLS 95 • RS 11.500.00 fixas. DistacTel.: 553-6655. Tel 234-1234 Strada TEMPRA SX 97 - Excel, conerv GOL GERAQAO III OKM • T. Tel.: 591-6799.
569-87971284-4340  ardireQAoconj.elet.tr/lin.36x GOL CLI 1.6 - Prata. modelo PALIO 1997-EL 1.54pcomple- vinho perol. 2« dono vistoriado modelos a partir RS 16.500,00 POLO 98/99 - Compieto. ar. di- nancioFIORINO FURGAO 93 • Branco  Tel ¦ 234-123*1 Strada. 1997. ar/dir/v. el^tricos. super ja RS 13.980.00 Nanda ?0Q1 0 vAlvulas aasol RS tr/lin. 48xTel: 234-1234 Strada. recao, trio, rodas RS18 900 ou nAlllocn

rsszjriz ssr""" ssmas 55S555 ssasfs

xiassss :5S Ss£=

K'ra-s ratrars s^=s=B 5rTT" zsssas savtr

BSssfj^SSS -yr»«s
Veic tado v. elAtncos e alarme a d.s- troco, financio. RS 10.900.00. Botatogo-Tel.: 543-4454. 543-5588 -Up Car. bat>/ bJ1 u a Verde met. cd player vidros elet.
GOL CL 1.6 • 1990. Undo, im- ^.a RS 9-900.00 Troco/finan- Cojeessmnfl Tel: 597-1545. PALIO 16V - 4 pts vinho 97 1.6 TIPO 1.6 IE 1995 - Praia com- GOLF 1.8 97 • 4 portas comple- trava e,et. RS 19 800.00 Tel:
pecAvel, financio. RS 5 900,00 cioTel.: 539-1011 1212/9619-4833 JulioC6sar GOL Ml - 97. branco, excelente completa a v.sta RS 14 900.00 pleto ^do"°„ra"dade 

539'2Q8Q  SANTANA
Tel.: 597-1545  PEUGEOT 405 SR 94 1 8 7v 1 fl Q7 ¦ rQmoleto es,ado- d hidr- R$ u 390 00 vis,a 10.970.00 troco/linancio 10 500,00 Tel.: 539-2080. 15 800,00Tel.. 431 4560Uluap p0L0 CLASS,C 18 M, . 98_
GOL CL 16 91 - Praia novo RS Azul. complelo ISbnca, pouco &UHutN" 0 ' ' Tel.: 577-5111. al6 48 x lixas Carrozza Veic Tel TIPO 1.6 MPI - 97/97. complelo GOLF 2.0 GLX - Verde 97 com- vinh0 ar, dh, Vidros eletr, Irava,
6.500.00 linancio Tel: 471-5642 rodado. excepcional eslado. re- only'• 431-4560 Oluap GOL Ml - 98. branco. ar + di- 561-8090 560-9818 ISbrica. 4 porlas, eslado Okm. plelo avisla RS 17 400,00 enlra- unico dono. s6 R$ 17 800,00 ci0
/ 471-5648.  visado com garaniia RS9 300, —rrt(-a0 hidraulica, RS 12 903.00 PALIO ED 98 • 4 portas c/ar RS 12 500,00 www.audiveicu- da 2,000 * 48 x 592.43 Troco/linancio Up Car Tel. 543-
JEEPWILLYS 62 ¦ Mec Opala 8 | Troco /Financio Tel .570-1139 CITROEN ZX VOLCANE 95 je| 710-5347/710-0579 dono raridade RS 13 300,00 los com.br-Botalogo-Tel. 543- Carrozza Veic Tel: 561-8090 5588
cil. gasol capola conserv rodas POINTER 95 1 8 - Gasolina. ar Vinho, 4^>. cqmprtalot G0L u,. 98 completo librica. Tel.: 568-1192. 4454 560'9618 POLO CLASSIC 1.8 Mi - Ano
galao gasol. parachoc&o c/ condicionado, 4porlas, unico "mbwaijiomai.co.La jpva jjqqi pg estado Okm. RS PALIO EDX • 97. complelo, a., T)p0 2 0 SLX - 95 co.nplelissi- GOLF GL 0 98, complolo lab..- 98/98 complelo IPVA 2001 pago
gCTfichoI boos1 .couro. RS Uono, ^otlco; rodado. raridade, Revlsafo. HSlo.^oo. r ^ 5 0 0,0 diregao, eldtrlcas, RS moabs todas, lelo. RS ca, hipor novo. RS 18 500 00 supe. novo por apenas RS^ s6RSB 980.00 ou20"ideen- (FinancioTel..570-1139 www.audiveiculos.com.b. 12 B50.00 Tel.. 501-1948 , 0 8 0 0 . 0 Tel.: 501-1948 ¦ Ba.ao. 18.500,00, lacililo. pagamenlo.4348 281-4348 Barn r . . | |fada Troco ,|nancio em J8> C0RSA 1996 - GL S sedan . Te| 543.4454. Barao www ,-nidiveiculos.com br r,ni F r,l 1 fi - Rranco. modelo Tel 619-4521 / 619-5001.
U.^fixas. TeL: 501-9000 GOL Ml • 98/98, ar condiciona- PALIO EDX - Azul-modelo Bolalooo-Tel 543-4454. ,996. a, condiconado/dir. RANGER - 98/98, a. cond, d,r
6700 00Tol 591-6799 PREMIO CS 1.5 IE 93 - 4 pts do. Irava mull-lock, cinza. RS 1998, ar/v verdes/limp Iraseiro T|P0 20 SLX . 95, complelo hidraulica/vid.os ve.des, supe. hidr. som. prol cagamba. Slo.

sf 1 6 S 87 Azul ve.melha complela RS 7 900.00 5957 591-018 ij.200.00 B.azao - Tel, 569- RS 12.490.00 Ace.to lioca. (1- 200, |ado novo RS 15.800.00 Aceilo l.oca Anlonio. RS 19.800.00. Tel
bAs^R^ 4 800,00 financio financio Tel. 471-5642 / 471- CORSA - 97 supeL ,mha 2755, nancto em a« 48 x lixas Dislac ^.oo.lw.audive- e Imanco em 48x lixa, Disiac 6220 949
Tel.: 471-5642 / 471-5648 5648. gasohna 4 portas, ar co G0L Ml 99 . 2 porlas c/a. cinza Tel 553-6655 iculos.com.br - Botafogo - Tel Tel.: 553-6655. 
PAMPA GL • 89 branca. lataria. QUANTUM GLS 89 • Cinza 2 • avista RS 10.970,00 entrada PALIO EDX 1.0 MPI 97 - 4 pts 543.4454 GOLF GL 1 8 - Branco • modelo
ptnlura mec 100%. ipva 2001 complela RS 7.500.00 linancio Armando 2 000 » 48 x 345.07 Canozza cinza complelo RS 12.900,OCHi; Tlp0 MP1 96/96 . Complelo 1996, ar condicionado/dir.
oaoo. RS 4.900.00. Bario do Tel.: 471-5642/ 471-5648. CORSA 1999 ¦ 4I porlas c/ar RS Veic Tel.: 561-8090 560-9818 nancio Tel.: 471-5642 / 471- " »» Mfe,* R$ hldl,Mlca/vidros verdes - super
Bom Reliro. 2574 • Grajau • Tel.: rENAulT 21 - 93 2 2 TXE com- 98c°^„'d®'A™'.S GOL SPECIAL • 99, a. condi- L648 11450 00 troco/linancio Tel: novo RS 15 900.00 Aceilo577"6263  plelo lelo elel conl som volante Tel 593-4702 595-S9S. asi- dona(Jo_ tcx^i-litas. pouco .oda- PALIO EL 1.5-97, MPFI, vinho, 224-2390 7 9989-4458 Paris Iroca e linancio entrada = 4x RS
PARATI CL 91 -Excel, conscrv ¦ | lindisslmo RS 9500,00 Tel.. 0181. do. RS 12.800,00 B.azSo - Tel. complela (- di.e^ao). 4 porlas. 800 00 s/juros + 48x RS 550.00
gasolina 16 un. dono vid.os M,.fi74R corsa qi 1.4 • 96/96, vinho, 569-2755 RS 13.500,00 Troco/linanc. vmmiua mum.

swsasrssffiss KPSJS xrzWoisz(jbg;Tal, 281-4348 Barnard 
^arTel 543-5588 . S cS5S ~^

PREMIO 15 IE - 92 gasolina RS2 400 t 36llxas. CORSA GL 1 6 97 • Cinza RS jardim BolSnico Volkswagem. PALIO EL 97 1.5 - Cairozza
Siadn Lo ioo% RS Concessioni.ia Ja.dim 12.800.00 4 pts a. cond. li/lin. Tel -274-1212 /9619-4833 Julio Completissimo de labnca, ar,
5 350 00 Te" 50M948 - I Bolfinico Volkswagem Tel.:274- Tel : 234-1234 Slrada Wsar dire^o, vidros elelricos, .odas tt«w» . 97 cnmolela
Barao  1212/9619-4833 Julio C6sar CORSA GL 1.6 • 97. complells- GOLF GL 95 • C/ar. diregSo. "ga. rnsul
PREMIOCSL 1.6-89,4portas, ROYALEGHIA2.0• 92,comple- simo, 4 portas, un. dona, RS vidros/lravas e101r 1 cas
champanhe met.. l0, vinho. novinho. RS B.490.00. 1 3 5 0 0 , 0 0. RSI3.600 ou enlrada RS3.400 2b/-Ub/B
vidro/lrava/rodas/som RS Barj0 Bom Retiro, 2574 www.audivelculos.com.br ?36lixasConcess.on4naJa.dim
4.890.00. Troco/tin. Bar3o do Graiau.Troco/lin.Tel: 577-4243. Bolaloqo-Tel.: 543-4454 BolSnico Volkswagem. Tel.:274-
^n«i%77742423iflU'Tel,: ROYALE GLI 2.0 95-Complelo. CORSA SUPER 96 • Excel con- 1212/9619-4833 Julio C6sar
577-6263 . 577-42423  ^ e|6ujco ^ 1 0 ga50l 4 pis c/ar 2» GOLF GL 96 - Ar/diregto vidro
UN0 oil, "* ^SI telo solar elilrico Pouco roda- dono IPVA pg.rodas liga leve RS e travas elol verde RS

da RS9.800 Particular Tel.,21- 10.500,00. enl. 2.800. + 36 x 15.000,00 Trwortinancio Tel.:
6.M0.00 Tel.. 264-5680/ 9978-  389i00 (|jxas) Tel 281-4348 288-0245/278-4098.
PcrnRT phia 1 6 86 -Alcool SAVEIRO GL 1 8 1995 ¦ Praia Bama.dVeic.  GOLF GL • 96/96, ar cond, di-
absolutamenle consarvado! pmWor ca^mba capotatiSuli- CORSA WIND • 96, prala. a.,
documentary em din. Apenas ca gasofcna RS 8 500.00 Tel.:
RS4.200 Urgente. Tel.:9351- 539-2080.
7628 SHEPHIAGTX-95.azul.4por-Ins. complolo, raridade RS do.

8.890.00. Tel.: 577-5111. 10.950.00.
QMHflNMKjlli TEMPRA 8 V - 93 complolo quit Bar3o.

I gis novinho RS 9 850,00 Tel.:
t... ti„M M 11 501-1948 Bario

VBCUL08 j , TEMPRA OV 93 • Complelo quit
E nc n0rf IHli gSs novinho RS 9.850,00 Tel.:
it IK tlQ/tUUI 50M948 Barao.
flrtR810.000 TIPO 1.6 95-RS 8,800.00 cinza

. complelo lelo tr/lin. Tel.: 234-
1234 Slrada.¦ "TIPO 1.6 IE 94 - 4 portas, com-
pleto, documentai;ao ok.

geARRO^b-""-'""
CORSA GL 96 • Motor 1.4 TIPO 1.6 IE 1995-4 portas
ar/lrava/som vinho RS complelo prala6l.mo eslado RS
10000,00. Troco/linancio Tel.: 9.300,00 Troco/linancio Tel.:
288-0245/278-4098, I 569-8797 / 2B4-4340.

I

CHEVETE SL 1 6 84 ¦ Azul
ótimo estado RS 3 500,00 finan-

tácitos
DE R$4.001

ATÉ R$7.000

CARRO & MOTO
SÁBADO, 19 D li MAIO DE 2001

JORNAL DO BRASIL

tado som
Tel 471-5642/471-5640
GOL PIUS 97 Ml • Excel con-
sarv oaso1 1 0 af c004* *
d* hid ún dono vtst 00 ent. RS
3950.00 » 36x 399.00 (lixas)
Tel 281-4348 / 201-9597
Barnard Veie
GOL SPECIAL 99 • Novinho un
dono c/27 000 km estepe s/uso
vist 00 ent * RS 3 950.00 ? 36l
399.00 (lixas) Tel 261-6649 /
201 9597 Barnard Vele
GOLF 97 GLX 2 0 ¦ Complelo.
ar, direção, conjunto elétnco,
bco couro, rodas, entrada RS
1 600,00 troco, financio
Avenida Pasteur. 214 Ptantáo
domingo, Tel 295-8344 Mull.
Motofs
GURGEL 83 X-12 TR • Branco
bom estado mec !60occgasol
5 pneus ok RS 3 900,00 a vista
R 24 de mato, 245 Tel 281
4348 / 201-9597 Barnard Veie

CORSA WIND • 96, gasolina,
branca, pouco rodado, único
dono. pneus novos, raridade, só
RS 8 980,00 ou 20% enlrada.
compro, troco e financio om 48*
lixas Tel 501-9000
CORSA WIND 97 • Excel con-
serv branco 2® dono cd 1* cota
ipva pq vist 00 RS 9 800,00 à
vista ou ent RS 2.500,00 ? 36*
350.00 (luas) Tel 261-6649
Barnard Veie
CORSA WIND I 0 MPFI •
9G9G. branco, novíssimo, ipva
pago, RS 8 900,00 Tel 622-
1949
ESCORT 19% - GL11 8 com di-
reçáo RS 9 980.00 Nanda
Aufomóvois Tof. 593-4702 595*
5957 591*0181-
ESCORT GL 1 8 ¦ 93. praia,
gasolina. 2 pts, RS 7.500.00
Tel 710-5347 / 710-0579
ESCORT GL 1 8 • 94. complelo
? rodas som de fábrica. RS
8 600 00 Aceito troca vale a
pena ver Revenda Veículos Tel
539-0096 / 539-6990
ESCORT GLX - 95. vinho, otimo

1 6. RS 8 600,00 Tel
710 5347 / 710-0579
ESCORT HOBBY 10 1996
Ipva 2001 pago mull loock
som prata muito novo pouco ro-
dado RS 8 300,00 Trocolman-
cio Tel 569-8797 / 2844340
ESCORT L 1 8 93, pinlura.
mecânica e latana 100%. RS
7 100,00 Aceno Itoca Ba.àodo
Bom Retiro. 2574 • Grajaú • Tel
577-6263/577-4238

HONDA CD 400 • B2. p.ela,
ótimo estado, RS 2 900.00
Barão do Bom Retiro. 2574 •
Graiau - Tel 577-6263 / 577-
4238
HYUNDAI 95 ACCENT GLS -
Completo, ar. direção, vidro
elétrico, trava. 2001 pago. entra-
da RS 1 600 00 lioco. Imancio
Avenida Pasteur. 214 Planláo
domingo, Tel 295-8344 Mull
Motors 
PASSAT 89 GL - Excelente es-
tado. todo novo RS3 990.
Financio Tel 570-1139 
POLO 99 CLASSIC 1 8 •
Completo, ar. direção, conjunto
elétrico, todas, 2001 pago. en-
Irada RS 1 900.00 troco. Iinan-
cio. Avenida Pasteur. 214
Ptantáo domingo, Tel 295-8344
Mull Motors
UNO 97 SX 1 0 ¦ Cinza Steel.
4p. ar. vidros elétrico. 2001
pago. entrada RS 1 100,00
troco, financio. Avenida
Pasteur. 214 Plantão domingo.
Tnl 295-8344 Mull Motors

ESCORT L 1 8 I ¦ 1994, lindo,
novo. troco financio RS |
8 5QO 00 Tel 597-1545
FIAT TIPO 95 1 6 • Cornplela
4portas carro rigorosamente
novo Para pessoas exigentes
RS9 600. Troco /Financio
Tel 570-1139 
FIESTA ¦ 97, branco, ipva 2001
pago, novíssimo, apenas RS
9 500.00 Tel 622-1949
FIESTA • 97. verde metálico. 4
portas, som, ipva pago. RS
9 900.00 Tel 622-1949
FIESTA 1 0 97 • Cinza o'ar RS
9 900.00 financio Tel 471*5642
1471-5648
GOL CL 1 6 - 95. ar. vidros, ipva
RS 9 800.00 Tel 541-2227 I
9954-6900 
KA 97 • Única dona lodo nov.n-
ho confira RS 8 850,00 Tel
501-1948 Baião
KA 98 • Vidros verdes som
cinza metálico super novo RS
9 800.00 Troco/financio Tel
288-0245 / 278-4098
KA 1 0 98 - Preto vidro olétr
som RS 9 900.00 linancio Tel
471-5642 / 471-5648

CHEVY 500 SL 1 6 S
Branca ótimo estado RS
4.500,00 financio Tel 471 *5642
1471 -5648
DEL REI 1990 - Guia complelo
RS 6 580,00 Nanda Aulomóveis
TH 593-4702 595-5957 591*
0181
ELBA WEEKEND 1 6 - 93.
gasolina, super nova, RS
6.950,00 Tel 501-1948
Barão
ESCORT HOBBY 1 0 1995
Ipva 2001 pago som ? rodas
liga azul muito novo RS
6 900.00 Troco/financio Tel
569-8797 / 284-4340
FIORINO FURGÃO 93 ¦ Branco
gasol 1.5 RS 4 950.00 a vista
ou financio Tel. 261*6649 / 281*
4348 Barnard Veie.
GM ¦ Kadett sl 1 92 cinza RS
5 500,00 enlr 6 x 29 500 Tel.
3372*8113 3371*2440
GOL CL 89 ¦ Excel conserv
branco 1.6 gasol 5m 2° dono
vist. 00 RS 4 700,00 á vista ou
enl. RS 1 250,00 + 24x 275,00
(lixas) Tel: 261-6649 Barnard
Veie. 
GOL CL 16 • 1990. lindo, im-
pecável. financio. RS 5.900,00
Tel: 597-1545
GOL CL 16 91 - Praia novo RS
6.500,00 financio Tel: 471*5642
/ 471-5648.
JEEPWILLYS 62 ¦ Mec Opala 6
cil. gasol capota conserv rodas
galão gasol. parachocào c/
guincho bcos couro. RS
5.500,00 à vista (lixas) Tel.: 281-
4348 281 -4348 Barnard Veie.
LANDAU 83 • Automálico ar
cond teto vinil muito lindo RS
6.700,00 Tel.: 591-6799.
MARAJÓ SE 1.6 S 87 - Azul
básico RS 4 800,00 financio
Tel.: 471*5642/ 471-5648.
PAMPA GL • 89, branca, latana,
pintura mec. 100%, ipva 2001
pago, RS 4 900.00. Ba.âo do
Bom Retiro. 2574 • Grajaú • Tel.:
577*6263.
PARATI CL 91 - Excel, consciv.
gasolina 16 ún. dono vidros
eletr. I Mas RS 6.500,00 à visla
ent. RS 1.950.00 + 36x 260,00
(lixas) Tel.: 281-4348 Bamaid
Veíc.
PRÊMIO 1.5 IE - 92, gasolina,vitoriado, tudo 100% RS
5.350,00, Tel.: 501-1948 •
Barão.
PRÊMIO CSL 1.6 -89.4 portas,
champanhe met.vldro/trava/rodas/som RS
4.890,00. Troco/fin. Barão do
Bom Retiro, 2574 • Grajaú • Tel.:
577-6263 ¦ 577-42423.
UNO S.1.5 93 • Gasolina super
nova IPVA 2001 pg integral RS
6.900.00 Tel.: 264-5680/ 9978-
3783.
ESCORT GHIA 1.6 86 -Álcool,
absolutamente conservado,
documentação em dia. Apenas
RS4.200 Urgente. Tel.:9351-
7828

KADETT 1 8 94 • Completo, ar
direçáo. vidroslravas elétricas.

| único dono Ótimo estado
R$9.800 ou entrada R$2.500
+ 36fixas Concessionária

| Jardim Botânico Volkswagem
Tel 274-1212 /9619-4833 Júlio

I César
KADETT GL 1 8 96 - Azul
metálico vidros elétricos e trava
ótimo estado R$ 9 900.00
Troco/financio Tel 539-1011
KADETT GL I 8 EFI • 95 ver-
melho básico R$ 9 900,00 fi-
nancio Tel. 471-5642 / 471-
5648
KADETT LITE 94 • Vinho álcool
único dono supernovo R$
7 900,00 Troco/financio Tel.
288-0245 / 278-4098
KADETT SL EFI - 93/93. gasoli-
na. ar cond. raridade. R$
7 9 0 0,0 0
www.audiveiculos com.br •
Botafogo - Tel 543-4454 _
KADETT SLE 1 8 90 - Cinza
complelo RS 7 900.00 linancio
Tel 471-5642 / 471-5618

TIPO 1 6 IE 95 - 4 pis complelo
fábrica novo RS 9 350,00 Tel:
501-1948 Barto
TIPO 1 8 IE • 95. prata, 4 por-
tas, completo. RS 9 390,00. Enl.
1000.00 • 36x lixas Troco
BarSo do Bom Retiro. 2574 •
Gra>aú -Tel 577*6412
TIPO 95 I 6 IE ¦ Completa, 4
portas, ar, direção, trio elétrico,
som, único dono. pouco rodado.
IPVA 2001 pago. conlira. só RS
9 480 00 ou ?0S do enlrada.
compro, troco, financio em 48*.
Tel 501-9000
TIPO 1 6 IE 95 - 4 pis praia
completa RS 9 500.00 financio
Tel 471-5642 / 471-5648
TIPO 1 6 IE ¦ 9M5. complelo
fábrtea. 4 portas, estado Okm.
RS 9 500,00 www audiveicu*
los com br • Botafogo • Tel 543-
4454 
TIPO 2 0 • 95 4 pis, complelo.

| vinho metálico. RS 9 900.00
Tel 541-2227 / 9954 6900
TIPO 4 PORtAS 1994 -
Completa excelente estado RS
9 500.00 Troco.financio Tel
285-7593
UNO 1998 • Completa • ar RS
9 880,00 Nanda Automóveis
Tel 593-4702 595-5957 591-
0181 
UNO 4 PORTAS 1996
Completa excelente estado RS
9 800.00 Troco/financio Tel.
285-3295
UNO CP • 96. azul. 4 pts, com-
pleto, novo. RS 9 500,00 Tel
710-5347 / 710-0579
UNO ELX ¦ 95. cornplela ( ar),
novíssima. RS 7 200.00 Barão
do Bom Retiro. 2574 - Grajaú •
Tel 577-6263 ¦ Ma.son
Veículos
UNO ELX 95 - Preta 2 portas
completa super nova RS
8.500,00 Troco/financio Tel
288-02451278-4098
UNO ELX • 95. 4 porlas, com-
plela IPVA 2001 pg. branco, RS
8 800.00. Aceito troca vale
pena ver Revenda Veículos Tel
539-0096/539-6990
UNO ELX 95 • 4 pts preta com-
plela nova RS 9 200.00 Imancio
Tel 471-5642 / 471-5648.
UNO EP % • Completa 4 po.tas
ar vidros travas RS 9 700,00
Tel 568-1192
UNO 96 EP 1 0 - Completa ipva
2001 pg raridade R$ 9 800,00
enl 2 000.00 36x 379,69 Leclis
Aut Tel: 254-8384
UNO MILLE EP ¦ 96, branco,
completo, som cd. R$ 9 000,00
Tel 622*1949.
FIAT UNO MOD SX 97 • 4 ptas
vidro eletr RS 8 980.00 l.oco li-
naneto 20% ent 36 x fixas Tel
3372-8113 3371-2440

DAEWOO ¦ 97. CD. 20. au-
| lomállco. complelo, prata,

novíssimo, igual zero Km, RS
14 800.00 Trocotrn Tol 577-

i 4243. 
ELBA 95 • 4 poitas, completa,
.andada, RS 10 500,00 entr RS
2.100.00 . 36 x RS 423.31.
LocnsAut.Tel 284-7306/254-
2195
ESCORT 97 18 16V ¦ Cl a. e
direção, revisado, RS 14 900.00
ent. RS 3 000,00 ? 36 x RS
564,16 lecns Aul. Tel: 284*
7306 / 254-2195
ESCORT 1997 SW ¦ Dn I. el
RS 13 980,00 Nanda
Automóveis Tel 593-4702 595*
5957 591*0181
ESCORT XR3 94 ¦ RS
10 300.00 ar direçáo leio con|
elet rodas tr/fin Tel 234*1234
ESCORT XR3 2 01 • 94, com-
pleto, CD player, RS 10350.00
Tel 501-1948 • Baráo
FIESTA - 97/97. ar cond. som.
ipva 2001 pago. novíssimo, RS
10 900,00 Tel 622-1949
FIESTA • 98. azul. ipva 2001
pago. novíssimo, apenas R4
10 300.00 Tel 622-1949
FIESTA 98 - Excel conserv 4
pts c/ar cond t fitas unteo dono
branco 1 0 RS n 950.00 enl
3 950.00 ? 36 x 399.00 (fixas)
Tel 28143-18 Ba.na.d Veie
FIESTA • 99. class. azul, gasoli-4 portas, completo R$
12 990.00 Tel.. 463-2727 -
Armando 
FIESTA 98 1 0 ¦ Completo a.
cond dir hid v.elét. trava elét
novíssimo R$ 13 500.00 Tel
591*6748 

GOLF GLX 95/95 ¦
Completlssimo fábrica RS
13 900.00 Tol 539-1136
Evolution
HONDA CIVIC 1995 • 2 portas
comploto fábrica RS 14 800,00
Troco/linancio Tel: 285-3295
HYUNDAI ELANTRA 95 • RS
10 900.00 branco complolo
Ir/tm 36x Tol 234-1234 Slrada
K 2000 • Branqumho c/ar condi-
cionado. IPVA 2001 pago Único
dono, na garantia Pouco roda-
do igual Okm R$12 600 Troco
/Financio Tel 570*1139 
KA 1998 • Ar cond cd excelento
eslado RS 10 600.00 Troco»-
nancio Tel: 205-4188
KA • 1999, ar cond, vidros eletri-
cos, lindo, novo, financio RS
12.900,00 Tel 597-1545
KA 1 0 • 99, verde, ar cond. v
elet, som RS 11.500.00
Tel 571*5390/9979-1141
KADETT 2 0 MPFI • 97/97.
cond, trava elet. gasolina, ipva
pago. RS 11 800.00. Tel. 622
1949
KADETT GL • 95 complelo 20
vinho ipva 1001 pg muito novo
RS 11 200.00 Tel 591-6799
KADETT GL • MPFI 2 0 97 ar
refrig R$ 11 500 00 Tel 501*
1948 Barão
KADETT GL 1998 • Completo
excelente estado RS 14 900,00
Troco/financio Tel 285*7593
KADETT GL 1 8 1996 ¦ Cd
painel branco muito novo pouco
rodado RS 10 500,00 Trocoli-
nancio Tel 569-8797 / 284
4340

FIESTA 1 0 - 99 4pls para
choque cor carro baixa Km bási*
cu RS II.500,00Tel 591-6748
FIESTA 2001 - Okm I modelos a
parti. RS 14 200.00 l.tm 48x
Tol 234-1234 Strada
FIESTA CS 1 3 97/9/ • P.elo,
com ar, pneus novos, documen-
tação ok 44 OOOkm Raridade
RS11 300 Tratar Tel. 527-1036
GOL • 96. atlanta 1 8 completis*
simo. ar. direção, trio elétrico,
rodas, aerofolio, som, raridade,
conlira' Só RS 11 900,00 com
20% entrada, compro, troco e fi;
nancio em 48x fixas Tel 501*
9000 
GOL 1998 • Único dono ar dir.
RS 12.980.00 Nanda
Automóveis Tel.: 593-4702 595*
5957 591-0181 

VERONA GL 1 8 - Branco 95
c/ar avista RS 9 800.00 lroco/ti-
nancio até 48 x fixas Carrozza
Veie Tel 561-8090 560-9818
KADETT 2 0 93 - Branco (Todo
GSI. completo, recaro, magné*
sio, som) Pouco rodado
Raridade Apenas R$8 700
Tel 264-5192 / 9751-7828

GOL 16V 98 • Ar refrigerado
travas 4 pts. R$ 13 700,00 Tel.:
501-1948 Baráo
GOL 2001 - Okm pronta entrega
na loja. várias cores. Á partir do
RS 13 280.00. enl RS 1 500.00
3Gx. Avenida Pasteur. 214
Plantão domingo Tel.: 295-8344
Mull Motors
GOL 95 CL 1 6 - C/ar revisado
RS 10800.00 enl 2 200.00 36x
417,85 Lecris Aut. Tel 254-
8384./ 25*1*2195.
GOL CL Ml 1 6 - 98, cinza, ar
fábrica, novíssimo. R$
14 390.00 Tel 577-5111.
GOL CLI - 96 1 6 a. cond velei,
limpador e des. tras confira R$
11 900,00 Tol : 591-6748

KADETT GL 1 8 - 96. completo
? rodas, som cinza. RS
11 800.00 Aceito troca vale a
pena ver Revenda Veículos Tel
539-0096 / 539-6990
KADETT C.L MPFI 2 0 • 97. ar
relng . RS 11 500.00 Tel 501
1948-Baráo

PARATI GLI • 96. branca, com-
plela. alarme, troco RS
14 390,00 Tel : 577-5111
PARATI GLI 96 1 B ¦ Com ar.
vidros /travas, excelente estado,
carro novíssimo, duvido igual.
itSI 2.900, cl garanllaTroco/Financio Tel 570*1139

CORSA PICK UP 1.6 97/97 •
Vinho,Cd, capola mailtlma.
gasolina Excepcional carro
Apenas RS10 300 Tol 9342-
1660 

PARATI GLS • 94. 1 8. comple-
ta, revisada, RS 10 700,00 entr
RS 2 200.00 . 36 x RS 413.08
Lecris Aul , Tel 284-7306/254-
2195

PALIO 97/97 • 16V Vermelho
Córdoba perolizado. completo,
único dono, ótimo valor
RS14 500 Tel 3325-6421
Maurício

PEUGEOT 306 97 ¦ RS
14 800.00 comploto bc couro
lt/lin 36 x Tel 234-1234 Slrada
PEUGEOT GL 405 • 94 compla-
to ipva 2001 quitado lindo
acredite RS 10 900,00 Tel 591*
6748 
POINTER GTI • 94, completissi*
mo, rodas, recaro, revisado. RS
10 900.00 Tol 541-2227 I
9954-6900 _____
POINTER GTI 2 0 • 95. ptelo.
completo, gasolina, RS
ti 900,00 Tel 541-2227 I
9954-6900
QUANTUM 1 8 Ml 97
Completa fábrica RS 14 900.00
Tel 539-1136 Evoiution
OUANTUM GLI 94 ¦ Excel con
serv completíssima gasol 2 0
prela 2° dono RS 13 900,00 â
vista ou ent RS 3 950.00 ? 36x
477.00 (fixas) Tel 261-6649
Barnard Veíc
QUANTUM GLSI 2000 ¦ 94
completo fábrica, estado Okm,
R$ 12 500,00 wwwaudiveicu
los com.br • Botafogo • Tel 543'
4454
RENAULT CLIO - 98. verde 4
pts. completo RN 1 6, RS
12 000.00 Tel. 710-5347/710
0579

KADETT GLS 18 EFI 94 -Prelo
raridade RS 10 900.00 Imancio
Tel. 471-5642/471-5648

RENAULT CLIO RL 1 6 97 - Ar
condie de fábrica R$ 11 300.00
IPVA pg Tel 264-5680. 9976-
3763. Ti|uca

KADETT GLS 20 • MPFI ¦ 97,
branco, completo, novíssimo,
R$ 13.500.00. Rua Barão do
Bom Retiro, 2574 • Graiau - Tel
577-6263 / 577-6412

RENAULT RN 1 6 1996 • Cinza
met completo fábrica som R$
10 500,00 Tel 539-2080
ROYALE GL 1994 • Cornplela
excelente estado R$ 10 800.00
Troco/financio Tel 285-7593

KADETT GLS 2 0 98 - Verdo,
murto novo completo de fábrica,
vendo RS14 800 Ipva 2001
pago. Falar com Marcelo
Tel 9608-8884
KAWASAKI VULCAN - Excel
conserv. 750cc 1996/96 c/8 000
km originais vist. 01 c/seguro
lotai 11/01 RS 10.500,00 linanc
Tel 281-4348 / 201-9597
Barnard Veíc

VEÍCULOS I
DE R$10.0011

ATÉ R$15.000

MONZA 50C EF CLASSIC ¦ 90.
completo, bancos couro. RS
7 500,00 Tel 501-1948 -
Barão
MONZA CLUB 2 0 - 94/94,
completo fabrica. 4 portas. RS
9 9 0 0,0 0
www.audivoiculos.com.br •
Botafogo - Tel 5-13-44 54.
MONZA GL - 94, 4 pis, comple-
to fábrica, raridade RS

i 350,00 Tel : 501-1948 -
Barão 
PALIO EDX 97 ¦ 4 pis ólimo os-
tado v. elétricos e alarme a dis*
tância RS 9.900,00 Tioco/tinan-
cio Tel.: 539-1011_

CARROS
ASTRA 20 GLS • 95. ve.de
metálico, completo, somente RS
11.900,00 Troco/fin.. Tel : 543*
5588-Up Ca.
ASTRA GLS 95-RS 11 500,00
ar direçáo conj elet. tr/fin. 36x
Tel: 23-1-1234 Slrada

| GOL CLI 1.6 • Branco, modelo
1996. ar condicionado, ótimo

| estado, oportunidade RS
10 290,00 Aceito troca, financio
entrada. = 4x RS 515,00 s/juros

? 48x RS 357.00 lixas Dislac •
| Tel.. 553*6655

GOL CL11 6 - Branco • modelo
1996, ar condicionado, ótimo

| estado oportunidade RS
11,260,00 Aceito troca, linancio
em até 48 x lixas Dislac Tel

i 553-6655. 
GOL CLI 1 6 • Praia ¦ modelo
1997. ar/dir/v elétricos, super
conservado, apenas RS
13.290.00. Aceito troca
Financio entrada = 4x RS
665,00 s/juros + 48x 458,00
fixas. Distac Tel.: 553-6655.

LOGUS GLS • 94 completáo
ar/.dir conj. elet. rodas pneus
Okm RS 10 500.00 Tel: 591-
6799.
MAZDA 626 GLX 95 - RS
14 800.00 verdo complelo li/lin.
36x Tel 234-1234 Slrada.
MONDEO CLX - 95 complelo
air bag prata 5portas ipva pago
conlira RS 14 200.00 Tel.. 591
6748 
MONDEO GLX - Cinza 95 com-
pleto a vista RS 13.980.00
troco/financio até 48 x fixas
Carrozza Veie Tel.: 561-8090
560-9818 
MONZA • 96. 2.0 MPFI - praia,
gasolina. 4 portas, completo, RS
13.990.00 Tel. 463-2727
Armando 

PEUGEOT 405 SR 94 1.8 •
Azul. completo fábrica, pouco
rodado, excepcional estado, re*
visado com garantia R$9.300,
Troco /Financio Tel. 570-1139

ASTRA GLS 2.0 95 • P.elo
Completlssimo. R$11 900
Troco/ financio até 36x Rua
Humaitá,88 Tel. 537-4499 • Isio
Automóveis
CITROEN ZX 96/97 - Complelo.
automático, 4portas. c/ar, di-
reçáo, vidros elétricos. Ótimo
eslado RSI2 900 ou enlrada
RS3 500 +36lixas

oncessionária Jardim
Botânico Volkswagem. Tel.:274*
1212/9619-4833 JulioCésa.
CITROEN ZX 1 8 97 • Complelo
não perca troco/financio R$
12 999,00 Tel 431-4560 Oluap

POINTER 95 1 8 - Gasolina, a.
condicionado, 4portas, único
dono, pouco rodado, raridade,
só RS 8 980,00 ou 20® ó de en-
trada. Troco, financio em 48x
fixas Tel.: 501-9000

CITROEN ZX VOLCANE 95 •
Vinho, 4portas, completo +
câmbio automático. Carro novo
Revisado RS10.200. Troco
/Financio Tel.:570-1139

PRÊMIO CS 1.5 IE 93 - 4 pts
vermelha completa R$ 7.900,00
financio Tel.: 471-5642 / 471*
5648.
QUANTUM GLS 89 - Cinza
cornplela RS 7.500.00 Imancio
Tel. 471-5642/471-5648.
RENAULT 21 *93 2.2 TXE com
pleto teto elet. cont. som volante
lindíssimo R$ 9.500,00 Tel.
591*6748
RENAULT RT 19 95/96 •
Comploto, ar, direção, vidros,
travas. R$9.300 ou entrada
RS2.400 + 36llxas.
Concessionária Jardim
Botânico Volkswagem Tel.:274-
1212/9619-4833 Júlio César
ROYALE GHIA 2.0 • 92, comple-
to, vinho, novinho. RS 8.490,00.
Barão Bom Retiro, 2574 •
Grajaú. Troco/fin. Tel.: 577*4243.
ROYALE GLI 2.0 95-Complelo.
Trio elétrico, ar, direção, som,
teto solar elétrico. Pouco roda-
do. R$9.800 Particular Tel..21
99766284

[ SAVEIRO GL 1.8 1995 ¦ Prata
protetor caçamba capota náuti-

I ca gasolina RS 8.500,00 Tel
539*2080.
SHEPHIAGTX-95.azul.4por

, completo, raridade R$
8.890.00. Tel: 577-5111.

Rputt j
¦ DE R$7.0011

ATÉ R$10.0001

| TEMPRA 8 V - 93 complolo quil
gás novinho R$ 9.850,00 Tel,
501-1948 BarSo
TEMPRA OV 93 • Complelo quit
gás novinho RS 9.850,00 Tel
501-1948 Barão.
TIPO 1.6 95 • RS 8.800,00 cinza

| completo teto tr/fin. Tel.: 234
I 1234 Strada.

CORSA GL 96 • Motor 1.4
ar/trava/som vinho R$
10.000,00. Troco/financio Tel.
288-0245/278-4098.

TIPO 1.6 IE 94 • 4 portas, com
pleto, documentação ok
Particular R$8.100 Tel.: 422-

I 0440 
TIPO 1.6 IE 1995 ¦ 4 portas
completo prata ótimo estado RS
9.300,00 Troco/financio Tel.
569*8797 / 284-4340.

MONZA GLS 2 0 95 - Gasolina,
vinho metálico, completo, ar, di-
reçáo, trio elétrico, farol reguláv
el, mala elétrica, top de linha,
troco, financio RS 11.500.00
Tel.: 257-0678/ 9611-1515.
OMEGA SUPREMA GLS 95 4.1
-Azul metálico, complelo lábri-
ca Carro p/pessoas muito exi-
gente. Raridade mesmo
Revisado c/garantia. R$14 900.
Troco /Financio Tel. .570-1139
PALIO OKM - T. modelos a partir
RS 13 900.00 tr/tin. 48x 1 cores
Tel : 234-1234 Strada

ROYALLE 2 0 MPFI • 94. prata,
completo ? alarme, e som R$
10.990,00. Troco/fm. Tel 577
6263 / 577-4243 • Maison
Veículos
SANTANA GL 93/93
Completíssima 4 portas rari-
dade igual Okm! RS 11 300.00
Tel 568-1192 
SAVEIRO I 6 Ml • 99. cornplela
fábrica, protetor caçamba. RS

1 4 8 0 0.0 0
www.audiveiculos.com br
Botatogo • Tel: 543-4454

tácmos
DE R$15.001

ATÉ R$20.000

CARROS
BESTA 2.7-95, diesel. comple-
10, -ar, RS 19 500.00 acerto
troca e financio, mecânica
lataria 100% Tel 577-6263 /
577-4238 
BESTA SV 94 • 12 lugares exce-
lente estado RS 17 900.00 Tel
501-1948 Barão
CORDOBA GLX 1 B • 97/97,
complelo, 16.000km, u dono
RS 16 900,00 Tol 541-2227 /
9954-6900 
CORSA GLS ¦ 96/96. verde
met. sedan 4 portas, comploto

abs, RS 16 800.00 Troco/li-
nancio Up Car Tel 543-5588
CORSA SEDAN ¦ 97, verde,
completo, ólimo estado, RS
15 690,00 Te! 577-5111
CORSA SEDAN - 1999.
cond, cd. troco, financio
15 800.00 Tel 597-1545

RS

I MONDEO CLX 1997 •
Completo excolente estado RS
17.800.00 Troco/financio Tol.

í 205*4188.
MONDEO CLX 97 ¦
Completíssimo prata oxcolonte
estado RS 18 900.00 Tol: 568*
1192
MONDEO CLX ¦ 98, cinza,
completo ? air bag duplo, só RS
19 800,00 Ttoco/linancio Up
Car Tel 543-5588

| MONDEO GLX 2 0 96/97 •
Proço promocional RS
16.800.00 Carro completo I

I ótimo nogócio. Aceitamos |
| troca/financiamos Consulte*

nos Via Voneto Tel 425-4100 / |425*1430
NEON 95 • Completo. Ca.ro im-
pecável, o mais novo do Brasil,
duvido igual R$15 490, Troco |/Financio Tel 570*1139
NEON LE 2.0 16V 97

| Automático completíssimo RS
17 900.00 Tel 539-1136
Evoiution
OMEGA 97 GLS 2 2 •
Completíssimo. ar direção, trio
elétrico, computador de bordo,
som, freios abs, rodas, ipva
2001 pago. só RS 17.980,00 ou
20% do entrada Troco, financio
em 48x fixas Tel.: 501*9000
PALIO WEEK • 98. slile, p.ela.

dono. ótimo estado, só RS
18.900.00 Tel 543-5588 • Up
Car 
PALIO WEEK - 99. 15 MPI.
cinza steel, gasolina, completo,
único dono, RS 19 990.00 Tel
4632727 • Armando
PALIO WEEKEND 1997 -
Completo excelente estado RS
17.600,00 Troco/financio Tel
285-3295
PALIO WEEKEND - 98. com-
pletíssimo, 36 000 km. RS
16 900.00 Financio 60 meses.
Tel: 537-6816/ 539-3691

VECTRA 2.0 GLS 97 -Metálico,
comploto, som. volante rog*
ulávol, adaptador CD, Irigobar,
4portas Carro absolutamente
novo R$19 800 Tol 9342-1660

VEÍCULOS
DE R$20.001

ATÉ R$25.000

CARROS
j/
Ü

ASTRA OKM • T modelos a par-
tir RS 24 900,00 Ir/tin 40x Tel.:
234-1234 Strada
ASTRA GL 1 8 • Completlssimo
4 portas branco igual Okm R$
23 950.00 troco/financio Tel.
224-2390 / 9989-4458 Paus
Veículos Glória
ASTRA GL 1 8 - 99. sedan.
completo, 20 000 km. RS
23 800,00. Tel 710-5347/ 710-
0579.
ASTRA GLS 2 0 • 99. verde,
completo fábrica, RS 24 900,00
Tel.:571 -5390 / 9979-1141
BLAZER ¦ 96, 2 2. prela. gasoli-
na. completa. RS 21 990,00
Tel 463-2727 • Armando
Automóveis
BLAZER 2 2 STD 97/97 - Cinza
grafit completa fábrica RS
21.900.00 Troco/financio Tel
539-1011.

| CITROEN XSRA 1999
Automático excelente estado
RS 24 500.00 Troco/financio
Tol 285-3295

CORSA SEDAN - 9999. praia,
completo, som cd. novíssimo
RS 16 800,00 Tel : 622-1949
ESCORT GL - 98. complelissi-
mo. 4 pis, 32.000 km. R4
15 500.00 Tel 541-2227 /
9954-6900
ESCORT GL 16V ¦ 98. azul.
completo, RS 16 500,00 Tel
450-1938 • Neokar. Troco/tman-

ESCORT GL 16V ¦ 98, vinho. 4
pts, ar ? direçáo, R4 16 500.00
Tel 710-5347/ 710-0579.
ESCORT GL SW - 97 ar cond
dir. hidr. I 8 16v lindíssima ipva
2001 pg linda RS 16.500.00 Tel:
591-6748

SUPREMA GLS 96 - Excel con-
serv. 4 1 gasol mec. verde es-
curo met 2° dono 48.000 R$
14.950.00 a vista ou R$
0 900,00 ent + 15 x 425.00
(lixas) Tel 281-434B Barnard
Veie.
TEMPRA 95 - 16v branca RS
12.800.00 ar direçáo conj. elet.
tr/fin. Tel 234-1234.

ESCORT SW ¦ 97. GL 1 8. 16V.
vinho, ar condicionado, dh, R$
15 900,00 Brazão • Tel. 569*
2755.

TEMPRA 1996-Praia completa
excelente etado RS 13.700,00
Troco/financio Tel.: 285*3295.
TEMPRA 16V 94 - Completo
fábrica bancos couro R$
11 500.00 Tel. 501-1948 Ba.ão
TEMPRA 16V • 97/97. comple-
to, bcos elets. som ipva pago,
RS 14 800.00 Tel : 622-1949.
TEMPRA 2 0 IE 95 ¦ 4 pis praia
cornplela RS 11.900,00 financio
Tel: 471-5642/471-56-18
TEMPRA IE • 96. ve.de, com-
pleto, troco, financio R$
14.490.00 Tel 577-5111.

ESCORT SW GL 98/98 - Azul
completo igual Okm R$
17.450,00 troco/financio Tel
224-2390 / 9989-4458 Paiis
Veículos Glória.
ESCORT SW GLX 98
Completo * cd rodas verde per-
olizado RS 18 250,00 t.oco/li-
nancio Tel.: 224-2390 / 9989-
4458 Paris Veículos Glória
ESCORT SW GLX I6V - 98/98,
completo fábrica, cd player, R$

1 B 5 0 0.0 0
www.audiveiculos.com.br
Botafogo - Tel.: 543-4454
FURGÃO POLO VAN - 99, com-
pleto, ar. direção. RS 16 800,00
Tel 501-1948 • Ba.ão

TEMPRA I.E 8V 95 •
Completíssimo fábrica 4 portas
excelente R$ 10.490,00 Tel:
568-1192. _____

CORSA 1996 - GL S sedan
complelo RS 13.980.00 Nanda
Automóveis Tel.: 593-4702 595*
5957 591*0181 _____
CORSA • 97, supe., vintio.
gasolina. 4 portas, ar cond. R$
12 490.00 Tel 463-2727 •
Armando.
CORSA 1999- 4 po.lasc/a. RS
12.980,00 Nanda Automóveis
Tel 593-4702 595-5957 591-
0181

GOL CLI 1.6 - Prata, modelo PALIO 1997* EL 1.5 4p comple-
1997. ar/dir/v. el6lricos. super ta R$ 13.980.00 Nanda
conservado. apenas R$ AutombveisTel.: 593-4702 595-
14.790.00. aceito troca 5957591*0181. 
Financio em at6 48x fixas. palio 1998 - Unico dono ar RS
Distac.Tel.: 553-6655. 10.980,00 Nanda Autom6veis
GOL 96 CLI 18 • Raridade, cJ Tel.: 593-4702 595-5957 591-
garantia. R$ 10.500,00 entr. RS 0181. 
2.100,00 ? 36 x RS 379,55 PALIO 16V • 97. compieto fdbri-
Lecris Aut., Tel.. 284-7306 / 254- ^ 4 portas estado 0 km. RS
2195. 1 3 8 0 0.0 0.
GOL Ml - 97. ar cond. novo, www.audiveiculos.com.br -
troco, financio. RS 10.900,00. Botatogo * Tel.: 543-4454
Tel: 597-1545. PALIO 16V • 4 pts vinho 97 1.6
GOL Ml - 97. branco, excelente completa a vista R$ 14.980,00
estado, d. hidr, R$ 11 390.00. vista 10.970.00 troco/linancio
Tel.: 577-5111. at6 48 x fixas Carrozza Veic Tel.:
GOL Ml - 98. branco, ar + di- 561-8090 560-9818.
ro^ao hidraulica, RS 12.900.00. PALIO ED 98 • 4 portas c/ar u.
Tel .710*5347/710-0579. dono raridade R$ 13 300.00
GOL Ml - 98. compieto tebrica. Tel.: 568-1192. 
ipva 2001 pg, estado Okm. R$ PALIO EDX • 97, compieto. ar,
1 3.5 0 0,0 0. diregao. el6tricas. R$
www.audiveiculos.com.br 12 850.00 Tel.: 501*1948 •
Botafogo - Tel.: 543-4454. Barao
GOL Ml • 98/98, ar condiciona- PALIO EDX • Azul-modelo
do, trava mult-lock, cinza. R$ 1998, ar/v. verdes/limp. traseiro
12.200,00 Brazao - Tel. 569- R$ 12.490,00. Aceito troca. fi-
2755. nancio em at6 48 x fixas Dislac
GOL Ml 99 • 2 portas c/ar cinza Tel. 553-6655
avista R$ 10.970,00 entrada PALIO EDX 1.0 MPI 97 • 4 pts
2.000 * 48 x 345,07 Carrozza cinza compieto R$ 12.900,00 fi-
Veic Tel.: 561 -8090 560-9818 nancio Tel.. 471-5642 I 471-
GOL SPECIAL • 99, ar condi- 5648 —

TEMPRA SX 97 - Excel, conerv
vinho perol. 2o dono vistoriado
2001 8 válvulas gasol R$
12950,00 a visla ou ent. RS
2.950,00 + 36 x 499,00 (lixas)
Tel.: 281-4348 Barnard Veie
TEMPRA SX - 97, azul, comple-
10, som RS 13 500,00 Tel 571-
5390 /9979-1141.

GOL 16V 1.099/2000 • 4porlas,
geração III, c/ar, direçáo, Irava e
rodas RSI8 500 ou enlrada
RS4 700 »36lixas
Concessionária Jardim
Botânico Volkswagem. Tel.:274*
1212/9619-4833 Júlio Césa.

PALIO weekend • Stile 98 com-
pletíssimo excelentes igual

| Okm!! RS 19 690,00 Tel 568-
1192.
PALIO WEEKEND 16V 97
Completa verde super nova RS
17 000.00 Troco/financio Tel:
288-0245/278-4098
PALIO WEEKEND SPORT-98,
16. 16V, completíssimo. azul.
R$ 18 900.00 Brazâo • Tel. 569-
2755
PALIO WEEKEND STILE - 16v
97 completíssimo R$ 16 900.00
Tel .539-1135 Evolulion
PARATI CL Ml 16 1999-4 por-
tas com ar vermelho perolizado
muito novo único dono RS
17.990,00 Troco/financio Tel:
569-8797 / 284-4340
PARATI CLUB 1 B • 98, comple-
ta, couro, cd R$ 17 500,00. Tel
541-2227/9954-6900
PASSAT ALEMÃO GL 2 0
95/95. cinza, completo, air-bag.
RS 16 300,00 Brazâo - Tel 569-
2755
PASSAT GL 95 - Azul marinho
completo super novo R$
15.800.00 Troco/financio Tel.
288-0245 / 278-4098
PASSAT GL 20 - 95, praia,
gasolina. 4 portas, único dono.
RS 16.990,00. Tel.: 463-2727 -
Armando
PASSAT VARIANT GL 95
Automática completíssima ex-
celente estado R$ 18 500,00
Tel. 568*1192
PASSAT VR6 - 95. ar, complelo
fábrica, novo RS 19.950,00 Tel
501-1948- Ba.ão

OMEGA CD 4 1 -97. automáti
| co. completíssimo, cd player,

lop linha. RS 22.800,00 B.azão
-Tel 569-2755
PALIO WEEKEND OKM-A par-
tir RS 21 900.00 tr/fin 48x
cores Tel 234-123-1 Strada
PARATI 16V • 4 pis Okm a visla
RS 21 960,00 entrada 20°. 48
fixas Carroza Tel : 561-8090
w w w . c a r r o z
veículos hpg.com br

ASTRA SEDAN GL 1.8,,-
Modelo 2000 • ar/dir/trio • cór
prata igual a Okm (15.000 Km)
apenas RS 27 000,00 • Aceso
troca, financio em ató 48 x fix^s
Dislac Tel 553-6655. 'I
AUD11 8 A4 • 96/96, azul mar.lv
ho, completo, automatic ? couro
spo RS 39 500,00 Up Car Ttl.:
543-5588
BESTA GS 12L • Tng 99 conj-
plela a vista R$1 31.980.00
troco/financio até *48 x fiu|
Carrozza Veie Tel.; 561*8090•9818 »
BLAZER 2000 DLX 4 3 V6fl
Completíssima. 4x2. branco,
quase Okm. na garantia, ar. ttl*'
reçáo. trio elétrico, cd mala. abs,
banco de couro, rodos, kit gmc
único dono, só RS 46 900.00 ou
30oo de entrada facilitada Saldo
em 48x fixas Tel: 501 -9000
BLAZER 4 3 EXECUTIVE ¦ V6
ano 99/99 automática completa
de couro pouquíssimo uso ipva
pago por apenas RS 38 000.
(cada) temos duas facilito paga»
mento Tel 619*4521 / 619*
5001./ 9851-4089 Niterói
BLAZER DLX • 98. vinho, 4 3.'
V6, completa excelente só RS
29 900,00 Tr/tin Tel 543-5588•Up Car
CARAVAN LX 3 8 • 4 x 4 981
completíssimo RS 65.000.00-
Tel 539-1136 Evoiution
CHEROKEE LAREDO V6 •
95>95. automatic. abs. 4x4. RS
3 1 0 0 0.0 0
www audiveiculos com.br •
Botatogo - Tel 543-4454.

PARATI GLS 2000 Ml 9B - 4p
completíssima RS 21 900.00
Tel : 539-1136 Evoiution
PEUGEOT 306 • 99 select ar air
bag dir. hid travas 4pts cd play*
ei RS 22 400.00 Tel: 591-674B
PEUGEOT BREAK 306 99 •
Prata complelo RS 20 900,00
Tel 539-1136 Evoiution

CITROEN XSCIRA BREAK
GLX 2.000 • Completíssimo air
bag duplo igual Okm impecável
RS 27 900.00 Tel 568-1192.
DAKOTA SPORT 99 - Cal)
dupla completíssima RS
31.900.00 Tol 539-1 136
Evoiution

POLO CLASSIC - 99. preto,
completo, ar, direçáo. trio elétri-
co, som, rodas, pouco rodado,
carro de mulher, só RS
20 800.00 pequena entrada,
compro, troco, financio em 48x
fixas, Tel: 501-9000 
POLO CLASSIC ¦ Azul • modelo
1999, completo, excelente esta-
do. RS 20.900.00 •
vendo/troco/financio entrada =
4x RS 1 050,00 s/juros » 48* RS
719,00 fixas Distac Tel.: 553*
6655.

GOL 3* G. OKM - A vista RS
15 580. enlrada 20% 4B x lixas
Carroza Tel.. 561-8090
www. carrozza
veículos hpg com.br 
GOL GERAÇÃO III OKM • T.
modelos a partir R$ 16.500,00
lr/tin 48x Tel 234-123-1 Slrada

TEMPRA SX • 97, 16V. azul
met., completa, u dono. so*
mente. RS 15 000,00 Tr/lin. Tel
543-5588 -Up Car.
TIPO 1.6 IE 1995 • Prata com-
pleto ú.dono raridade RS
10.500,00 Tel. 539-2080
TIPO 1.6 MPI -97/97. complelo
fábrica. 4 portas, estado Okm,
RS 12.500.00. www.audiveicu*
los.com.br • Botatogo - Tel.: 543*
4454. _______

corsa gl 1.4 • 96/96. vinho, 4
portas, completo, novíssimo só
RS 12.600.00. Troco/financio
36x Up Car Tel.: 543-5588.
CORSA GL 1 6 97 • Cinza RS
12.800,00 4 pts ar cond. tr/fin.
Tol.: 234-1234 Slrada
CORSA GL 1.6-97, complells-
simo. 4 portas, un. dona, RS

1 3 5 0 0.0 0
www.audiveiculos.com.br •
Botalogo * Tel.: 543-4454.
CORSA SUPER 96 • Excel con-
serv. 1.0 gasol. 4 pis c/ar 2"
dono IPVA pg.rodas liga leve RS
10.500,00. enl. 2 800. ? 36 x
389.00 (lixas) Tel 261-4348
Barnard Veio
CORSA WIND • 96, prata, ar.
travas, insulfilm. RS 10.200,00.
Brazão • Tel. 569-2755.
CORSA WIND • 99, ar refrigera-
do, verde perolizado, RS
10.950.00. Tel.: 501-1948 •
Barão. 
CORSA WIND • 99. vinho. ar.
dh. 4 pis, RS 13.700,00. Brazão
-Tel. 569*2755. 
CORSA WIND 99 • 4 portas ar
cond. IPVA pago excelente es*
lado RS 14 300,00 Tel,: 264
5680/ 9978-3783.
CORSA WIND • 99, verde,
portas, ar, troco RS 14.990,00.
Tel.: 577-5111 

TIPO 2.0 SLX - 95, complelissi-
mo, abs, rodas, teto, RS
1 0 8 0 0,0 0
www.audiveiculos.com.br •
Botatogo • Tel.: 543-4454.

GOL Ml • 99. 1.6. ar direçáo.
vidros elétricos, ipva 2001 pg,
raridade, prata R$ 17.200.00
Facilito. Vale a pena ver
Revenda Veículos Tel.: 539*
0096/539-6990 

POLO CLASSIC ¦ Azul, modelo
1999, completo, excelente esta-
do RS 20.990,00 vendo / troco/
financio em 48x fixas Distac
Tel: 553-6655.

PASSAT VR6 2.8 95 - 4 portas
completo troco/facilito R$
19 990.00 Tel: 431-4560 Oluap

POLO CLASSIC - 99, complolo.
novíssimo, ipva 2001 pago, RS
21 000.00 Tel 622-1949

PEUGEOT 306 PASSION 16V -
(Sedan). ano 98/98, cor cinza,
completo, super novo, único
dono, só RS 16 500,00 facilito
pagamento, Tel: 619-4521 e
619-5001 Niterói.

POLO CLASSIC • 99. branco.
| completo, novíssimo, troco RS

21 000,00 Tel 577-5111

PEUGEOT 306 RALLV - 99 bco
couro air bag completo rodas
baixa kms confira RS 19.900,00
Tel 591-6799. 
POLO 98/99 • Complelo. ar. di-
reçáo. trio, rodas R$18 900 ou
enlrada RS4 800 »36lixas
Concessionária Jardim
Botânico Volkswagem Tel. 274-
1212/9619-4833 Júlio César

POLO CLASSIC 1.8 • 99. PC
53. completo. 33 000 km, R$
21 000.00 Tel 710-5347 / 710-
0579
POLO CLASSIC 18 Ml - 99,
prata, completo R$ 20 500,00
Tel: 450-1938 • Neokar. Troco/fi-
nancio.
RANGER • 98. prelo, ar, di-
reçáo, RS 22.500,00 Tel 450-
1938 -Neokar. Troco/financio.

GOLF 1997 - GL 4 portas ar dir
RS 15.980.00 Nanda
Automóveis Tel.: 593-4702 595-
5957 591-0181 
GOLF 1.8 97 • 4 portas comple-
to financio comprove R$
15 800.00 Tel: 431 -4560 Oluap
GOLF 2.0 GLX • Verde 97 com-
pleto avista R$ 17.400,00 entra-
da 2,000 + 48 X 592.43
Carrozza Veie Tel.: 561-8090
560-9818. 
GOLF GL 0 98, complolo lábri-
ca, hiper novo. R$ 18 500,00
Tel 501-1948 ¦ Baráo

cionado, toca-fitas, pouco roda*
do. R$ 12.800,00. Brazão - Tel.
569*2755. 
GOL SPECIAL 99/99 - Básico.
R$10.900 ou entrada R$2.800

36fixas Concessionária
Jardim Botânico Volkswagem.
Tel :274-1212 /9619-4833 Júlio
César .
GOLF GL 95 ¦ C/ar. direção,
vidros/travas elétricas.
RS13.600 ou enlrada RS3.400
+36fixas.Concessionária Jardim
Botânico Volkswagem. Tel.:274-
1212 /9619*4833 Júlio César
GOLF GL 96 • Ar/direção vidro
e travas elet. verde RS
15.000,00 Troco/financio Tel.:
288*0245 / 278-4098.
GOLF GL • 96/96, ar cond, di-
reção, som, alarme, RS
1 3.8 0 0,0 0
www.audiveiculos.com.br
Botafogo • Tel.: 543-4454.
GOLF GL 1.8 • Vinho - modelo
1995. ar/direçáo/v. verdes • ex-
celente eslado. RS 13.590,00.
Vendo/troco/financio entrada =
4x RS 680,00 s/juros + 48x RS
552,00 fixas. Distac Tel.: 553*
6655.
GOLF 95 GL 1,8-Complelo re-
visado RS 13.980.00 enl.
2 800.00 36x540,91 Lecris Aul.
Tel.: 254-8384./ 254-2195,

CURRIER CLX - Praia, modelo
1998. ar/dir/vidros e travas
elétricas, super nova. uso pas*
seio, apenas R$ 13.990,00.
Troco/financio 48x fixas. Distac.
Tel: 553-6655.

GOLF GL 1.8 - Vinho, modelo
1995, ar/ direção/ v.verdes, ex-
celente estado. R$ 14.890,00
Vendo/ Troca/ Financio em 48x
fixas. Distac Tel.: 553-6655.
GOLF GLX • 95, complelo lábri-
ca, bancos couro, R$
14,500.00. Tol.: 501-1948
Barão.

TIPO 2.0 SLX • 95, complelo
lábrica. ipva 2001 pg, eslado 0
km, RS 13 500,00 www.audivo-
iculos.com.br - Botatogo - Tel
543-4454 

PALIO EL 1.5-97, MPFI, vinho,
completa (• direção). 4 portas,
R$ 13.500,00 Troco/financ.
Barão do Bom Retiro, 2574 •
Grajaú - Tel.: 577-6263 • Maison
Veículos.
PALIO EL 97 1.5 -
Completíssimo de fábrica, ar,
direçáo, vidros elétricos, rodas
liga, insufilme, pouco rodado,
troco/financio R$ 13.800,00 Tel.:
257-0678 / 9611-1515 revisado
com garantia.
PALIO EL 1.5 - 97/97, vinho,
completa, ipva pg, nova, só. RS
12.700,00. Tr/fin. Tel.: 543-5588
Up Car.

PALIO EL 1.6 98 - Complelo RS
15.000,00 cinza tr/fin. 36x Tel.:
234-1234 Strada. 
PALIO 99 ELX • Complelo, ar.
direção, trio elétrico, 4portas,
único dono, raridade, só R$
14.980,00 ou 20% de entrada.
Compro, troco, financio em 48x
fixas. Tel.: 501-9000.
PALIO EX • 2 pts 98 ar velr. a
visla RS 11.200,00 visla Iroco/li-
nancio ató 48 x fixas Carrozza
Veie Tel.: 561-8090 560-9818.
PALIO EX 98/98 - 4 portas
ar/vidros/trava rodas som R$
12.650,00 troco/financio Tel.:
224-2390 / 9989-4458 Paris
Veículos Glória.
PALIO 97 EX. 1.0-Cornplela re-
visada R$ 12.900,00 ent
2.600,00 36x 460,86 Lecris Aut.
Tel.: 254-8384. / 254-2195.
PALIO YOUNG • 2 pt Okm a
visla RS 13.680.00 enlrada 20%
48 x fixas Carroza Tel.: 561
8090 www.carrozza
veiculos.hpg.com.br

TIPO MPI 96/96 • Complelo
ipva pg. cinza seminovo R$
11.450.00 troco/financio Tel.:
224-2390 / 9989-4458 Paris
Veículos Glória.
TIPO SDX 2.0 • Verde 95 com-
plela a vista RS 10.580,00
troco/financio até 48 x fixas
Carrozza Veie Tel. 561-8090
560-9818.
TOWNER SDX ¦ 97, cornplela
fábrica, azul metálico, RS
10,500,00. Tel.: 501-19^8 ¦
Barão.
TOWNSE SDX 97 • Cornplela
fábrica azul metálico R$
10 500.00 Tel: 501-1948 Barão.

GOLF GL 1 8 • Branco, modelo
1996, ar condicionado/dir.
hidráulica/ vidros verdes, super
novo RS 15.800.00 Aceito l.oca
e financio em 48x fixas. Distac
Tel: 553-6655.
GOLF GL 1 8 ¦ Branco • modelo
1996, ar condicionado/dir.
hidráulica/vidros verdes • super
novo. RS 15 900.00 Aceilo
troca e financio entrada = 4x R$
800,00 s/juros +¦ 48x RS 550,00
fixas. Distac Tel.: 553-6655

POLO CLASSIC 1 8 1998-Ipva
2001 pago completo prata 2®
dono muito novo RS 18 900.00
Troco/financio Tel.: 569-8797 /
284-4340.
POLO CLASSIC 1.8 1999 -
Verde met. cd player vidros elet.
trava elet. R$ 19.800,00 Tel:
539-2080. ______

GOLF 97 GL 1 8 • Novo prelo
completo R$ 15.900,00 ent.
3.200.00 36x 601.59 Lecris Aul.
Tel.: 254-8384. / 254-2195^
GOLF GL 1.8 Ml • 97, prela.
completo, RS 17.900,00. Tel.:
450-1938 - Neokar. Troco/finan-

TOYOTA COROLLA LE - Ano
93,4 porlas, complolo * air bag

piloto automático excelente
estado só apenas R$
12.200,00, facilito. Tel.: 619-
4521 /619-5001.
UNO EX • 99/99, complelo
fábrica, 4 portas, ipva 2001 pg,
R$ 12.800,00. www.audiveicu-
los.com.br • Botafogo - Tel.: 543*
4454. 
UNO SX - 99, vinho, completa,
som RS 10 900,00. Tol.:571 -
5390 / 9979-1141.

GOLF GL Ml 98 • Ar/direção /
trava vinho único dono R$
17.000,00 Troco/financio Tel.:
288-0245 / 278-4098.

POLO CLASSIC 1.8 Ml • 98.
vinho. ar. dh, vidros eletr, trava,
único dono. só R$ 17 800,00.
Troco/financio Up Car Tel.: 543-
5588 
POLO CLASSIC 1.8 Mi - Ano
98/98 complelo IPVA 2001 pago
super novo por apenas RS
18 500.00. lacililo. pagamento.
Tel 619-4521 / 619-5001.
RANGER ¦ 98/98, ar cond, dir
hidr, som, prol. caçamba, Sto.
Antonio, R$ 19.800,00. Tel.:
622-1949 

RANGER XL 98 - Novinlia ún
dono c/35.000 km reais caçam-
ba 7 pés ar + dir *¦ abs t cd RS
21.800.00 à vista ou ent RS
8 900.00 | 36x 599.00 (lixas)
Tel: 281-4348 Barnard Veie.
SANTANA OKM • T. modelos a
partir RS 22 900,00 tr/lin. 48x I
cores Tel.: 234-1234 Sl.ada
SANTANA 2 0 Ml - 99, p.ela,
completo, RS 22 500,00 Tel
450-1938 • Neokar Troco/tman-

FORD CONTUR SE 95 • 30
24v vinho, completíssimo. air
bag duplo, bcos couro elétricos,
cd mala, teto elétrico, piloto au-
tomático, lindo carro, troco fi*
nancio Tel 256-0678 / 9611-
1515. R$30000,00
GALOPE SUPER LUXO - 98
30 4 x 4 completíssima RS
34 500.00, Tel : 501*1948
Barão
GALOPER SUPER LUXO • 98.
3 0, 4X4, completíssima, RS
34 500.00 Tel 501-1948 -
Barão.
HONDA CIVIC LX 99/99 -
Completo RS 27 900.00 Tel
539*1136 Evoiution
MAREA ELX - 1999, completo,
lindo, troco, financio. RS
26.900.00. Tel 597-15-15
MAREA HLX 2 0 - 99, b.anca.
completo, financio RS
29.900,00 Tel. 450*1938 -
Neokar. Troco, único dono
MERCEDES BENZ C180 • 98
Classic automática bco. couro
elétrico prata ipva pg lindíssima
R$ 59 500.00 Tel 591-6748
MERCEDES CLASSE A 160 -
99 elegance completa RS
27 900.00 Tel.: 539-1136
Evoiution
MITSUBISHI SPACE WAGON
GLI • 98/98. automatic, 7 lu-
gares, ipva 2001 pg. RS
3 4 6 0 0,0 0
www audiveiculos.com.br •
Botatogo - Tel.: 543*4454.

SIENA ELX - Tiro 16V Okm à
visla RS 20.580.00 enlrada 20%
48 x lixas Carroza Tol : 561*
8090 www.carrozza
veiculos.hpgcom.br

RANGER XL • 96 ar cond. dir
hidr/air bag abs ipva pg cab sim*
pies 6c.c baixa kms linda RS
16 900.00 Tel .591-6799
RENAULT MEGANE 99 - com-
pleto, top de linha, muito novo,
duvido igual. Na garantia
RS19 900 Troco /Financio
Tel..570* 1139
S10DE LUXE 22 S 97-Verde
cornplela RS 19.900,00 kit gásfinancio Tel.: 471-5642 / 471-
5648.
SANTANA 2.0 I • 1996, comple-
to, lindão, troco/financio. RS
16.900.00. Tel: 597-1545.

GOLF GLX 96 • Complelo prelo
29 dono super novo R$
16.000.00 Troco/financio Tel.:
288-0245 / 278-4098.
GOLF GLX 2.0 - 97.4 pis, com-
pleto, vinho, R$ 16.900,00. Tel.:
541*2227 / 9954-6900.
KOMBI STD 99 • Excel conserv.
azul un. dono kil gas p. rodado
RS 15.900,00 a visla ou troco e
linanc. Tel.: 281-4348 201-9597
Barnard Veie.

VECTRA GLS - 95 complelo
vinho lindo todo original confira
R$ 14.300,00 Tel.: 591*6748.
VECTRA GLS 96 • Complolo
fábrica muito novinho RS
14 850.00 Tel 501-1946 BaráQ,
VERONA GLX 18 I - 95/95,
completo, gasolina, novíssimo
RS 11 ROO 00. Tel.'622-1949.
VERSAILLES 2.0 GLI 95 •
Vermelha complolo RS
13.800,00 Tel.: 450*1938 troco
financio Neokar.

LANCHA 18 PÉS - Casco allor-
naliva 550 ano 94 motor 95
Johnson. 70HP, pouco uso.
RS18 500 Tol : 285-5111
MEGANE RXE 2.0 - 99, com-
pleto, ipva pago, RS 19.900,00.
Tel: 541-2227 / 9954-6900.

SANTANA GLI • 96 excel. con-
serv. cl 36.000 km reais, 4 pts ar
+ dir ? cd, liga love, RS
15.950,00 à vista, ou ent. = RS
3.950,00 + 36x RS 550,00
(lixas). Tel.: 201-9597 Barnard
Veíc.
SIENA STILE 16 16V -
preta, completo, air bag, RS
19.500.00. Tel.. 450-1938 -
Neokar Troco/financio.

VARIANT GL 2 0 • 96« vinho,
completa, estado de zero. RS
21 900,00. Troco/financio Up
Car Tel.: 543-5588 
VECTRA 2 2 - Ano 98/98 cor
preto ar + dir + vidros e travas
elétricas + rodas liga leve lindão
e novinho por apenas R$
21.800.00, facilito. Tel.: 619-
5001 /619-4521 Niterói

OMEGA CD • 97, blindado, V6,
automatic, cinza met., novo RS
65 000,00. Troco/financio Up
Car Tel.: 543*5588.
PAJERO GLfe-B DIESEL- Turbo
intercoo'er ano 94 cor azul com-
pleta excelente estado raridade
por apenas R$ 40 500,00 Tel.:
619-4521 e 619-5001 Nile.òi
PAJERO GLX 2 0 V6 - 97. cinza
met., completa, nova. somente
RS 33 900,00. Troco/financio Up
Car Tel 543-5588. 
PAJERO V6 3000 MODELO 98
•Cor azul 4x4 completo + rodáo,
estribo, quebra mato toda
equipada excelente estado por
apenas RS 36.000,00 lacililo
Tel: 619-4521 e 619-5001 /
9851-4089 Niterói.

VECTRA CD 97 • 16V, c/teto
elétrico, cd mala. ABS, com-
pletíssimo, branco, s/detalhes,
2®dono, engate p/reboque.
Particular. RS2I.500 Tel 9628-
0703 /3899-7712 Guilherme
VECTRA CD 97 - Automático,
completo, teto solar. RS22.500
ou entrada R$5.700 +36fixas.
Concessionária Jardim
Botânico Volkswagem. Tel.:274-
1212/9619-4633 Júlio César
VECTRA CD-97 completo 16v
baixa km lindíssimo cd player
ligue RS 23.500,00 Tel.: 591-
6748.
VECTRA GLS • 97. prata, com-
pleto fábrica, u. dono, só R$
20.900,00. Troco/financio Up
Car Tel.: 543-5588.

SUPREMA GLS 4.1 • Azul, 95,
completo fábrica, lindíssimo, R$
15.800,00. Brazão - Tel. 569-
2755.
SUZUKI VITARA 1995 - Cinza
met. completo fábrica raridade
RS 19.000,00 Tol: 539-2080.
TEMPRA 16V - Azul, modelo
1999, completíssimo, excelente
estado. RS 1 B.500,00. Troco/li-
nancio entrada = 4x RS 927,00
s/juros + 48x RS 636,00 fixas.
Distac - Tel.: 553*6655.

MITSUBISHI COLT GTI 95 - RS
15.300,00 completo preto rari-
dade tr/fin. Tel.: 234-1234
Strada 
MONDEO 97 • RS 19.000,00
prata ar direção conj. elet. rodas
tr/lin.Tel.: 234-1234 Slrada.

VECTRA GLS - 97. complelo
fábrica, cinza perolizado, RS
19 800,00. Tel.: 501-1948 ¦
Barão. 
VW SANTANA 2000 - M/Evid 97
RS 18 200 Iroco linancio 20%
ent. 48 x fixas Tel. 3372-8113/
3371-2440.

VECTRA GLS - 1997, novo,
completo, troco financio. RS
21.500,00. Tel.: 597-1545.
VECTRA GLS - 97, azul, com-
pleto, R$ 21.500,00. Tel.: 450-
1938 -Neokar. Troco/financio.
VECTRA GLS 9B • Completiss.
ar digital disco 4 RS 21.900,00
Tel.: 539-1136 Evolulion.
VECTRA GLS - 98 e 99. azul
metálico, completo, sem detal-
he. só RS 22.790,00. Troco/li-
nancio Up Car Tel.: 543-5588.
VECTRA GLS 1.0 MPFI • 97 4
pts branco completo RS
21.000,00 financio Tel.: 471
5642 / 471*5648. 
VECTRA GLS 2.0 97 - 4 portas
completo financio aproveito RS
20.999,00 Tel.: 431-4560
Oluap.

PASSAT 99 • Alemão 20v com-
pleto, ar, direçáo; trio elétrico,
rodas, banco de couro, freios
abs, som, duplo áir-bag, único
dono. só RS 39.900,00 ou 30%
de entrada facilitada. Troco 0 fi-
nancio em 48x fixos. Tel.: 501-
9000. V
S 1 0 EXTEND - 2.2 Deluxe S
prata completa R$ 26.800,00. j
Tel: 450-1938 troco financio
Neokar.
S-10 • 4x4 turbo Diesel 99 azul
RS 41 500,00 complela.Tel.:
450-1938 troco financio Neokar.
SIO 4X4 TURBO DIESEL - E
azul, RS 41.500.00, cornplela,
Tel.: 450-1938 ¦ Neokar. Troco/li-
nancio.
S10 EXTEND. 2.2 DE LUXE -

prata, completa, RS
26.800,00. Tel.: 450-1938 •
Neokar. Troco/financio.
SANTANA 2000 Ml 2.0 - 97 4
portas completo financio com*
prove RS 25.999.00 Tol.: 431-
4560 Oluap^
SANTANA 2001 - Okm complelo
a parlir RS 26.800,00 t. coros
tr/lin.Tel.: 234-1234 Slrada.
TOYOTA COROLLA XEI - 99
completo air bag rodas ipva
pago único dono RS 27.500,00
Tel.: 591*6748. 
VECTRA CD 2.2 16V 99 -
Completo bco couro abs cd
player IPVA pg RS 29.900.00.
Tel.: 264*5680/ 9978-3783^
VECTRA CD 2.2 16V • 99 au-
tomático RS 29.900,00Tel.: 539-
1136 Evoiution.
VECTRA GLS • 99 2.2 complelo
ar digital único dono, cd player=0km ipva pg RS 27.500,00 Tel.:
591*6748.
VECTRA GLS - 99, azul, com-
pleto RS 28.900.00. Tel.: 450-
1938 -Neokar. Troco/financio.
VOLVO V40 2.0 • 97/97, station
wagon, automatic, prata, rari-
dado, RS 42.000.00. Min. Tel.:
543-5588 - Up Car
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LOCADORASE
TRANSPORTES

I ABA CAR DRIVE ¦ Alu-
ga automóvel* 2001,
populares, a partir dei
R$25,00 + protoção+ISS. Executivo», Blln-
dados, Llmouslno» o
Van. Tel.:54B-6778.
www.telecar.com.br H

ACESSÓRIOS
PEÇAS F AFINS

637 8810 I I

1915

CAMINHÕES
ÔNIBUS

1920
HONDA NX • 2000 WfmolV! tal-
con. 9435 km.l u. dono, RS
7 800.00 Tel 710 5347 I 710-
0579.

UTILITÁRIOS

BESTA 2.7 • 95 (lesei, completo•ar. RJ 19 500 00 acerto Iroca e
financio mecânica e latana 100*•
Tel: 577-6263 í 577-4238
BESTA GS 121 - Trig 99 completa
a rál» RS 3190000 trocolman-
cio até 48 x hias Carrowa Vee
Tal.. 561-6090 5609818
BESTA SV -94 12 lugares. e«ce-
lente estado RS 17 900.00 Tel
501-1948 ¦ Barào
BESTA SV 94 • 1 2 lugares e»ce
lento estado RS 17 900.00 Tel
501-1948 BuSo
BLAZLR 

~ 4 3 DLX 98 compito
od ótmo estado Tel 579-3538
Detxp Motors
BLAZER - 96 22 preto, gasolina,completa. RS 21 990.00 Tel
4ftV?7?7 ¦ Armando Automóveis
BLAZER 2.2 DLX 1997 ¦ Branco
compl. Tel 669-55071M
BLAZER 2.2 ST D 97^97 Cinza
gratit completa fabrica RS
21 900 00 Troco/tínancio Tel
539-1011. 
BLAZER 2000 DLX 4 3 V6 ¦ Com-
Slsslma 

4<2. branca quasei, na garantia, ar, direção, tno
elétrico. aí mala. abs banco de
couro rodas Kit gmc. umco dooo.
Sé RJ 46 900 00 ou 30°. de entra-
da facilitada SakJo em 48* fuás
Tal.. 501-9000
BLAZER 43 EXECUTIVE - V6
ano 99"99 auiomátca completa
de couro pouquíssimo ur-o tpva
pago por apenas RS 38 000. (ca-
daí lemos duas tacto pagameo
to Tel 619 4521 / 619-5001 /
9851-4089 N''ercx

, flORINO FURGto 15 06 ¦ C>a-
solm. branca 66 OOOkm onguiais,
feto lodo original Trt/colmancio' 2S7-0678Í961H515
FIORIIIO FURGÃO 93 • Branco I
uasot 15 RS 4 950,00 a viMa ou
financio Tol 261-6649 / 281-4348
Barnard Vote
FURQAO pao VAN ¦ 99. com-

I pleto ar, direção, RS 16 800,00
| Tel.501-1948 .Barão

I GURGEL 83 X-12 TR • Branco
bom estado tnec 100«c 'jasol5
pneus oh RS 3 900,00 a visla R.

| 24 de mato, 245 lei 281-4348 I
201-9597 Barnard Veie
JEEP GtO TRACKtR • 91. sufll-
kl, raridade, comptetlssimo, tman-
cio 48 m»)ses Tel
539-3691 • Vetcar
JEEP WIILYS 62 ¦ Mec Opala 6 I
oi gasol capota conserv rodas
gaUo Qàsoi paradiocio ü rjum-

i cIki bcos couro RS 5 500,00 á
vista (tuas) Tel 281-4348 281-
4348 Barnard Vec
KOMHI ¦ 1999 kit gas. azul gasTel 669 5509 LM

I kombi • Compro pago bem acre-
dite Nanda Aulomôveis Tel
VH.OIB1 <593-4702 1595-595/

I KOMBI STD 99 ¦ Eicel conserv
ani un dono kl gas p rodado RS
1590000 a vista ou troco e fi-
nane Tel 261-4348 201-9597

I Barnard Vec
I PAJEIHO GLX - Diesel 9M5.

ud55000 UnO completa rodóes
| raridade T F Tel 527-3800

PAMPA GL ¦ 69 branca latana
pintura mec 100V ipva 2001 pa-
go, RS 4 90000 Barào do Bom
Retiro 2574 • Grapu • Tel 577-
6263

, PICK UP - Strirtl IreWmg 2 000
| cm/a ar vd trav Tel 667-1070
LM

j PICK UP GL CORSA 98 • Gasoí
na wjrde raridade" vale a pena
contem'! •mperdivet'1 moc e dxt

I oKM Troco fmancio c'ou sem en-
tiaiü ate 6Gi luas Acerto cartio
de credito JGD Veículos11 Tel

| 570-2720 575-6755

n uiSTA FINANCIADO OU PELO CONSÓRCIO AQUI É TUDO

FACIIBTADO

Carro /\n0 Opcionais Ent. + 36X À vista

, RANGER • 98 preto, ar, ir.,
| RS 22 500.00 Tel 450-1938

?Neokar Troco frango
RANGER • 9598 ar cnnd drr
hidr, som. prot caçamba. Sto An
lonio RS 1960000 Tel 622-
1949
RANGER 96 • Preta ar oiioçáo
22 500 00 Tel 450-1938 troco (»
nanoo Neokar

j RANGER XL 96 a' cnnd dí
| tiidr'a r bag abs ipv-a jkj cab sim-

pies 6c c baua kms linda RS' 16 900 00 Tel 591-6799
RANGER XL 96 ¦ Novinha un do-
no C35 000 km reais caramba 7
pes ar ? dir ? abs ? cd RS
21 800 00 á vista ou ent RS
8 900 00 • 36x 599,00 (tinas) Tel
281-4348 Barnard Veie
RANGER XL TURBO DIESEL¦2000 cab simples RS 39 900,00
Tel 539-1136 Evolulion
RANGFR XLT ANO 2000 - Cor
preta diesel turbo cab»ne dupla
completissima Ioda equipada com
apenas 15 000km umeo dono
igual a Okm ótimo preço facilito
lã 619-4521 e 619 5001 Nilerór

BLAZER Dt> 22 ¦ 97,97, u ri w
nho. 30 OOOkm completa, rodas,
e*®cutive. raridade, Tel 527-
3800 Mega Pumt
CIIEW 500 SL 1 6 S 86 • Blana
otimo estado RS 4 500,00 finanoo
Tel 471-564? 471-5648
COMPRO CARROS • Pagamento
à vista Tratar Sr Alexandre Rua
Huamitá.86 ¦ Tel 537-4499 • Is»
Automóveis
CORSA PICK UP 1.6
97/97 - Vinho,Cd, ca
pota marítima, gasoli
na. Excepcional carro.
Apenas R$10.300 Tel
9342-1660

S 1 0 EXTEND ¦ 2 2 Delu<e 98
prata completa RS 26 800.00
Te! 450-1938 troco financio Neo
kar
s 10 - 4i4 turbo Diesel 99 azul MS
41 500.00 completa Tel 450
1938 troco tmjncio NeoVar
S-10 • 97. branco 2 2 direçáo pro-
tetor Caçamba Lona marit. Tel
579-3538 Desmn Motors
S-10 2 2 2000 - Branca ar áreçáo
Tel 450-1938 Neokar financio RS
24 800.00

QUANTUM
PASSATALEMftO
SAVEIRO Cll 1.6
POLO CLASSIC 1.8
G0LFGL1.8MI
60LGL
GOLMI
PEUGEOT 306
M0NZAGLS2.0
KADETT GL
KADETT SL EFI 1.S
KADETTGL
MONZAGL1.84P
VECTRAGLS
BELINAL
ESC0RTGLX1.8
KA
ESCORTGHIA
FIESTA
FIESTA
MONDEOGLX
ESCORTGLX
TEMPRAHLX
UNO MILLE ELETR.
UNOMILLEEP

9 5/9 AR.D.H.V. E.T.E.SOM 4»8, If*?®®*
9 4/95 AR,D.H,AUT0M.,4P. 628, 1B.300,
9 7/9 NOVO 309, 9.400,
ihll AR.O.H 6«. 1T.JOO.
9 6/9 AR.D.H
90/90 NOVO 240,
9 8/9 NOVO 45°.
9 5/9 COMPLETO *70, li"???'
9 6/9 COMPLETO 47T,
9 6/9 COMPLETO 445. 8~ SOO*9 3 /9 NOVO 333»
9 6/9 COMPLETO *60,
9 4/94 NOVO 370,
9 6/9 COMPLETO 791,
89/90 N0V0 ^ ^tnnn
9 6/9 COMPLETO 436, 11-800,
97/97 AR.V.E.T.E 414,
9 3 /9 AR.D.H,TETO,RODAS 338, 8.990,
9 6/9 NOVO 304,
9 8/9 NOVO 373>
9 6/9 COMPLETO 599,
9 6/96 COMPLETO 409, i'222"
9 7/97 COMPLETO 554, 1J-®??'
9 3/9 NOVO 230, 6.500,
9 6/9 AR.V.E.T.E 326, 8.700,

RCAlIZt Õ SCU SONHO I

DA CASA PRÓPRIA PHO §
I CONSÓRCIO

rodoben/l

Plano Mega Fácil Imóveis I
do Consórcio Rodobens ó I
sua Mega Oportunidade de I

| conquistar a casa própria, I
Ia casa de campo, a casa dei

praia, o imóvel comercial |
Enfim, a mega oportunidade
de adquirir, construir, ou ¦
reformar o que você quiser, |
onde você quiser,
CONSULTE-NOS

I Aceitamos o seu usado na trocai

GM MONZA SL1 8 93 ¦ Vermelha
8900 troco linanao 20*. ontf 36
» luas Tel 3372-8113 3371
2440.
GOL 96 CLI1 8 ¦ Raridade, d
lantia. RJ 10 500,00 ontr RS
2 10000 ? 36 * RS 379 55 Locfi»
Aut. Tel: 284-7306) 254-2195,
IPANEMA 95 I 6 - Gasolina pe-
quona entrada 36* RS 386,49
Tel: 472-0141 / 4720111

I IPANEMA GL • 976, praia 4 por-tas, ar. dir hldr, RS 11 500,00
I Tel 577-5111
| KADETT ¦ 94, GL 1 8 • branco,

gasolina, muilo novo RS
8 990.00Tel: 463-2727 • Arman-
do Automóveis
KADETT 1 8 94 • Complolo ar. di
reçâo, vidrQi/lravas etótricas, úni
co dono Ótimo estado RS9 800

I ou entrada RS2 500 ?Sôfuas
Concessionária Jardim Botânico
Volkswaoom Tel 274-1212•4833

Est. do Tindiba, 1.517 Av. Geremário Dantas, 183
Jacarepaguá , Jacarepaguá

425-4100 425-1430

SIO DE LUXE 22 S 97 • Venle
completa R$ 1990000 kit gâs ti-
imnrioTe! 471-5642, 471-5648
SIO EXTEND 22 DE LUXE ¦ 98
prata completa, RS 26 800,00
Tel 450-1938 • Neokar Trocofi-
nancio 

YAMAHA TDM 850
-Toda preta. Apenas
11.500Km originais,
ótima ocasião.
RS17.500 Tel.:3474-
0731 /97B6-2794
/9704-8399

ASTRA GLS 2 0 ¦ 2000/2000
| udf4 OOOkm ar/ direção som/ro-

das. igual a Okm TF. Tel 527-
3800.
ASTRA GLS 2 0 - 99. verde, com-
pleto fábrica. RS 24 900.00
Tel 571-5390'M79-1141

CHEVETTE DL 9.1 ¦ Cima randa-
de avista RS 4 800.00 trocolinan.
c» até 48 i fuás Canoua Vec
Tel 561-8090 560-9818
CHEVETE SL 1 6 84 - Azul òlimo
estado RS 3 500.00 hnancio Tel
471-5642/471-5648

SAVEIRO Compro pago bem
acredite Nandi Automóveis Tel
591-01B1 ' L93-4702! 595-5957
SAVEIRO 16 Ml ¦ 99. completa
fábrica protetor caçamba. RS
14 800.00 www.audiveicu-
los com br • Uolatogo ¦ Tel 543-
4454
SAVEIRO CL11 6 97 ¦ Nmissrmo,
otimo preço Aceitamos troca.fi-
nanciamos Via Veneto Tel 425-
4100 425-1430
SAVEIRO GL 1 e 1995 ¦ Prata
proi«'tor caçamba capota náutica
gasolina RS 8500 00 Tel 539-
2080

CURRIER CLX • Prata modelo
1998, andn.vrdros e travas elétrl
cas. super nova uso passeio, ape-
nas RS 13990.00. Trocolmancio
entrada = 4> RS 700.00 •
48i RS 482.00 luas Dtstac - Tel
553-6655

S-10 2 2 S • Gasolina 98 pratametálico c/ar condicionado ? dtre
(ão hidrauta • protetor de ca
çamba raridadeM nâo existe
igual" vale a pena conferir" Troco
tmancio c/ou sem entrada até 60*
luas Aceito cartão de crédito
JGD Veículos Tel 570-2720
575-6755
S-10 DELUXE 2.2 97- Cabina es-
tendida dh • ar cond -vidroslra-
vas Trocolmancio até 42» Rua
Humaitá 88 Tel 537-4499 • Isio
Automóveis 

STRADA 2000 • Cabni eLtendi-
da, completissima de fábrica
12 000«m Super nova RS17 500.
Troco .Tmancio Tel 570-1139
TOWNER 97 • Vendo
pola melhor olerla. Ver
e tratar Rua Miguel
Ângelo, 451 Maria da
Graça. Tel.:501-9933
Z7843-5536 Sérgio
TOV/NER SDX ¦ 97, completa tá-
brica, azul metálico, RS
10 500,00 Tel 501-1948 - Ba-
rào

NÁUTICA

 945
LANCHA 18 PES ¦ Casco alterna-
tiva 550 ano 94 motor 95 John-
son 70HP pouco uso RS13500
Tel 285-5111 
MESTRE AMADOR- Inicio 24/05
Timoneiro Cursos Naúticos Rua
Atando Guanabara, 24 /1209 Ci-
nelàndia Tel 220-6757 (996B-
0775 Comandante Weltington

CHEVROLET

ASTRA GLS 20 - 95. 40 000 km,
completo financio, 36 meses,
aberto domingo Tel 537-8816 /
539-3691. Velcar
ASTRA GLS 2 0 95 • Pieto Com-
pletissimo RS11 900 Troco/ 8-
nancro até 36< Rua Humaitá 88
Tel 5374499 ¦ Isio Automóveis
ASTRA GLS 2000 - Cinza, com-
pleto de fábrica, único dono
RS28 500 Troco/ financio alè 42x
Rua Humaitá.88 • Tel. 537-4499•Isto Automóveis

CURRIER CUC • Prata, modelo
1998, ar/drr/vidros e Iravas eléln-
cas, super nova, uso passeio,
apenas RS 13 990 00 Troco li
naneto 48* fi*as Distac Tel
553-6655
FlORINO • Compro pago bem
acredite Nanda Automoveis Tel
591 -0181 / 593 47021595-5957

SIO • 2000, 2 2, praia gasolina,completo. RS 22 900.00 Tel
46.12727 ¦ Armando Automóveis
SIO - 99. DLX 4 3 cab este-nd
gasolina completa, único dono.
RS 25 990 00 Tel : 463-2727 - Ar-
mando

TOWNER SDX 97 ¦ Completa lá-
brica azul metálico RS 10500,00
Tel 501-1948 Barào
TOWNSE SDX 97 Completa la-
brica azul rretáko RS 10 500.00
Tel 501-1948 Barão

MOTOS E
EQUIPAMENTOS

SIO 22 - 2000. branca, ar. dite-
çáo. Tel 450-1938 - Neokar Tro-
co/financio RS 24 800.00
SIO 4X4 TURBO DIESEL • 99,
azul. RS 41 500,00 completa.
Tel 450 1938 • Neokar Troco.1i-
nanao

Porn IniDoltmloo EUA, Urnsil. Eiiiu,,,! Mollíòr
proco morcotfo: Moicodus. BMW,
íiíní.ln, Chrynlot, Hyundni. oto ProrTIQ<.no
Imnordfvnl. Pnotlltum cio froio, Diacon.
Embronooin. AmortocudoroB.mon ns molhoron frtfjricriH do r"l^do

A98-8SOS/9325-Q568

HONDA CD 400 - 82, preia. otimo
estado RS 2 900,00 Barão do
Bom Retiro, 2574 ¦ Grapu • Tel
577-6203 / 577-1236

955
ASTRA OKM • T modelos a partirRS 24 900.00 Min. 48< Tel. 234'
1234 Strada
ASTRA 20 GLS • 95. verde metá
lico, completo, somente RS
11 900,00 Troco/fin , Tel. 543
5566 ¦ Up Cai
ASTRA 2000 GL I 8 ¦ Único dono,
lindo RS 22 800.00 enlr RS
4 600 00 » 36 < RS 886.94 Lecns
Aul .Tel 284-7306/254-2195,
ASTRA GL -Sedan 4 pt 1999 pra-to temp Tel.: 669-5507 2m. finan-
ASTRA GL 18 • 2pls »ar tdh
98^9 Financiamos até 36x Tel.:
3369-5160 Estr Intendente Ma-
gajhâeSj 336 Campinho,

I ASTRA GL 1 8 ¦ 99, sodan. com-
pleto 20.000 km, RS 23 800,00

| Tel 710-5347 < 710-0579
ASTRA GL 1 8 - 99, sedan, com-
pleto 20 000 km, RS 23 800,00
Tel 710-5347/710-0579

ASTRA GLS 2000 • Gasolina 4
portas vinho completo de fábnea
c/ar condicionado ? direção hi-
drâulea * vidros elétricos ? travas
náo existe igual!! o mais novo do
Rio'! Troco financio o'ou sem en-
trada até 60* fixas Aceito cartão
de crédito JGD Veículos1! Tel
5702720 575-6755
ASTRA GLS 95-RS 11 500.00 ai
direção conj elet. tr/fin 36x Tel.
234-1231 Suada
ASTRA SEDAN GL 1 8 ¦ Modelo
2000. ar/dir/lno - cor praia, igual a
0 km. (15000 km) Apenas RS

I 2700000 Ac troca, financio en
Irada = 4* RS 1 350.00 s/juros i
4B< RS 922.00 lixas Distac • Tel
553-6655.

CORSA GL 1 6 97 • Cinra RS
12 800.00 4 pts ar cond tr,1in
Tel 234-1234 Slrada
CORSA GL 1 6 SEDAN - 1996.
preto, comp Tel 667-1070 L M.

COMPRO CORSA - 94 A 98 pagobem vou ao local Tel. 254-2195 /
284-7306 / 254-8384 Lecns Auto-
móveis

CORSA GL 96 - Motor 1 4 aMra-
va/som vinho RS 10000 00 Tro-
co/financio Tel 288-0245 / 278-
4098

COMPRO MONZA ¦ 90 a 96 pagobem vou ao local Tel: 254-2195 /
264-7306 1 254-8384 Leais Auto-
móveis
CORSA ¦ 2000. MPFI, branco, ga-solina. único dono, R4
13 990.00 Tel 463-2727 • Ar-
mando Automóveis
CORSA • 97. super, vinho, gasolina. 4 portas, ar cond, RS
12 490.00 Tel: 463-2727 - Ar-
mando
CORSA - Compro, pago bem
Acredite Nanda Automóveis Tel
591-0181 / 593-4702 <595-5957
CORSA 1999 - 4 portas ciar RS
12 980,00 Nanda Automóveis
Tel 593-4702 595-5957 591-
0181
CORSA 1996 • GL S sedan com
pleto RS 13980,00 Nanda Aulo-
móveis Tel 593-4702 595-5957
591-0181

ASTRA SEDAN GL 1.8 - Modelo
2000 • ar/dirítno - cor prata igual a
Okm (15 000 Km) apenas RS
27 000.00 • Aceito troca, financio

i em até 48 x fixas Distac Tel..
553-6655.
ASTRA WAGON * 95 GLS 4 por-

| tas ar/dir vidros/travas. Tel.: 579-
3538 Design Motors.

CORSA 2000 WIND 1 0 ¦ Com-
pleto, ar. vidros, trava elétrico, ro-
das. 2001 pago. entrada RS
1 800,00 troco, finando. Avenida
Pasteur. 214 Plantão domingo,
Tel: 295-8344 Mull. Motors
CORSA 2001 • T modelos a pariuRS 14 500,00 tr/fin. 48» I cores
Tel: 234-1234 Slrada
CORSA GL 1 6 • 97. completíssi
mo. 4 portas, un. dona. RS
13.500.00 www.audiveicu-
los com br • Botafogo • Tel : 543-
4454

CORSA WIND - 99. ar relngcra
do. verde perolizado, RS
10 950 00 Tel 501 1946 • Ba
ráo
CORSA WIND • 99. wroe 4 por-tas, ar, troco RS 14.990,00 Tel.:
577-5111

CORSA GLS • 9696. verde met
sedan 4 portas, completo + abs.
RS 16800,00 Trocofinancio Up
Car Tel 543-5588
CORSA SEDAN - 1999 ar cond.
cd, troco, finanoo RS 15 800,00
Tel 597-1545
CORSA SEDAN • 2000. branca
completo. RS 19.900.00 Tel
450-1938 • Neokar Trocortinan
cio
CORSA SEDAN - 99,'99 pratacompleto som cd. novíssimo RS
16 80000 Tel 622-1949
CORSA SEDAN ¦ 97. verde com-
pleto. ótimo estado. RS
15690.00 Tel 577-5111
CORSA SEDAN 1 0 WIND 2001•Ar vidros travas eletricas RS
18 500.00 Tel 568-1192
CORSA SEDAN 2000 • Branca
completo RS 1990000 Tel . 450
1938 troco financio Neokar
CORSA SUPER 96 ¦ Excel con-
serv 10 gasol 4 pts c/ar 2* dono
IPVA pg rodas liga leve RS
10 500 00 enl 2 800, + 36 x
369,00 (luas) Tel 281-4348 Bar-
nard Veie.
CORSA SW GLS 98 ¦ Completa
Avanl Aut. R São Clemenle, 261
BotalogoTel 527-1133

CORSA WIND • 99 vmtio, ar, dh.
4 pis. RS 13700,00 Brazâo • Tel
569-2755
CORSA WIND ¦ 96 gasolina,branca, pouco rodado, único do-
no, pneus novos, raridade, só RS
8 980.00 ou 20aa entrada, com-
pro. troco e finanoo em 48* fixas
Tel 501-9000

3 Julto César 
I KADETT 20 MPFI • 97/97. ar

cond, trava elot, gasolina, ipva pa-00. RS II 80000 Tel 622-1949
KADETT 93 ¦ GSi 20 gasolinacomplolo ? painel digital IPVA
2001 enl ? 36* RS 378,53 Acei-
tamos entrada Cartão JGD Vei-

I culos Tel 596-1761
| KADETT ELS • 90. complolo.

30 OOOkm ótimo estado, Tel
579-3538 Desien Motors
KADETT GL ¦ 95 completo 2 0 vi-
nho ipva 1001 pg muilo novo RS
11 200.00 Tel 591-6799
KADETT GL • MPFI 20 97 ar re.

I Iikj RS 11 500,00 Tel 501-1948
j Barào

KADETT GL 1 8 ¦ 96, complirlo
| rodas, som cinza, RS 11 800.00

j Aceito troca vale a pena ver Re-
I venda Veículos Tel 539 0096 I
539-6990

I KADETT GL 1 8 1996 - Cd painelbranco muito novo pouco rodado
RS 10 500 00 Trocolinancro Tel
569-8797 / 284-4340
KADETT GL 1 8 96 ¦ Alui melâli-
co vxlros elétncos e trava ótimo
estado RS 9 900,00 Troco.1man-

| cio Tel . 539-1011.
KADETT GL 1 8 EFI - 95 verme-
lho basco RS 9900.00 tmancio
Tel 471-5642/471-5648
KADETT GL 1998 • Completo ei-
celente estado RS 14 900 00 Tio-

| colmando Tel 285 7593
KADEnGl96-Aive.dh.ro-¦ das, novíssimo Aceitamos tro-

| cafmanoamos Via Veneto Tel
425-4100'425-1430 
KADETT GL MPFI 2 0 - 97. ar re
Irkj, RS 11 500 00 Tel 501-1948• Barào
KADETT GLS 1 8 EFI 94 - Prelo
raridade HS 10900,00 linancio
Tel 47I-5642/47I-5648
KADETT GLS 20 ¦ MPFI • 97,

| branco, completo, novíssimo. RS
13 500.00 Rua Barão do Bom
Retiro. 2574 • Grajaú ¦ Tel 577-
6263 / 577-6412
KADETT GLS 2 0 98 ¦ Verde, mui-
to novo completo de tábnea, ven-
do RS14 600 Ipva 2001 pago Fa-
lar com Marcelo Tel 9608-8884

MONM GLS 2.0 95 • Gasolina,
¦ vmtw motdlico. complolo. ar, dife-

(ão. trio elétrico, latol regulivtl,
mala elólnca. top do linha, troco,
luuncio RS 11 500.00 Tel : 257-
0078/0011-1515.
MONZA GLS 96 • 4 p. revisado,
novíssimo, monoí proco do Rio.
Aceitamos trocalinandamoii. Via
VenotoTol 426-4HXV 425-1430.
OMEGA 97 GLS 2 2 • CompMIS-
slmo, ar direçAo. trio elétrico,

| computador de bordo, som, freios
abs, rodas, ipva 2001 pago, só RS
17 980.00 ou 20% de onlrado

i Troco financio em 48x fixas. Tel.:
501-9000 
OMEGA CD ¦ 97. blindado. V6,

I automatie, cinza mel., novo RS
65000 00 Troco/tinando Up Cai
Tel .543-5588
OMEGA CD 4 1 - 97. automático,
completíssimo, cd playor, top li-
nha, RS 22800 00 Braiâo • Tel.
569-2755

| OMEGA SUPREMA GLS 95 41
i Azul metálico, completo fábrica

Carro fVpessoas muito exigente.
Raridade mesmo Revisado c/ga-
rantia. R$14 900. Troco /Finando

| Tel 570-1139
SUPREMA GLS 4 I • Azul, 95,
completo labtico, lindíssimo, RS
15 800 00 Brazâo • Tel 569-

| 2755.
SUPREMA GLS 96 • Excol oon-
serv. 4 1 gasol mec. vorde escuro

| mel 2' dono 48 000 RS 14 950,00
I a vista ou RS 8 900.00 ent. * 15 x
| 425,00 (lixas) Tel 261-4348 Bar-

nardVeic

1

CORSA WIND ¦ 96, prata, ar. tra-
vas. insulfilm, RS 10200 00 Bra-
záo - Tel 569-2755
CORSA WIND 1 0 MPFI - 9636.
branco, novíssimo, ipva pago. RS
8 900.00 Tel 622 1949
CORSA WIND 2001 - Gasolina
prata metál:co MPFI unco do-
no, cJ 8.900 kms f ar condiciona-
do ? alarme ? travas elétricas Ra-
ridade" Imperdivel" O mais novo
do Rio" IPVA 2001 pago" Aceito
cartão de crédito Troco financio
C/ou sem entrada até 60X fixas
Tel 570-2720.575 6755
CORSA WIND 99 - 4 portas ar
cond IPVA pago eicelente esta-
do RS 14 300 00 Tel 264-5680/
9978-3783
CORSA WIND 99 ¦ Ar refrigerado
verde perolizado RS 10 950,00
Tel 501-1948 Barão

KADETT GSi 93 • Gasolina vinho
completo de fábnea ? teto solar ?
painel digital" náo existe igual no
RJ'! raridade'! vale a pena conte-
rir!' Troco financio oou sem entra
da até 36* lixas Aceito cartáo do
crédito JGD Veiculosü Tel
570-2720 5756755
KADETT LITE 94 - Vinho álcool
único dono supernovo RS
7 900.00 Troco/hnancio Tel.
288 0245 / 278-4098
KADETT SL I 8 93 - Azul som
Avanl Aut R São Clemente. 261
BotatpgoTel 527-1133

VECTRA 2.0 GLS 97
-Metálico, completo,
som, volanto regula-
vol, adaptador CD, frl-
gobar, 4portas. Carro
absolutamento novo.
RS19.800 Tel.:9342-
1660 
VECTRA 2 2 • Ano 9898 cor pro-to ar ? dir ? vidros e travas elétri-
cas ? rodas liga leve lindáo e novt-
nho por apenas RS 21 800.00, fa-
edito Tel 619-5001 < 619-4521
Niterói.
VECTRA 95 GLS - Completo pe-
quena entrada 36x RS 523,95

472-0141 /472-0111
VECTRA CD - 97 completo 16v

í baixa km lindíssimo cd player li-
oue RS 23 500 00 Tel 591-6748.
VECTRA CD - 98. ú d. branco.

| 32 OOOkm, completo, ar/digital, ra-
ríssimo estado. Tel 527-3800
Mega Pomt
VECTRA CD 2 2 16V ¦ 99 auto-
mático RS 29 900 00 Tel: 539-
1136 Evolutton
VECTRA CD 2 2 16V 99 ¦ Com-
pleto bco couro abs cd player IP-
VA pg RS 29 900.00 Tel : 264-
568Q' 9978-3783
VECTRA CD 97 - I6V. c/lelo elé-
Inco. cd mala, ABS. completíssi-
mo, branco s/detalbes, 2®dono,
engate p/reboque Particular
RS21 500 Tel 9628 0703 <3899-
7712 Guilherme
VECTRA CD 97 ¦ Automático.

I completo, teto solar RS22 500 ou
entrada RS5 700 ?Sôfixas. Con-

I cessionária Jardim Botânico
I Volkswagem Tel 274-1212

<9619 4833 JuliO César
VECTRA CD 98 ¦ 4 portas gasoli-na 2 2 completo de tábnea c/ar di-
gital raridade" Vale a pena conte-
rir'! Imperdivel" Troco financio
c'ou sem entrada ate 60X fixas
Mec e doer' ok' Aceito cartáo cré-
dito JGD Veículos. Tel 570-
2720,575-6755

KADETT SL 1 8 EFI 93 • Estado
impecável, confira Menor preçodo Rio Náo compre sem nos con-
sultar Via Veneto Tel 425-4100 /
425-1430

VECTRA CD 98 Ud 32 00Km
completo ar/couro teto raridade
Tel 527-3800 Mega Point Bola-
fogo

CORSA WIND 99 ¦ Ar telngerado
verde perolizado RS 10 950.00
Tel 501-1948 Barão

CORSA WIND - 1.0 EFI 2 portasano 95 branco excelente estado
8 750.00 Ricardo Tel 278-0426
CORSA WIND • 2001. várias co-
res, troco, financio RS 14.300.00
Tel: 597-1545

KAV/ASAKI VULCAN • Excel
conserv 750CC 1996Í96 c/UOOO
km ongmais vist 01 c/seguro total
11/01 RS 10 500.00 linanc Tel
281-4348 < 201-9597 Barnard
Vele 
YAMAHA TDM 850
-Toda preta. Apenas
11.500Km originais,
ótima ocasião.
RS17.500 Tel.:3474-
0731 /97B6-2794
/9704-B399

ASTRA GL 1 8 - Completissimo 4
portas branco igual Okm RS
23 950,00 Irocoflinancio Tel
224-2390 / 9989-4458 Paris Vei-
culos Glória. 
ASTRA GL 1 8 1999 • Ipva 2001
pago completo v. elétricos azul
umeo dono pouco rodado Troco/fi-
nancio Tel 569-8797 < 284-4340,
ASTRA GLS - 95, completa air
bag ótimo estado. Tel 579-3538
Design Motors 
ASTRA GLS - Branco, completo,
ar, direção vidros trio elétricos, cd,
estepe nunca rodou, impecável,
parece zero, Troco financio Tel.:
257-0678 <9611-1515.

^?No comprfl^ ZerO Km
S tile este < EAV

K anuncioe
K flonhe um

1X19
automóveis

FIXAS EM REAL

Tradição de 39 anos no mercado

537-449*"
Rua Humaitá, 88

OFERTAS
Astra GLS 2000 - Compl. ún. dono
Senic 2000 Comp. Fáb. único dono
Vectra GLS 97 Azul Comp. Fáb.
Honda Accord EX 94 - Compl. Bco couro
S-10 Deluxe 2.2 97 - Completo Fábrica
Palio Ex 2001 - ar fábr. + CD
EscortSW 98-Completo
Golf 1.8 GL 97 - Completo ún. dono
Palio Ex 2000 4 pt ar cond. Fáb

Uno Ex 4 pt 99 ar cond. Fábrica
Uno Mille EX 99 - Vinho. Toca-fitas
Tipo 1.6 ie 95 Completo fáb.

28.500,
27.500,
20.900,
ÓT.PREÇO
19.800,
18.500,
17.200,
16.700,
13.950,
13.900,
10.950,

9.900,
9.500,

KADETT SL EFI ¦ 91-93. gasolina,ar cwkJ. raridade. RS 7 900.00
wwv/ audiveiculos com br • Bota-
k<30 ¦ Tel 543-4454

VEClRAGLS-1997.novo.com- j
pleto. troco financio. RS
21 500.00 Tel 597-1545

CORSA WIND 97 ¦ Eicel con-
serv branco 2* dono cd 1* cota ip-
va pg vist 00 RS 9 600 00 a vista
ou enl RS 2 500 00 t 36* 350,00
(lixas) Tel 261-6649 Barnard
Veie.

KADETT SLE 1 8 90 ¦ Cmia com-
peto P"- 7 900,00 financio Tel
47i 5642 / 47t-5648
MARAJÓ SE 1 6 S 87 - Azul básr-
co RS 4 800 00 tinancio Tel
471-5642 471-5648

CORSA WIND 98 ¦ Gasolina rari-
dadeü imperdivel1! mec e docto
oKÜ vale a pena conferir?! Troco fi-
nancio o'ou sem entrada até 60*
fixas Muito lindo Aceito cartáo de
crédilo JGD Veículos!! Tel
570-2720575-6755

MONZA-96.2,0 MPFI-prata, ga-solina, 4 portas, completo. RS
13 990 00 Tel 463-2727 • Ar-
mando
MONZA • Compro, pago bem
Acredite Nanda Automóveis Tel
591-0181 <593-4702 <595-5957

CORSA WIND MPFI 2001 -4 por-tas. novinho. igual a zero, apenas
8 mil km rodadas, estepe sem
uso, manual, nota fiscal, segura-
do, ipva 2001 pago. financio Tel
256-0678 < 9611-1515 RS
15 500.00 Na oarantia de libro

MONZA 50C EF CLASSIC - 90.
completo, bancos couro, RS
7500 00 Tel:501-1948¦ Baiào

CORSA WIND SEDAN-2001. vá-
rias cores, financio RS 15 690.00
Tel. 597-1545
GL 1 8 • Ar condicionado muito
novo doe. em dia ent + 48x RS
315.62. Aceitamos entrada Car-
tão JGD Veículos Tel 596-1761
GM • Kadett sl 1 92 cinza RS
5 500.00 entr. 6 « 29 500 Tel
3372-81133371-2440.

MONZA CLUB 2 0 • 94'94. com-
pleto fábrica. 4 portas, RS
9 900.00 www audiveicu-
los com br • Botafogo • Tel 5-13-
4454 
MONZA GL ¦ 4p, 1996 verde
comp financ. Tel 607-5509 L M
MONZA GL • 94, 4 pts. completo
fábrica, raridade RS 9.350.00
Tel 501-1948 -Baráo
MONZA GL 1 8 94 - 4p. supel
conservado, preço excelente
Aceitamos troca/financiamos Náo
compre sem nos consultar Via
Veneto Tel . 425-4100 <425-1430

VECTRA GLS ¦ 99 22 completo
ar digital único dono. cd player=0km ipva pg RS 27 500,00 Tel.:
591-6748 
VECTRA GLS • 95 comptelo vi-
nho lindo todo original confira RS
14 300.00 Tel 591-6748
VECTRA GLS ¦ 96. completo lá-
brica, muito novinho. RS
14 850,00 Tel 501-1948 ¦ Ba-
VECTRA GLS • 97. azul, compte-
Io, RS 21 500.00 Tel 450-1938-Neokar Troco.tinancio.
VECTRA GLS ¦ 97 completo 14-
brica. cinza perolizado. RS
19 800 00 Tel 501-1946 ¦ Ba-
VECTRA GLS • 97. complolo. ei-
celente estado ótimo preço Acei-
tamos troca/linanciamos Nâo
compre sem nos consultar Via
Veneto Tel 425-4100 <425-1430
VECTRA GLS ¦ 97, prata, comple-
to fábrica, u. dono, só RS
20 900.00 Trocolmancio Up Car
Tel 543 5588

SMART 2PTS
Barras de prot nas porlas. 2 retrov. ext.. quadro do inslr. d
fundo cinza e ilum azul.calotas integrais, ponteira do escap
esportiva, porta luvas d tampa - CHASSIS 257298

ENTRADA R$ 290, + R$350, (30/60)

. 48X R$
55

3 FIXAS

| 
NOSSAS ¦

OFERTAS

¦ VÃO CAUSAR UM. 
|

I VERDADEIRO APAGAOj

I NA CONCORRÊNCIA ¦

; ali

YOUNG 2PTS
Pinl met, barras do prol. nas porlas. 2 retrov. ext
prov pí som. porla-luvas c< tampa e porta-copos
CHASSIS 290146

ENTRADA R$ 340, + R$ 325, (30/60)

jP||

131

EX 4PTS Cl AR 
A! condicionado dc labrica. pinl. mel. vidros cletr dlant.. apoio
cal) banco tras travacletr.nasportas.FialCODE.acend.de
cigarros. 2 retrov ext. c< contr int.. vidro tras tórm.c/limp.e
lav prev pI som, porla-luvas cí lampa • CHASSIS 077048

ENTRADA R$990, + R$495, (30/60)

ELX Cl AR
Ar condicionado de fabrica, vidros eletr. diant one
touch p) mot apoios cab banco tras dir hidr.. 2 retrov
eit cí contr int.. Fiat CODE. prev. pí som. trava eletr nas
portas vidro tras. term • CHASSIS 019398

ENTRADA R$1.990, + R$490, (30/60)

«i-s

ísil

SX Cl AR

FTK T

Você em primeiro lugar

HLX 2.4 20V Cl AR
Ar condicionado automático de fábrica, pint. met. vidros eletr
diant. e tras.. air-bag p/ mot.. comando do rádio no vol.. delay.
dir. hidr.. 2 retrov. ext. cl contr. elétr.. laróis de neblina. Fiai
CODE, Ireio a disco nas 4 rodas, rádio cí CD player (painel),
travas elétr. nas portas, rodas de liga-leve - CHASSIS 046015

rl>>r|

4oi J'Hví

«d

VECTRA GLS - 98 e 99, azul me-
tático, completo, sem detalhe, só
RS 22 790.00 Troco/financio Up
Car Tel 543-5588
VECTRA GLS I 0 MPFI ¦ 97 4 pisbranco completo RS 21 000,00 fi-
nancio Tel: 471-5642 í 471-5648.
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fancha Pcrhnar 400, do estaleiro homonimo com sede em Salvador,
Bahia. A embarcayao vein equipada com duas cabines, dois banhei- |H HHRi •¦
ros, salao, cozinha e itens como GPS, radio VHF, TV e DVD, alem 3cHL|HP|gHB^|p.

mar no Rio, a Perimar custa, em m6dia, 40% a menos do que boa — *¦ ' *>""'^0^

parte das lanchas da sua categoria. "Uma diferen^a de tres BMW .-i. ' "' ""

modelo 325i", compara. Ainda segundo Luiz Alberto, a Perimar ""7
conta com a motoriza^ao de um Volvo Penta 370, desenvolvendo 26 ^

Mais in'formagoes pelo telefone (21) 9985-3555 ou por e-mail • —- --- ^dq 
ni/n

(lanchas@rickman.com.br)- A Perimar vein com motor Volvo e itens como GPS e D\ D

^WMTHRA 
20 6/ JOHNSON 150 IIP 

gjgowin ^ ES2"J!!'^S ,^w.

u32.9oo, ssaara;:! s« mt>

H1NIHU 22 C/MMINIR140 Hf QUO* I? . rAHnu Q7 RS 3 SOO " ~.*
MERCURY Pointer410c/carTetarodov.-97 W MOO, ""

i)35900 !S£r3flBH"' 
°utboards g 

1000

VENTURA 23 C/MERCURY 225 Ell 0KM „ao,UFa Canginjtf' ft Yamaha SOhp - canela rodoviarfa - 86/96 RS 14.500,1

40200 83oS®« SlSoS' "

MAHTOM240C/MERGNRV225EHOJM 
M

mfe^mimi!iBiifMws?sa wsSkt/x- j&St

31M8 Flexboat 
SR12 c/Mercury 25hp - carreta rodov. - est. Okm - 97 R$ 8.000, f' s- V

BABY 15 C/JOHNSON 70 HP cmL 99 - snfe Mssola, ^>. ¦1,,[iHi]il«IW!liIiMliU,IWi!HiM™»; t ;;%|feV''
CamacmilatMHWiM. :. '"'^'iiiiiii' <2^- Johnson 8hp rabeta tonga c/carreg. de bat. - 00/00 R$ 2.800, mjffifaiMi ..... —...Mat
¦s16.500. Milling ctmmDE. .gaBST*** S SR Sr-

FISHING 10C/HQWOBtnCIIT 115 HP 0KN SUS'T 8 JSR
Nil ¦. SSftl* g«*s»

1)38.000, '.• ll^«£2S0i Mercury 25hp-95 "* z' ' 
Coin gtwtde perfcia, Scheidt tenta ganhar espago na classe Star

RSSESX!!^! * Rm SMwira Smnpalo, 107 • Rua da Matriz, 96 •mm irrXr&liui'adikjf Scheidtnavega em outras classes
IMBLMMi IHm do GoMfirador Bofofogo Barra da Tiiuco KAOU^^IVIAKinit
IllT MM Ms 467-6295/S96-5777/396-7954 Tel.: 539-1607/286-8376 Tel.: 493-2877 O Maior ShowRooM N autico Junto com Torben Grael e Marcelo Ferreira, da classe Star, Robert

¦*>¦' • ¦ fwt«4iotodun-Ci<d>aautwtodaprovmao.Piomotaoy<ii<faonguomodi>meooqw.foh»m«iinieiii«Buatoihxn. —— Scheidt e tido como nome certo para representar o Brasil na classe La
ser nos Jogos Oh'moicos de 2004, em Atenas. Apesar de nao ser sua es-

 " pecialidade, 
nao e raro ve-lo na raia competindo em outras classes, co¬

mo a Oceano e a Star. No Campeonato do 7° Distrito de Star, realizado

1 KPlllAfl AIIP Kill* AIHAIII A HPI A AIINAfVP no fimdesemanapassado, Scheidt ficou em segundo lugar, aoladode

A REVISTA QUE MAIS CIRCULA PELA CIDADE, 
gssggsag

Revista Domingo. Todo Domingo, no Jornal do Brasil. HO veLjador sabe que boa tripula?ao numa classe tao tecnica como a
O jornal da inteligencia brasileira S(ar n5o sg faz de uma hora para outra; C) por jSSOi na0 alimenta, no mo-

MPIir C ANIIMPIP 10 i\ CI C CAAA WWW. ib.com.br mento, grandes aspira?oes na classe que tem a estrela no topo da vela.
LIUUL fa nllVllVIL WlU'JVVV No entanto, vale registrar que esta surgindo, ainda que timidamente, um

  novo nome na Star, com pedigree oh'mpico.

L.

. ¦ » ».. . - ¦ , . , .. k ^ kak - *¦ 'h.mM i-'

JORNAL DO BRASIL

Folos do divulgação
Ilha no Caribe atrai mergulhadores

A ilha de Saba, no Caribe Holandês, vem se tornando um dos desti-
nos favoritos de mergulhadores de várias partes do mundo. Os brasilei-
ros também já descobriram o local. Prova disso é que o site da ilha
(www.scasabu.coin) abriga um link cm português, adaptado pelo mer-

gulhador carioca Paulo de Tharso.
A maior atração de Saba, que vive exclusivamente de turismo,

remete aos rochedos, conhecidos como Pinnades. Sao dois mil metros
de profundidade e 40 metros sobre o mar, alem de água azul turquesa
com visibilidade de 50 a 60 metros. Há mais de 50 pontos de imersão,

que guardam, além de grande variedade de plantas, raridades como o
cavalo-marinho amarelo.

Tjsãdo^parci^) turismo por ilhas oceânicas, o Tocorimé reúne detalhes como puxadores de gaveta com o perfil do veleiro

Mergulhado em minúcias

. I  ..  j:n,.mnrnilâo rt fr*i I*A111'/'IH r\ Pt TI CPI1 PÍAIIUPC
Ancorado na Marina da Gló-

ria, o veleiro tall ship Tocorimé,
impressiona. Construído em
Santarém, Pará, com mão-de-o-
bra local, o barco foi feito em
madeira nativa, observando as
leis ambientais. Suas cavernas e
tábuas são de itaúba sólida e os
mastros, de muiricatiara. Sua
confecção decorreu de um traba-
lho minucioso de seis anos, no

qual foram usadas somente fer-
ramentas de mão.

O cuidado com os detalhes é
mais do que coisa de simples mar-
ceneiro, dizem os responsáveis
por sua construção. Há um gave-
teiro, por exemplo, onde cada
compartimento é feito de um tipo
de madeira e seus puxadores têm
o perfil do barco.

Criado por um grupo de ho-

landeses e um dinamarquês, o
Tocorimé, que já contou com pa-
trocínio do Vasco da Gama, atua
em três frentes. Uma relativa a
turismo local, quando o barco sai
a vela da Barra e os passageiros
podem mergulhar em ilhas
oceânicas.

A segunda está associada à or-
ganização de eventos e promoções
para grupos. Até um casamento já

foi realizado em seu convés. Pois,
ancorada no cais, a embarcação
comporta até 200 pessoas. E a ter-
ceira frente destina-se a projetos
educativos culturais sobre a Ho-
landa, Dinamarca e Brasil. Nos
próximos dias 5 e 6 de junho, ha-
verá um liappy lioitr dinam;irquês-
brasileiro no barco. Mais informa-
ções pelo telefone (21) 3826-6675
ou por site (www.tocorimé.net).

Brasileiros brilham no jet ski americano

Após boa performance na terceira etapa do Campeonato Ameri-
cano de jet ski, realizado na semana passada, a equipe brasileira
voltará à raia hoje e amanhã em Galveston, no Texas (EUA), para a

quarta das oito etapas da competição. Na última semana, Camile
Rangel e Paulo Zaraponga ficaram em segundo lugar nas categorias
Runaboat feminino e Ski Expert, respectivamente. Salvador Tomi-
rottc, o Toco, foi o vencedor da categoria Freestyle Expert. Até o
momento, Toco é favorito ao título da classe, depois de vencer as
três primeiras etapas.

Na Freestyle Expert, outros brasileiros fizeram bonito. Cristiano
Magarão ficou cm segundo. E Maristela Manso, a Mimi, única mu-
lher na categoria, conquistou o quarto lugar na Freestyle Profissio-
nal. Alessander Lenzi, o catarinense vice-campeão mundial de
2000, obteve a segunda posição, mantendo a chance de conquistar
o bicampeonato. A última etapa do circuito americano está marca-
da para os dias 28 e 29 de julho, em Ventura, na Califórnia.

Motovelocidade em águas húngaras

Depois de treinar com Michael Werner. pentacampeão mundial
de F1 Motonáutica e vencedor do GP húngaro em 1995, o piloto
brasileiro Paul Gaiser, da equipe Petrobras, chega hoje a Duvauj-
vos, na Hungria, para as provas classiticatórias do circuito oval, que
serão disputadas amanhã. Gaiser, após a preparação de três dias, es-
tá bem mais confiante do que no ano passado. 

"Já tenho o barco na
mão", disse o piloto. A embarcação vai para a raia com algo mais:
a nova pintura dos flutuadores, com o branco substituindo o prata.

O circuito húngaro é considerado um dos mais difíceis da F1 Mo-
tonáutica. Nos últimos sete anos, seis pilotos diferentes chegaram na

primeira colocação. O grande favorito da prova é Guido Cappellini,
da Itália, vencedor das corridas de 1999 de 2000). Foi em Duvauj-
vos, na última temporada, que Gaiser teve sua melhor colocação, um
sexto lugar.

Lanchas Perimar chegam ao Rio

Um saboroso prato temperado com o autêntico molho de dendê

passa navegar no mercado carioca. Já estão no Rio dez unidades da
lancha Perimar 400, do estaleiro homônimo com sede em Salvador.
Bahia. A embarcação vem equipada com duas cabines, dois banhei-
ros, salão, cozinha e itens como GPS, rádio VHF, TV e DVD, além
de gerador e ar.

De acordo com Luiz Alberto, da Rickman, revendedor da Peri-
mar no Rio, a Perimar custa, em média, 40% a menos do que boa

parte das lanchas da sua categoria. "Uma diferença de três BMW
modelo 325i", compara. Ainda segundo Luiz Alberto, a Perimar
conta com a motorização de um Volvo Penta 370, desenvolvendo 26
nós com tranqüilidade.

Mais informações pelo telefone (21) 9985-3555 ou por e-mail
(lanchas@rickman.com.br).

C0NTRAVENT0

A Perimar vem com motor Volvo e itens como GPS e DVD

NA KADU MARINE

VOCÊ COMPRA ATÉ NO ESCURO.

JVÜERCURYOutboards

5 MRRINER
| OUTBOARDS

VENTURA 20 C/J0JJNS0N150NPcmM

HEHIUM 22 C/M«RJJ«RH0HP^^^H

11)35.900,

VENTURA 23 C/MERCURY225EH^^^^^|

PHANT0M 240 C/MIRCURY 225 EH0KM

«60.900,

[ftlTERÜjm 
630ÇABIjUMÇ/|

IbABY 15 C/J0HNS0N 70 HP cmL 99 uwia hisula. I

FISHING19 C/EUINBUDEFICHT115 HP OKJfll
«ÉÍM<f.ianniP«cfw

Phantom 240 c/EvInrude 200hp licht - 8h de uso - 2000
Phantom 240 c/Johnson 250hp - 98
Phantom 235 c/Johnson 225hp - 97
Cobra 15' c/Johnson 35hp elétrico ¦ 97
Blrd 16' c/carreta seml-rodovlárta
Polnter 410 c/carreta rodov. - 97
Polnter 470 c/Yamaha 40hp - 93
DM17' (só casco)-79
Marajó 16' c/Mercury 50hp - multo nova
Canguru 17' c/Yamaha 90hp - carreta rodoviária - 86/96
Baby 15 c/Johnson 70hp - est. Okm - 99
Real DWer 20 c/Mercury 135hp
Real Summer 200 casco c/direçSo
Puman 19 c/Johnson 140hp - 90
Caprice 16 Okm a faturar

Nautika 4.1 Advanced - 99 "J
Nauíka 3.0 Advanced - estado Okm > 2001 W
Flexboat SR 12 c/Mercury 25hp - carreta rodov. - est. Okm - 97 R$
Flexboat SR 12 c/carreta rodov. - 95 M

¦lliHilií&IMiliIiMilUUMlfflí
Johnson 8hp rabeta longa c/carreg. de bat. - 00/00 R$
Johnson 15hp (estado Okm) - 96 W
Johnson 15hp - 97 JJJ
Johnson 15hp - 00/01 |}|
Johnson 30hp - 98 R»
Johnson 200hp - 95
Mercury 25hp - 95

2.000,
1.700,
8.000,|
3.000,

,0^000^
Tel.: 493-2877

494-7268

IjpiiHlMlw IwfdQ, 197M
« niiido6fl«Miiodw ¦

bü 4674^/396-5777/396-7954

•Rua da Matriz, 96
Botafogo

Tel.: 539-1607/286-8376

1 Este. da Barra, 481
Barra da Tijuco
Tel.: 493-2877

kndufnotiiw@oltetnex.com.bi
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O Maior ShowRooM NáutícoI
fotos metomenle Üusfrattvos.

A REVISTA QUE MAIS CIRCULA PELA CIDADE.

Revista Domingo. Todo Domingo, no Jornal do Brasil.

LIGUE E ANUNCIE (21)516-5000

O jornal da inteligência brasileira
www.ib.com.br

Maurício Carvalho está pro-
movendo hoje e amanhã, em
Angra dos Reis, um curso so-
bre a prática de aperfeiçoa-
mento de mergulho em nau-
frágios, que continua nos dias
2 e 3 de junho. Para participar
da atividade, os interessados
devem ter, em seu currículo,
curso de especialização cm
naufrágio. Mais informações
pelo e-mail carvalho®rio.
com.br.

Foi lançado esta semana,
no Rio, o segundo livro do
arquiteto e navegador João
Sombra, que há cinco anos
viaja em seu veleiro Guar-
dian. O livro O Guardian na
Melanésia é um relato das
aventuras pelas Ilhas da Me-
lanésia, Nova Caledônia, Va-
nuatu e Salomão, nunca an-
tes visitadas por um veleiro

de origem tupiniquim.
Até amanhã, o velejador Ro-

bert Scheidt põe seu talento à
prova no Campeonato Holan-
dês de Laser, na cidade de
Muiden. Entre os dias 23 e 27
de maio, junto com outros atle-
tas brasileiros, ele participará
de mais uma Semana de Vela
de Spa, na cidade de Medem-
blik, também na Holanda.

A lancha Phantom 345, mo-
delo adquirido pelo tenista
Gustavo Kuerten, é a capa
da nova edição da revista
Náutica, que está desembar-
cando nas bancas. Na edição,
há também uma reportagem
sobre cursos náuticos e dicas
de como comprar um veleiro.

O estaleiro Squalo/Runner
está de escritório novo. Trata-
se de uma base avançada na
Marina da Glória.

Com grande perícia, Scheidt tenta ganhar espaço na classe Star

Scheidt navega em outras classes

Junto com Torben Grael e Marcelo Ferreira, da classe Star, Robert
Scheidt é tido como nome certo para representar o Brasil na classe La-
ser nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas. Apesar de não ser sua es-

pecialidade, não é raro vê-lo na raia competindo em outras classes, co-
mo a Oceano e a Star. No Campeonato do 7o Distrito de Star, realizado
no fim de semana passado, Scheidt ficou em segundo lugar, ao lado de
Bruno Prada, tendo à frente apenas as embarcações Turbina e Playboy.
Nada mal para uma dupla estreou na água somente dez dias antes da
competição.

O velejador sabe que boa tripulação numa classe tão técnica como a
Star não se faz de uma hora para outra; e, por isso, não alimenta, no mo-
mento, grandes aspirações na classe que tem a estrela no topo da vela.
No entanto, vale registrar que esta surgindo, ainda que timidamente, um
novo nome na Star, com pedigree olímpico.

JORNAL DO BRASIL
carroomotoQlb.com.br CARRO&MOTO

NÁUTICA

SANADO. 19 DE MAIO DE 2001

CÉL10 ALBUQUERQUE

PEL!



^^WWSmW»MEmatmamp^ao 
oawaR tedd uma luzi

VOLKSWAGEN AVIst. l*+60 
| ^

60/ SpOC/flf Gerapao llc/Ar ':267t?, \ ^

I|Ur|47 

A vista Ool Special Garapio III elAr $$$'"' 308," ^
Kino Smart 2 Porta* c/ At 228," W Goll000/16V/Mod.novo 13.000, 239," ||
H(/ftO Smart 4Porta»C/Ar #$> 252" ¦& 

" 
// ! y \ Pnmtil6V/1.6/U/lO 19.400, 358," 

|
Ipaf/O Young 2 porta* Cf At .tftW$*>258,m V| I I L Golf 1.6/10 2&900, 47^^ §1
¦Paffo YOIfflrf4f>ortasC/Ar 295," kill/ Kombi SID Futyj&o 18.400, 339, gH
¦ l/»0S»«n* 11.000, 199," 1 11 f 3£jj£v: iffl

¦p«/toYounj/EX/ELX/1.616V 12.800, 236," **lfl I'+eo o|

Hp/>/M7HM^i.0/2..?/Ld/Sft7fc is.300, 337,? COM PAGAMENTO Corsa Wind 2 porta* c/Ar 271"
Stroda Work/LX/Futydo 13.600, 251," CrtMFWTC ux puTDCAA ^ffMa WInd 4 Porta* C/Af 295, ||||

¦e»;^/r4T3 15.700, 29ft**! SOMENTE NA ENTREGA 9it* i.o 13.500, 249," ||
M 1 T777 

Wind /Pick-up/Wagon 13.500, 249,"
c U«a oiiuta ra4e Goioua 6f|9 Corsa Sedan 1 0/1 IS 008 276 M 

^T»<°f 

^ 
a*®Astm GL/GLS/Sport 24.000, 442," fll

J==^nqua 
Chelo Ml FORD *vlt* 

r 60 i||

I'^fi^ueador Via SattHtol Kal.OZeiec 13.009, 239,M
Brlnde Surpresa <A^ GL/Rocan 15,800, 291," |||

Bl Entrada Parcelada # ^J^rjjQT^p^T|X|J|?TAnrtW^w^CS/XL/!XLT/G,&- ^P^24-900' 459," ?||
J| 3eu Usado Super *vaMado|^^^ lH-C£i-lll!-LzlJ^2ldl^.M£^tGI/GL^/STF 21.800, 402,34BE

| 
**CPtOITO Pftt-APROVADO PARA FUNCIONARIO POBUCO 4|fi | 

• 
^ Mjli \ I T 11|

| cowdk;6es ispkciais para utiutArios WwlA 11 ¥ mJ. 1 11 1 iff

"IvMlhK^TllMU 
[i-frR^B [ggiiO 'iRH ^['11

x com ou sem entrada

Jfadlux
UjiLidiiJiLyiAi

1*1* I* 1 * I* M f 1H22' ???' HcolSpecial 12.690, 309,1 ¦
Palio Yong 21®, ¦ColCe 365, ¦¦

;¦ Palio Fire EX/ELX 14.190, 343, M GoMGV Ger.3 16.990, 414, ¦¦H I I y f ^ J (T Palio Week Fire 1.0/1.3 20.980, 511, H q0i fg 20.490, 499, ¦¦:¦ I ' i I pj^l W ¦¦ Palio Week St/He 27.990, 672, H c0|f 1.6/2.0 24.990, 609, ¦ El
¦ a a l^A'J Siena M. How EX/ELM 17.990, 428, parati 1.0 16V/1.8 21.490, 523, ¦ IfBrava SX/HCT 653, H Santana 1.8/2.0 536, ¦ El

Marea SX/EUCNLX 29.990, 721, Quantum 1,8/2.0 23.990, 584, ¦M¦g||Ua|IMi|jUM||^H Marea Week SX/ELX 32.900, 799, H Savefro 16.890, 411, ¦K|
Fiorino 15.390, 375, H Kombf ST0 17.990, 438, ¦¦!¦pi|*M«MB«j||^MtJjrfjl*»J*'"^^^^^|'22^36a™B0MCUCL^^^^^^3r890^ 777jH

¦I iB A W B Consultar ¦Ml 13.990, 341,119
F1 Fiesta Rocan 13.190, 321, H Corsa Wind/Super 13.790, 336, ¦1:1

Escort 0UGLX 20.990, 511, Corsa Sedan 1.0/1.6 16.490, 399, ¦H
Escort SW GL/CLX 22.590, 549, H Corsa Wagon 1.0/1.6 18.490, 449, ¦1:1

ESffff^nrnffifffiraTTni^A Focus 1.8/2.0 26.990, 657, ¦ Astra CUGLS 23.890, 582, ¦Bil
•Saiyllii!Xyalil3lUUU^^A Courier 16.490, 399, Astra Sedan GL/CLS 26.390, 643, II]

Ranger CS1CD 25.990, 633, H Vectra GUGLSICD 32.980, 799, ¦ El
^¦HuliJy^^V FgaOOiesel 44.990, 1.096, M B'a*er SHyPLX Prcyo Imbativcl 9|]

CorMWljon ArtDH9999 Ent. ? 60X417,
97/98 EntB60X 286,11 Kadett1.Sc/AR 95/96 Ent.? 48X314,29 ¦ V/ rn»M#1I\ ¦¦j

«3P|niVn!ViPt^^9!V!CnffT5!^H Tipo 1.6 iE Compl. 94/95 Ent. . 36X 352.93 Kadett GSi Compl. 93/93 Ent. ? 36X 389,37 H
&Id!lfiim!i!l!UiilM|JQSlliuMIlU£^^BPalioEXc/AR 98/99 Ent. ? 60X328,78 Corsa Pick-up GL 98/98 Ent. ? 60X310,49 M

98/99 Ent. *60X 270,88 Golf GL Ar«0H. 9696 Ent. ? 48X437,54 ¦TrrST-^ ... ¦M
Verona Bisico 96/96 Ent. ? 48X 292,53 Gol 16V Compl. 97/98 Ent. ? 60X 334,87 occ'll'J

MlrTmiTar'ifeiilillTlB^^W Vectra CO 2.2 98/98 Ent.« 60X 627,38 Col Ml Ger.3 4pts 99/00 Ent. ? 60X 392,76 ¦ ^ai° Jf"? 355>HBl"«*»» CIS 2.0 9Gr97 Ent. 14SX 629,67 KombiSTO 99/99 Ent. « 48X 372,29 H PallO M. Novo 388, HU
^JJygyj2^^J^^^^^J|||^^^^^^ore^|^JW^W9^jjt^0|^70j8^Pol^|8Conipl^^99/9^nt^0)^05j5^^^^gecH^^^^^ 355^BH

-F

l*+60

Promoçãa Impertível! Frete iicliílo Financiamos em até 48 x com ou sem entrada

Uno Smart 2p Básico
R$ 12.490,00
Uno Smart 4p Básico
R$ 13.290,00

KA (00/01)
R) 14.790,00
Fiesta (01/01)
R$ 16.190,00
FOCUS 1.8 (01/01)
Completo d* Fábrica
R$ 32.790,00

Palio Young 2p
RS 14.190,00
Palio Young 4p
RS 14.990.00
Palio EX 2p 1.0 Firo
RS 15.490,00
Palio EX 4p 1.0 Firo
RS 16.490,00
Palio wookond 1.0 16V Fire
Completo do Fábrica
RS 24.190,00

Aceitamos seu usado como parte no pagamento com troco na troca

/?. Mariz e Barros, 906 ¦ Tijuca (esquina com fí. Professor Gabiio) 569-4484 • 569-2072
Usados com garantia Pólux. Todas as marcas para pronta entrega.

Aceitamos cartas de consórcios.
Planlao: De segunda a sexta ale as 19 00 h « S aba d o ale as 18 110 h * Domingo ale as 14h • Estacionamento Proprio

A vista T+60X

UNO YOUNG 98 • Gasolina cin/ametálico c/ar condicionado gelan-do não existe igual" randade" va-le a pena contenrl1 mec e doctook" Troco financio c/ou sem en-trada ate 60» fixas muito linda!!Aceito cartáo de credito JGD Vei-culos Tel 570-2720 575-6755.

1965
BRAVA SX 16 OKM • Comp avista 27 980. entrada 20% 48 x fi-xas Carroza Tel . 561-8090www carrozza veicu*los hpg com br
CORCEL II 81 • Bege ótimo esta-do som R$ 2 900,00 financio Tel471-5642/471-5648

Av. das Américas, 16661 
- 

Recreio

A i//stci T+60X A vista 1'+60X

com óu sem entrada.

Veiculo Ano M Vciculo Ano M

V+60X

ALGAR

AUTOMÓVEIS

9

Jogada de

Mestre

-F/I/A/T 
a vista V+B0X

Preços imbatíveis
Pagt° so na entrega

Rua Barão de Mesquita, 600

Avenida Suburbana, 6431

GRÁTIS

Accitmnos o seu vciculo usado como parte do lmr\mucuto com o troco na troca

SÁBADO, 19 DE MAIO DE 200I CARRO 
& MOTO
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PALIO WEEK • 98, stile, preta, u.
dono. ótimo estado, só RS1B 900.00 Tel 543-5588 • UpCar
PALIO WEEKEMAND • Stilh 16V
1998 preta financio Tel 667-1070UV
PALIO WEEKEND • 2001. todosmodelos, cores, financio. RS20 400,00 Tel 597-1545.
PALIO WEEKEND • 98. branca,stile, 16v. estado de zero, ? bancocouro Troaylinancio Up Car Tel.:543-5588
PALIO WEEKEND • 98, comple-tissimo. 20 000 km, financio, 60meses. Aberto domingo Tel.:
537-8816 / 539-3691 Velcar
PALIO WEEKEND • 98, comple-tissimo, 36 000 km. RS 16 900.00.Financio 60 meses Tel 537-8816 / 539-3691.
PALIO WEEKEND OKM - A partirRS 21 900,00 tr/fin 48x t. coresTel 234-1234 Strada
PALIO WEEKEND 16V 97 • Com-
pleta verde super nova RS17.000,00 Troco/financio Tel.288-0245/278-4U98
PALIO WEEKEND 1997 • Com-
pleto excelente estado RS17 600,00 Troco/financio Tel:2853295
PALIO WEEKEND SPORT • 98,16, 16V, completíssimo. azul. RS18 900,00. Brazão - Tel. 569-2755
PALIO WEEKEND STILE • 16v 97completíssimo RS 16 900,00 Tel:539-1136 Evolulion.
PALIO WEEKEND STILE • 97/97.udVinho tenho duas completas.Okm T.F. Tel 527-3800
PALIO WEEKEND STILLE 99•16v completa fábrica 14 000 kmTrocafinancio Tel 539-1011
PALIO WEEKEND STYLE -2001,
completo, lindona, financio RS24 800,00. Tel 597-1545
PALIO YOUNG • 2 pt Okm a vistaRS 13 680,00 entrada 20% 48 x fi-xas Carroza Tel 561-8090www carrozza veicu-los hpg com br
PALIO YOUNG - 2001, várias co-res, troco financio. RS 13100,00Tel 597-1545
PALIO weekend • Stile 98 comple-tissimo excelentes igual Okm!! RS19 690.00. Tel. 568-1192.

YECTRA GtS 90 • Complelo II-
Dnca muito novmho RS 14 850 00
Tri 50MW8Bafào
VECTRA GL5 97 Aiul compleloW <50-1938 Itoco fmanco Neo-
kar 
VEC1RA GLS 97 • Aíul Comple-
lissimo de labnca Troco1 Imanc»
ate 42* Rua Humaítá.88Tel 537-4499 • Isto AulomóveiS

UNO EX 99 -4pts Ar Condioona-do de fábnea Preço do ocasiãoTroco/ Financio até 42x Rua Hu-maitá 88 Tel 537-4499 -ISIO AU-tomOveis
UfK) MILLE 96 • Vinho lindíssimaAvant Aul R Sáo Clemente, 261Botatoqo Tel 527-1133
UNO MILLE EP • 96. branco,completo, som cd. RS 9 00000Tel 622-1949
UNO MILLE EX • 99 4 portas, ar,fâbrico, ótimo estado Tel: 579-3538 Desien Motors
UNO MILLE EX • 99, ótimo esta-do. revisado, ótimo preço Aceita-mos troca/financiamos náo com-
Çre sem nos consultar Via Venetoel 425-4100/425-1430
UNO MILLE EX 99 • Vinho Toca-fitas Troco/ financio ate 42x RuaHumaitá.88 Tel 537-4499 • IsioAutomóveis  
UNO MILLE SMART • 2001 bran-ca. novíssimo ipva pago RS11 000 00 Tel 622-1949
UNO S 1 5 93 - Gasolina supernova IPVA 2001 pg integral RS6 900,00 Tel: 264-5680/ 9978-3783
UNO S8 ¦ 2 pts cinza 2000 ar LM667-1070 Financio
UNO SMART - 2 pt Okm a vista11 980,00 km à vista RS entrada20ao 48 x fuás Carroza Tel 561-8090 www carrozza veicu-los hpg com br
UNO SMART • 2001 vanas co-res. troco, financio RS 11 690,00Tel 597-1545
UNO SX • 99. vinho, completa,som RS 10900 00 Tel 571-5390/9979-1141
UNO SX 97 ¦ Gasolina 4 portasazul perolizado mec e doct9 oW!
pneus novos" imperdível náoenste igual" vale a pena contem!!mec e docto ok" Troco financioc/ou sem entrada até 48* fixasMuito linda Aceito cartáo de cré-'dito JGD Veículos1! Tel: 570-2720 575-6755

DEL REI1990 - Guia completo R$6 580.00 Nanda Automóveis Tel593-4702 595-5957 591-0181
DEL REY GHIA 87 • Excel, con-serv 2 pts completo fab tudo fun-cionando álcool 1 6 ent i RS950,00 ? 18 288,00 (fixas) Tel.281-4348 I 201-9597 BarnardVeie
ESCORT • 98, GL 1 8 cinza, ga-solina, 4 portas, complelo RS16 990.00 Tel 463-2727 • Ar-mando
ESCORT 19% • GL11 8 com dire-
ção R$ 9 980,00 Nanda Automó-veis Tel: 593-4702 595-5957591-0181
ESCORT 1997 SW • Dir tr el, R$'13.980,00 Nanda AutomóveisTel 593-4702 595-5957 591-0181 •
ESCORT 971 0 16V-C/are dire-r
çào, revisado, RS 14 900,00 entr.RS 3 000,00 ? 36 x RS 564,16. Le* •
cris Aut. Tel 284-7306 I 254- j2195 l
ESCORT GHIA 1.6 86¦Álcool, absolutamen-
te conservado, docu-
mentação em dia. Ape-
nas R$4.200 Urgente.
tel.:9351-7828
ESCORT GHIA 93 • Complelissi-mo. super novo, revisado, preçoespecial Aceitamos troca/finan-ciamos Via Veneto Tel 425-4100/425-1430
ESCORT GL ¦ 98, completíssimo,4 pts, 32 000 km, R4 15 500.00Tel 541-2227/9954-6900
ESCORT GL 1.6 OKM • Comp avista 24.980 entrada 20% 48 x fi-xas Carroza Tpl : 561-8090www.carrozza veicu-los hpg com br
ESCORT GL 1.8 • 93, prata, gaso-lina, 2 pts. RS 7 500,00 Tel.:710-5347/710-0579.
ESCORT GL 1 8 • 94, completo +rodas som de fábrica, RS8 600,00. Acerto troca vale a penaver. Revenda Veículos Tel.. 539-0096 / 539-6990.
ESCORT GL 1.8 2000/2000 • 5pcompletíssimo RS 21.000,00 Tel539-1136 Evolution.
ESCORT GL 16V • 98. azul, com-
pleto. RS 16 500.00. Tel.: 450- '
1938 • Neokar. Troco/financio.
ESCORT GL 16V - 98. vinho, 4
pts, ar + direção. R4 16.500,00Tel: 710-5347/710-0579.
ESCORT GL 16V 98 - completo16.900,00 Tel.: 450-1938 troco fi-nancio Neokar.
ESCORT GL SW • 97 arcond.dir.hidr. 1.8 16v lindíssima ipva 2001
pg linda RS 16 500,00 Tel.: 591-6748. 
ESCORT GLX • 95. vinho, ótimoestado, 1.6, RS 8.500,00. Tel:710-5347/710-0579.
ESCORT GLX 1.8 • 96, ar, v.e,t e, d.h.. único dono, ótimo preço.Aceitamos troca/financiamos. ViaVeneto Tel.: 425-4100/ 425-1430.
ESCORT GLX 96 18- Completoexcelente estado, preço especial.Aceitamos troca/financiamos. ViaVeneto Tel.: 425-4100/425-1430.
ESCORT GLX 97 • 4 portas gaso-lina motor Zetec c/ar condiciona-do gelando + direção hidráulica +travas elétricas raridade!! imperdí-velü Confira!! Troco financio. C/ousem entrada até 48 x fixas. Mec. edoct® okü Aceito cartáo créditoJGD Veículos. Tel.: 570-2720,575-6755.
ESCORT HOBBY 1 0 1995 - Ipva2001 pago som + rodas liga azulmuito novo RS 6.900,00 Troco/fi-nancio Tel.: 569-8797 / 284-4340.
ESCORT HOBBY 1.0 1996 • Ipva2001 pago mult loock + som pratamuito novo pouco rodado. RS8.300,00. Troco/financio Tel.:569-8797/284-43-10.
ESCORT HOBBY 96 - Com ar pe-quena entrada 36x RS 307,22Tel :472-0141/472-0111.

VECTRA GLS 20- 97/98 comple-
to Financiamos até 36x tel
3369-6160, Em Intendem» Ma-
qalMes. 336 Camp^ho
VECTRA GLS ?0 97 ¦ 4 poilascompleto financio aproveite RS
M 999.00 Tel 431-4560 Oluap
VECTRA GLS 22 ¦ 1999 pfíla.romo Tel 667-5509LM
VECTRA GLS 99 • A/ul complelo
RS 28 900 00 Tel 450-1938 Itocofinancio Neokar

PALIO 16V • Ar + dh + ve ? le 97.Financiamos até 36x. Tel.: 3369-5160, Estr. Intendente Maga-Iháes, 336 Campinho.

VECTRA GLS 97 20 • Gasolina
vinho 4 portas completo de fábrica• mi bag duplo * freio a cisco nas
4 rodas raridade'! imperdível!'Troro fmanoo c/ou sem entrada
até 48x fuás Aceito cartáo de
crédito JGD Veículos'! Tel
570 2720575-6755
VECTRA GLS 98 ¦ Comfteti» ai
cfcgtol disco 4 RS 21 900.00 Tel
539-1136 Evohjlion
VECTRA GLS 98 2 0-CompleloFnanoamos até 361 Tel 3369-
5160, Estr Intendente Maga-
corsa gl 1 4 - 9696 vinho. 4 por-tas completo, novíssimo só RS12 600.00 Troco/finanoo 36x Up
Car Tel 543-5588

PALIO 16V • Complelo 97/98 Fi-nanciamos até 36x Tel 3369-5160 Estr Intendente Magalhães.336 Campinho
PALIO 1997 - EL 1 5 4p completaRS 13980.00 Nanda AutomóveisTel 593-4702 595-5957 591-0181
PALIO 1998 • Umco dono ar RS10 980.00 Nanda AutomóveisTel 593-4702 595-5957 591-0181
PALIO 2000 • Vermelho cordoba.2 portas 14 OOOkm, vidro eletnco,
perterto estado de conservaçãoMotrvo Viagem exlenof RS 12 000Tel 9159-8659

TIPO 16 MPI • 97/97. completofábrica, 4 portas, estado Okm, RS12 500,00 www audiveicu-los com br • Botafogo • Tel: 543-4454
TIPO 1 6 le 95 - Prata, ar ? dh ?vidros/ travas elétricas Troco/ fi-nancio até 36 x Rua Humaitá.88-Tel 537-4499 - Isio Automóveis
TIPO 20 • 95, 4 pts, completo, vi-nho metálico. RS 9 900.00 Tel541-2227 / 9954-6900
TIPO 2 0SLX-95. completo fábri-ca, ipva 2001 pg, estado 0 km, RS13.500.00 www audiveicu-los com br - Botafogo • Tel 543-4454
TIPO 2 0 SLX • 95, completissi-mo, abs, rodas, teto, RS10 800.00 www audiveicu-los com br - Botafogo • Tel: 543-4454.
TIPO 4 PORTAS 1994 • Completaexcelente estado RS 9 500,00Troco/financio Tel 285-7593
TIPO 95 1 6IE - 04 portas ar con-dicionado, vidros e travas elétn-cas ent. ? 36 x 343.20 Aceitamosentrada cartão. JGD VeículosTel 596-1761
TIPO 95 1 6 IE • Completa. 4 por-tas. ar. direção, trio elétrico, som.único dono. pouco rodado, IPVA2001 pago. confira, só RS9 480,00 ou 20°o de entrada,compro, troco, financio em 48x.Tel :501-9000
TIPO MPI 96/96 • Completo ipva
pg cinza seminovo RS 11 450.00troco/financio Tel 224-2390 /9989-4458 Paris Veículos Glória
TIPO SDX 2 0 - Verde 95 comple-ta a vista RS 10 580.00 troco.1i-nancio até 48 x fixas CarrozzaVeie Tel : 561-8090 560-9818
UNO • Compro, pago bem Acre-dite Nanda Automóveis Tel591-0181 /593-4702/595-5957
UNO 1998 - Completa - ar RS9 880,00 Nanda Automóveis Tel593-4702 595-5957 591-0181
UNO 2001 • T modelos a partirRS 11.900,00 tr/lln. 48« Tel.: 234-1234 Strada.
UNO 4 PORTAS 1996 • Completaexcelente estado RS 9 800.00Troco/financio Tel.: 285-3295
UNO 4PTS 97 • Completo peque-na entrada 36x RS 373,67 Tel:472-0141 /472-0111
UNO 95 ELX 1.0 • Gasolina, vi-dros e travas elétricas, ent. + 36 x259,28. Aceitamos entrada car-tào JGD Veículos Tel.: 596-1761

BESTA SV 94 - 12 lugares exce-lente estado RS 1790000 Tel
501-1948 Baráo
BRAVA 2001 • T modelos a partirRS 27 200 00 trlin 48i Tel 234-1234 Suada 
BRAVA EU - 2000 completo Fhnanoamos até 36i Tel 3369-5160. Estr Intendente Maga-iMes, 336 Campinho
BRAVA SX ¦ 2000 branco comcompleto Financiamos até 36xTel 3369-5160 Estr IntendenteMagalhães 336 Campmho
BRAVA SX 1 6 0 KM - Comp avista 27 980 entrada 20a» 48 i h-ias Carroza Tel 561-8090*ww carrozza veicutos hpg com ,br
BRAVA SX 2000 • Completo detábnea 4 portas gasolina car con-dttonado !? direção hidraulca ?
trio elétricos ? krt gas raridade"não exisle igual" vale a pena con-ferir" mec e docto ok'! Troco fi-nancio c'ou sem entrada até 60ifixas muito lindo" Acerto cartáo decrédito JGD Veículos Tel 570-2720575-6755
CITROEN XSRA 1999 • Aulomâti-co excelente estado RS 24 500 00Trocolmanoo Tel 285-3295
COMPRO UNO • 90 a 99 pagobem vou ao local Tel 254-2195 /284-7306 / 254-8384 Leais Auto-móveis

PALIO 99 ELX • Completo ar d-reção, tno elétrico, 4por1as umcodono, randade. só RS 14 980.00ou 20a« de entrada Compro tro-co. financio em 48i fixas Tel501-9000
PALIO 97 ED 1 0 MPI • Ar condi-cionado tenho 02 vinho azul ent? 48 x 322.88 Aceitamos entradacartão JGD Veículos Tel 596-1761
PALIO 97 EX 1 0 • Completa revi-sada RS 12 900.00 ent 2 600,0036x 460 86 Lecns Aut. Tel 254-8384 1254-2195
PALIO 97/97 - 16V.
Vermelho Córdoba pe-rollzado, completo,
único dono, ótimo va-
lor RS 14.500
Tel.:3325-6421 Maurl-
cio

ELBA ¦ Compro pago bem acredi-te Nanda Aulomoveis Tel 591-0181 /593-4702 / 595-5957
ELBA 93 1 5 - Gasolina 04 por-tas, azul metalca. muito nova ent? 36 x 250.44 Aceitamos entradacartáo JGD Veículos Tel 596-1761
ELBA 95 • 4 portas, completa, ra-ndade, RS 10 500 00 entr RS
2 100 00 ? 36 x RS 423,31 LecrisAul Tel 284-7306/254-2195
ELBA CSL 1,6 - Ar »ve »te ?rodas
93 Financiamos até 36x Tel3369-5160 Estr Intendente Ma-
galháes, 336 Campinho
ELBA WEEKEND 1 6 • 93. gasoli-na. super nova, RS 6 950.00 Tel501-1948 • Baráo
FIAT - Tipo 1 6 IE 95 prata 9 280troco financio 20% entr 36 x fixasTel 3372-8113 3371-2440
FIAT TEMPRA OURO 93 • 4 ptscompleta 10 590 troco financio20% ent 36 x fixas Tel 3372-8113 3371-2440
FIAT TEMPRA SX 96 • 16V Com-
pleta 14 980,00 troccvlinancio 20ent 48 x fixas Tel 3372-811S'3371-2440
FIAT TIPO 95 1 6 • Completa4portas, carro rigorosamente no-vo Para pessoas exigentesRS9 600, Troco /FinancioTel 570-1139
FIAT UNO MILLE 94 • S hora6 980. troco financio 20% ent. 36x fixas Tel 3372-8113 3371-2440
FIAT UNO MOD SX 97 - 4 piasvidro eletr R$ 8 980,00 troco fi-nancio 20% ent. 36 x fixas Tel:3372-8113 3371-2440
FIESTA 2001 • Okm I modelos a
partir RS 14 200.00 tr/fin 48x Tel:234-1234 Strada
KADETT 2.0 93 - Bran-
co. (Todo GSI, com-
pleto, recaro, magné-
slo, som). Pouco roda-
do. Raridade. Apenas
RS8.700 Tel.:264-5192
/ 9751-7828
MAREA 2 0 ELX • 20 válvulas ano99 cor branco c/27.000km com-
pletíssimo super novo ótimo preçofacilito Tel 619-4521 e 619-5001Niterói.
MAREA 2 4 20V • 0001 Finan-ciamos até 36x Tel: 3369-5160Estr. Intendente Magalhães, 336Campinho
MAREA ELX • 1999, completo,lindo, troco, financio RS26.900,00. Tel: 597-1545
MAREA HLX - 9899 completo Fi-nanciamos até 36x Tel 3369-5160, Estr. Intendente Maga<Iháes. 336 Campinho.
MAREA HLX 2 0 • 99. branca,completo, financio RS 29 900,00Tel.: 450-1938 • Neokar. Troco,único dono
MAREA HLX 20 99 • Branca,completo financio RS 29.900.00Tel.: 450-1938 único dono troco
MAREA WEEK SX • Completa98/99. Financiamos até 36x Tel:3369-5160 Estr. Intendente Ma-
galhàes, 336 Campinho
MAREA WEEKEND • Tuibo195HP 2000 ud 9.000Km air bagcouro teto raridade Tel.: 527-3800
MONZA WEEK ELX- 1999, cinza,comp. fin. 48 meses, Tel.: 667-1070 LM.
PALIO • 97, EL 1.5 • azul, gasolina, completo, muito novo, RS12.990,OO.Tel: 463-2727 • Ar-mando.
PALIO • 98. ED, azul, gasolina,única dona. RS 10.990,OO.Tel.463-2727 • Armando Automóveis.
PALIO OKM • T. modelos a partirRS 13.900,00 tr/fin. 48x I. coresTel.: 234-1234 Strada.
PALIO 1.0 ELX FIRE • 2000 pratacompleto fábrica raridade RS19 500,00 Tel: 539-2080.
PALIO 16V • 2000/2002, comple-tissimo, 10.000 km, na garantia,ipva-2001 pg. RS 20.800.00www.audiveicuTos.com.br • Bota-togo-Tel : 543-4454
PALIO 16V • 4 pts vinho 97 1.1completa a vista RS 14.980.00vista 10.970.00 troco/financio até48 x fixas Carrozza Veie Tel.:561-8090 560-9818.
PAUO 16V • 4pts complelo 97. Fi-nanciamos até 36x. Tel.: 33695160, Estr. IntendenteIháes. 336 Campinho.
PALIO 16V • 97. completo fábrica,4 portas, estado 0 km. R$13.800,00. www.audiveicu-loscom.br • Botafogo • Tel.: 543-4454.

PALIO ADVANT 1 6 OKM • Avista27 980, entrada 20% 48 x fixasCarroza Tel 561-8090 www car-rozza veículos hpg com br
PALIO ED-Ar fábrica, 97, 45000
km. financio. 48 meses, abertodomingo Tel 537-8816 / 539-3691 Real Grandeza. 372
PALIO ED 2 P • Branco 97 ar vetra vista 10 970.00 troco'financioaté 48 x fixas Carrozza Veie Tel561-8090 560-9818
PALIO E D 98 - 4 portas cJar u do-no randade RS 13 300,00 Tel568-1192
PALIO ED CINZA 97 • Vds verdes39 000 km Avant Aut R São Cie-mente, 261 Botafogo Tel 527-1133
PALIO EDX • 4 pt cinza 48 arcentr vista 10970,00 trocolman-cw até 48 x fixas Carrozza VeieTel 561-8090 560-9818
PALIO EDX - 97. completo ar. di-reção, elétricas. RS 12 850 00Tel. 501-1948 • Baráo
PAUO EDX - Azul. modelo 1998,ar/v verdes/limp traseiro RS12 490.00 Aceito troca, financio.Entrada = 4* RS 625 00 sr|uros ?40x RS 431.00 fixas Distac - Tel5536655 
PALIO EDX - Azul-modek) 1998,ar/v verdeslimp traseiro RS12 490,00 Aceito troca, financioem até 48 x fixas Distac Tel553-6655
PALIO EDX 10 MPI 97-4 pts cuvza completo RS 12 900,00 finan-cio Tel 471-5642/471-5648
PALIO EDX 97 - 4 pts ótimo estado v elétricos e alarme a distáncia RS 9 900.00 Troco/financioTel 539-1011
PALIO EDX 97/97 • Ud 4 ptsar/direção elétricos 39 000 km im-
possível ? nova Tel 527-3800
PALIO EL 1 5 - 97. MPFI, vinho,completa (• direção), 4 portas, RS13500,00 Trocolmanc Baráo doBom Retiro. 2574 • Grajaú - Tel577-6263-Maison Veículos

Consultar 13.990, 341,
13.790, 336,
16.490, 399,
18.490, 449,
23.890, 582,
26.390, 643,
32.980, 799,
Preço Imbativel

Ka Rocan
Fiesta Rocan
Eacort GLGLX
Escort SW GUGLX
Focus 1.8/2.0
Courier
Ranger CS/CD
F2S0 Diesel

Corsa Wind/Super
Corsa Sedan 1.01.6
Corsa Wagon 1.011.6
Astra GL/GLS
Astra Sedan GL/GLS
Vectra GUGLS/CO
Blazer STD/DLX

orna
Ent. ?60X417,13Ent. ? 48*314,29
Ent. ?36*389,37Ent. «60X310,49
Ent. *48X437,54Ent. + 60X334,87Ent. ?60X392,76Ent. «48X372,29Ent. * 60X 505,50

Corsa Wagon Ar+DH 99199Kadett1.Sc/AR 95/96Kadett GSi Compl. 93/93Corsa Pick-up CL 98/98GollGL Ar*DH. 96/96Col16V Compl. 97/98Gol Mi Cer.3 4pts 99/00KombiSTD 99/99Polo 1.8 Compl. 99/99

Uno Young d ArTipo 1.6 iE Compl Ent. ?60X 286,11
Ent. * 36X 352,93Ent. «60X328,78
Ent. «60X 270,88
Ent. «48X292,53Ent.« 60X 627,38Ent. «48X629,67Ent. «60X 270,88

97/9894/9598/9998/9996/9698/9896/9797/98

Palio EXc/ARKa 1.0 Básico
Verona BásicoVectra CO 2.2
Vectra GLS 2.0
Corsa I.OMPFi

Uno Smart
Palio Voung
Palio M. Novo
Gol Special

PLANTAO ESPECIAL HOJE
COM GRANDE PROMOÇÃO

DE OKM E USADOS.

PALIO EX • 2 pts 98 ar vetr a vis-ta RS 11 200.00 vista trocolman-ao até 48 x fixas Carrozza VeieTel 561-8090 560-9818
PALIO EX • 2 pts fire Okm a vista14 950. entrada 20% 48 x fixasCarroza Tel 561-8090 www car-rozza veículos hpg com br
FWLIO EX • 2000. 4 pts, ar refnge-rado. rodas RS 15 500.00. Tel
501-1948-Barão
PALIO EX • 2000. ar cond. lindo,
troco, financio, RS 13 900,00Tel 597-1545,
PALIO EX • 2001. vánas cores,troco financio RS 14 400.00 Tel
597-1545
PALIO EX • 4 p vinho 98 ar ve trcd vista 12 980,00 troco financioaté 48 x fixas Carrozza Veie Tel561-8090 560-9818
PALIO EX • 4 pt fire Okm a vista15 980.00 entrada 20°o 48 x fixasCarroza Tel 561-8090 www car-rozza veículos hpg com br
PALIO EX 2000 • 4pts, ar condfabrica na garantia Preço oca-siáo RS 13 959 Trocolinancio até42x Rua Humaitá,B8 Tel 537-4499 - Isio Automóveis
PALIO EX 2000 • 4pts, ar cond lá-brica na garantia Preço ocasiãoRS 13 959 Trocolinancio até 42xRua Humartá,88 • Tel 537-4499•Isio Automóveis

PALIO EL 1.5-97/97. vinho.com-
pleta. ipva pg, nova, só RS12 700,00. Tr/fin Tel: 543-5588Up Car
PALIO EL 1 6 99 • Cinza 4 ptscompleta fábnea baixa km Tro-co/fmancio Tel 539-1011.
PALIO EL 1 6 98 • Completo RS15 000,00 cinza tr/fin 36x Tel234-1234 Strada
PALIO EL 97 15- Completíssimode fábnea, ar, direção, vidros elé-tricôs, rodas liga, insufilme. poucorodado, troco/financio RS13 800.00 Tel - 257-0678 / 9611-1515 revisado com garantia
PALIO ELX • 4 pt. fire 16v Okm avista 18 980, entrada 20% 48 x fi-xas Carroza Tel.; 561-8090www.carrozza veicu-los hpg com br
PALIO ELX 16 MPI - 2000,4 por-tas, completo, novíssimo, ipva pa-go, RS 18 900,00. Tel. 622-1949

PALIO EX 2000 • 4pts ar condi-cionado fábrica.Troco / financioaté 42x Rua Humailá ,88Tel 537-4499 • ISIO AUTOMÔ-VEIS
PALIO EX 2001 • Ar fábnea + cd.Troco/linancio até 42x Rua Hu-maitá.88 Tel 537-4499 • Isio Au-tomóveis
PALIO EX 99 • Gasolina c^ar con-dicionado cinza metálico rarida-
de1! imperdível!! vale a pena con-fenr'! mec. e docto okü Troco fi-nancio c/ou sem entrada até 60xfixas Aceito cartáo de créditoJGD Veículos Tel 570-2720575-6755.
PALIO EX 98*98 • 4 portas ar/vi-dros/trava rodas som RS12 650,00 troco/financio Tel224-2390 / 9989-4458 Paris Veí-culos Glória
PALIO EX MOD NOVO • A partirRS 14 900.00 tr/fin. 48x t coresTel 234-1234 Strada
PALIO WEEK • 99,1.5 MPI. cinzasteel. gasolina, completo, únicodono, RS 19 990.00 Tel.: 463-2727 • Armando

POLO99 EX 1.0 -Completo. 4p.ar. conjunto elétrico, rodas. 2001,vistoriado entrada RS 900,00 tro-co. finando Avenida Pasteur, 214Plantáo domingo. Tel.: 295-8344Mult Motors
POLO 97 EDX 10 - Cordoba.completo, 4 p. ar, conjunto elétri-co, rodas, entrada RS 900.00 tro-co, financio 36x, Avenida Pasteur,214 Plantáo domingo. Tel.: 295-8344 Mult Motors
PRÊMIO 1 5 IE - 92. gasolina, vis-toriado, tudo 100% RS 5 350,00.Tel 501-1948-Barão.
PRÊMIO CS 1.5 IE 93-4 pts ver-melha completa RS 7.900,00 fi-nanao Tel: 471 -5642 / 471-5648
PRÊMIO CSL 1.6 • 89, 4 portas,champanhe mel. vidro/trava/ro-das/som RS 4 890,00 Troco/fin.Barão do Bom Retiro. 2574 - Gra-
jaú-Tel 577-6263-577-42423.
SIENA16V HL 98-Cinza comple-ta fábnea ótimo estado Troco.1i-nancio Tel 539-1011.
SIENA EL 16V - Completa 97/98.Financiamos alé 36x Tel 3369-5160 Estr Intendente Magalhães,336 Campinho
SIENA ELX • Tire 16V Okm à vistaR$ 20 580,00 entrada 20% 48 i li-xao Carroza Tel : 561-8090www.carrozza veicu-los hpg com br
SIENA EX • Tire 16v Okm a vista17 980 entrada 20% 48 x fixasCarroza Tel: 561-8090 www.car-rozza veiculos hpg com br
SIENA HL 16V • Completa 97/98.Financiamos até 36x Tel.: 3369-5160 Estr Intendente Magalhães.336 Campinho
SIENA STILE 16 16V • 99 Pretacompleto air-bag RS 19.500,00.Tel: 450-1938 troco financio Neo-kar.
SIENA STILE 1.6 16V-99. preta,completo, air bag, RS 19 500.00Tel.: 450-1938 • Neokar. Troco/li-nanao
TEMPRA 16V • 94, completo fá-brica, bancos couro. RS11 500.00 Tel.: 501-1948 • Ba-râo
TEMPRA 16V • 97/97. completo,bcos elets som ipva pago, RS14 800.00. Tel. 622-1949.
TEMPRA 16V • Azul • modelo1999 completíssimo. excelenteestado • RS 19.490,00 • Troco/fi-nancio 48 x/Aceito troca, financioem até 48 x fixas Distac Tel:553-6655.

TEMPRA 16V - Azul. modelo1999. completíssimo. excelenteestado RS 18 500,00 Troco/fi-nancio entrada = 4x RS 927,00s/juros ? 48x R$ 636,00 fixas Dis-tac-Tel: 553-6655.
TEMPRA 16V 94 - Completo fá-brica bancos couro RS 11.500.00Tel: 501-1948 Baráo.
TEMPRA 16V 94 • Completo fá-brica bancos couro RS 11.500.00Tel: 501-1948 Barão
TEMPRA 16V SÉRIE OURO-1996 ipva 2001 pago completo ?bancos elétricos azul muito novo
pouco rodado RS 13 800,00 Tro-co/financio Tel 569-8797 I 284-4340
TEMPRA 1996 • Prata completaexcelente etado RS 13.700,00Trocolinancio Tel.: 285-3295.
TEMPRA 2.0 • 8 válvulas comple-to 93 raridade Avant Aut. R. SãoClemente, 261 Botafogo Tel.:527-1133
TEMPRA 2.0 IE 95 • 4 pts pratacompleta RS 11 900,00 financioTel 471-5642/471-5648
TEMPRA 8 V - 93 completo quitgás novinho RS 9.850.00 Tel501-1948 Baráo
TEMPRA 8V - 93. completo, kit
gás. novinho. RS 9 850,00 Tel:501-1948 - Barão
TEMPRA 8V - Completo 9mFinanciamos até 36x Tel 3369-5160 Estr. Intendente Magalhães,336 Campinho
TEMPRA 8V 93 • Completo quitgás novinho RS 9 850,00 Tel501-1948 Barão
TEMPRA 95 • 16v branca RS12.800.00 ar direção conj. elet.tr/fin. Tel.: 234-1234.
TEMPRA HLX 97 - Completo no-víssimo, equipado, preço espe-ciai. Aceitamos troca/financiamos.Via Veneto Tel: 425-4100/ 425-1430.

TEMPRA SX 201 • Completo lá-bnca 97 único dono vinho 28 000km originais. Trocolinancio Tel:539-1011.
TEMPRA SX 2.01 97 • Completafábrica azul ótimo estado Troco/fi-nancio Tel : 539-1011.
TEMPRA SX 8V • Completo 97Financiamos até 36x Tel: 3369-5160 Estr. Intendente Magalhães,336 Campinho
TEMPRA SX 97 • Excel conervvinho perol 2* dono vistoriado2001 8 válvulas gasol RS12.950,00 a visla ou ent RS2 950.00 * 36 x 499.00 (fixas)Tel : 281-4348 Barnard Veie
TIPO • 97, MPI. branco, gasolina.4 portas, completa. RS11 990.00 Tel 463-2727 • Ar-mando.
TIPO 1.6 95 • RS 8 800,00 cinzacompleto teto tr/fin Tel 234-1234Strada
TIPO 1.6 IE • 95, 4 pts, completofábrica, novo RS 9 350,00 Tel501-1948-Baráo
TIPO 1 6 IE - 95, prata. 4 portas,complelo. RS 9.390,00 Ent.1000,00 + 36x fixas. Troco. Baráodo Bom Retiro, 2574 - Grajaú-Tel: 577-6412.
TIPO 16 IE • 95/95. complelo fá-bnca. 4 portas, estado Okm, R$9.500,00. www.audiveicu-loscom br • Botatoüo • Tel.: 543-4454
TIPO 1.6 IE 1995 • 4 portas com-
pleto prata ótimo estado RS9 300,00 Troco/financio Tel.:569-8797 / 284-4340
TIP01.6 IE 1995 • Prata completoú dono raridade RS 10 500,00Tel. 539-2080

TEMPRA I.E 8V 95 - Completissi-mo fábrica 4 portas excelente RS10.490,00 Tel: 568-1192.
TEMPRA IE • 96. verde, comple-Io, troco, financio RS 14 490.00Tel 577-5111
TEMPRA SX • 4p, 1997. cinza,comp. financ, Tel.: 667-1070 LM
TEMPRA SX - 97. 16V. azul mel,completa, u. dono. somente RS15 000.00. Tr/fin, Tel 543-5588•Up Car.
TEMPRA SX • 97. azul. completo,som RS 13.500.00 Tel .571-5390/ 9979-1141.

TIPO 1 6 IE 94 • 4 portas, comple-to, documentação ok ParticularRS8 100 Tel. 422-0440
TIPO 1 6 IE 95 • 4 portas gasolinacompleta de fábrica c/ar condicio-nado *¦ direção hidráulica ? vidroselétricos vale a pena conlerirümec e docto okü Troco linancioc/ou sem entrada até 36x fixasAceito cartáo de crédito JGD Veí-culos Tel : 570-2720 575-6755
TIP01 6 IE 95 - 4 pts completo lá-bnca novo RS 9 350,00 Tel 501-1948 Barão
TIPO 1.6 IE 95 • 4 pts prata com-
pleta RS 9 500,00 financio Tel.:471-5642 / 471-5648

UNO 96 EP 1.0 - Completa ipva2001 pg randade RS 9 800 00 ent2000,00 36x 379.69 Lecns AutTel 254-8384
UNO 97 SX 1 0 • Ar condicionado,vidros e travas elétrica ent ? 48 x308,35 Aceitamos entrada car-tão JGD Veículos Tel 596-1761
UNO 97 SX 1 0 • Cinza, Steel. 4p,ar, vidros elétrico. 2001 pago, en-trada RS 1.100,00 troco financio,Avenida Pasteur. 214 Plantáo do-mmgo Tel 295-8344 Mult. Mo-tors
UNO 97 SX 1 0 - Gasolina, 04
portas, azul metálica Ent t- 48 x286,56. Aceitamos entrada car-tào JGD Veículos. Tel 596-1761
UNO CP • 96, azul, 4 pts. comple-to. novo, RS 9 500,00. Tel. 710-5347 / 710-0579
UNO CS 15 CINZA 95 - Excelen-te estado Avant Aul R São Cie-mente, 261 Botalogo Tel: 527-1133
UNO ELX • 95. 4 portas, comple-ta. IPVA 2001 pg, branco RS8 800,00 Aceito troca vale a penaver Revenda Veículos Tel: 539-0096 / 539-6990
UNO ELX • 95, completa (-ar), no-vissima. RS 7.200.00 Baráo doBom Retiro. 2574 • Graiaú • Tel577-6263 • Maison Veiculos
UNO ELX 95 - 4 pts preta comple-ta nova RS 9 200.00 financio Tel471-5642/471-5648
UNO ELX 95 • Preta 2 portascompleta super nova RS 8 500,00Troco/financio Tel 288-0245 /278-4098
UNO EP 96 • 2pts ? ar Financia-mos até 36x. Tel 3369-5160,Estr Intendente Magalhães, 336Campinho.
UNO EP 96 • Completa 4 portasar vidros travas R$ 9 700,00 Tel568-1192.
UNO EX - 99^99, completo lábn-ca. 4 portas, ipva 2001 pg, RS12 800.00 www audiveicu-los com br - Botafogo • Tel 543-4454
UNO EX 99 • Gasolina 4 portas vi-nho completa de fábrica c/ar con-dicionado gelando ? vidros elétri-cos ? trava elétrica Náo existeigual!! Vale a pena conlerirü Trocolinancio c/ou sem entrada até 60xlixas. Aceito cartáo de créditoJGD Veículos Tel.: 570-2720575-6755.

l*+60
I Uno Smart 2 Porta» cf Ar

I Uno Smart 4 Porta* d Ar
I Palio Young 2 porta» d Ar lfl\9$Z>258M
\ Palio Young 4 Porta» C/ Ar 295,1
I Uno Smart ll-Q09i 199,"
mfio rounj/EX/ELX/1.616V 12.800, 236,"
|Palio Weekend L0/1.3/1.6/Stille 19.300, 327,"

13.600, 251,1

VOLKSWAGEN
Gol SpedalGeração lie/Ar
Gol Special e«ração lll Cl Ar
Gol 1000/16V(Mod. novo
Pamti 16V/1.6/1.8/2.0
Golf 1.6/2.0
Rtmbt STD Fuiyjüo

k Vista

13.000,
19.400,
25.900,
18.400,

l*+60
267,"
308,"
239,"
358,"

339,

A Vista

COM PAGAMENTO

SOMENTE NA ENTREGA

ÍCorsa Wlnd2Porta*c/Ar ptfl
Corsa Wlnd 4 Porta* cl Ar
Celta 1.0 13.500, I
GomWind /Pick-up/Wajjon 13.500,
Corsa Sedan 1.0/1.6 15.008,

MM GL/GLS/Sport 24.000,

6 Uocê ainda rWe Gaiato*,
a I* Pvuela d» fltumdametdo

ou <U Seguiu» Tolaí
em

'Emplacamento
'Tanque Cheio

M9KV * Vista
Ka 1.0 Zetec 13.009,'Fiai* GL/Rocan 15,800,
Ranger CS/XL/XLT/Cab. Dupla24.900,
W&rtGL/GLXJSW 21.800,

1-+60IPVA
*Blooueador Via Sattllte

I 'Super Brinde Surpresa
I Entrada Parcelada

100% FINANCIADOI Seu Usado Super Avaliado

[Gol Special
Gol Cer.3
Gol 16V Ger.3
Gol 1.8
Golf 1.6/2.0
Parati 1.0 16V/1.8
Santana 1.8/2.0

I Quantum 1.8/2.0
I Saveiro
I KombiSTD
I Bora GL/GLS

12.690,
14.990.
16.990,
20.490.
24.990,
21.490,
21.990.
23.990,
16.890,
17.990,
31.890,

uaafti

Ka Rocan Consult ar
Fiesta Rocan 13.190, 321,
Eacort GL/GLX 20.990, 511,
Escort SWGL/GLX 22.590, 549,
Focus 1.8/2.0 26.990, 657,
Courier 16.490, 399,
Ranger CS/CD 25.990, 633,
FZ30 Diesel 44.990, 1.096,

II

i

m
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Man
Man
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|BB W™ o#r. in 111 1 Finandamento em ate 48x fixos r' v—. 
j
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Tel: PAJERO 
GIX 20 V0 • 97, cmza I

BHBi 
^E^SEMSlIlBMraS^ 

26500, 23.900, [7.900, 'Vekylosapre^odelobrko Kjggggjgg
POLO CLASSIC • 99, preto, com- BMW 96 328 • Automata, PAJERO 10 2000 • Azul bcocouro

VER0NA91 LX 1 6 • Azd metaii- dire$Ao, trio portas, prota. completa, pttofo au- .uilomatica completa fdbrica unco
Imf co. Alcoolent. ? 36*215.10 Acel- som rodas, pouco rodado, carro tomdtico, cd mala original, pneus Troco/linancio"WW tamos entrada Veicu- (Jo M 20 800.00 pe- novos, toto ar tro- 10U_ .los Tel 596-1761 qlwna entrada, compro. monor valor. 257-0678 pAJERO 10 2001 • 0km mecAnico

VERONA 96 • 4 portas gasolina BTiVti ETftTfTTil na,)CK) 6(11 401 ,l,as Tel 501' /96,H515 4x4 completo cores azul e prata.ESCORT L 18 • 93. pmtura. me- randade1' imperdivel11 nio existe ^ BIB VS V I^H^| 75 I ^^5 1 I 1 aA J B f 1 I wl i^H ?000 BLAZER - Compro pago bem excelonto oportunidado. molhor
^nlca l9ual" 73,6 a P603 contour" moc POLO CLASSIC • A/ul • modolo acrodrte Nanda Automdveis nvaliagAo do sou usado na troca
yOO^O Acerto troca Bar&o do e <^10 qWI Troco frnancio c/ou t999. completo, excelonte estado 591 0181 / 593-4702/595-5957 Tel 619-5001/619-4521. Niters" wm ertrada R$ ?0 900,00 • vendalrocolinan- blazer DLX • 98, vinlio. 4 3. V6, fVUERO SPORT • Dwsel e Qaso-
,*~°r5 ™u°*® Voicuk)s V| Ks^H 3 III I 11 I I PS 1 I I K §^K I PS I t^H Wrn I •*• cto entrada»4. RS 1 060 00 S'|U- complela, e.colenle s6 n$ i,na ;>00l Okin completo, air lugESCORT I IB ¦ 93. tod, «r. Tel 570-2720 575-6755 io» ? 48« OS 719.00 liias Distac 29 900 00 Tr/lin Tel 543 5568 iluplo lucelonto piwjo acoUmMeuro «n notlenla estado Aoi- VERONA 96 GUI 8 - Gasolina 04 Tel.:553-6655 .UpCor carta de cietMo Tel 619 5001 I
USSILwS porta5 mu"° ™" El" 48 POLO CLASSIC ' Azul. modolo BLAZER DLX 43 - 1999 voro 619-5151 I'lantlo domingo to
E J«u rS™ mK Actl",m03 <wy»da I ^^^^Tr»r« JiT>iriWiTtW^»T*C>l ¦ 1999, completo, eicelenle ostarlo compl Tel.: 669-5507 LM Fl- '000"51500H(MarfanNifcril.

-J II# JGD Velculoi. Tel. 596- " A Wii.'1-iM 1 RS 20 990.00 vendo 7 tioco/linan- rune. PAJERO V6 3000 MODELO 98
—— do em 48. Hui Tel: 553- BHW K5,. 93 aulomAIBOi com. -Coi 4.4 ompleu i radio.vo, Uoco lraiao RJ 8 50000 yEnptM GL 1 8 ¦ Bianco 95 c/ar §655 nieto. CD. bco couio. Tel 579- eslnta. queha nalo loda equpa-

— avisla RS 9 800.00 uocolinancio | I ^ ___ POLO CLASSIC 18 - 99. PC 53. 3538 Dosien Moiois ,1a eiceleole eslado por apenas
ESCORT SW • 97. GL 1 8. 16V. ate 48 « hias Carro«a Ve«c Tel I I.. complelo 33 000 km RS hmw ua Iminm ?4?i» min RS 36 00000 lacililo Tel_ 619-
^MaSSad°Ter'56n9S 56''^***"  I: ||Af69 ^^HCQL. ¦¦¦¦¦HIIaA&OiH 21 000.00 Tol 710-5347 / 710- mi,4 12 OOOKm^, to ,aX «2'e 619 5001 / 9851-4089 Nl-
15MO.OO Braito • Tel 569- v^nOflA GLX 181- 95^5 com- I m UUI ^9fl| Comolcto • 2 DOrtll 0579 de Tel.: 527-3800 Mma Point Bo- '°'^„ . . —pleto. gasolina novissimo RS I" a mam  £3| COLO CLASSIC 1 8 1999 ¦ Vetdo talogo PARATI 16V • 4 pts Oknt a vtsto
EKK 11 800.00 Te! 622-1949  I CailftH Willi Qt Of QQA.00 Tcd^f JtailMmS CARAVAN LX 3 8 -1 i 4 98 com- T6V o"90

VERSAILLES 2 0 GL, -^95^- | |jyU|uUUUtffl^^^B *• •""" ^e, RS WMMOW :539-208°. p^tUslmo IVwxHZn'
ccrnoT CO, o» n„„, fnm'. pao CUSSIC 1 8 1998 - Ipva 539-1136Evoimmn lothoa.comb(,el 450'^200, W c.m(,telop(ata y.vm, CHEROKEE LAREDO V6-9% Fawt aiemAogl 20-9595i«S  BirSnWllTlnflll^H^^^^^H muto rw« BS 1690000 Troco.1i- 4.4 R$ air-bao RSaM36l Tel 537-4499 - ls» Aulo VERSA!LLES 2 0 GLI 95 - Vem«- ¦ likB (| JK Ml nancioTel 569-8797 1 284-4340 3 1 0 0 0,00
ESCORT SW 98 • Branca, com- C«bln« 8lmples POLO CLASSIC I 8 98 - A,, d h l^ombr ¦ Bolalogo - Tel 543-
plelo de Idbnca Troco.' manao 4501938 Iroco || JT eslado impeclvcl. menor pie^o PASSAT VR6 • 95. ar. complelo
att 361 Tel 537-4499 • Isio Aulo- "Sj^SS I M% ¦ BE ^PWHMP'"A"-¦ DC OO OOA.OO do Rio AceKamos troa/luiancia- CHEROKEE UM TED 95 • Vcide labnea novo RS 19950,00 Tel
nVMHs I \ f >Ja^29U^ mos Consulte nos Via Veneto meialico, coniplelo de Idbnca Tro- vn-19-18 - Bar4o2252 ¦MMRHNHIH I ¦•¦¦¦¦tfl / l^Ui^.4 . ¦ •*F ,| 425 4100/4P5 1430 colinancio 016 36i Rua Humal- ' v , ^^ESCORT SW GL 97 - Vmho II lfVltH flMe^eMiw la 88 Tel 537-4499 - Isio AutwnO- PEUGEOT 106 - Selection 2001
Conwlelo . (Jr . ar * vidrolrava HHl||jj|||||ll I ^L2i^M||J| POLO CLASSIC 18 Ml • 99. pra- ;e(o km clpva en^placamento pg
elilnca Trocalmancio ale 50, Q7n I " l ll^M ¦UftrflTTiTlTlliXI ta. complelo RS 20 500m Tel rupDru/cc ,lurtcnua mim RS 15 900.00 Tel 264-5680' |Rua Humaita 68 Tel 539- 970 | I KWhUW Hi <1 MMiaiMil MaSUiBl 450-1938 • Neokar Troco.1inan- CMEROK F UMIltD V6 IBin- 9973.3733
2750/539-2759 - ls*o A(j1om6veis COMPRO PALIO - 95 a 99 pago - - -AA ^ e^™!^ pmZ PEUGEOT 206 - 2 p »MI 2000.

ESCORT SW GL 9(198 ¦ A/J twn vou ao kxal Tel 2542195 DV KQ(l,QO POLO CLASSIC 18 - 98 «• sWarica otima oooitimidade la- vermellio compl CD Tel 069-
complelo iguat Okm RS 17 450 00 III I ml "I MINI In W. Ml T| TI nbo, ar. dh. wdros eletr, Irava. um- c,:,|0 pagamenlo Tel 619-5001 5507 ZM Fmanc
Uoco/linancio Tel 224-2390 movers CO dono s6 RS 17 800.00 Tro- 019 4521 fjitero, PEUGEOT 2061. 2001 OKM
9989-4458 PamVetculos Gkina QOMPRO SANTANA - 90 a 96 calmanoo Up Car Tel 543-5568 chrysleh NEON - 97 comple- Complelo Pre^o ncaalo Troco'
ESCORT SW GL E GLX • 98 pago bem vou ao local Tel 254- | [Li E'/STtt I #•¦ k"] fl fS] 11111111 POLO CUSSIC I 8 Mi • Ano ,iss;nm |in.„t,0 4B rwses laolilo '™w° 314 42i Rua Humaita 88
compleus, nmas garantia 6 me- 2195 / 284-7306 / 254-8384 Lecns MMMmUIIMIImiIII 9ftD8 complelo IPVA 2001 pago cnliada aberto domingo Tel -Tel 537-4499 ¦ Isio AulomOv«s
sea Trocdnanao Up Car Tel AulomOveis 1 ^^¦1(1]||«f|1 (||[ll(||!lCORIDltttO suPe' n0*° P0' aPena5 ns 537 6816 ' 539-3691 PEUGEOT 206 SOLEI • Ano
543-5568 CORDOBA GLX 18 ¦ 97^97. com- 1j ^BaJlfiyi|AM||J^H 18 500.00, tacililo pagamento CITROEN FURIO 18 ¦ 95 95 2000/2000, 4 portas, cor prata.ESCORT SW GLX 16V • 9898 pieto, 16 000km u dono, RS I DwmuMtjo lh flUuhl DC Oil QOA.OO Tel 619-4521 '6195001 c«a met complelo . couio. RS complelo com 6 000km. na garan-complelo liboca cd player. RS 16 900 00 Tel 541 2227 ' 9954- ¦ riWHWN W WIIWP Spm taxa de adeS§Q llS J POLO CLASSIC 18 ZERO KM 9500 00 Fin 36. Up Car Tel t,a de labtica e.celanle ojxxlu™-
18 500.00 «** audiveicu- jgod I fixihe V«dedeloyitonamaxiMbra. -2001. complelo ar dire^io vi- 5435588 dade, Tel 619-4521 0 619-5001
jS""^ ^AJS«Si^ I fa.eTKlo as re^soes pe^icas nas sextas-feiras. prestagoes S partlf de R$193,00. , r ,| SSliS pe'u'geot X6 - 99 se^ an,,

ESCORT SW GLX 1997 • Praia originals verde TAYTY RS I ¦WJ'W^TOBTfSiT--' I QUANTUM 1.8 Ml 97 • Complela Aul R S.io Clemente, 261 Bota- J,a3 i5rtLc.d.|tove'
compl linancio Tel 667-1070 6 500.00 INF Tel 569-4419 | ____§ fcT I IflliarS IliuJ J S3 . IJbrica RS 14 900 00 Tel 539- logo Tel 52 7-1133 RS 22 400 00 Tel 591-6748

I LM. 9633 5314 1-^ _ln=Sili_^ *««• IMW**•» 1136Evolutiod CITROEN VOLCANE 19 • 94 an- PEUGEOT 306 • 99-99. break
ESCORT SW GLX 98 • Complelo Ga ¦ 2000 Gill. 16V amarelho ?>* CONCESSIONARIA 13 WKlKHKKf^M*M I*0""0 0,1 QUANTUM 95 • Ar d h ve I lomateo complelo | couro Avanl pissiori urico daio complelo 14-

„pe' T? gasolina. ar dire^io unrco dono I // ¦¦¦V\ UJNliC3aiUNW<lA lit Rt1.000.0ir 1. fitas. excelente estado pre^o es- Aul R Sao Clemenie 261 Bola- #""¦ ,nan™ 60 meses. Tel
iS.12^ * 18 990 00 Tel 463-2727 • Ar II // ¦ | \ pec.alAce.tamoslroca1inanc.a- logo Tel 527-1133 537-8816' 539 3691
iJrSJ 99894458 Paris V mando I I -i I f I i .1 ' 1 ¦ ¦ mos Via Venelo Tel 425-4100; CITROEN XSARA GLX 18 16V PEUGEOT 306 ¦ Break passion

I —- GOL • 99 Ml verde gasolina, II I Z_^VU-M Mk ¦ mm ¦ ¦ <fi f\ ^VTCTTKbAC^H 425-1430 -2000 completo » cd. prata met. '999 vimelho compl Tel 669-
ESCOfl! *113 2 CH p0r|as complelo RS I | \ V ¦ || III | |1 I 1 111 | | QUANTUM DH t RLL • 90(91 Fi- RS 23500 00 Aceito troca, unco j507 L M Francio
CD player RS 10 350.00 Tel 14 99000 Tel 463-2727 ¦ At- I \\ I | | | | I I LI | nancramos ale 36. Tel 3369- dono vale a :- "i vei Rcvenda PEUGEOT 306 97 • MS 14800,00

I 501-1948 • BarAo 'J£ ||f \\ ¦ ¦ I S 1 1 9 W 7!u lnl.„5s uTna. Veiculos Tel 539-0096 / 539- completo be couro ir.lin 36. Tel
ESCORT XR3 94 -RS 10 300 00 r,„ , „ rj , B lVU, Qas0|,„a | | Vs»^y HA m«lt d« 30 UNO* peftO de VOO* lhSes.336Camp.nho «» 234-1231 Strada

ludo 100V RS 6 990.00 Tel lS ^ ^¦¦¦4lfSPPV^I OUANTUM C,L 94 • E.cel con- CITROEN XSCIRA BREAK GLX PEUGEOT 306 PASSION 16V
I Mm Tel 234-1234 463-2727-Armando Aulomoveis || ST S«im, "Vol Tn 2.000 VComplelissimo air bag du- -(Sedan) ano 9898 cor cinja.

FIESTA - 99, class, a/ui. gasdna — i-nmnlnini llU«««WU oiela 2s dono RS 13 9M 00 a vis- plo igual Okm impecivel RS completo. super novo, unco dono.
L^^m^590 00 « *£? X1 IttBEBHi IMimiM ro^nsV^T.St.Tel 463-2727 ¦ Armando das aerokHio som, randade con- I NolocH ||!l]fiBla|||lfil^lDljyilUH||l|lMj^^^^^^^^^^^^^H 477.00 (li.as) Tel 261-6649 Bar- CITROEN ZX I 8 97 - Complelo 0 Tel 619-4521 e 619-5001 Ni

FIESTA • 97 branco ipva 2001 tra, Hs tl 900 00 com 20°. lanardVeic nSo perca Iroco'linancio RS !22! —
0®nn w"fiS0i>1496naS R$ m,,a<la COmp,° """Lll1"3™0 Ga 99 SPECIAL ¦ Novissimo ar Ga Ml - 98. branco. ar . d.retfo GOLF 20 Ml • 2000, complelo. GOLF GL I 8 Ml 96 - Ar, d h. revi- PARATI GLI 96 1 8-Com ar. VI- QUANTUM GLS 89 - Cirua Com- '? 999 00 Tel 431-4560 Oluap PEUGIEOT 306 RALLY -99 tao
9 500.00 Tel 622-1949 em 48.1..as Tel 501-9000 onni hidraulica. RS 12 900 00 Tel automat®). 5000 km, ipva pago. sado. novissimo. menor pre<o do dros .travas. e.celente estado. ^a rs 750000 Imancio Tel CITROEN ZX 9697 • Complelo. ^^OTJSSJK

FIESTA ¦ 97. verde metakco noi . q7 mi p1us vinho oasol.- I nano conlira entrada RS 900 00 710-5347' 710-0579 RS 31 500 00 Tel 622-1949 Rio NSo compre sem nos consul- carro novissimo. duvldo igual 471.S642/471-5648 aulomatico. 4portas. oar. dire^So. >a kms contira H» is vuu.ou rei
I §a.MriRJ »!»,&: !* ^SSSt-^^SS: GaF2M ^a30Vene'oW 

4254,00 ' Sff 
T,K0'F" QUANTUMGLS,2000-94,T ^riS8^ MiossSTliTP^

FIESTA-979,^.^.^ ^?°0T" psar" r3 50°0 0P0gw"«auSfve,cu ^iSoD^KS: GOLF GL 18 Ml 97 - Prela PARATI GLS ¦ 94, 18, complex. ffij, SZ^WWva e3?0:.:™.5.51™ HS mr -Comoro oaoobem Acredi- GOL 95 CL16 • Ca/ revisado RS los com br - Bolalogo - Tel 543- do Up Car Tel 543-5588 plelo 17 900.00 Tel 450-1938 revisada, RS 10 700.00 entr RS |„5 com b, - Botatoqo - Tel W3- 5±Sl8M£MS."ZM ?¦10900.00 Tel 622-1949 ^landa a'uIo^s Tel 591- 10 6 00.00 en, 2 200.00 36. 4W r.OIF 20 Ml 200112001 bene "°c<"man00 22W00.36x OS 11308 Lec,,s 445-1 ,» v, "
te|S,rT?,S?K °'8'1593-47021595-5957 41735 L«ns Aul.Tel,254«84. GOL-MI • 9M8,arcondidonado, W.Tel 284-7306 '25.-2195 0UANTUM Ml ;96 . Complela

10 300 00 W K2-1M9 GOL ¦ G3 • 2001.4 pts vSnasco- W25M195 trava mulHock. cinza RS RS 38 800,00 Frnancio Up Car S L«o to PARATI GLS 2000 Ml 98 - 4p pouca lodada. IPVA e Vislona aul0maTco Carro novo Revisa-10300.00 Tel 622 1949 Ies I,naroo RS 16300.00 Tel | GOL 96 CLI 1 6 • Verde ar diie^o 12.200,00 Bra7So • Tel 569- Tet 543-5588 S& tJSF!/J? completissima RS 21 900,00 Tel 2001 OK Tralar Tel 9917-5007 rt0 RS10 200 Troco 'Financ.oFIESTA 10 • 99 4pts para choque 597.(545  vidros verdes limpador desemba- 2755 - ¦ " — "anco 539-1136 Evolution qanthni . r«nnm nann i»m Tel 570-1139
iT5W00TeL 591-6748aSIC° 60L W * 40000 KM. ar, 96. 8- | gSJSS? c/ar condcionado ?'dire?Jo hi- orostarasetes'RSlS) ou PARATI Ml 1 6 - 99(99. 4 pts Aciedile Nanda Aulomoveis Tel CLIO - 2001, RL 10 cin;a Okm,

I .^aaaaa nanao 48 meses. aberlo domm- T„, ^c' Pra,a 4 P°rtas 93SOlina c/v»dros ? vidros etetricos ? travas nciinn iU(i«.iCrnn. ar/direcSo. eletricos, iodas/som. 591-0181 /593-4702/595-5957 ar Cond. 4 oortas, air baa. RS
SsJat rcLl.T^.W »>!? 537-8816 ' 539-3691 Vel- P^ »nS Ulricas + CD raridade'l imperdi- S^MdhSttSS, H. 10^527-3800 Me,,, .'qui. SANTANA OKM - T ™delos 16 990.00 Tel 463-2727 - A,-
SJttSslSr ?'Veieul05  rni ol ri i r a.^nrf^o.Ho L^naitoouMmeS vel" contira" mec e dodo okll volksvvagem Tel 274-1212 PARATI Ml 16V - 2 poll c/ar «i- part,r RS 22 900 00 IM,n 48. 

Fiesta 10 96-Super conserva- G01:' 6' 'f"' ^rwio hidrSulica gS? I»60« tas impeidivel" Aceilo T™"^ '9619-4833 Julio Cesar nhoa^ vista 1R$ 132980.00 entrada cores Tel 234-1234 Strada DAEWOO • 97, CD. 2 0 automati-
do. rev^sado. 6t*rx) pre<jo Aceita- Sifi^^l^rJdLSJo Ent '^6 x 370.10 Aceitamos en- cartao de credito JGD Veiculos ^ ®0* fc:gs ^«lo ca^ dc GOLF GL 96 • Ar/dire^ao vjdro 2000 ? 48 x 480,24 Carrozza Veic SANTANA 2 0 - 96. 4 pts, comple- ^13lC°^lek,°' R^u BOO^'lVo-moe Iroca1«anaamos Via Vene- M*"° Irada cartio JGD Veiculos Tel Tel 570-2720575-6755 c7M72057M7K !™as ^1.. verte RS^MMO Tel 561-8090 560 9816 tissimo, 50 000 km, preto per ti W 'f™ km R 4 BOOOO Tro-

10Tel 42541IXV425-1430 ¦ VelcarVeiculos Ml 16V-4oortas99comole-  Troco Imancio Tel 286-0245 „Q nanc» 36 meses Tel 537-8816 colm Te 5774^13 
rrr-T- l n 17 fr-i r'v °* Ga 1 6 96 ¦ 2 portas Car branco - , . UT-Jzl° J,JTi™iSSS;. GaF 2000 2 0 Ml - AR direcao 276-4096 ™.^SSJSSSS.SS. 539-3691.Velcar DAEWOO ESPERO 95, comple-

are^^'°^}^K^48i?Ss ^2Wm"««4|oTc™1- GOLF GL Ml 98 - Ar.'dire^io' „a- 1^1^^®"* 36
471-5648 48 « 345,07 Carrozza Vec Tel 9 Arp,tamos entrada Car- za Veic Tel. 561-8090 560-9818 plo. ABS entrada RS 1.000,00 tro- Va vinho unico dono RS 17 000,00

| FIESTA 98 - E.cel conserv 4 pts ^^ J 2&SSVSRX GOL Ml » - 2 .rtas c/ar 5= «
^11,0^1 ***** GOLFGU.95.comPle,o,Sb,ca.t 36 . 399 00 (fiias) Tel 281- Bolalogo Tel 527-1133 l«7,ui; VeicTel 561-8090 560-9818 GOLF 2001 • T. mod. a parte RS bancos couro, RS 14 500.00 Tel

4348 Barnard Ve« Ga 16 VALVUUS ¦ 2000 4 por- 95 - Ga pLUS gr M| . Exce| MW* 48. Tel 234- 501-1948-BarSo.
FIESTA 98 1 0 • Completo ar tas gasolina c/ar condoonado 9 800 00 Tel 541-2227 9aso' 10 anza ar cond 1234 Strada GOLFGLX 20-97.4 pts.com- 4gxcood. dir hid vel6t travael^t no- dire<^o hidriulica randade" vale Qqcicooo dir htd un dono vist 00 ent RS GOLF 95 GL 1 8 • Complelo revi- P'e'0' v'n^°' ^5 16 900,00 Tel.
vissimo RS 13 500.00 Tel 591- a pena contenr'! imperdivel Troco —- 3 950 00 t Xk m00 (llxas) Te, Mdo R$ 13 980 qq ent 2 800.00 541-2227/9954-6900.
6748 frnancio o'ou sem entrada ate 60* GOL CL 16 - 95. vinho, dire^o 281-4348 / 201-9597 Barnard 36* 540.91 Lecns Aul Tel 254- GOLF GLX 95/95 - Completissimo

FIESTA CS 13 97/97-Preto com ft!1^'V'S't.0, t7n?7?0 ri S'4l55B8 8384 ' 254-2195 tdbnea RS 13 900.00 Tel: 539-
ar. pneus rxwos. documenla^ao ^5 S755 C nancio UpCa 54 588 GOL SPECIAL • 2000, novo, lin- QOLF 96 GL 1 8 Mi • 04 portas ar " 36 Evolulion  Tel 425-4100'ok 44 000km Randade 575 6755 GOL CL 16 91 - Prala iwo RS ajo, Irocotinando. RS 12900.00 cond direcao e.c esiarto em GaF GLX 96 ¦ Complelo preto 2' RStlSOOTratar Tel 527-1036 Ga 16V - 2 000 4 pts ar dire?4o 6 50000 linancio Tel 471-5642 Te, 597.1545 2L dono super novo RS 16 000,00

FIESTA GL - 2 Pl Okm a vista 9e;af8o 3R 17 SOO.OO fel 47V5648 GOL SPECIAL - 2001, va,,as co- da Cartao JGD"Sst: Troco'lio Tel: 288-0245 /
13 980.00 entrada 20°® 48 * fwas 501-1948 Barao | GOL CL 89 • Excel, conserv bran- res troco.1inancK) RS 13400.00 596-1761 278-4098  16.990.00. lei

Carroza Tel 561-8090 vwwear- Ga 16V - 2000. 4 pts, ar. dire- co 1 6 gasol 5m 2* dono vist 00 Te,. 597-1545 mc D7 Pl . n .. nrDln GOLF GTi 94 • Verde completo 
rozza veiculos hpq com br gao, geratfo 3 RS 17 800.00 RS 4 700.00 a vista ou ent RS pprriAt 00 -,r rnndirin 11 n- 1" mn?n rn Troco/financio at636x Rua Huami-
FORD EDO,™ 94-U do- Jef^tanartVe? na^'Stas, ^uco'S SS Tel 537-4499 lao M
no 6890 troco. linancio 20". ent Ga 16V ¦ 2000, branco. ar. Iinac 261 6M9 aarnaro veic RS 12 800 00 Bra;,io ¦ Tel 569- Tel 254-8384 '254-219536. IIM5 Tel 3372-6113 3371- 48 meses, Tel 669-5509 ¦ LM GOL CL Ml 1 6 ¦ 98. cin;a, ar la- 2755 GOLF GTi 94 - Verde Complelo 
2440 G0L ,6V . 4„|s Okm a vista b,ica. novissimo RS 14 390.00 GOLF 97 GLX 2.0 ¦ Complelo ar. Troco'linancio al6 36. Rua Hu-

FORD VERSALHES GUIA 92 -RS ?7°980 X enlraSa 20% 48 .1,.as 2L2Z3U  S. Sai ®uco"t£. 
S rodT'enlmda RS™lUM ™ ^7.960. iroco linancn 20% ent. 36 Canoa Tel : 561-8090 www.car- GOL CLI - 96 1.6 ar cond velet RS 12 800 00 Brazao - Tel 569- f.°™ S,o Avenda Pastern !?!!!^!!x lixas Tel.: 3372-8113 3371- rozza veiculos hpg com br limpador e des. tras confira RS P755 014 Dl,„^n ^nminnn Toi oqc;' LOGUS CL11.8 - Prata. 95. som,

| 2«°  GOL 16V - 98 2 pts. branco | "90Q.C0W 591-6748  GOL SPECIAL - 99,97. u d 1m4 hMT* «»%«*«!* 5.
I K ?2 •J2nSSf° comf" l,nanc 48 meses Tel: 001 CLI 16 ' 0ranco ' mxlel0 38 000km, rayban. I Was, pneus . . r^.^f r^., 57^oonado. IPVA 2001_pago Unico 669-5509-LM | 1996, ar condicionado. 6timo es- novo raridade Tel 527-3800 GOLF GL • 96/96, ar cond^e- -Gra[au• Tel 577-6263

dono. na garantia Pouco rodado ,Pinnpn>in tn- tado oportunidade RS 11 260.00. MeqaPotnt Cao 3 .me' ^J38^'^0- LOGUS GLS • 94 completao 
igual 0km R$12 600 Troco /Fi- • n7fJfnn T Aceito troca, frnancio em ate 48 x — www a^iveiculos_com br • Bota- ar/dir conj elet rodas pneus Okm
"arooTet57Q":)9 . Ml-ll tol ' 1 l'*asDistacTel 553-6655 ^Sta'esZ^ ^ 543"'454 RS10 500 00Tel 591-6799
KA • 1999. ar cond vidros eletn- ¦¦ G0L CL, , 6 . Branco modelo vist 00 ent = RS 3 950 00 ? 36x GOLF GL 0 98. completo fdbnea. PARATI • 16 valvulas ano 98. corcos, lindo, novo, linancio RS ^ "J* 1« **^ j*** 19%, ar condicionado, 6timo es- 39900 (tixas) Tel 261-6649 hiPef novo RS 18 500.00 Tel vinho com ar. dir. vidros e travas12 900.00 Tel 597-1545  ** « .MVn^d U «.»" RS 10 290.00. 201 -9597 BarnardVic 501-1948 - Barao  el^tricas. rodas liga leve e tarol de

IWrW,B?*MBmlW^s88 R$4™ ,36r"'as Concessioni- ^HS'S?00ri^to GOL SPECIAL 99/99 • Blsico GaF GL 1 6 - 95, completissimo. ^
contra RS 8 850.00 Tel 501- (B Jartj|m goiAnico Volksvvagem MlJJ' i, RS10 900 ou entiada RS2 800 pouco uso. linancio 36 meses ^° „ r1948 ¦ Bario Tel 274-1212 .9619-4833 Julio .36li.as Concession^ Jardim aberlo domingo Tel 537-8816 PARATi - 96. CLI 1 8, anil, gasoI'-

KA10-99,arcond ISbnca, som, c«sar I S2H2  BolJnico Volkswaaem Tel. 274- 539-3691 Velcar Veiculos. na. complelo. RS 12 990 00 Tel
Ipva 2001 pg. RS 11 800 00 ^ — mt r—n ar | GOL CLI 1 6 ¦ Praia ¦ modelo 1212/9619-4833 Julm C6sar ~ c r, , e 463-2727 ¦ Armando Aulomoveis

^ 4 ».» GOL, 97- Gasolina vinho peioli- ^cim ar, ffi«ca Hs'S't^^S
KM 0 • 99, verde. ar cond, v elet. «« Hj-jd. NeoTa,2 Janco
som RS 11 500,00 Tel.:571 -5390 22 400,00 I ?!!*?,™.,.L S, imperdivel'! mec e docto okl! na 61rmo. oreco. lacilito Tel PARATI 1 6 2 000 - Bego comple-
/9979-1141. r.nr mv n» . a, ,Bt,^,artn t„. ill c«?'00 ' Troco hnancio c/ou sem entrada 619 4521 /619-5001. to 24 500,00 Tel 450-1938 troco
KA 1.097-Ar original, ve. Irava. „as 4 ola RS I37M00 Tel ale 48. li.as Aceito cartao de —~ linancio Neokai

I BirvS 5^^iculo5l!Tel r£Yi«pr^%.

I RS 9 900.00 linancro Tel 471- 593'"02 595'5957 591' era ^48. li.as. Distac Tel Te, 577.5in  JSSSstUSflS 550*00 lixas. Dis- PARATI 92 1.8 • Corn ar pequena
5642'471-5648  rot 2000 G III ¦ 04 oortas 10 rni rpn'ar-in III nKU . T mn. GOLF - 96. GL I 8. azul, gasolina, lac Tel 553-6655  entrada 36. RS 345,25 Tel 472-

I eslal^RS* 10 MOaUrreMira^ ,6"' 31 condlc"xlali() 4 d'"^° hi' delos a partir RS 16500.00 'lr/lin 
\ 99S00 Tel -"Tin?' - Ar$ G0LF GL ' 8 ' B,anc0- model° PARATI MGLMI I 8 4 portasSrrSi/.Sr dliulca Enl , 46 . 569-86 Acei- I 48. Tel 234-1234 Strada M 990.00 lei. 463-2727 - Ar i996i aI cotKJicionado,'dir hidrau- PARATI 98 GL Ml t 8 - 4 portas

¦ 161 ^—°1 tamos entrada cartao JGD Velcu- r0i ri on At,mn p^nrtn <stimn m Itca/ vidros verdes. super novo RS
H KA 99 • Gasolina c/ar corxkiona- los Te| 596-1761. I ?.?.„ »il GOLF 1 6 ZERO KM • Ano/mod 15800.00 Aceito troca e linanciodo ? travas e!6tncas + vidros e!6- ri| pre$o Aceitamos troca/tmancia 2001 ^^0 ar dire<^o. vi- em 48x lixas Distac Tel 553-tncos imp«4vel!! 0 mais novo do dros el6tricos, carro na concessio- 6655H Rio!! Conlira!! mec e dodo 0k!' J™™'0" jrn la' Via Venelo Tel 4254100 ndria, Vendo. linancio RS —— ——— —7Troco finanao c/ou sem entrada . -S ?7c, 29 900.00 Tel: 257-0678 '9611- G01-F GL t 8 - V.nho ¦ modelo

al6 60. lixas Aceilo cailio de Veiculos Tel 596-1761 qOL GL 1 8 97 ¦ Verde metilco 1515 ,9S5. ar'diie^ao^v verdes ¦ e.ce-
crMito JGD Veiculos Tel 570- GOL 2000II GERA?AO ¦ 1 0 16V. L. f dir . v. elet linica dona Tro- r.01 F 1 8 97 ¦ 4 norhs cornclelo j®0[e estado. RS 13.590,00. Ven-

| h^99^t O^EFI^- Unica dona, cinza ^tSa^nFf S? S I ^LMrf iTar dUo. vi- KmW
I gj?fi£sr.SLi «rx. ^rTT^^roi^ JGD Veiculos Tel 596- ft jg* em „„, Tel..

KA 97- Unica dona lodo novrnho GOL Ml - 97. ar cond, novo, troco. aLioSI ' 1™™™ «" tas
rnnfira RS fl flSO 00 TpI 501- na loa. vanas cores. A partir oe r . Dt in[VV,m Ta, rQ7 Distac Tel 553-6655

1Q48 BarSo RS 13280.00. enl RS 1 500.00 ~ RS 10 90000 Tel 597' GOLF 1997 • GL 4 portas ar dir RS 
1.° ?. —-r T- 36. Avenida Pasleur, 214. Plan- ««• 15 980.00 Nanda Aulom6veis GOLF GL 1 8 97/97 • Vermelho 2844340

KA 97 • Unica dona lodo novinho , (jomjnao Tel 295-8344 Mull GOL Ml ¦ 97, ar cond. novo, Iroco. Tel 593-4702 595-5957 591- perol.zado completissimo igual paraTI CLUB 1 8 ¦ 98, complela,conlira RS 8,850.00 Tel. 501- M | »" linancio RS 10 90000 Tel.: 597- 0181 Okm Irocolinancio Tel 224-2390 couro. cd RS 17 500.00 Tel:
 GOL 3' G. OKM - A vista RS l5^ GOLF 2 0 GLX - Verde 97 com- '9989-4458 Pans Veiculos GlOna. 54,-2227'9954-6900

H KA 98 • Vidros verdes som anza _ g.. entra(ja 20% 48 x fixas GOL Ml • 97. branco, excelente pleto avista RS 17.400,00 entrada GOLF GL 1.8 Ml • 97, preta, com- PARATI GLI • 96, branca, comple-melilioo super novo R$ 9*0000 c ^ T ). 561.8090 www.car- estado, d. hidr, RS 11.390.00 2.000 + 48 x 592,43 Carrozza pleto. RS 17 900,00. Tel.: 450- ta. alarme. troco RS 14 390.00Troco/linancio Tel.: 288-0245 I rozzaveiculos.hpg com br | Tel.: 577-5111. Veic Tel: 561-8090 560-9818. 1938 • Neokar. Troco/linancio Tel.: 577-5111. I

• 
WWNlfc 

ENTREGA ?p%3?5!?^ R* 990, SEMI novos em PROMOQAO

I is?1 ! Axnk »im ^°605 
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ROVALLE GL 2.0 94 - Complete , . , PAJERO GLS B 2 800 ¦ Diesel
^1 W:537-44M 1 Pianos •specials para: MILITARES HI Todos os modelos e marcas, nadonais o

rotale ou 2.0 95 • complelo j P E N SIO NI ST A S, F U N CIO N A RIO S P U B. . Okm e semlnovos com as melhorcs condnoes.
Trio ei^trico, ar, diregSo, som, telo ILJ. ».< > 1.1 i1,1 —I 619 5001 Niler6i.

Tef13^11°- pajerO • 3°oovc 4"i
j".800 particular iei..^i ifi Kl XU I (Pi Ej I ill f) i!Ti 9 ifl] ft I ill! T A • JT^J WJ ano 95, cor azul completo-f bancoM v M Jj W de couro excelente estado pre<;oSANTANA 1.8 verde, M lM a L(inane 48 669-5509

I

VOLKSWAGEN

|>|,nNTAO DOIVII l\l(.«>
Au. Pasteur, 214 loja A/F Botafogo

inultimtturiscu^Hil com tir

POLO CLASSIC

Completo

R$ 34.990-°°

voo4 ganha Inuando MM
quiqu* pradulo ou M«vl(Q na
«rim» dt Rt1,000,00**

KA • 1999, ar cond. vidros eletn-
cos, lindo, novo, linancio RS
12 900,00 Tel : 597-1545

KA 97 • Única dona lodo novinho
confira RS 8 850.00 Tel.: 501-1948 Barào
KA 97 • Única dona lodo novinho
conlira RS 8.850.00 Tel. 501-1948 Barão
KA 98 • Vidros verdes som cinza
metálico super novo RS 9 800,00Troco/linancio Tel.: 288-0245 /
278-4098.
LANDAU 83 • Automático ar condteto vinil muito lindo RS 6.700,00
Tel.: 591-6799.
MONDEO CLX 1997 • Completo
excelente estado RS 17.800,00
Troco/financio Tel.: 205-4188.
MONDEO CLX 97 • Compielissi-mo prata excelente estado RS
18.900,00 Tel: 568-1192.
MONDEO GLX - Cinza 95 com-
pleto a vista RS 13980.00 Irocofli-
nando até 48 x fixas Carrozza
Veie Tel.: 561-8090 560-9818.
MONDEO GLX 2 0 96Í97 • Preço
promocional RS 16.800,00. Carro
completo ótimo negócio. Aceita-
mos troca/financiamos. Cônsul-
te-nos. Via Veneto Tel.: 425-4100
/ 425-1430.
ROYALLE 2.0 MPFI • 94. praia,completo + alarme, e som RS
10.990,00. Troco/fin., Tel.: 577-
6263 I 5774243 - Maison Veicu-

sul do Rio

EHtRECA Ar CamMelonadoa partir tio f SEMINOVOS EM PRÓMOÇÂ<

RCWALE GHIA 2.0 • 92. completo,
vinho, novinho, RS 8 490,00. Ba-
ráo Bom Retiro, 2574 • Grajaú.
Troco/fin. Tel.: 577-4243.
ROYALE GL 1994 ¦ Completa ex-
celente estado RS 10.800,00 Tro-
co/tinanc>o Tel.: 285-7593.
ROYALLE GL 2.0 94 - Completo
Único dono. Troco/finacio até 36x
Roa Humaitá.88 Tel.:5374499 -I-
sio Automóveis
ROYALE GLI 2.0 95 • Complelo
Trio elétrico, ar, direção, som, teto
solar elétrico. Pouco rodado.
R$9.800 Particular Tel.:21 -
99766284
SANTANA 18 ¦ 97, 4 pis, verdo,
financ. 48 meses. Tel.: 669-5509

PAJERO GLS B 2 800 • Dieselturbo intecooler mod. 99 completa+ couro, quebra mato + farol demilha + bagageiro super nova óli-
mo preço facilito Tel.: 619-4521 e619-5001 Niterói.

Todos os modelos o marcas, nacionais o importai]
. Okitt e seminovos com os melhores condi^oof*

Planos ospe«ials para: MILITARES
PENSIONISTAS, FUNCIONÁRIOS PUB

JORNAL DO BRASIL CARRO & MOTO
SÁBADO, 19 DE MAIO RE 2001

ESCORT L 18 • 93. pintura, me-étnica • talaria 100% RS7.100.00 Acerto troca Bario doBom Retiro, 2574 • Grapú • Tel
577-62631577*4238
ESCORT LU- 93, álcool ar.carro em excelente estado Acei*íamos troca/tinanciamos, náocompre sem nos consultar ViaVeneto Tel 425-41001425-1430
ESCORT LI 81- 1994, Imdo, no-
vo. troco, financio RS 8 500,00Tel 597-1545
ESCORT SW • 97. GL 18. 16V.vinho, ar condicionado, dh, RS
15 900.00 Bra:ío ¦ Tel 569-2755
ESCORT SW 16V 98 • Completofábrica baixa km único dono Tro-
cortnanctoTeT 539-1011
ESCORT SW 98 • Branca, com-
pleto de fábrica Troco' financio
até 36i Tel 537-4499 • ls» Auto-
móvets

Aqui você compra

até no escuro!

mi* Ool 1.0 • 16V
a«r. III,Oal lH»<l«l|

  ^M^2Ò0t SoojL —

wÈBi 1ÊtÉÊá» m\

J3J00. 26JOO, 23.900, \J,.900,

1 Finandamento em até 48xfixas
• Planos sem entrada
' Veículos o preço de lábrico

I íNTERrmr ,cars *

I Tal: 601.9000
| nu* Adi Ntrl, 118 - linlki - KJ.
j inInilitoiriOuol.eom.kr ru: Kl.1U7

PAJERO GLS B DIESEL • Turbointercooler ano 94 cor a/ul com*
pleta oicelonte estado raridade
por ajHjnas R$ 40 500,00 Tel—-4521 o 619-5001 Niterói.
PAJERO GLX 20 VO • 97, cnnmel, complola, nova, 6omento 05
33 900.00 Troco/Tinanck) Up Car
Tel 543 5588

VERONA 91 LX 1 6 • Azul metal-
co. álcool ent . 361215.10 Acei-
tamos entrada cartáo JGD Veícu*
tos Tel 596*1761
VERONA 96 • 4 portas gasolinararidade!) imperdivel1! náo existe
igual'! vale a pena conlenrM moc
e docto oldl Troco Imancro G'ou
sem entrada até 36* lixas Acerto
cartão de crédito JG0 Veio*»
Tel 570-2720 575-6755
VERONA 96 GU 1.8 • Gasolma 04
portas, muito novo Ent ? 48 * |293,82 Aceitamos entrada car-
t&o JGD Veículos Tel 596*
1761

Venha ao Salão CSievrolet

da Fluminauto e onão faça

negócio no escoro.

• 99. pr«pleto. ar. direçáo. trio elétrico,som, rodas, pouco rodado, carrode mulher, só RS 20 800,00 pe-quona entrada, compro, troco, fi-nancio em 48x fixas. Tel 501-9000
POLO CLASSIC • Azul • modolo1999. completo, oxcelonte estadoRS 20.900,00 • vendo-lroco.linan-do entrada > 4x RS 1 050.00 s/ju-48x RS 719.00 fixas DistacTel 553-6655 

VERONA GL t 8 • Branco 95 c/ar
avista RS 9 800 00 trocotinanc»
até 48 i tuas Carro7;a Veie Tel
561-8090 560-9818

ESCORT SW 98 • Branca, com-
pielo de fábnea Troco/ hnanao
filé 36x Tel 537-4499 • Isn Auto-
móveis
ESCORT SW GL 97 ¦ Vinho
Completo ? dir ? ar ? vidrolrava
elétrica Troco/linancio até 50x
Rua Humaitá.88 Tel 539-
2750539-2759 ¦ l»o Automfaeis
ESCORT SW GL 9ftS8 • A/U
completo igual Ofcm RS 17 450 00
Iroco/tinancio Tel 224-2390 /
9969-4458 Para VeicutosGlóna

VERONA GLX I 8 I ¦ 95^5 com-
pleto, gasolina, novíssimo RS
II 800.00 Tel 622-1949
VERSAILLES 2 0 GLI • 95. ver-
melho. completo RS 13 800.00
Tel 450-1938 ¦ Neotar Troco.1i-
nanoo
VERSAILLES 2 0 GLI 95-Verme-lha completo RS 13800,00 Tel
450-1938 troco hnancio Neokar

ESCORT SW GL E GLX • 98.
completas, novas garantia 6 me-
ses Trocolnanoo Up Car Tel
543-5588
ESCORT SW GU 16V • 9898
completo fábrica, cd player. RS
18 500.00 www audiveicu-los com br • Botatogo - Tel 543-
4454 
ESCORT SW GLX 1997 • Prata
compl financio Tel 667-1070
LM.
ESCORT SW GU 98 - Completo? cd rodas verde perohzado RS
18.250,00 troco/financio Tel
224-2390 / 9989-4458 Paris Vei-
cuk»Gjóna
ESCORT XR3 2 01 -94. completo,
CD player RS 10 350.00 Tel
501-1948-Barào
ESCORT XR3 94 - RS 10 300 00
ar direção teto coni etet rodas
tf/tm Tel 234-1234
FIESTA • 99. class. a/ul, gasolina4 portas completo RS 12990 00
TH : 463-2727 • Armando
FIESTA - 97, branco ipva 2001
pago. novíssimo, apenas RS
9 500.00 Tel 622-1949
FIESTA • 97. verde metálico 4
portas, som. ipva pago. RS
9 900 00 Tel 622-1949
FIESTA • 97,'97. ar cond, som. ip-
va 2001 pago. novíssimo, RS
10900.00 Tel 622-1949
FIESTA - 98. azul. ipva 2001 pa
go. novíssimo, apenas R4
10 300.00 Tel 622-1949
FIESTA 1 0 • 99 4pts para dioque
cor carro baixa km básico RS
ti 500.00Tel 591-6748
FIESTA 1 099- RS 13900 00 4
pts prata ar cond tr-Tin 36x Tel
234-1234 Strada
FIESTA 1 0 96 - Super conserva
do. revisado ótimo preço Aceita-
mo6 trocafnanoamos Via Vene-
to Tel 425-410(V 425-1430
FIESTA I 0 97 - Cirua oar RS
9 900.00 financio Tel 471-5642 /
471-5648 
FIESTA 98 • Excel conserv 4 ptsc/ar cond t fitas único dono bran^
co 10 RS 11 950,00 ent 3950 00
» 36 > 399,00 (furas) Tel 2814348 Bamard Vete
FIESTA 98 1 0 • Completo ar
cond. dir h»d v elét trava elét no-
vísstmo RS 13 500.00 Tel 591
6748
FIESTA CS 1 3 97/97-Preto, com
ar, pneus novos, documentação
ok 44 OOOkm Raridade
RS11 300 Tratar Tel 527-1036
FIESTA GL ¦ 2 pt Okm a vista
13 980,00 entrada 20% 48 x fixas
Carroza Tel 561-8090 www car-
rozza veículos hpg com br

1970
COMPRO PALIO - 95 a 99 pagobem vou ao local Tel 254-2195 /
284-7306 / 254-8384 Lecns Auto-
móveis
COMPRO SANTANA - 90 a 96
pago bem vou ao local Tel 254-
2195 '264-7306 1 254 8384 Lecra
Automóveis 
CORDOBA GLX 1 8 • 97/97. com-
pleto. 16 OOOkm u dono, RS
16 900 00 Tel 541-2227 I 9954-

£swl

.t Vist.l .1 p.ll tll III'

RS 14.099""

FUSCA 19951600 - Pintora La-
tana. Mecânica 100a» 38 OOOkm |originais verde TAYTY RS
6 500.00 INF Tel 569-4419 |9633-5314

PromoçftottoOfldna
I Ganhe30% de desconto na mãxlMtira,

fazendo as revisões periódicas nas sextas-feiras.

Consorcio GM

Sem taxa de adesão e
prestações à partir de R$193,00.

Astra GL
Completo - 2 porta*

R$ 27.99a00

Cebln* 8lmpl»s

R$ 23.290*°°

Pick-up Corsa

R$ 14.59 a00

Vectra Milenium

GOL ¦ 2000 Gtlt. I6V amarelho
lasdina, ar, direçáo, úmeo dono I
« 18 990 00 Tel 463-2727 ¦ Ar-
mando
GOL • 99 Ml. verde, gasolina. 4
portas. completo RS I
14 990 00 Tel 163-2727 ¦ At-
mando 
GOL • 91. CL 1 6 azul, gasolina, !
tudo 100', RS 6 990,00 Tel
463-2727 • Armando Automóveis

CONCESSIONÁRIA

Iminauto
Hà m#l« ((o 30 «no* parlo de você

C op.ic ah.in.i
275-4747

Niterói

GOL • 96 attanta 1 8 compielissi-
mo, ar direção, tno eletnco, ro- |das aerotolio som raridade con-
lira1 S« RS 11 900 00 com 20*.
entrada, compro, troco e financio I
em 48» fixas Tel 501-9000

BmcoGM
No local

620-8585
Toda a Linha para pronta-entrega 

"'

GOL • 97. Ml Plus. vinho, gasoli-na completo, umeo dono, RS
12 990 00 Tel 463-2727 ¦ Ar-
mando

GOL 99 SPECIAL • Novíssimo ar
condicionado único dono, 2001
pago confira entrada RS 900,00troco/financio. Avenida Pasteur.
214 Plantão domingo Tel 295-8344 Mutt Motors 

GOL • Compro, pago bem Acredi-
te Nanda Automóveis Tel 591-
0181 /593-4702/595-5957
GOL • G3 - 2001.4 pts. vànas co-
res. financio RS 16300,00 Tel
597-1545 

GOL 95 CL 1 6 • C/ar reiisado RS
10 800.00 ent 2.200.00 36x417.85 Lecns Aut Tel 254-8384

i / 254-2195 

GOL 16 • 40000 KM. ar. 96. S-nanao 48 meses, aberto domin-
go Tel 537-8816 / 539-3691 Vel-
car Veículos

GOL 96 CL11 6 • Verde ar direção
vidros verdes limpador desemba-
çador traseiro entrada RS 900.00troco/fmancio Avenida Pasteur,
214 Plantão domingo Tel 295-
8344 Mult Motors 

GOL 1 6 - 95. completissimo fábn-
ca, financio 36 meses Tel 537-
8816 / 539-3691 Aberto domingo• Velcar Veículos
GOL 1 6 96 • 2 portas c/ar branco |a vista 10 970 00 entrada 2 000 .
48 * 345,07 CarTOZM Veie Tel
561-8090 560-9818

| GOL 96 GL 1 8 • Ar condicionadodireçáo hidráulica, gasolina.Ent. ? 46 x 370.10 Aceitamos en-
trada cartáo JGD Veículos Tel
596-1761 

GOL 1 8 GLI % - Ar ? direção
Avant Aut R Sáo Clemente, 261
Botatogo Tel 527-1133

FORD EDOIT HOBBY 94 • U do-
no 6 890 troco, financio 20% ent
36x fixas Tel 3372-8113 3371-
2440
FORD VERSALHES GUIA 92-RS
7 980. troco financio 20% ent 36
x fixas Tel 3372-8113 3371-
2440
K 2000 • Branquinho c/ar condi-
cionado, IPVA 2001 pago Único
dono, na garantia Pouco rodado
igual Okm RS12 600 Troco Ifí-
nancio Tel 570-1139

GOL 16 VALVULAS • 2000 4 por-tas gasolina c/ar condicionado <
direçáo hidráulica raridade1! vale I
a pena confenrü imperdível Troco
financio o'ou sem entrada até 60»
lixas Aceito cartáo de crédito
JGD Veículos!! Tel 570-2720 |575-6755
GOL 16V - 2 000 4 pts ar direção
geração 3 RS 17 800.00 Tel
501-1948 Barào
GOL 16V - 2000, 4 pts, ar, dire-
çáo, geração 3 RS 17 800,00
Tel 501-1948-Barào

GOL 97 1 Oi • Gasolina vinho ro-
das liga-leve ent. ? 48x RS
293,82 Aceitamos entrada Car-tào JGD Veículos Tel 596-1761
GOL CL 1 6 • 1990, lindo, impecã-vel. financio RS 5 900,00 Tel
597-1545

GOL Ml • 98, branco, ar ? direçáo
hidráulica. RS 12 900.00 Tel
710-5347 / 710-0579

GOLF 2 0 Ml - 2000. completo,automático. 5000 km, ipva pago,RS 31 500.00 Tel 622-1949
GOL Ml • 98, completo fábrica, ip-
va 2001 pg, estado Okm, RS
13 500.00 www audiveicu-los com br • Botafogo • Tel 543-4454.
GOL Ml • 98*98, ar condicionado,
trava mult-lock, cinza RS
12.200,00 Brasão • Tel 569-2755 
GOL Ml • Terceira geração 2000
prata 4 portas gasolina c/vidrosverdes ? som raridade!! náo exis-te igual!! vale a pena conferir1'Troco financio c/ou sem entrada
até 60x fixas imperdível" Aceito
cartão de crédito JGD VeículosTel 570-2720 575-6755.
GOL Ml 16V • 4 portas 99 comple-to branco a vista 13 980,00 entra-
da 2 000.00 1 48 < 460,87 Carroz-za Veie Tel . 561-8090 560-9818
GOL Ml 99 • 2 portas c/ar cinza
avista RS 10 970.00 entrada2 000 ? 48 x 345,07 CarrozzaVeie Tel 561-8090 560-9818

GOL CL 1 6 • 95, ar. vidros, ipva
RS 9 800.00 Tel 541-222 7 I
9954 6900
GOL CL 1 6 - 95, vinho, direçãohdráulca, ray ban, som Troco/li-
nancio Up Car Tel 543-5588
GOL CL 1 6 91 • Prata novo RS
6 500 00 financio Tel 471-5642 /
471-5648 

GOL 16V - 2000, branco, ar. finac
meses.Tel 669-5509-LM

GOL 16V - 4pts Okm a vista
17 980.00 entrada 20°o 48 x fixas
Carroza Tel 561-8090 www car-rozza veculos hpg com br
GOL 16V • 98. 2 pts, branco
compl financ 48 meses Tel:
669-5509-LM
GOL 16V • 98, ar refngerado, tra-

, 4 pts, RS 13 700.00 Tel
501-1948-Barào

KA • 97, única dona, todo novinho.
confira RS 8 850.00 Tel 501-1948 • Barào 
KA 1 0 • 99, ar cond fábnea, som.
ipva 2001 pg. RS 11 800 00
www.audweiculos com br • Bota-
togo • Tel 543-4454

GOL 16V 1 0 99/2000 • 4portas,
geração III, c/ar, direção, trava e
rodas RS 18 500 ou entradaRS4 700 +36fixas Concessíoná-na Jardim Botânico Volkswagem
Tel 274-1212 /9619-4833 JúlioCésar
GOL 16V 2001 - Completo, ardireção, 4 portas carro zero na
Concessionária, vendo financioTel 257-0678 I 9611-1515 RS
22 400,00 

KA 1.0 97 • Ar ongmal. ve, trava,
promoção especial Aceitamos
Iroca/lmanciamos. Via Veneto
Tel 425-4100/425-1430
KA 10 98 • Preto vidro elétr som
RS 9 900.00 linancio Tel 471-
5642/471-5648
KA 1998 - Ar cond cd excelente
estado RS 10 600.00 Troco/Tinan-
cio Tel : 205-4188
KA 99 • Gasolina c/ar condiciona-
do ? travas elétricas + vidros elé-
tricôs impecável!! 0 mais novo do
Rio!! Confira!! mec. e docto Okü
Troco financio c/ou sem entrada
até 60x fixas Aceito cartão de
crédito JGD Veículos Tel.: 570-
2720 575-6755
KA 99 10 EFI • Única dona, cinza
metálico, muito novo. Ent. ? 48 x
322,88. Aceilamos entrada car-
tâo. JGD Veículos. Tel.: 596-1761.

GOL CL 89 - Excel, conserv bran-co 1 6 gasol. 5m 2* dono vist 00RS 4 700.00 a vista ou enl RS
250,00 t 24i 275,00 (lixas) Tel

261-6649 BarnardVeic
GOL CL Ml 1 6 • 98, cinza, ar ta-
brica, novíssimo RS 14 390,00Tel 577-5111
GOL CLI • % 1 6 ar cond v elet.limpador e des Iras confira RS
11 900.00 Tel 591-6748
GOL CLI 1.6 • Branco • modelo1996, ar condicionado, ótimo es-
tado oportunidade RS 11 260.00.Aceito troca, financio em até 48 x
fixas Distac Tel 553-6655
GOL CLI 16 • Branco, modelo
1996, ar condicionado, ótimo es-

| tado, oportunidade RS 10 290,00.
Aceito troca, financio entrada =
4x RS 515,00 s/juros * 48x RS
357,00 fixas Distac • Tel.: 553-
6655

GOL PLUS 97 Ml • Excel, con-serv gasol 1 0 cinza ar cond ?
dir hid ün dono vist 00 ent RS
3 950 00 ? 36< 399.00 (luas) Tel281-4348 / 201-9597 BarnardVeie
GOL SPECIAL • 2000, novo, lin-
dáo, troco/financio, RS 12 900.00Tel: 597-1545
GOL SPECIAL • 2001. várias co-res, trocorfinancio RS 13 400.00Tel 597-1545
GOL SPECIAL • 99, ar condido-nado, toca-fitas, pouco rodado.RS 12 800.00 Brazão • Tel 569-2755 
GOL SPECIAL • 99, ar condicio-nado, toca-fitas, pouco rodado,
RS 12 800 00 Brazáo - Tel 569-2755

GOL 16V 98 • Ar refrigerado tra-vas 4 pts RS 13 700.00 Tel
501-1948 Barào
GOL 1998 • Único dono ar dir RS
12.980.00 Nanda Automóveis
Tel 593-4702 595-5957 591-
0181 

| GOL CLI 16 • Prata • modelo
1997. ar/dir/v. elétricos, super

| conservado, apenas RS
13 290,00 Aceito troca Financio
entrada = 4x RS 665,00 s/juros +

I 48x 458.00 fixas. Distac Tel.:
| 553-6655

GOL CLI 1.6 • Prata, modelo1997, ar/dir/v elétricos, super
conservado, apenas RS
14 790.00, aceito troca Financio

| em até 48x fixas. Distac. Tel:
553-6655.

GOL SPECIAL • 99/97. ú. d38.OOOkm, rayban, t fitas, pneusnovo, raridade, Tel. 527-3800Mega Point
GOL SPECIAL 99 • Novinho úndono c/27 000 km estepe s/usovist 00 ent = RS 3 950.00 ? 36x399,00 (fixas) Tel: 261-6649 I201-9597 Barnard Veie.
GOL SPECIAL 99/99 • BásicoRS10 900 ou entrada R$2.800+36fixas Concessionária JardimBotânico Volkswagem Tel. 274'1212 /9619-4833 Júlio César

GOL 2000 G III • 04 portas, 10.16v. ar condicionado ? direçáo hi-dráultea Ent. + 48 x 569-86 Acei-
tamos entrada cartáo JGD Veícu-los Tel 596-1761.

GOL GERAÇÃO III OKM - T mo-
delos a partir RS 16500.00 tr/lin.48x Tel 234-1234 Strada

GOL 2000 Glll • 04 portas, prata,
gasolina 1 0 Mi ent ? 48 x 468,16.Aceitamos entrada cartão JGDVeículos Tel : 596-1761

GOL GL • 90, ótimo estado, ótimo
preço Aceitamos troca/financia-mos. não compre sem nos cônsul-
tar Via Veneto Tel 425-4100 /425-1430

GOL 2000II GERAÇÃO -1 0 16V.4 portas, ar. direção, som, 5 milkm rodados, 4 meses uso na ga-rantia. raridade! Confira só RS
18 980,00 pequena entrada, tro-
co, financio em 48x fixas, Tel:
501-9000

GOL GL 1 8 97 • Verde metálico? dir. ? v. elet única dona Tro-
co/financio Tel 539-1011

GOL 2001 • Okm pronta entrega
na loja. várias cores. A partir de
RS 13.280.00. ent RS 1 500,00
36x. Avenida Pasteur, 214. Plan- |tào domingo Tel: 295-8344 Mult
Motors 

GOL Ml • 99, 1 6. ar direção, vi-
dros elétricos, ipva 2001 pg> rari'
dade, prata RS 17 200,00 Facili-
to. Vale a pena ver Revenda Veí-culos Tel 539-0096/ 539-6990.
GOL Ml • 97. ar cond, novo, troco,financio RS 10 900,00 Tel 597-1545. 

GOL 3' G. OKM ¦ A vista RS
15 580. entrada 20% 48 « lixas
Carroza Tel: 561-8090 www car-
rozza veículos hpg com br

GOL Ml • 97. ar cond. novo, troco,financio. RS 10.900.00. Tel.: 597-1545.
GOL Ml • 97, branco, excelenteestado, d. hidr, RS 11.390.00Tel: 577-5111

GOL i 97 • Gasolina vinho peroli-zado todo original + rodas exce^lente estado vale a pena conferirl!imperdívelü mec. e docto oküTroco financio c/ou sem entradaaté 48x fixas Aceito cartáo decrédito JGD Veículos!! Tel
570-2720575-6755
GOLF • 2000. vermelho, comple^to, couro, roda, cd, RS 27 900.00Tel: 577-5111.

GOLF 2 0 Ml • 2000, prata, com-
pleto ?abs ? air bag, com garan-tia, só RS 30 000.00 Troco/finan-
cio Up Car Tel 543-5588
GOLF 20 Ml - 2001/2001. bege
storm confort, line, completo sóRS 38 800,00 Financio Up CarTel 543 558a
GOLF 2000 • Gasolina 4 portasc/ar condicionado + direçáo hi-
dráulica + vidros elétricos ? travas
elétricas ? CD raridade!! imperdí-
vel" confira'! mec e docto okü
Troco financio c/ou sem entrada
até 60x fixas Aceito cartáo de
crédito J G D Veículos!! Tel
570-2720575-6755 
GOLF 2000 2 0 Ml • AR direçãotrava elétrica alarme air bag du-
pio. ABS entrada RS 1.000.00 tro-co/financio. Avenida Pasteur, 214Plantào domingo Tel: 295-8344Mult Motors
GOLF 2001 • T. mod a partir RS26 800.00 tr/fin. 48x Tel. 234-1234 Strada
GOLF 95 GL 1 8 • Completo revi-
sado RS 13 980,00 ent. 2800,0036x 540.91 Lecns Aut Tel 254-8384 / 254-2195 
GOLF 96 GL 1 8 Mi • 04 portas ar
cond direção exc estado ent ?48x RS 439,10 Aceitamos entra-
da Cartão JGD Veículos Tel.:
596-1761 
GOLF 97 GL 1 8 • Novo pretocompleto RS 15 900.00 ent
3 200,00 36x 601,59 Lecns Aut
Tel 254-8384 / 254-2195

GOLF GL 1 8 Ml 96 - Ar. d h. revi-sado. novíssimo, menor preço doRio Náo compre sem nos cônsul-tar Via Veneto Tel: 425-4100 /425-1430
GOLF GL 1 8 Ml 97 • Preta com-
pleto 17 900.00 Tel 450-1938
troco financio Neokar
GOLF GL 95 • 4 Portas, ar. dire-
çáo. todo inteiro É só rodar, duvi-do igual. Melhor preço. Troco /Fi-nanao Tel 570-1139
GOLF GL 95 - C/ar, direção, vi-
droslravas elétricas R$13 600 ou
entrada R$3 400 *36tixasCon-
cessionária Jardim BotânicoVolkswagem Tel 274-1212(9619-4833 Júlio César 
GOLF GL 96 • Ar/direção vidro e
travas elet verde R$ 15000,00
Troco/financio Tel 288 0245 /
278-4098. 
GOLF GL Ml 98 - Ar,'direção I tra-va vinho único dono R$ 17 000,00Troco/financio Tel 288 0245 /
278-4098
GOLF GLX • 95, completo fábrica,
bancos couro, RS 14 500,00. Tel
501-1948-Barào.
GOLF GLX 2 0 - 97, 4 pts. com-
pleto. vinho, RS 16 900.00 Tel
541 -2227 / 9954-6900
GOLF GLX 95/95 - Completissimofábrica RS 13 900.00 Tel 539-1136 Evolution 
GOLF GLX 96 - Completo preto 2?
dono super novo R$ 16000,00
Troco/financio Tel: 288-0245 I
278-4098
GOLF GTi 94 • Verde completoTroco/financio até36x Rua Huami-tá,88 Tel 537-4499 Isio Automó-veis

PARATI GLI 96 1 8 • Com ar. vi-
dros /travas, excelente estado,
carro novíssimo, duvido igual
R$12 900. d garantia Troco/Fi-
nancioTel 570-1139
PARATI GLS • 94, 1 8. completa,revisada, RS 10 700.00 enlr RS
2 200,00 * 36 x RS 413.08 LecrisAut. Tel 284-7306125-1-2195
PARATI GLS 2000 Ml 98completissima R$ 21900.00 Tel
539-1136 Evolution
PARATI MM 6 - 99-99. 4 ptsar/direçào. elétricos, iodas/som,
t t. Tel 527-3800 Mega Point
PARATI Ml 16V • 2 portas c/ar vi.nho a vista RS 13 980.00 entrada2000 ? 48 x 480,24 Carrozza VeieTel. 561-8090 560-9818
PASSAT 89 GL • Excelente esta-do, todo novo R$3990, FinancioTel 570-1139

BMW 96 328 • Automática, 4
portas, preta, completa, piloto au-tomálco, cd mala original, pneusnovos, teto elétrico, ar digital, tro-co monor valor, financio 257-0678/ 9611-1515

POLO CLASSIC • Azul. modelo1999, complelo, excelente estadoRS 20 990.00 vendo I troca' fman-
ao em 48x fuás Distac Tel: 553-6655 
POLO CLASSIC 1 8 ¦ 99. PC-53.
completo, 33 000 km, RS
21 00000 Tel: 710-5347 / 710-
0579 
POLO CLASSIC 1 8 1999 • Verde
met cd player vidros elet trava
elet RS 19 800,00 Tel 539-2080
POLO CLASSIC 1 8 1998 ¦ Ipva
2001 pago completo prata 2* dono
muito novo RS 18 900,00 Troco.li-
nancioTel 569-8797 / 284-4340
POLO CLASSIC 1 8 98 • Ar. d h ,estado impecável, menor preçodo Rio Aceitamos Iroalinancia-mos Consulte-nos Via VenetoTel 425-4100/425-1430
POLO CLASSIC 1 8 Ml • 99. pra-ta. completo RS 20 500,00 Tel
450-1938 • Neokar Troco/linan-
POLO CLASSIC 1 8 Ml • 98 vi-nho, ar, dh, vidros eletr, trava, úni-
co dono. só RS 17 800,00 Tro-
calmanoo Up Car Tel 543-5588
POLO CLASSIC 1 8 Mi • Ano
9898 completo IPVA 2001 pagosuper novo por apenas RS
18 500.00, facilito pagamentoTel 619-4521/619-5001
POLO CLASSIC 1 8 ZERO KM
2001, completo ar direção vi

dros elétricos RS 28 800.00 Tel
257-0678 / 9611-1515
QUANTUM 1 8 Ml 97 • Completafábrica RS 14 900 00 Tel 539-1136 Evolution 
QUANTUM 95 • Ar. d h. ve, t e
t fitas, excelente estado preço es-
peaal Aceitamos troca/financia-mos Via Veneto Tel 425-4100/425-1430 
QUANTUM DH ? RLL • 90*1 Fi-nanciamos até 36x. Tel 3369'5160, Estr Intendente Maga
Ihães. 336 Campinho
QUANTUM GLI 94 • Excel con-
serv completissima gasol. 2 0
preta 2* dono RS 13 900.00 à vis-
ta ou ent R$ 3 950.00 ? 36x477.00 (fixas) Tel 261-6649 BarnardVeic
QUANTUM GLS 89 • Cinza com
pleta R$ 7 500.00 financio Tel471-5642/471-5648
QUANTUM GLSI 2000-94. com-
pleto fábrica, estado Okm, RS12 500.00 www audiveiculos com br • Botafogo • Tel 543-445-1
QUANTUM Ml /96 - Completa
pouca rodada, IPVA e Vistoria
2001 OK Tratar Tel 9917-5007
SANTANA - Compro, pago bemAcredite Nanda Automóveis Tel
591-0181 /593-4702 / 595-5957
SANTANA OKM - T modelos
partir R$ 2290000 tr/fin 48x
cores Tel 234-1234 Strada
SANTANA 2 0 - 96, 4 pts, comple-tíssimo, 50.000 km. preto pernancio 36 meses Tel 537-8816539-3691 Velcar

PASSAT 99 • Alemáo 20v com-
pleto, ar, direção, trio elétrico, ro-das. banco de couro, freios abs,som duplo air-bag. único dono.só R$ 39 900.00 ou 30'o de entra-da facilitada. Troco e financio em48x fixas Tel. 501-9000
PASSAT 95 - Completo, cambio
automático, equipado. 4 pt novís-simo. preço especial Aceitamos
troca/financiamos Via VenetoTel 425-4100/ 425-1430

GOLF 97 GLX 2.0 • Completo, ar.direçáo. conjunto elétrico, bcocouro, rodas, entrada RS 1 600,00
troco, financio. Avenida Pasteur.
214 Plantào domingo. Tel: 295-
8344 Mult Motors
GOLF GL • 96/96. ar cond, dire-
çáo, som, alarme, RS 13800,00.www audiveiculos com br • Bota-fogo • Tel: 543-4454
GOLF GL 0 98. completo fábnea.
hiper novo R$ 18 500,00 Tel
501-1948 - Barão
GOLF GL 1 8 • 95, completissimo,
pouco uso, financio 36 meses
aberto domingo Tel: 537-8816 /
539-3691 Velcar Veículos
GOLF GL 18 - Ano 95, cor vinho4 portas com ar, dir, hidráulica +
vidros + travas * retrovisor elétri-
co e roda liga leve IPVA 2001 pa-
ga ótimo, preço, facilito. Tel:
619-4521 /619-5001.

GOLF • 96, GL 18. azul, gasolina.4 portas, completo. RS14.990,00 Tel 463-2727 - Ar-mando
GOLF 1 6 ZERO KM • Ano/mod2001. completo, ar, direçáo, vi-dros elétricos, carro na concessio-nária, vendo, financio R$29 900.00. Tel : 257-0678 I 9611-1515

GOLF GL 18 • Branco - modelo
1996, ar condicionado/dir hidráu-lica/vidros verdes • super novo.
R$ 15.900,00 Aceito troca e fi-
nancio entrada = 4x R$ 800,00s/juros + 48x R$ 550,00 fixas. Dis-
tac Tel. 553-6655

GOLF 1 8 97 • 4 portas completofinancio comprove R$ 15 800,00Tel. 431 -4560 Oluap
GOLF 1.8 GL 97 • Preto ar ? vi-dro/trava elétrica + dh.Troco/fi-nancio até 36x Rua Humaitá,88-Tel.,539-2750/ 539-2759 • IsioAutomóveis
GOLF 1997 • GL 4 portas ar dir RS15.980.00 Nanda AutomóveisTel: 593-4702 595-5957 591-0181
GOLF 20 GLX • Verde 97 com-
pleto avista RS 17 400,00 entrada2.000 ? 48 x 592,43 CarrozzaVeie Tel.: 561-8090 560-9818.

GOLF GL 1 8 • Branco, modelo1996, ar condicionada'dir hidráu-
licaI vidros verdes, super novo RS15800,00 Aceito troca e financio
em 48x fixas. Distac Tel . 553-6655 
GOLF GL 18 - Vinho • modelo1995. ar/direçáoAr verdes • exce-lente estado. RS 13 590.00. Ven-do/troco/financio entrada = 4x R$680,00 s/juros + 48x R$ 552,00 fi'xas Distac Tel : 553-6655.
GOLF GL 18 • Vinho, modelo1995. ar/ direção/ v verdes, exce-lente estado, RS 14 890.00 Ven-do/ Troca/ Financio em 48x fixas.Distac Tel: 553-6655,
GOLF GL 1 8 97/97 • Vermelho
perolizado completissimo igualOkm troco/financio Tel: 224-239019989-4458 Paris Veículos Glória.
GOLF GL 1 8 Ml - 97, preta, com-
pleto. RS 17 900,00. Tel.: 450-1938 • Neokar. Troco/financio.

GOLF GTi 94 • Verde CompletoTroco/ financio até 36x Rua Hu-maitá,88 Tel .537-4499 • Isio Au-
tomóveis 
LOGUS CLI 1.8 - Prata. 95, som,
excepcional estado R 7.500,00
Rua Barào do Bom Retiro, 2574•Grajaú-Tel 577-6263
LOGUS GLS • 94 completãoar/ dir conj elet rodas pneus OkmRS 10 500.00 Tel 591-6799
PARATI • 16 válvulas ano 98. cor
vinho com ar. dir, vidros e travas
elétricas, rodas liga leve e farol deneblina preço excelente facilito
Tel: 619-4521/619-5001
PARATI-96, CL118, azul, gasoli-na. completo. R$ 12 990.00.Tel463-2727 • Armando Automóveis

PASSAT GL 2 0 - 95. prata, gaso-lina, 4 portas, único dono, R$16 990.00 Tel 463-2727 - Ar-
mando
PASSAT GL 95 • Azul marinhocompleto super novo R$15 800,00 Troco/financio Tel
288 0245 1 278-4098 

SANTANA 20 1-1996. completolindào. troco/financio R$
16 900,00 Tel: 597-1545

PAJERO 10 2000 • Azul bco couro
automática completa fábrica úmeo
dono Troco/financio Tel; 539*
1011 _____

BLAZER • Compro pago bemacredite Nanda Automóveis Tel591 0181 /593-4702/595-5957

PAJERO IO 2001 • Okm mecdnico
4x4 completo cores azul e prata,excelento oportunidado, molhoravaliação do 6eu usado na troca
Tel 619-5001/619-4521.Nilertl

BLAZER DLX • 98, vinho. 4 3. V6.completa, uxcolente só RS29 900.00 Tr/fin Tel 543-5588¦UpCar
BLAZER DLX 43 • 1999 verocompl Tel 669-5507 L M Fi-nane
BMW 3251 • 93. automático, com-
pleto, CD. bco couro. Tel 579-3538 Desien Motors 
BMW 328i • Tounng 2â'24v auto-mático 12 OOOKm top linfia rarida-de Tel: 527-3800 Mega Point Bo-tatoqo
CARAVAN LX 3 8 • 4 i 4 98 com-
pletíssimo RS 65 000.00 Tel539-1136 Evolution
CHEROKEE LAREDO V6 • 9S95.automatie abs. 4x4. R$31 000,00 www audiveicu-los com br • Botatogo • Tel 543-445-1
CHEROKEE LIMITED 95 • Verdemetálico, completo de fábrica Tro-colmando até 36* Rua Humai-ta 88 Tel 537-4499 • Isw Automó-veis
CHEROKEE LIMITED V8 - (Blm-dada nivel 4 Armor) ano 98*98 cor
preta excelente estado, para suasegurança ótima oportunidade ta
cilito pagamento Tel 619-5001 e619-4521 Niterói
CHRYSLER NEON • 97. comple-tissimo. financio 48 meses, facilitoentrada aberto domingo Tel537-8816 / 539-3691
CITROEN FURIO 18 • 95J95.cinza met, completo ? couro, RS
9 500 00 Fin 36i Up Car Td543-5588
CITROEN VOLCANE 1 9 • 94 au-tomatico completo ? couro AvantAut R São Clemente. 261 Botafogo Tel 527 1133
CITROEN VOLCANE 1 9 - 94 au-tomáteo completo t couro AvantAut R São Clemente, 261 Bota'logo Tel 527-1133
CITROEN XSARA GLX 1 8 16V•2000, completo ? cd, prata metR$ 23 500.00 Aceito troca, únicodono. vale a pena ver RevendaVeículos Tel 539 0096 I 539-6990
CITROEN XSCIRA BREAK GLX2 000 • Completissimo air bag du
pio igual Okm impecável R$27 900.00 Tel 568-1192
CITROEN ZX 1 8 97 • Completonáo perca troco'financio R$12 999 00 Tel 431-4560 Oluap
CITROEN ZX 9697 • Completo,automático, 4portas, c/ar, direção,vidros elétricos Ótimo estadoR$12 900 ou entrada R$3 500?36fixas Concessionána JardimBotânico Volkswagem Tel 2741212 9619-4833 Jul.o César
CITROEN ZX VOLCANE 95 • Vi-
nho, 4portas. completo * câmbioautomático Carro novo Revisa-do R$10 200, Troco /FinancioTel 570-1139 
CLIO - 2001. RL 10 cinza, Okm,ar cond. 4 portas, air bag R$16 990.00 Tel 463-2727 • Armando

PAJERO SPOIIT ¦ DmscI e gaso-Ima 2001 Okm completo, air bag
duplo, excelente preço aceitamos
carta de crédito Tel. 619-5001 I
619-5151 Plantio domingo das
toooas 15 OOti Milarxlan Nilerú,
PAJERO V6 3000 MOOELO 98•Cor azul 4x4 completa ? rodâo,
estnbo, quebra mato toda equipa-
da excelente estado por apenas
RS 36 00000 tacitito Tel. 619-
4521 o 619 5001 / 9851-4089 Ni-
terót
PARATI 16V • 4 pts Okm a vista
RS 21 980,00 entrada 20*. 48 li-
xas Carroza Tel 561-8090www carrozza veicu-los tipg com br
PASSAT ALEMÃO GL 2 0 • 95*95.cinza, complelo, air-bag, RS
16.300.00 Brazào • Tel. 569-
2755 
PASSAT VII6 ¦ 95, ar, complelofábrica, novo RS 19 950.00 Tel
501-1948-Barào 
PEUGEOT 106 - Seleclwn 2001
zero km clpva emplacamento pgRS 15 900,00 Tel 264-5680/9978-3783
PEUGEOT 206 • 2 p tOM 2000vermelho compl CD Tel 669-
5507 ZM Financ 
PEUGEOT 206L 2001 OKMCompleto Preço ocasião. Troco/financio até 42x Rua Humaitá.88¦ Tel 537-4499-Isio AotomOveis
PEUGEOT 206 SOLEI ¦ Ano
20002000. 4 portas, cor prata,completo com 8 OOOkm. na garan-tia de fábrica, excelente oportuni-dade. Tel 619-4521 o 619-5001Niterói
PEUGEOT 306 • 99 seled ar air
bag dir tud travas 4pts cd playerR$ 22 400 00 Tel 591-6748
PEUGEOT 306 • 99/99. break
passion. único dono completo fá-
brica. financio 60 meses, Tel537-8816 / 539-3691
PEUGEOT 306 • B/eak passwn1999 vermelho compl Tel 669-
5507 L M Financio 
PEUGEOT 306 9 7 • RS 14 800,00
completo bc couro tr/fm 36x Tel:
234-1234 Strada^
PEUGEOT 306 PASSION 16V¦(Sedan) ano 98/98 cor cm;a,
completo, super novo. único dono.
só RS 16 500 00 lacilito pagamen-to. Tel 619-4521 e 619-5001 Ni-
terói 
PEUGEOT 306 RALLV ¦ 99 bco
couro air bag completo rodas bai-
xa kms confira RS 19 900,00 Tel
591-6799
PEUGEOT 405 SR I 8 93 ¦ Prelo
completo lindíssimo Avant Aut R
São Clemente. 261 Botafogo Tel
527-1133

DAEWOO • 97, CD. 2 0 automáti-co. completo, prata, novíssimo,igual zero km. R$ 14 800.00 Tro-
cofin Tel 577-4243
DAEWOO ESPERO - 95, comple-
tíssimo. pouco uso. financio 36meses Aberto domingo Tel
537-8816 / 539-3691 Velcar

SANTANA 20 Ml • 2001. comple-to. várias cores, financio R$
26 990.00 Tel 597-1545 
SANTANA 2 0 Ml • 99, preta,completo, R$ 22 500,00 Tel450-1938 - Neokar Troco/finan-
SANTANA 2.0 Ml • Cinza•ar/dir/tno • modelo 2000, únicodono, excelente estado Oportuni-dade R$ 24 490.00 Trocofinan-
cio entrada = 4x R$ 1 230.00 s/ju-ros + 48x RS 841.00 fixas DistacTel 553-6655

PASSAT VARIANT GL 95 ¦ Auto-
mática completissima excelenteestado R$ 1850000. Tel: 568-1192.  
PASSAT VARIANT VR6 • R$25.300,00 automático completoazul tr/fin. Tel . 231-1231 Strada.
PASSAT VR6 2 8 95 4 portascompleto troco/facilito R$19 990.00 Tel 431-4560 Ofuap.
PLO CLASSIC 1 8 Ml 99 • Prata
completo 20.500.00 Tel: 450-1938 troco financio Neokar.

PARATI 16 ¦ 2000, bege. comple-to. R$ 24 500.00 Tel 450-1938•Neokar. Troco/financio.
PARATI 1.6 2 000 • Bege comple-to 24 500,00 Tel 450-1938 trocofinancio Neokar
PARATI 91 1.6 • Prata, muito no-va. doe. ok. ent. + 36 x 250.44Aceitamos entrada cartáo JGDVeículos. Tel 596-1761
PARATI 92 1 8 - Com ar pequenaentrada 36x RS 345.25 Tel 472-
0141 / 472-0111.
PARATI 98 GL Ml 18-4 portascompleto ótimo estado Tel: 579-3538 Dosign Motors
PARATI CL 1.8 Mi 98 • Branco
Único dono Pouco uso Troco/fi-
nancio até 50x Rua Humaitá,88-Tel. 539-2750/ 539-2759 - Isio
Automóveis 
PARATI CL 91 • Excel, conserv
gasolina 16 ún dono vidros eletr
t. fitas RS 6 500,00 à vista ent. R$
t 950.00 t 36< 260.00 (lixas) Tel
281-4348 Bamard Veie
PARATI CL Ml 1.6 1999 • 4 portascom ar vermelho perolizado muitonovo único dono R$ 17.990.00Troco/financio Tel.: 569-8797 /
284-4340.

POINTER • 94, completissimo,
passo financiamento, negócioocasião, aberto domingo Tel
537-8816 / 539-3691
POINTER 95 1.8 • Gasolina, ar
condicionado, 4portas, único do-no, pouco rodado, raridade, só RS8 980.00 ou 20°ó de entrada Tro-
co, financio em 48x fixas. Tel:501-9000
POINTER GTI • 94, compielissi-mo, rodas, recaro. revisado R$10900,00 Tel.: 541-222/ I 9954-6900.
POINTER GTI 20 • 95. preto,completo, gasolina, R$ 11.900,00.Tel 5-11-222/ / 9954 6900

PARATI CLUB 1 8 - 98, completa,couro, cd RS 1/.500,00. Tel:
541 -222/ / 9954-6900
PARATI GLI • 96. branca, comple-ta, alarme, troco RS 14 390,00.Tel. 5//-5111.

POLO 99 CLASSIC 1.8 -Comple-
to, ar, direçáo, conjunto elétrico,rodas, 2001 pago, entrada R$
1 900,00 troco, financio. AvenidaPasteur, 214 Plantào domingo,Tel.: 295-8344 Mult. Motors
POLO 98/99 • Complelo. ar. dire-
çáo. trio. rodas R$18900 ou en-trada R$4 800 + 36fixas Conces-sionária Jardim Botânico Volks-wagem. Tel. 2/4-1212 /9619-4833 Júlio César 

SANTANA 2 0 Ml • Cinza,
ar/dir/trio. modelo 2000. único do-
no, excelente estado, oportunida-de R$ 25 490.00 Trocafinancio
Distac. Tel 553-6655 
SANTANA 20 Ml 99 • Preta com-
pleto R$ 22 500,00 Tel 450-1938
troco financio Neokar.
SANTANA 2000 - Completo Mi2.0. ar, direçáo, trio elétrico, som,único dono, pouco rodado, so R$
24.950,00 Pequena entrada,compro, troco e financio em 48x fi-xas Te! 501-9000 

DAKOTA SPORT - 2000 v6 auto-mática cab estendida estnbo StoAntonio, linda R$ 39 500.00 Tel
591-6/48
DAKOTA SPORT 99 • Cab dupla
completissima R$ 31 900.00 Tel
539-1136 Evolution
FORD CONTUR SE 95 • 30 24vvinho, completissimo, air bag du-
pio. bcos couro elétricos, cd mala,
teto elétnco, piloto automático, lin-
do carro, troco financio Tel. 256-06/8 / 9611-1515 R$30 000.00
GALOPE SUPER LUXO • 98 30 4
x 4 completissima R$ 34 500,00.Tel. 501-1948 Baráo
GALOPER SUPER LUXO • 98,3.0. 4X4, completissima. R$
31500 00 Tel : 501-1948 - Ba-ráo
HONDA ACCORD EX 94 • Com-
pleto Automático Banco couroÚnico dono Troco/tmanao até 36xRua Huamitá,88 Tel 53Z-4499 -I-
sio Automóveis

PEUGEOT 405 SR 94 1 8 • Azul,
completo fábnea. pouco rodado,
excepcional estado, revisado com
garantia R$9 300. Troco /Finan-
cio Tel 5/0-1139
PEUGEOT BREAK 306 99 • Prata
completo R$ 20 900.00 Tel 539-1136 Evolution
PEUGEOT GL 405 - 94 completoipva 2001 quitado lindo acrediteR$ 10 900.00 Tel 591-6748
RENAULT I9RN 94 • CiMa com-
pleto de fábnea 48 OOOkm rodado
estado espetacularR$7900 OOTroco/ financioTel 5701139
RENAULT 21-93 2.2 TXE com-
pleto teto elet cont som volante
lindíssimo R$ 9 500.00 Tel: 591-6748
RENAULT CLIO - 97 branco, u
dono. ar. som Tel 579-3538 De-
sign Motors
RENAULT CLIO - 98, verde 4 pts,completo RN 1.6. RS 12000.00
Tel 710-534///10-0579
RENAULT CLIO RL 1 6 9/ • Ar
condic de fábrica R$ 11 300.00IPVA pg Tel 264-5680/ 99/8-
3/83 Tijuca

SANTANA 2000 Ml 2 0 • 9/ 4 por-tas completo financio comproveR$ 25 999.00 Tel 431-4560
Oluap
SANTANA CLI 1 8 - 9/. comple-tíssimo, trocafinancio 48 meses,
aberto domingo Tel: 53/-8816 I
539-3691 Velcar Veículos
SANTANA GL 9393 • Completís-
sima 4 portas raridade igual Okm'R$ 11 300,00 Tel.: 568-1192
SANTANA GLS I - 94. preto. 4
portas, automático, completo.Tel: 5/9-3538 Desien Motors
SANTANA Ml - U dono, 4 pts,2000/2000 complelo. 22 OOOkm,
estepe, s/uso, trocalmanc Tel
52/-3800 Mega Point
VECTRA GLS • 99. azul, comple-
to R$ 28 900.00 Tel 450-1938•Neokar Trocolinancio 

POLO CLASSIC - 4pts completo9Z/98 Financiamos até 36x Tel.:
3369-5160, Estr, Intendente Ma-
galhães. 336 Campinho
POLO CLASSIC - 99. branco,
completo, novíssimo, troco R$
21 000,00 Tel 5//-5111 
POLO CLASSIC - 99, completo,
novíssimo, ipva 2001 pago, RS
21 000.00. Tel 622-1949

VW GOLF GLX - Vinho 95 com-
pleto 14.980 20% entr. 38 x fixasTel 33/2-8113 33/1-2440.
VW SANTANA 2000 • M/Evid 9/R$ 18.200 troco finanao 20% ent48 x fixas Tel. 33/2-8113/ 33/1-2440

IMPORTADOS

1980
AUDI 1 8 A4 - 96/96, azul mari-
nho, completo, automatie + couro
spo R$ 39 500,00. Up Car Tel:
543-5588

HONDA ACCORD EX 94 - Com-
pleto Automático Banco couro
Único dono Trocafinancio até 36xRua Huamitá.88 Tel 53Z-4499 -I-
sio Automóveis
HONDA CIVIC 1995 • 2 portascompleto fábrica R$ 14 800.00
Troco/financio Tel 285-3295
HONDA CIVIC 93 • Azul, comple-
to de fábrica R$14 500 Troco/fi-nancio até 36* Rua Humaitá,88•Tel 53Z-4499 • Isio Automóveis
HONDA CIVIC LX 99/99 • Com-
pleto RS 2Z 900,00 Tel 539-1136Evolution
MEGANE RXE 2 0 • 99. completo,ipva pago. R$ 19 900.00 Tel
541-222Z/ 9954-6900
MERCEDES 280 - Z9<79 comple-
ta 3* dono randade ideal para alu-
quelTel 5ZZ3800
MERCEDES BENZ C180 • 98
Classic automática bco couro
elétrico prata ipva pg lindíssima
R$ 59 500.00 Tel 591-6748

AUDI 2 8 A4 - Ano 97/9/ câmbiotip tronic 30 válvulas completo +
teto + couro cor cinza com apenas15.OOOkm. único dono, raridade
ótimo preço, facilito pagamentoTel.: 619-4521 / 619-5001. Niterói.

^VETcULOS" Ano" Opclonals Cor

GOL SPECIAL 99 c/ar brancoI
POLO CLASSIC 98 completo prata
SANTANA Ml 2.0 99 ar.dir.trav. azul:.
PALIO EDX 4P 97 completo vinho |
ASTRA GLS 2.0 99 completo vinho |
BLAZER DLX 97 completo preto I
PEUGEOT 605 95 completo marinho

MERCEDES C-180 97/9/ • Ud
completa bancos elétricos29 OOOKm raridade Tel 52/-
3800 Mega Point Botatogo
MERCEDES C280 - 94/94. bege
metálica + couro, top linha Tro-
co/financio Up Car Tel: 543-5588

RENAULT CLIO RT - 9/, comple-
tíssimo fábrica, 40 000 km, finan-
cio 48 meses Aberto domingoTel 53/ 8816 / 539-3691
RENAULT CLIO RT 9/ • 4portas.
branco, completo de tudo, poucorodado, R$10900 revisado, com
garantia Troco/ linancio
Tel 5/01139
RENAULT MEGANE • 98 RXE 2 0
preto completo estado Okm. Tel
5/9-3538 Desiqn Motors
RENAULT MEGANE 99 - Cinzanovíssimo Avant Aut R São Cie-mente, 261 Botafogo Tel : 52/-1133
RENAULT MEGANE 99 • comple-to. top de linha, muito novo, duvi-
do igual Na garantia R$19 900Troco /Financio Tel 5/0-1139
RENAULT MEGANE RT98 2 0•Sedan, cinza, completo f sabri-ca*CD único dono. 16 OOOkm.
Carro novo s/detalhes, garantiaRSI9 800Tioco /FinancioTel 5/0-1139 

MERCEDES CLASSE A • 2000160 semi automática cd bco cou-ro air bag duplo ipva 2001 pv R$
32 500,00 Tel 591-6/48
MERCEDES CLASSE A
2000/2000 • Classic, nova s/arra-nhâo R$5 000 entrada + 48pres-tações RS9/8.00 Troca'FinancioTel 5/0-1139 
MITSUBISHI SPACE WAGON•GLXi mod. 9/ cor azul / lugares
completo mecânica único dono,
toda revisada, ótimo preço, facilito
pagamento Tel: 619-4521 / 619-
5001, Niterói.
MONDEO 9/ • R$ 19.000,00 pra-ta ar direçáo conj. elet rodas
tr/fin. Tel.. 234-1234 Strada

RENAULI MEGANE SCENIC¦Rio 2 0 2001 ipva 2001 pagocompleto verde único dono revi-
sado manual ? n fiscal muito novoR$ 29 500,00 Trocafinancio Tel.:
569-8/9// 284-43-10.
RENAULT RN 1 6 1996 ¦ Cwa
met. completo fábrica som R$
10 500 00 Tel 539-2080
RENAULT RT 19 gS.W • Comple-
to, ar. direçáo, vidros, travas.
RS9 300 oo entrada R$2 400 ,
36fixas Concessionária Jardim
Botânico Volkswagem. Tel 2/4-
1212/9019-4833 Júlio César
RENAULT SCENIC ¦ 99 RT 20completo air bag. estado Okm.Tel 579-3538 Desiqn Motors
RENAULT SCENIC RT-2.0 -99/99
ud^OOkm verde air bag duplo
ABS/CD Tel: 52/-3800.
SCOOTER PEUGEOT - Speedfight 2 OOOKm freio disco nuncacaiu Tel.: 52/-3800 Mega Wnt
Botafogo

MONDEO CLX • 95 completo air
bag prata 5portas ipva pago confi-ra RS 14.200.00 Tel.: 591-6/48.
MONDEO CLX - 98. cinza, com-
pleto ? air bag duplo, só R$19 800.00. Troco'financio Up CarTel.: 543-5588
MONDEO CLX 2.0 9/ - Completoúnico dono Avant Aut. R. Sâo Cie-mente. 261 Botafogo Tel.: 52/-1133.
NEON 95 - Completo. Carro impe-
cável, o mais novo do Brasil, duvi-
do igual R$15490, Troco /Finan-
cio Tel.:5/0-1139 
NEON LE 2.0 16V 9/ • Automáti-
co completissimo R$ 1/.900.00
Tel.. 539-1136 Evolution
PAJERO - 95, GLS-B, complelo.
CD. ú. dono, estado Okm, Tel:
5/9-3538 Desien Motors.
PAJERO FULL • 99 highline 3.5
top linha. Único dono, automático,
gasolina, 5pts, perleito estado,
prata, garantia. Tel.: 533-4/5/ /
533-/292. 
PAJERO FULL ¦ Diesel e gasolinaano 2001. Okm melhor preço do
Rio melhor avaliação do seu usa-
do na troca facilitamos pagamen-to. Tel.: 619-5001 / 619-4521, Mit-
sudan.

PAJERO GLS-B • 3000 V6 4x4
ano 95, cor azul completo ? bancode couro excelente estado preçoótimo facilito. Tel.: 619-4521 /
619-5001.

SENIC 2000 • Completo fábrica
Único dono RS2/.500 Troco/fi-nancio até 42x Rua Humaitá,88Tel 53Z-4499 Isio Automóveis
SHEPHIA GTX - 95, azul. 4 por-tas, completo, raridade RS
8 890,00.Tel.:5ZZ-5111.
STRATUS LX 96 - Compielissi-mo. air bag duplo, cd mala origi-
nal, piloto automático, conjunto
elétrico? Manual, revisões em au-
torizada, nada a fazer, troco carro
menor valor, financio 25Z-06Z8 /
9611-1515 
SUZUKI GRAN VITARA¦2 000/2 000 ud/spts 20 OOOkmtop de linha, raridade. T.F. Tel:
52Z-3800 meta point. >
SUZUKI GRAND VITARA • 4*4
ano 99, dourado, 5 portas, com-
pleta + banco de couro super no-
va c/ 21.OOOkm, excelente preçofacilito, Tel.i 619-4521 o 619-5001Niterói.
SUZUKI VITARA 1995 - Cinza
met. completo fábrica raridade RS
19 000.00 Tel: 539-2080. -
SUZUKI VITARA 9Z/9Z • Verde
metálico, 5portas, complelo, novo,
único dono. Tratar Tel.:9988-9052
TOYOTA COROLLA LE • Ano-93,
4 portas, complelo + air bag + pi-loto automático excelente estadosó apenas R$ 12.200,00, facilito.Tel: 619-4521 /619-5001.
TOYOTA COROLLA XEI ¦ 99completo air bag rodas ipva pagoúnico dono RS 2Z.500.00 Tel.:591-6Z48.
TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL•Turbo sw4 ano 9Z/9Z (tipo Bla-zer). completa + banco de coúro,bagageiro, quebra maio pneusespeciais novíssima raridade! Fa-cilito pagamento Tel.: 619-4521 /619-5001 Niterói.
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 - Essa linha vendetudo. Anuncie por telefonede segunda a sexta-feira
para Iodas as edições dedomingo e segunda-feira atéas 20h de sexta-feira.
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CARROS OKM

FIAT
Mo<Wo« P'KQ«
BravaSX/ELX/HOT 29 5632 51/3511
Oucato 1 5 TUjbo 43 *5
f loiino Fumio 15 mpi '769
Marea SX/ELX/HLX 30 9839 24/42 93
Maiea Tuibo 4837
Marea Weakand SX 1.816V 33 96
Marea Weekend ELX/HLX 41 88/45 54
Maiea Weekend Turbo 5099
Palo Adventure 1616V 29 50
Palio Vbunq 2IV4P 1387/14.74
Palo EX 10 2p/4p 1561/1672
PaloELXieVUVia'I.e t99&?1 78/2360
Palo Weekend EIX16V1 (VI 21 34/24 60
Palo Weekend Adventure/City 28 37/29 02
Palo StilaV/eekend Stile 256<V29 90
Siena EX 1016V 1869
Siena ELX1016V 4p 20 35
Siena TLX 1 316V 22 70
SHada Woikinq 1.5 1665
Slrada Working 1 516V CE 1802
Slrada Working 1616V CE 2009
SliadaLX 1616V CE 2216
Uno Mille Small 2p'4p 1212/12 73
Uno Mille Smart City 4p 15 87
Uno IE FumHo I 1399

CARRO & MOTO
JORNAL DO BRASIL

1

FORD GM
Modetoi Piwoi Modeloi Precos
CourteMJL 18 36 Astia Halch 0118 3o'4p 29 86/33 20
Couiief 16 XL 2097_ Aslia GLS 2.08V3p/4p 34 31/3807
Escort GL Sedan 1 6 5p 2413 Astra Sport 20 8V/GLS 16V 32.88/40.73
Escort GLX Sedan 185p 32.18 Blatai oasolina 4X2 2 4 MPFI 44.61
Escort GL Slalion 1 6 4p 25 57 Blatei diesel 4X4 2 8 Tuitoo 7932
Escort GlXSUIon 1.8 4p 33J». CelUI.O 15.96
Explorer limned V8 4X4 USS 59 54 Ce)ta 10 (via internel) 13.78
Fiesta Gl 10 3p/5p 14 96/17 48 Coisa pope STD16 1820
Fiesta GL Class 10 1967 Carta picape Gi l 20 80
Fiesla GLX 163p/5o 204CV2126 Coisa Wind 10 MPFI 3p/5p 1742/1885
Focus Sedan 20 4p 3740 Coisa 10 Sedan Wind/Super 20.15/22.14
Focus Halch 18 5c 29 96 Corsa 1 6 Sedan Super/GLS 24.713169
Focus Halch 20 Gha5p 4359 SlOoasottu standard 2860
F-250 XL4 2V6nas. 4252 SIOslandaidCabineDupla 36.97
F-250 XL 4 2 V6 diesel 50 39 S10 diesel 4«2 2 8 Tuito 4301
F-250 XLT 4 2 V6 gas 5814 S10 diesel 4x2 Cabine Dupla Turbo 49 79
F-250 XL 4 2 diesel 24.19/28 37 S10 diesel De lu>e Cabine Dupla 58 57
Ka GL 10 16 00 S10 standard 4»4 2 B Tuitx) 49 23
Ka Image GL I 17 52 SIO Cabino Dupla 4x4 2 8 Tuitx) 55 57
Modoo Sedan 20 GLX USS 27 59 S10 Deluxe Ccbine Dupla 4.4 64 57
Modeo Sedan V6 USS 42 20 Silverado diesel D20 V6 Tuibo 60 09
Ranqei 2 5 4x2 gas 29 64 Voctta Gl 2 38 27
Ranqor 2 5 4X2 diesel 42 30 Vectra GLS 2 46 50
Ranger XLT 4 04X2 gas 34_74_ Vectra CD 2216V 5315
Ranqei XLT Cabine Dupla 4X2 gas 38 61 Zafira 2 0 8V 34 63
Ranger Surer Cab 4X4 diesel 49 04 Zatira 2 016V 39 70

VOLKS
Modelos
Beetle 20 2904
Bora Sedan Gl 2 35 81
Bora Sedan GLS 2 0 Comtonline  4622
Gol Special (ale e gas)  14 33
Got 10  1623
Got 1 0 Plus 2p/4p 18 41/19 38
Gol 1.0 16V Tuitx) 2p'4p 23.92/2489
Gol 1 6 flCQOj 2p'4p 22.53*23 51
Gol 2.0 Ml 2p/4p  25 35/26 31
Gold  2982
GoK 2.0 cdmbio man /am 3114/3513
Goll GT11 8 cimbo man /aut 43 13'4712
Kombi 1.6 Standarl  2048
Kombi Escolar 1 23 76
Parati 1 0 16V/Summer 23 77/24 72
Parati 1 0 16V Turbo 2694
Parati 1 8/2 27 31/28 31
Passat 1 8 20V;Turbo 62 0071 B0
Passat Sedan 2 8 30V V6 7883
Passat Valiant 2 8 30V V6 83 20
Polo CUissic 1 26 76
Quantum 1 ft' 2 26 53*3095
Sanlana I 8/ 20 Mi 24 7829 18
Saveno 1 8'2 0 Mi 18 42/19 52
Sawro Summer I 2059

CARROS USADOS

FIAT VW
Modelos 2001 2000 1 999 1998 1 997 19% 1995 1 994 1 993 1992 Modelos  2001 2000 1999 199» 1997 1996 1995 1994 1993 1992
EfeaCSUaic gasol  6265 Apoao 1 8GLGLS  7478
Elba Weekend 15 IE 3(V5p  8693 8 0 B 8 7682 7478 707 2 Gol 1000 antiqo'plus 6 6'106 8 2100 77; 72^ -
Elba CSL1 61  7884 7375 7074 Gol 1000 Ml BVJ16V - 12 5'13 9 11 fe.12 B 112- -
Fonno Furgao 1 5 mpi 156 149 13 7 118 103 94 - Gol 18 Ml Gill 22 6 22 0 -
Fiorino Trodmg 1 5 mpi'ie -| -| w11 8 -/10 7 8994 8 7'- Gol CL161 9155 8486 8033 7579
Marea EUCSXTurto -<28 343 0 29 827642 2 27 3-391 Gol GL 1 '80 '67 145 L
Marea Weekend ELXSXTurbo --32 9 47 9 30 930343 7291M41 GolGTI2018V 153 140 11J 106 95_
Palo ' 0 MPI 2p EDtX W136 I -Z12 6 I 11 9.11 9 109- 99- - Gol GTS 18 99 9_4 07 80_
Palo EDX1 OMPI 3c*5p  142-136 12 3129 11 511 9 109'H - Gol Special 1000 Mi '35 128 11 1
Palo EL 1 5 MPI 3ft'5p - 134.-144 123131 116121 - God GL 1 6 Mi 27 2 26 7 26 -
Palo 1 6 MPI 16V 3p-5p -221 17 518 5 15 916 5 14 4 14 9 12 513  Goll GL 1 81,1.  21 5 194 169 '57 -
Palo Weekend 1 51 616V 195- 16 9 18 5 15 7175 - Goll GT11 8 20V Turbo 405 399 380 •• -
Palo Weekend 1616V Spon'Stile -.27 7 24 923 9 22 521 9 20 519 5 IB 517 - Kombi Standard 185 172 160 14 1
Prfemo CS1 5 lE'SL ;; 7 5- 70'- 61/6 3 Loous CL11 111 106 100 95 ^
Pr^moCSl 1 6 IE ;; 92 68 £ loqus Woltsburq 2 01 ;; '32 124 1U ^
Marea SXELX^urbo -.28 1/35 042 3 27 331 4 41 5 26 529 838 Parati CL 1 618 104 9J 86 82.
Marea V/eekeM SXELX 31 036 5 300*32 1 28 V29 9 27 2*29 L Patau 1 8 GL'GLS 107111 99*102 94,97 87,92
Siena EL 16St.ie 1 6 MPI 16V  169184 156180 ^Passat Sedan GLX 2 8 VR-6 236 229 21_4 V77 165
Tempra SX 2 0 l6V.Stile 2 0 Turbo -/183 -/168 147160 126*149 106138 ^ Pointer GL118*20 112/118 '0 511 0 101/106 ^
Too 1 6 IE 5fi SLX 2 0 IE 5p - 101111 6 9 2/10 7 8 99 9 7 6- - Quantum 1 820 Ml 242-29 0 229.26 3 207/224 182*188 161167 '4 4)156 -
Uno CS 15 IE/16 MPI  90*100 8S*93 7984 7375 67/- Santana 1 820 Ml 222/25 8 21 3/24.7 205/222 176183 157/166 W149 -
UnoMiBeEletwictOSLXIO ;;  8589 62.84 7280 69*- 66'- Santana Gil 2 01 '4 134 "9 " 1
UnoM^e Smart SX 1 PIE 12^ -*95 -.9 1 -*89 ^ Voyage 1 8 CL/Gl - I - I - I - I 9699 9090 8786 8080 74.75

FORD GM
Modelos 2001 2000 1 999 1 998 1 997 1996 1 995 1994 1993 1992 Modelos  2001 2000 1 999 1998 1997 '996 1995 1994 1993 1992
Courier 13MPI4i2 148 137 126 ;; ;; ;; ^ AstraGL188V3t>'4p 23 8*26 7 22 9.25 0 22 3 24 ;; ^
Courier XL 16 MPI 4i2 «9 180 1 Astra GLS 2016V 3(>4p 31 032 8 291/308 276290 -
Escort Ghia 18 -9187 76 Blazer DLX 2 5 Turbo Diesel 4 «2 -_ 53 W2 4£0 39J -
Escort 18 GL'GLX 107/11 9 100/104 97/99 - Bter DLX 4 3 V6 4»2E»eculne - 47 0/510 39 8*44 7 33 6/38 5 29 1 344 -
Escort Halcb 1 816V GbGLX 260285 21 4266 18621 5 169*187 155170 ;; - Blazer Standard 2 2 4»2 236 22 20 -
Escort Sedan GLX 1816V 285 26J 21_9 190 162 ;; ^ Corsa Gl 163p5p - 15 1/159 139*148 12 7/136 '20/12 §
Escort SW GLX 16V 29 270 234 203 18 ^ Corsa Sedan 1 0 Super/Wind 185167 176/155 164/149 ;;
Escort XR3 2 0 conversivel ;; 147 135 126 120 - Corsa Wind 10 3p-5p 143157 134/14B 11 9/133 113/129 106*120 JOO^ ^
F-IOOOEsp Cab Dupla 4n2  34 33 0 311 27 9 258 Corsa Wagon GLS 1 616V 250 228 21 2 184 172 1
F-1000S S^rie364x2 160 154 14 5 132 IpanemaGlEF11 8?0 ;; - 120*127 11 41) 9 10 1/108 93/100 ;; ^
F-250 XL 4 2 Tuftio 425 41 6 40 - Kadett Gl 1 '30 HJ 10J 92 84 -
Fiesta I 0MPI t37 £3 11 2 104 100 M KadetlGLS20GSI20  156- 14 0- -*134 -*123 -/H -"00
Fiesta CLX 14 16V 17_6 162 140 133 12 Mon;aGL1 820 "0"8 9 9110 9 7/106 94/100 -
Fiesta Gl Class 1 181 164 £i - Monza GLS 2 Otii-Tec 2 i. '361- 12 4- 11 2H20 105*11 -
Ka 1 OEFI 126 120 115 106 - OmegaCD3 8V6SFI  72 5 61 l.
KaClX 1 U7 13J [28_ It ;; OmegaGLS22MPFI/4 1 SFI - 255*26 0 21 6/230 18 819 7 16 718 0 14 6*161
Ka Imaje GL 10 157 14 ^; - Picape Corsa 1 6 GUST 167/147 158137 142*130 129/- 11 8'- n2> 1
l/ondeo SW GLX 2 30 25 5 23 ;; - Picape Standard A20/C20.*D20 - 21 0*17 4*300 196168*27 1 183155256 170*141/232 16613.4225
Ranger 2 5 4x2/4 0 4.2 V6 26 6 30 4 25 525 7 21 5'- 19 3'- -- - S10 Cab Dupla 2 8 Turbo 4x2/4x4 50 0 54 2 46 1/52 l
Ranger Cab Dupla 2 5 4x2 34 31J 286 273 ^ S10 Cab Dupla Standard 4x2  30 0 28 1 25 ;• ^
Taurus Sedan IX 3 0 24V 33 8 32 4 23 15 5 16 5 15 3 14 7 SIO De Luxe 4 3 V6 4x2  287 26 1 220 193 z
Verona Ghia 2 OGL1 - 116*10 5 11437 10.7/89 98'- - Vectra 2 2 GUGLS 30 6*36 7 28 4/34 2 26 0*28 9 23 5*26 1
Versailles Gha 2 OGl 18 - 14011 5 13 1/108 115*100 10.6/9.3 9.9/- Vectra CD 2 2 SFI 16V 42 4 39 6 34 0 30 0 -| -| -| -1 -|

MOTOSOKM

KAWASAKI HONDA
Modelos Pretos Modelos Pre;os
ER 500 1J_86 C 100 Biz 2.79
KZ 1000 Touring 29W CG 125 Cargo 3.33
KX 125 1480 CG 125 Titan ES 3JI7
Ninja ZX600 2820 XLR 125 4H
Ninia ZX 1200 £00 CBX 200 Strada 5 09
Vulcan 800 CL 2599 XR200R 5 68
Vulcan 1500 Normad 37.19 NX 4 Falcon 8J7

CB500 10 65
YAMAHA VT 600 C Shadow 13.62

, CBR600 2799
CBR 900 RR Fire Blade 34.30

Crypton 319 CBR 1100 XX Super Blackbird 3430

Hi 
— 

suzukiXT 225 6_67 Modelos Pre^os
8 99 G5X 750F

-^^5 111 GSX130Q 3910
YBRt25E Intruder 250 6.59Drag Star 1100 (importada) USS 14.64 |ntnjdeM500 34 40
TDM 850 (importada) USS 13 40 Kalana 125 4 28
Royal Star (importada) USS 21.40 Marauder 800 22.45
V-Max (importada) USS 15 60 RM 125 (importada) USS 8 40
YZF-R1 (importada) USS 19 30 RM 250 (importada) USS 9 40

MOTOS USADAS

AGRALE
Modelos 2000 1999 1998 1997 1996
Caqiva Canyon 500 1^5 107 94
Caqtva Roadster 200 CC 47 4J2 16 14 -
Elelantr6 30.0 ES 3_5 13.
HusqvarnaWR 250 HO 13J 107 8_0 6_8_

HONDA
Modelos __2000 1999 1998  1997 1996
CBX 200 Strada 54 4J) 4^ 4_0 37_
GL 1500Goldwinq 62 54_2 506 £0 440
NX 350 Sahara 68 61 5_7 5^
NX 4 Falcon 82
Valkyrie 1520 50 £2 450 £J ^
VT 600 C Shadow 140 129 lj_8 107 9jj_
XR 200 57 52 4 4 4.2

YAMAHA
Modelos 2000 1999 1998 1997 1996
DT 200 L? Li 11 4.0
Royal Star XVZ 1300 390 36 4  34 _32 29 0
Virago XV 250 ^5 7_9 76 69 63_
XT 225 64 59 5_0 46 4.1
YZF R1 1000 36 34^5 329 -

CARROS IMPORTADOS 0KM

ALFA ROMEO
Modelos Preços
156 2.0 TS USS 39.24
16630 24VV6 USS 67.85"
AUDI
Modelos  Precos
A316MEC 41.25
A3 18 MEC/TurtX) (2P) 45.2^48.27

. A41.8 87.17
A4 2.4 30V Avant 109.00
Allroad Quattro Tiplronic 188.55
A6 2.830V Avanl 149.50
A8 4.2 Tiplronic 22800
TT 1.8 Turbo 115 80
S6 man /Tiptronic 222.53227.19
BMW
Modelos Precos
325 i A Seda 116.90
3251 ACoup6 125.00
330 Ci Cabrjo (automitico) 176.00
330 iATop Seda 138 00
525 i A Seda 144.50
540 i A Pronction 285.00
7401A 237.00
X5 3.Pi 160.00
Z8 490.00'
CHRYSLER/DODGE
Modelos Precos
Neon LE 2.016V 4100"
Stratus LE 2.0 " 56.50
Stratus Conversivel LX 2.5 V6 65.00
Stratus LX 2.5 V6 77W
MM 1Q7.oS"
Caravan SE 2.4 74.10
Dakota 2.5 (gas.) 27.29*" Dakota Sport V6 3.9 (gas.) 40.80Dakota Sport 2.5 diesel " 46.90

, Dakota RTV8 5.2 (gas.) 49.90PT Cruiser 16V "TOT
FERRARI
Modelos Precos

. F 355 Berlinetta 3.5 V8 546.00
F36QF1 Modena3.6V8 682.50
F 355 Spider 3.5 V8 604.50
F550GT5.5V12 897.00
F 456 GT 5.5 V12 916.50"

CITROEN
Modelos  Precos
Berlinqo 1.8 28.80
Xantia GLX 2.016V 49.30
Xantia Break GLX 2.016V 52.50
Xantia Exclusive 2.0 16V 73 60
Evasion GLX 2.016V 62.00
XsaraGLX 1.8 16V 32.30
Xsara Break Exclusive 2 016V 45 00
XsaraVTS2.0 16V 47.00
Jimper Furgao 2.8 4x2 CC 42 00
LAND ROVER
Modelos  Precos
Defender High 2.5 4x4 die. 52.76
Defender Station Wagon 110 die. 64.04
Defender Station Wagon 90 die. 53.83
Defender Soft 2.5 4x4 die 56.67
Discovery 2.5TD54x4 die. 107 50
Range Rover 4.6 HSE 199 99
HONDA
Modelos Precos
Accord Sedan EX aulomatico 6900
Accord Sedan EXRL aulomalico 78 50
Civic LXB 35.27
Civic LX - MT 38 00
Civic EX • AT 48 74
CR-V EX mecanlco 67.00
CR-V EX aulorrUttico 6900
HYUNDAI
Modelos Precos
Accent GLS 1.516V 25.00Elantra GLS 41.35
Atos Prime GLS 1.0 21 50Coupe FX 2.0 MPI 16V 51.qq
Sonata GLS 2.5 MPI 24V 66.00
H1 Starex SVX 51.50*
Poter GL 2.6 4x2 Diesel 32 80*
JEEP
Modelos Precos
Wrangler 63.80
Cherokee Sport 4.0/ 2.5 Turbo  66.50tf0.00Grand Cherokee Laredo Turbo  113.00"Grand Cherokee Limited 4.7 117.00
MASERATI
Modelos precos
3200 GT 3.2 V8 331.50
Quattroporte Evoluzione ~~ 292.50

Jaguar
Modelos Precos
S-Type 30 V6 180.00
XJS Daimler 4 0 32V V8 280 00
XK8 corrvorsivel 4.0 32V V8 310.65"
LEXUS
Modelos Precos
ES 300 3024V V6 122.00
LS 400 4 032V V8 196 00
RX 300 3 0 24V V64x4 162.lT
MERCEDES-BENZ
Modelos Precos
Classe A160 Classic/Elegance 34.00/39.50
C180 Classic 1.8 4cc 11300
C20Q Komptessor 2 0 4cc 13000
C240 Avanlqarde / Elegance 147 Qa'144 50
C320 Avantqarde / Elegance 164.00162.80
E240 Elegance 164.00
E320 Sedan Elegance 185 30
S500 5.0 V8 34100
SLK 320 3.2 V6 188 50
Sprinter 312-D Chassi 4x2 42.00
Sprinter 312-D Van Luno Tuibo 16L 64.50
MITSUBISHI
Modelos  Precos
Eclipse GT 3.0 V6 24V 11600
Galant Sedan 2.Q16V 54.00
Galanl Sedan VR 2.5 24V 7600
L200 4X4 GUGLS 47.00/53 00
Paiero GLS 4x4 98 50
Paiero Sport 3.0 V6 4x2 76.00
Space Wagon (nova s6rie) 68.50

TROLLER
Modelos Precos
T4 RF Sport 2.0 (Lona) 32.95
T4RF Sport 2.0 (TetoR(qido) 35.94

NISSAN
Modelos Precos
Maxima 30-GV 3.0 V6 97.00
PrimeraGXE2.016V 64,00
Palhlinder SE Titanium V6 3.3 97 50
Pathfinder SEV6 4X4 150 00
Pick Up D22 Frontier 65.00

PEUGEOT
Modelos  Preços
106 Selection 3p/5p 15.6(yi660
106 Soleil 3p/5p 16.4017 20
106 Passion 3p/5p 17101810
106 Quicksilver 3p 18.20
206 Rallye 1.6 8V 27.90
206 Soleil 3p/5p 232024 20
206 Passion 1.6 8 27.90
306 Break Passion 1.816V 32.40
306 Break Soleil 1.816V 33.40
306 Hatch Passion 1.816V 30 90
306 Hatch Rallye 1.8 16V 30.50
306 Sedan Soleil 1.816V 28.30
406 Break Familiale 2.016V 54.00
406 Coupe A 2.0 16V 119.00
406 Sedan 3.0 24V V6 72.60
406 Sedan ST-M 16V 48.50
607 3.0 24V V6 136 50
Boxer Van 320-M 2.8 4x2(1 PL) 44.80
Boxer Van 320-M 2.8 4x2 (15L) 47.90
Patner Furgao 1.88V 20.60
RENAULT
Modelos  Precos
Clio RL 1.0 17 10
Clio RN 1.0 18 40
Clio RN 1.6 16V 23.50
Clio RT 1.6 16V 28.60
Clio RT 1.6 SI 16V 30.00
Clio Sedan RN 1.616V 24 00
Clio Sedan RT 1.616V 29.30
Meqane Hatch RT 1.616V 28.40
Megane Halch RXE 1.616V 33.50
Megane Sedan RT 1.616V 30.80
Megane Sedan RXE 2.0 (nova linha) 36.00
Meqane Scenic Egeus RXE 2.0 39.70
Megane Scenic RT 1.616V 3210
Meqane Scenic RXE 2.0 8V 37.20
Kangoo Express RL 1.0/1.6 179OT2.CO
KanqooRl 1.0/1.6 20 0CV2510
Ttalic Furgao 2.0 Chassi Curto 4x2 2870
SEAT
Modelos Precos
Cordoba 1.6 25.00
Cordoba Vario 1.6 27.50
Ibiza 1.0/1.6 21.00/24.00
Inca 1.6 18.50

SUZUKI
Modelos Precos
Grand Vitara 1.6 16V 38.50
Grand Vitara Sport 42.50
Jimny Wide 1.3 16V 31.80"
SUBARU
Modelos  Precos
Impreza GL/RX 4x4 48.00/48.60
Impreza Turbo 77.70
Legacy Sedan 16V 4x4 62.90
Legacy T Wagon Outback 75.00
Forester 4x4 16V/Turbo 64.00/75.00

TOYOTA
Modelos  Precos
Camry Sedan 92.00
Corolla Sedan XLI/XEI 31.00/34.75
Bandeirante Jipe/Picape 40.70/40.30
Hilux SR 5 4x4 Cabine Simples 46.10
Hilux 4x4 Cabine Dupla DLX 47.33
Hilux SW4 8V Turbo 88.68
Rav 4 manual/automdtico 68.80/71.99

VOLVO
Modelos  Precos
S-402.0 Manual 77.22
S-40 2.0 Automatic 78.00
S-40T4 Automatic 101.40
V-40 Manual 78.19
V-40 2.0 Turbo Automatic 91.65
S-60 2.0T 113.10
S-60 2.4T 132.60
S-60T5 152.10
V70 2.4 T Premiun 144.30
V70 Cross Country 156.19
C70 Cabrio 157.56
C70 Coup6 139.03
S-80 2.9 161.85
S-80T6 Executivo 224,25
KIA
Modelos  Precos
Besta Furgao/GS Grand Passagero 38.50/51.69
Bongo RD/RS 33.34/32.95
Carnival autom^tico 77,80
Sportage man./aut. 51.04/54.64
Sportage Turbo Diesel Intercooler/Grand 55.33/60.51
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I AW/fani AR COWD.Oil SGGUIK)TOTfAL Af±t I
j uOL SPECIAL aakm ©UNIDADES ENTRADA + 48X ¦
I (C<f)D.8010405) 

WWIIH H

I 
GONL^GER III VIDROS VERDES ©UNIDADES ^ 23l^FIXftS ¦

ffis 
GER III Plus 4p AR GRATIS © unidades en!M)A + 48X 2PP^FIXAS I

J 
IBi Pius 16v 4p (J)unidades ENTRADA + 48X 3^t3yFlXAS I

J iSSIjfwo 
GER 1114p ©unidades [fflRADA + w SSIS^nxaf I

GOL TURBO h DRC<E TOO'E'LET. . ©unidades ENIRADA + 48X 41 0~FIXAS ¦] I
(C6D.8010724) ¦

parati 16v4p AR GRATIS ©unidades ENIRADA + 48X 3€Ml~nXAS I
(COD 8010409) ¦

gupui 
ATOOELET. DALARME.R'

© UN'DADES enirada + 48X 39*!&,F1XAS I

GOLF feSfi? ©unidades ENTRADA + 48X ^fii^FIXAS I
|| (C6D 8010677) ELET., ALARME. I

j SAVDRO ©unidades ENTRADA + 48X 5l#%,flXAS I
(C6D 8010482) ¦

I0MB1 Sfi PORTA CORREDIQA © unidades enirada+ «x 292,fixas I
(COD 8010571) ¦

1 POL© CLASSIC hidrc™8e& ©unidades EM1RADA + 48X U^HXAS I
(COD 8009967) bt ¦

S QOAMfUWI ©unidades emtrada + fix 440,fixas I
(COD 8010712) ¦

\ 
,REVISAPOS 

E H|GlENIZADOS C^^S^ANm E QUALIPAPE I

[ SUPER OFERTASj LQLMI 

' 

I wl. 500, 1 346. l
I MMB'MGOL CLI 1.6 ar condcbnado franco 96 8009148 10,290 . 515 , 357. I

I 1 MONZAGL ar,*,nwa branco 94 8010318 10.990, 545, 445, 601CLI16 «ts, ecelerte £ata_ 96 8009235 11.290. 555, 390, U
1 -7—3—~r~ rr GOL SPECIAL unioo ciono vinho 99 8010626 11.290, 565, 390, ;<j H

I 1 ««L ***** ^95 8008397 13.590. 680, 552, ^ — * — — 
645| 

|

I iSBi MgSi galtei hm bm <mk 
60LM| I

I 1 :IESTA 4P vd. verdes vinho gq 8010533 11.990, 60°¦ 414, GOL CLI 1.6 ar, dr., \d. eletr. prata 97 8003177 13.290, 665, 458, ~f!; I
I COURIER CLX ar, dr., \d. etra/aeft. prata 98 8010419 13.990, 700, 482, GOL Ml 1.6 ar, dr. hft., vd. eletr. cinza 97 8010361 700, 

~482, I

1 iSCORT GLX16V ar, d:. vd, tr. eletr., teto verde 97 8010514 14.890, 745, 512, GOL Ml 1.6 4P dir., vd. verdes, u. dono preto 99 8010027 14.680, 734, 505, I
I ESCORT SW16V ar, dir., trio, teto verde 97 8010514 15.290, 765, 526, QUANTUM 2.0 ar, dr., tra/as azul 96 soioioe 14,990, 750 , 516, I
1 ESCORT SW 16V completo vinho 98 8010687 16.490, 824, 567, GOL Ml ar, dir. hidr., vd. eletr. prata 98 8010008 15.680 , 784 , 539, fl
I ESCORT SW 16V ar, dir., vd. usrdes 

prata 9818009846 16.890. 849, 57971 
gGOLF GL a oond., dr., \d. vetdes branco 98 8009862 15.860 , 793 , 545^ j I

I 1 ESCORT SW 16V ^ ^r-' vd. e trava elefr. vinho 00 8010119 22.480, 1.124, 769, GOLF GL ar, dir., trio branco 96 8010025 15.990, 800, 550, ,, I
I 

|j 
JNO MILLE EP 4P ar, vd. verdes cinza 99 8010531 11.490, 575, 397, GOLF GL  ar, dr., trio verde 97 8010127 16.590, 830, i| I

I i JNO EX 4P \d. e traa eldr. cinza 99 8010308 11.360, 568, 393, GOLF GL  ar, dr., trio prata 97 8009123 16,590, 830, 570, fl

I ^ALIO EDX ar, \ri. verdes, limp tras. azul 98 8010530 12.490, 625, 431, GOL Ml 1.6 4P er oond,, dr., vd. verdes vinho 99 8010672 16.890 , 845 , 580, I
1 TEMPRA16V completo + rodas azul 96 8010638 12.990, 650, 448, SANTANA 2.0 Ml a, dr., travas azul 97 8010439 16.930, 847 , 581, I

H 
|| 

PALI0ELX1.6 ar, dir., vd. e tra/a eftr. cinza 99 8010705 17.890, 895, 598, GOLF GLX ar, dir., trio preto 97 8010709 17.490, 875, 600, I
I 1 rEMPRA 16V ar, dir., trio _ azul 99 8010359 18.540, 927, 636, SANTANA 1.8 Ml a, dr., traas verde 98 8010698 18,490 , 925 , 834. 1' I

I PALIO WK STILE ar, dr., vd. e tra/a eft, cinza 98 8010156 20.470, 1.024, 701, PASSAT GL ar, dr., trio, air bag preto 96 8010708 18.790 , 940 , 644, I
H i ASTRA GLS ar, dr. lit., trio vinho 95 8010014 12.480, 624, 431, SANTANA EXCL. jj. dr., trio, bco. oquid azul 97 8010696 18.990 , 950, 650, I

1 ASTRA GLS oomplefesirp prata 00 8010706 27.000, 1.350, 922, POLO CLASSIC ar. dr.. trio branco 99 8010254 20,990, 1,050, 719, I
I I QUANTUM 1.8¦ ar, dr., Ml e trava eletr. azul 99 8010360 21.490, 1-075, 736, POLO CLASSIC ar, dir., trio verm. 99 8010307 20.990, 1.050, 719, I

I BSANTANA 2.0 Ml ar, dr., trio cinza" QQ 8009765 24.590,11-230, 841, Ipqlo CLASSIC~ ar, dr.. trio azul 99 8010339 20.990, 1.050 , 719, I

I E^^ISD^IIOOSEMINOVOS EM ESTOQUE. VEM QUE TEM NEGOCiO PA CI-tiNA. I

Promoqao uttlfda o/g dorrdngo (dla 20/5) ou enquanto durar o Gstoque. Veiculos promoqao ar cond. gratis apenas vqicuIos vondidos na tabela sugerlda VW, sendo Gol © Parati ar Instalado. ,Volculos apresontados com froto , TAC e plntura nao inclusos . Entrada 60% fx. 2,69%a.m.37,50%a.a. Crodifo sujoHo a aprovaqao. Sominovos com garantia valida para motor *q calxa 3 idosgs ou 3.000km o que veneer primelro.Fotos ilustratlvas. Parcelamento em 4X sem juros apenas para entrada de 20% veicubs de t
91 a 95 fx. 3,49%a.m. e 50,90%a.a.. Veiculos 96 a OO tx. 3,29%a.m. e 47,50% 0.0. Consorcio parcelas ref. a 75% do valor do bem. ''

CONCESSIONARIA ASSOC I ADA ^ ^ ¦

dfc 
© 

DI STAC 553-6655 I

^1 JuntosptKtcnwsjazer 
nuiisporvocc. A Estagao que faz o melhor pra voce. R. das Laranjeiras, 291 - Laranjeiras I

IPVA2001

PAGO

E SALDO

EM ATÉ

VOLKSWAGEN

:Hg|| • r*i #

reirao Neste sábado e domingo até às 18h

CARRO & MOTO
SÁBADO, 19 BE MAIO Dl- 2001JORNAL IM) BRASIL

AR COND. OU SEGURO TOTAL
SPEQAL UNIDADES

(CÓD.8010405)

UNIDADESVIDROS VERDES
(CÓD.8010658)

AR GRÁTIS ^ FIXAS
UNIDADES

(CÓD.8009848)

UNIDADESAR COND.,
DIR . HIDR

(CÓD8010391)

UNIDADES ^^»,nxAS

41€:Viuas

AR COND.,
DIR . HIDR

(COD.8010685)

AR COND., DIR .
HIDR, E TRIO EL ET.

UNIDADES

(CÓD.8010724)

0 unidades ENTRADA + 48X

UNIDADES PNíTPAnA 4- ARY

AR GRÁTIS
(CÓD 8010409)

AR COND., DIR . HIDR
TRIO ELET., ALARME.

(COD 8010064)

©unidades ENTRADA + 48X

O unidades ENTOA 4- 48X

DIR . HIDR, TRIO
ELET., ALARME.(CÓD 8010677)

PROT. CAÇAMBA,
JANELAS CORREDIÇAS

(CÓD 8010482)

©unidades ENTRADA + 48X

0 unidades ENTOA + 48X

©unidades entrada + 48X

PORTA CORREDIÇA
(CÓD 8010571)

CLASSIC AR COND., D)R.
HIDR., TRIO ELETR.

(CÓD 8009967)

AR COND., DJR.
HIDR., TRIO ELETR.

(CÓD 8010712)

REVISADOS E HIGIENIZADOS COM

SUPER OFERTAS branco

ar condicionado 8009148branco

GOL CLI 1.6
GOL SPECIAL

M0NZAGL
8010626

G0LFGL
ar, \d. verdes 8010725GOL SPECIAL d ranço

PASSAT VARIAN1 8010010 dr., \d. elétrico 8010218
8010060

finmsaa 8003177
C0URIER CLX 8010419 8010361cinza
ÍSCORT GLX16V 8010514 GOL Ml 1.6 4P dir., vd. verdes, u. dono 8010027
ESC0RTSW16V 8010514 8010106
ESC0RT SW16V 8010687 8010008
ESC0RT SW 16V branco
ESCORT SW 16V 8010119 branco 8010025
JN0MILLEEP4P cinza 8010531 8010127

8010308cinza 8009123
8010530 8010672

completo + todas 8010638 SANTANA 2.0 Ml 8010439
cinza 8010705 8010709

8010359 8010698
8010156cinza PASSAT GL 8010708
8010014 ar, dr„ trio, bco. couro 8010696SANTANA EXCL.

oomplefcsrno 8010706 branco 8010254POLO CLASSIC
QUANTUM 1.8 vermPOLO CLASSIC 8010307

cinza 80103398009765 POLO CLASSIC

E MAIS DE 100 SEMI NOVOS EM ESTOQUE. VEM QUE TEM NEGOCIO DA CHINA

Promoção válida crfó domingo (dia 2015) ou enquanto durar o estoque. Veículos promoção ar cond. grátis apenas veiculas vendidos na tabela sugerida VW, sendo Gol e Parati ar Instalado.Veículos apresentados com frete , TAC e pintura não Inclusos . Entrada 60% Ix. 2,69%a.m.37,50%a.a. Crédito sujeito a aprovação. Saminovos com garantia válida para motore caixa 3 meses ou 3. OOOkm o que vencer primeiro.Fotos ilustrativas. Parcelamento em 4X sem juros apenas para entrada de 20% veícubs de91 a 95 tx. 3,49%a.m. e 50,90%a.a.. Veículos 96 a 00 tx. 3,29%a.m. e 47,50% a.a. Consórcio parcelas ref. a 75% do valor do bem.
CONCESSIONÁRIA ASSOCIADA

ESTACAO

DISTAC
A Estação que faz o melhor pra você. R. das Laranjeiras, 291 - LaranjeirasJuntos podemos fazer mais por você.
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Construtores

investem em

Vila da Penha

Com renda familiar ('per capita'

média) superior à registrada no

Alto da Boa Vista, e localizado

próximo ao Centro e à Linha

Amarela, o bairro possui
lançamentos que vêm atraindo

pessoas de outras regiões, além

dos seus antigos moradores

com a Thiago Empreendimentos Imobiliários, depois de
concluído. O outro prédio está sendo construído pela
Potenza. Acima, Fabrício Gaspar, morador do bairro,
sonha com o futuro, 

"certamente em Vila da Penha."

A Atlântica se prepara para
lançar apartamentos de dois ou três
quartos, no segundo semestre, ainda
sem mês definido. Já a Brunet lan-
çará, no máximo em julho, unida-
des, também de dois ou três quar-
tos, por R$ 120 mil (preço médio).

A paulista Rossi põe à venda da-
qui a três meses a primeira fase de
um residencial com 90 unidades,
de dois ou três quartos, com preços
a partir de R$ 85 mil.

Empresas tradicionais no bair-
ro, Florin, Potenza e Thiago Em-
preendimentos Imobiliários, já
estão com canteiros de obras
abertos. Florin e Thiago cons-
troem em parceria um residencial
com apartamentos de dois ou três
quartos. 

"Há aproximadamente
12 anos, abri a construtora. Tinha
como concorrentes empresas da
região. O cenário hoje é diferen-
te: há construtoras de fora chegan-
do", diz Cardoso, da Florin.

O lançamento da Potenza, pro-
gramado para junho, é um residen-
ciai, também com unidades de dois
ou três quartos, que serão vendidas
a partir de R$ 120 mil.

"A classe média que compra
em Vila da Penha quer imóveis
com liquidez. São pessoas que
preferem um apartamento grande
à área de lazer", resume Vascon-
celos, da Patrimóvel.

L i

CLAUDIA FERNANDES

Com um investimento de R$
15 milhões, uma das maiores
construtoras do Rio pretende lan-
çar no segundo semestre deste ano
dois grandes empreendimentos
residenciais em Vila da Penha.
Outras duas empresas estão pres-
tes a entregar apartamentos de
classe média no bairro. Além dis-
so, corretores afirmam que outras
três construtoras de peso dispu-
tam um único terreno em uma das
principais ruas da região. Ao que
tudo indica, Vila da Penha caiu
nas graças do setor imobiliário.

Este namoro das construtoras
com o bairro, no entanto, não é re-
cente. Boa urbanização, proximi-
dade em relação ao Centro, baixos
índices de violência e boa infra-es-
trutura de serviços e lazer são ca-
racterísticas que há décadas acom-
panham a região. 0 que veio se so-
mar a tudo isso recentemente foi a
inauguração do Shopping Carioca,
em Vicente de Carvalho (a cinco
minutos do bairro) e a divulgação

do índice de Desenvolvimento Hu-
mano (1DH), que coloca Vila da
Penha à frente do Alto da Boa Vis-
ta, no quesito renda familiar (per
capita média)."Considero 

que hoje haja mais
perspectivas imobiliárias em Vila
da Penha do que em Jacarepa-
guá", opina Edgar Meira, diretor
da Construtora Brunet.

Rubem Vasconcelos, presiden-
te da Patrimóvel, é otimista em re-
lação ao bairro. "Daqui a três me-
ses começarei a comercializar
unidades de um residencial da
construtora Rossi. Apartamentos
de dois ou três quartos, que espe-
ro vender em 12 meses, o que é
um bom prazo", estima.

Para Oswaldo Araújo, diretor
comercial da Atlântica, o bairro
tem boa liquidez imobiliária."Não é à toa que a empresa vai in-
vestir R$ 15 milhões construindo
dois condomínios, um com 350 e
o outro com 250 apartamentos",
informa Araújo.

Migração - Até gente da Bar-
ra está indo morar no bairro. Pelo

Preços não

tão em conta

menos é o que afirma Antônio Ma-
nuel Cardoso, diretor da Florin
Empreendimentos Imobiliários.
"No nosso último lançamento, três
dos 40 apartamentos foram vendi-
dos para famílias que vieram da
Barra", garante Cardoso.

Outro que constata a migração
para o bairro é Geraldo Coimbra,
diretor da Parthenon. Recentemen-
te, ele fez uma pesquisa sobre a re-
gião, a fim de identificar algumas
características, como perfil do mo-
rador, renda per capita familiar e
infra-estrutura do bairro. "Desço-
brimos que Vila da Penha tem atraí-
do muitas pessoas da Ilha do Go-
vernador", diz o construtor.

Gente da Ilha com dinheiro,
que certamente contribuiu - e con-
tinua contribuindo - para elevar o
índice que mede a renda familiar
do bairro. Em março, quando foi
divulgado o resultado do 1DH, ela-
borado pela ONU em parceria
com o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) e a prefei-
tura do Rio, muitas pessoas se sur-
preenderam ao ver Vila da Penha,

com RS 478 de renda familiar (per
capita média), na frente do Alto da
Boa Vista, com R$ 469.

Contudo, é lógico que a maioria
dos moradores vem da própria re-
gião. Não é difícil encontrar avô, pai
e filho que não trocam Vila da Penha
por qualquer outro bairro do Rio.

Enraizados - Família bairrista
é a Gaspar, há décadas residindo na
região. "Barra 

para mim, só nos
fins de semana, e em apartamento
que já comprei", diz o universitário
Fabrício Gaspar, estudante de direi-
to e filho de promotor.

Atualmente, ele vive com os
pais e irmãos em uma casa numa
rua valorizada do bairro, mas sonha
com o futuro: "Nem mesmo depois
de casado, sairei de Vila da Penha."

Gaspar aponta a vizinhança co-
mo um dos fatores que o prendem
ao bairro. Ele conhece todos os
vizinhos, inclusive os comer-
ciantes. 'Também valorizo a locali-
zação da minha casa. Estou a cinco
minutos do metrô, próximo à Linha
Amarelha, ao Centro da cidade e à
Baixada Fluminense", acrescenta.

das Américas, 16.300
Segurança e lazer
Sala de jogos
Sala de ginástica
Sauna
Piscina. __ _
Playgroud JJ OV d
Quadra poliesportiva V\ni*T*Q
Salão de festas JL/d-X X d

I Sinal R$ 24.190,00 - 30 dias R$ 24.190,00*
Prestações R$ 1.608,00

Renda familiar R$ 6.430,00
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JLs João Fortes
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http://www.joaofortes.com.br
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I COPACABANA Aplo. 3 255-9302
I COPACABANA Aplo 3 522-4896

850 000
900 000

LAGOA
LAGOA

ANDARAl Apto • 9342-1660 120 000
ANiL Casa - 240-7894 150000
ARPOADOR Apto - 9159-2969 470000
ARPOADOR Aplo. 4+ • 547-6413 435.000
ARPOADOR Apto 4+ • 239-B239 680 000
BARRADATIJUCA Aplo - 437-5563 160 000
BARRA OA TIJUCA Aplo - 295-5560 210000
BARRADATIJUCA Aplo - 

~ 265-5681 270 000
BARRA DA TIJUCA Apto ¦ 9328-9792 4.900
BARRADATIJUCA Aplo. 2 498-7849 80000
BARRA DA TIJUCA Aplo - 431-0640 1300000
BARRADATIJUCA Apto - 3322-6904~ 240 000
BARRADATIJUCA Aplo 3 495-1579 300 000
BARRADATIJUCA Apto - 533-1718 310 000
BARRADATIJUCA Apto • 431-06<l Q~ 420 000
BARRADATIJUCA Aplo - 495-1579 475000
BARRADATIJUCA Apto. - 543-6718 70 000
BARRADATIJUCA Aplo 3 512-7143 780.000
BARRADATIJUCA Aplo 4+ ¦ 287-4499 420000
BARRADATIJUCA Aplo. 4* - 495-1579 520000
BARRADATIJUCA Aplo. 4+ 495-1579 530000
BARRADATIJUCA Casa - 549-4866 300 000
BARRA DA TIJUCA Casa 4+ - 522-1941 1250000
BARRADATIJUCA Casa 4+ • 542-8399 2000 200
BARRADATIJUCA Cobt. - 431-0640 600 000
BARRA DA TIJUCA Terr.  552-1939 160 000_
BONSUCESSO Apto. - 9245-7634 55 000

COPACABANA Apto 4+ 9747-4805 1500000 I LAGOA
COPACABANA Aplo. 4t
COPACABANA Aplo 4+

287-0557
236-0695"

315000
450.000

LAGOA
LAGOA

COPACABANA
| COPACABANA

COPACABANA

Apto. 4+ 556-0291 550 000 I LAGOA
Aplo. 4+ 255-9302 600000 I LAGOA
Aplo 4+ 513-4048 630 000 I LAGOA

COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA

Apto. 4+ 547-6373 850 000 I LAGOA
Cobt""CÕbT 255-2491 340000 I LAGOA

9701-1133 345.000 I LAGOA
Cobt. 570-6595 820 000 | LAGOA

| COPACABANA
1 COPACABANA

Conj. 244-7235 55000 I LAGOA
Conj 548-7702 55.000 I LARANJEIRAS

I COPACABANA
1 COPACABANA

Conj 558-5416 55 000 I LARANJEIRAS
Conj 523-2422 60.000 I LARANJEIRAS

COSME VELHO
I COSME VELHO

Apto. 2
Casa 44

265-4396 125.000 I LARANJEIRAS
1 LARANJEIRAS246-3521

COSME VELHO Cobl 557-5728
ENCANTADO Gasa 2 262-0538

700 000
245.000
43.000

LARANJEIRAS
LARANJEIRAS

| ENGENHO DE DENTRO Casa 2
ENGENHO NOVO Aplo. 1

228-6636 69 000 I LARANJEIRAS
281-8545

FLAMENGO Apto. 1 551-4310
FLAMENGO Aplo. 1

I FLAMENGO Apto 1
FLAMENGO Apto. 2

44 000
62 000
90.000
90.000

553-4818 120 000

553-4818
553-4818

FLAMENGO Aplo 2 287-4499 130 000
I FLAMENGO Apto. 2 9805-4696 155.000

FLAMENGO Apto. 2 225-2862

BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO
BOTAFOGO

COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA

COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA

Aplo. 1 - 558-4060 100 000_ I FLAMENGO*553-4818 120.000 I FLAMENGO
Aplo. 2 9779-4360

Aplo. 1 Aplo. 3 553-4818 100 000
Aplo 1 527-7178 149000 I FLAMENGO Aplo. 3 553-4818 165.000
Apto. 1 542-8399 70.000 I FLAMENGO Aplo 3 265-4462 170 000

COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA

Apto 2 553-4818 100.000 I FLAMENGO Aplo. 3 265-4462 190 000
Aplo 2 537-0912 110 000 | FLAMENGO Apto 3 3008 551-6491 270 000
Aplo. 2 286-3307 130.000 I FLAMENGO Aplo. 3
Apto. 2 553-4818 145 000 | FLAMENGO Aplo 4+

553-4818 340.000
9961-1656 350.000

Aplo 2 553-4818 168 000 I FLAMENGO Aplo. 4+ 556-0291 380 000
Aplo 2 259-8136 170.000 I FLAMENGO Apto. 4+ PV-400 551-8491 435.000

COPACABANA
COPACABANA

Apto 2 553-4818 190 000 I FLAMENGO Apto. 4+ 553-4818 700.000
Aplo. 2 267-9535 210.000 I FLAMENGO Casa 4+ 287-4499 850.000
Apto 2 9961-1656 210 000 I FLAMENGO Cobt. 553-4818 96.000
Aplo. 2 548-7702 85.000 I FLAMENGO Conj. 553-4818 59000
Apto. 2 537-0912 90.000 I FLAMENGO Conj. 257-0911 60.000
Apto. 3 553-4818 175 000 I FREGUESIA Apto. 2 447-4488 59.000
Aplo. 3 294-9899 210 000 | FREGUESIA Apto. 2
Apto. 3 553-4818 257.000 I FREGUESIA Casa 3

533-0507 63.000
447-4488 110.000

Apto. 3 553-4818 294,000 I FREGUESIA Cobt. 447-4488 220.000
Apto. 3 548-5512 315.000
Apto. 3 294-9899 350.000

FREGUESIA
GLÓRIA

Terr. 3872-0280 68.000
Apto. 1 281-6043 60.000

Casa 2 537-0912 70 000 I GRAJAU Aplo. 1 568-6770 77.000
Casa 4+ 551-8-191 800 000 I GRAJAU Aplo. 2 572-6011 57.000 I LEBLON

BOTAFOGO Cobt 543-4428 280.000
BOTAFOGO Cobt 236-4658 430 000
BOTAFOGO CobL 548-5512 440 000
BOTAFOGO Conj 553-4818 40000
BOTAFOGO Con| - - 553-1006 50 000
BOTAFOGO Conj. - - 553-4818 70.000
CAMPO GRANDE Terr. - - 490-6954 165.000
CATETE Aplo 1 - 553-4818 150 000
CAT ETE Apto 1 - 568-6770 70.000
CATETE Aplo. 1 ¦ 3325-3929 95.000
CATETE Apto. 2 - 553-4818 135.000
CATETE Casa 3 - 225-4250 160000
CATETE Cobt. - - 553-4818 70000
CENTRO Apto. 2 - 255-8467 

~ 80.000
CENTRO Conj. - 224-5993 40 000
COPACABANA Aplo. 1 3820-2312 100.000
COPACABANA Apto. 1 - 9661-0271 105.000
COPACABANA Aplo 1 - 539-8844 107.500
COPACABANA Aplo 1 ¦ 548-7702 125.000
COPACABANA Apia 1 - 548-7702 "65.000
COPACABANA Apia 1 - 548^7702 65.000
COPACABANA Apia 1 - 294-9899 7"5~000
COPACABANA Aplo 1 - 521-5339 79.000
COPACABANA Apto. 1 - 292-8838 85 000
COPACABANA Apto. 1 - 511-4091 86.000
COPACABANA Apia j 541-5016 88.000
COPACABANA Aplo. 2 - 265-4396 "0 000
COPACABANA Aplo. 2 - 247-4984 125.000
COPACABANA Apto. 2 - 275-1418 125.000""
COPACABANA Apia 2 - 543-5345 145.000
COPACABANA Aplo. 2 - 549-8782 148.000
COPACABANA Aplo. 2 - 9712-1951 160.000
COPACABANA Aplo. 2 - 549-8782 165J00
COPACABANA Apto. 2 - 548-5512 170.000
COPACABANA Aplo. 2 - 573-4271 170.000
COPACABANA Apto. 2 - 295-5560 175.000
COPACABANA Apia 2 - 9961-1656 180.000
COPACABANA Aplo. 2 - 437-1578 180.000"
COPACABANA Apia 2 • 295-5560 210.000
COPACABANA Aplo. 2 - 255-9302 280.000^
COPACABANA Aplo. 2 - 523-2422 305.000"
COPACABANA Apto. 3 - 523-2029 145.000
COPACABANA Apto. 3 - 255-6824 155.000
COPACABANA Apto. 3 - 236-0065 158.000
COPACABANA Aplo. 3 - 523-2422 160.000
COPACABANA Aplo. 3 - 542-8862 165.000"

GRAJAU Apto. 2 258-6610 75.000 I LEBLON
GRAJAU Apto. 3 571-0195 120.000 I LEBLON
GRAJAU Aplo. 3 570-3448 158.000 I LEBLON
GRAJAU Aplo. 4+ 570-3448 145.000 I LEBLON
GRAJAU Apto. 4+ 570-3448 160.000 I LEBLON
GRAJAU Aplo. 4+ 3879-1134 170.000 I LEBLON
GRAJAU Casa 4+ 570-3448 320.000 I LEBLON
GAVEA Aplo. 3 267-6879 245.000 I LEBLON
GAVEA Aplo. 3 294-0813 250.000 I LEBLON
GAVEA Apto. 3 548-5512
GAVEA Apto. 3 9134-5806

350.000
360.000

LEBLON

GAVEA Aplo. 3
I LEBLON

244-9695 400.000 I LEBLON
GAVEA Casa 4+ 512-3322 398.500 I LEBLON
GAVEA Casa 4+ 265-4396 650.000 I LEBLON
GAVEA
HIGIENÔPOLIS

Cobt. 548-5512 390.000 I LEBLON
Apto. 3 228-6636 69.000 I LEBLON

HORTO Casa 4+ 236-0695 580.000 I LEBLON
HUMAITA Aplo. 2 267-6760 155.000 I LEBLON
HUMAITA Aplo. 2 522-1941 165.000 I LEBLON
HUMAITA Aplo. 2 553-4818 180.000 I LEBLON
HUMAITA Aplo. 3 535-0187 300.000 I LEBLON
IPANEMA Aplo. 1 239-6525
IPANEMA Apto. 1 553-4818

135.000
138.000

LEBLON

IPANEMA Apto. 2
[ LEME

9998-9463 175.000 I LEME
IPANEMA Apto. 2 513-9063 200.000 I LEME
IPANEMA Aplo. 2 548-2070 225.000 I LEME
IPANEMA Aplo. 2 287-6821 230.000 I LEME
IPANEMA Apto. 2 523-6515 400 000 I LINS
IPANEMA Apto 2 9328-9792 6.900 I MADUREIRA
IPANEMA Aplo. 3
IPANEMA Apto. 3

495-1579
547-6373

1360,000
190.000

| MARACANÃ
MÉIER

IPANEMA Aplo. 3 439-8572 280.000 I MEIER
IPANEMA Aplo. 3 548-5512 295.000 I MEIER
IPANEMA Aplo. 3 9777-7924 305.000 I MEIER
IPANEMA Aplo. 3 548-1491 310.000 I MEIER
IPANEMA Aplo. 3 512-9997 325.000 I PECHINCHA
IPANEMA
IPANEMA

Apto. 3 249-6255 330.000 I PIEDADE
Aplo. 3 M2 512-6220 335.000 I RECREIO

IPANEMA Aplo. 3 522-1941 335.000 I RECREIO
IPANEMA Apto. 3 522-1941 335.000 I RECREIO
IPANEMA Apto. 3 522-1941 335.000 I RECREIO
IPANEMA Apto. 3
IPANEMA
IPANEMA

Apto. 3
548-2897
551-6421

"340.000 I RECREIO
380.000 I RECREIO

Aplo. 3 247-4777 380.000" I RECREIO
IPANEMA Apto. 3 295-5560 430.000 I RECREIO
IPANEMA Apto. 3 513-3381

Apto. 3 495-1579 168.000 I IPANEMA Apto. 3 523-6515
520.000
550.000

RECREIO
RECREIO

Apto. 3 549-4866 170.000 I IPANEMA Aplo. 4+ 9747-4805
Apto. 3 292-8838 170.000 I IPANEMA Apto. 4+ 9196-8923
Apto. 3 287-0557 180.000 I IPANEMA Cobt. 540-9816

1200.000
680.000

1200.000

RECREIO
RECREIO
RECREIO

Aplo. 3 548-7702 195.000 I IPANEMA Cobt. 495-1579 2000.000 I RECREIO
COPACABANA Aplo. 3 275-1418 195.000

Apto, 3 558-5416 200.000
Apto. 3 542-8399 200.000

IPANEMA
ITANHANGA

IJACAREPAGUA

Cobt. 287-0191 800.000 I RECREIO
Casa 3 294-9899 250.000
Apto. 2 9167-1183

Aplo. 3 554-6464 210.000
Aplo. 3
Aplo. 3

I JACAREPAGUA Aplo. 2 - 233-4626
J JACAREPAGUA Terr. 447-4524

549-4866 220.000 I JACAREPAGUA Terr. -

60.000
84.000

259-2219 210.000 20.000
533-3718 330.000

Apto. 3 595-5200 220.000 I JARDIM BOTÂNICO Aplo. 2 512-3322
Apto. 3 252-0006 220.000 I JARDIM BOTÂNICO Apto. 2 540-8069

175.000
245.000

Apto. 3 548-1491 230.000 I JARDIM BOTÂNICO Apto. 2 294-9899 260.000
Aplo. 3 295-5560 255.000 I JARDIM BOTÂNICO Aplo. 3 9786-4414 150.000
Aplo. 3 548-2897 255.000 I JARDIM BOTÂNICO Aplo. 3 9976-1682 160.000
Apto. 3 549-4866 260.000 I JARDIM BOTÂNICO Aplo. 3
Apto. 3 287-0557 260.000 I JARDIM BOTÂNICO Aplo. 3

529-8176 230.000
294-9899 260.000

Apto 2 523-1555 260000
Aplo. 2 548-5512 270.000

SÃO CONRADO
SÃO CONRADO

Cobl.
Terr

294-9899
551-6421

730 000
200.00Õ"

Apto. 2 294-9899 285000
Apto. 9328-9792
Aplo 3 512-9997

6.900
295.000

Apto. 4t 9747-4805 1300000
Apto 4+
Aplo 4+

9747-4805 1400.000
294-9899 330 000

Apto 4+ 553-4818 410.000
Apto. 4+ 548-5512 410000
Aplo. 4* 9747-4805 800.000
Cobt. 265-4396 420.000
Terr. 9255-8406 150.000
Aplo 1 527-7178 70 000
Apto. 2 553-4818 130.000
Apto 553-4818 145.000
Apto. 553-4818 155 000
Aplo. 2 553-4818 215.000
Apto 2 287-1749 250.000
Apto. 2 9328-9792 4.900
Aplo. 2 548-8842 95.000

LARANJEIRAS Aplo 225-4250 160000
LARANJEIRAS Aplo - 553-4818 175.000
LARANJEIRAS Aplo - 225-2862 215.000
LARANJEIRAS Apia • 551-6421 230.000
LARANJEIRAS Apto. • 553-4818 235.000
LARANJEIRAS Aplo - 558-4060 250.000
LARANJEIRAS Aplo • 236-0695 255.000
LARANJEIRAS Apto ¦ 9706-3475 325.000
LARANJEIRAS Casa  554-5533 205.000
LARANJEIRAS Casa 553-4818 450000
LARANJEIRAS Casa 4+ 255-9876 280.000"
LARANJEIRAS Cobt 554-5533 310.000"
LARANJEIRAS Cobt ~ 558-4060 310 000
LARANJEIRAS CobL 267-6879 325000
LEBLON Apto - 511-5423 115 000
LEBLON Apto. - 294-9899 95.000
LEBLON Apto. 511-5423 150.000
LEBLON Apto. j 9971-5579 185000
LEBLON Aplo - 548-5512 280.000
LEBLON Aplo. - 511-5423 2B5.000
LEBLON Apto. - 240-7894 330.000"
LEBLON Apto. - 553-4818 370.000
LEBLON Aplo. - 3477-0867 300.000
LEBLON Apto. - 512-3322 300 000
LEBLON Apto. 287-6821 300000
LEBLON Apto. - 511-5423 315.000
LEBLON Apto. - 294-9899 350.000
LEBLON Aplo. - 249-6255 350.000
LEBLON Apto. - 548-5512 380.000
LEBLON Apto. - 512-3322 398.000

Apto. 3
Apto. 548-1491 430.000
Apto. 3
Aplo. 3
Aplo. 3

294-9899 430.000"9628-4650 445.000
287-4499 530.000

Aplo. 3 512-3322 585.000
Apto. 3 495-1579 700.000
Apto 3 570-6595 750.000
Apto. 4+
Apto. 4+

547-6373 1000.000
9747-4805 1000.000

TANQUE Apto. - 0800-320700 65.000
TAQUARA Apto. - 490-6954 25.000
TIJUCA Aplo. • 285-3952 38.000
TIJUCA Apto. - 571-7080 72 000
TIJUCA Aplo. • 571-7080 75.000
TIJUCA Apto. - 571-7080 82 000-
TIJUCA Apto. - 568-6770 100000
TIJUCA Apia 422-0033 110.000
TIJUCA Aplo. - 571-7080 145000
TIJUCA Apia - 587-2768 57 000
TIJUCA Apia - 568-6770 60.000
TIJUCA Aplo. 571-7080 65.000
TIJUCA Aplo. - 295-5560 75.000
TIJUCA Apto - 258-6610  76.599
TIJUCA Aplo. - 240-7894 85.000
TIJUCA Apto - 571-7080 93.000
TIJUCA Aplo - 568-6770 93.000
TIJUCA Apia -_ 295-5560 100000
TIJUCA Aplo. - 568-6770 105 000_____ Apto. 294-9899 105 000
TIJUCA Aplo. 3_ 281-6043 105000
TIJUCA Aplo.  258-6610 109 099
TIJUCA Aplo. - 431-06-10 120.000
TIJUCA Apto.  570-1132 140 000
TIJUCA" Aplo - 298-3677 140000
TIJUCA Aplo. - 208-5188 145000
TIJUCA Apto - 571-7080 150.000
TIJUCA Aplo. _3  570-3448 155 000
TIJUCA Apto. - 568-6770 160.000
TIJUCA Aplo. 570-9444 185 000
TIJUCA Apto. - 570-9-144 190 000
TIJUCA Aplo. - 570-9444 200.000
TIJUCA Aplo. 208-5188 220 000
TIJUCA Aplo. - 570-9444 220.000
TIJUCA Apto. - 568-6770 65000
TIJUCA Aplo 4+ - 568-6770 130.000
TIJUCA Aplo. 4+ - 568-6770 300000
TIJUCA Casa 4t - 570-9444 160.000
TIJUCA Casa 44- ~ 568-6770 170 000
TIJUCA Casa 4+ 570-9444 170.000
TIJUCA Casa 4+ - 208-5188 170 000
TIJUCA Casa 4+ 548-1491 190.000
TIJUCA Cobl. - 523-2029 186 000
TIJUCA Cobt - 568-6770 300 000
URCA Apto - 295-2142 220000
URCA Casa 4+ - 548-5512 800 000
LJRC Cobl • 9747-4805 1300 000
USINA Apto. - 9314-1386 160.000
VARGEM PEOUENA Terr - 490-6952 100 000
VILA ISABEL Aplo " - 3879-1134 100 000
VILA ISABEL Apto. - 258-6610 48.000
VILA ISABEL Aplo ~ 548-9390 50 0000
VILA ISABEL 

~ Aplo - 568-6770 80.000
VILA ISABEL Apia - 3879-1134 90.000
VILA ISABEL Apto. 4+ 568-6770 50.000
VILA ISABEL Cobl. ¦ 568-6770 160.000

Niterói
Aplo. 4-f 513-3381 1200.000
Apto. 4+ 9747-4805 1300.000
Aplo. 4+ 548-5512 550.000
Apto. 4+ 294-9899 650.000
Aplo. 4+ 552-1939 685.000
Apto. 4-f 547-6373 800.000
Apto. 4+ 9747-4805 840.000
Aplo. 4+ 294-9899 950.000
Cobl. 512-9777 1300 000
Cobl. 540-8069
Cobt. 294-9899

1300.000
360.000

Cobl. 267-9464 365.000
Conj. 294-9899 120.000
Apto. 275-2167
Aplo. 2 9648-4216

190.000
90.000

Aplo. 3 542-8862 170.000
Apto. 3 542-8862 500.000
Aplo. 4+ 548-2897 1400.000
Casa 3
Aplo. 3

548-2070 190.000
260-6689 63.000

Apto. 1 568-6770 59.000
Apto. 233-4626 50.000
Apto. 2 526-0848 58.000
Apto. 2 3325-3929 65.000
Apto. 2 228-6636
Apto. 2 228-6636
Apto. 490-6952

69.000
90.000
15.000

CHARITAS Casa - 714-7106 225000
CHARITAS Casa 4+ ¦ 9297-6474 500.000
FONSECA Apto. - 714-7106 35 000
ICARAI Aplo. 2 714-7106 137.000
ICARAI Aplo. 3 714-7106 135.000
ICARAI Aplo. - 714-7106 195000
ICARAI Apio. 4+ - 714-7106 160.000
ICARAI Aplo 4+ - 714-7106 450.000 -
JARDIM ICARAI Cobl 1 714-7106 230.000"
NiTEROi Casa - 228-1271 150 000
NITEROI Casa 4+ • 228-1271 270000
NITEROI Casa 4+ ¦ 228-1271 350.000

MARAMBAIA Terr. 3022-2432 6.500
SANTA ISABEL Sitro ¦ 3022-2432 6.000

ARRAIAL DO CABO Apto 2 526-0848 23.000
BARRA DE MARICA Aplo. ¦ 9602-7423 27.900
BARRA DE MARICA Casa - 3022-2432 35.000
CABO FRIO Terr. ¦ 238-7016 20.000

AGUAS S Casa 4+ - 225-4250 290.000

Casa 4+ 596-8467 70.000
Apto. 2 553-4818 145.000 Região Serrana

Apto. 2 437-5563 160.000 ARARAS Terr. 221-9002
Apto. 2 437-1578
Apto.
Aplo. 2

160.000
168.000

259-8136 180.000

CACHOEIRA DE MACACUSÍtio 240-7890
120.000~TÓÕ.000

490-6878 ITAIPAVA
MIGUEL PEREIRA

2
Casa 3
Aplo. 24-2258384 37.000

542-8862
Apto. 2 568-6770 250.000
Apto. 2 487-8306 70.000

NOVA FRIBURGO Apto
PETRÓPOLIS

552-4992
200.000

30.000
Casa 4+ 21-2941707 190.000

Aplo. 3 437-5563 168.000
Aplo. 3 259-8136 220.000
Aplo. 3 437-1578 220.000

TERESÓPOLIS Casa 3~
TERESÓPOLIS
TERESÓPOLIS

225-2862 53.000
Casa 3 21-7422052 59.500
Casa 4+ 9196-8923 120.000

Apto. 3 249-1095 320.000 I TERESÓPOLIS Casa jj+ - 552-1939 260.000
Aplo. 4+ 487-8421 390.000 I TERESÓPOLÍS Terr. 21-6410279 17.000
Cobl. 437-5563 200.000
Cobt. 490-6954 210.000 Outros Municípios
Cobl. 490-6878 220.000 I pjRAI Sitio 249-1095 85.000

Apto. 3 495-1579 265.000 I JARDIM BOTÂNICO Apto. 3 556-0291 330.000
Apto. 3 522-4896 280.000 I JARDIM BOTÂNICO Apto. 3 495-1579
Aplo. 3 249-6255 300,000 I JARDIM BOTÂNICO Apto. 4+ 548-5512

380.000
630.000

Apto. 3 548-5512
Apto. 3 255-9302

300.000
320.000

JARDIM BOTÂNICO Apto. 4+ 9747-4805
JARDIM BOTÂNICO Apto. 4+ 9747-4805

650.000
980.000

Apto. 3 549-4866
Apto. 3 512-3322

320.000
335.000

JARDIM BOTÂNICO Casa 3 267-6879

Aplo. 3
I JARDIM BOTÂNICO Casa 4+

255-9302 385.000 I JARDIM GUANABARA Apto. 2
512-3322

340.000
750.000

462-1259 330.000
Aplo. 3 522-4896 420.000 I LAGOA Aplo. 2 570-6595 225.000
Apto. 3 255-9302 435.000 I LAGOA Apta 2 553-4818 250.000

RECREIO Cobt. 490-6952 230.000
RECREIO Cobt. 437-1578 240.000"
RECREIO ~ Cobl. 490-6878 300.000
RECREIO Cobt. 437-5563 330.000
RECREIO Cobl. 9124-8062 398.000*
RECREIO T5rr 490-6952 48.000
RECREIO 437-5563 500.000
RECREIO 239-8239 55.000
RIACHUELO Apto. 228-1271 60.000
RIACHUELO Apto 228-1271 85.000
RIACHUELO Casa 214-3788 59.000
RIO COMPRIDO Aplo. 255-9876 44.000
RIO COMPRIDO Casa 4+ 533-1718 150.000
SANTA TEREZA Aplo. 9241-3503 190.000
SANTA TEREZA Apto. 553-4818 90.000
SANTA TEREZA Aplo. 553-4818 92.000
SANTA TEREZA Aplo. 4+ 259-8136 230.000
SANTA TEREZA Casa 9998-9463 120.000
SANTA TEREZA Casa 4+ 9241-3503 250.000
SANTA TEREZA Casa 4+ 9241-3503 400.000
SAOCONRADO Apto. 4+ - 3322-6904 450.000
SAO CONRADO Casa 4+ - 437-1578 2000.000

Outros Estados
CAXAMBU (MG) Aplo. 2 239-2111 72.000

Comercial
BARRA DA TIJUCA Sala 494-4575 65.000
BARRA DA TIJUCA Sala
BENFICA

494-7131 69.000
Sala 3890-0416 25.000

| CENTRO
CENTRO
CENTRO

Loja 533-3718 456.000
Loja 521-8856 600.000

Pr. Com. 522-9276 900.000
CENTRO Sala 225-2862 1800.000
CENTRO Sala 568-6770 26.000
CENTRO Sala 9632-3881 80.000
COPACABANA Garag. 9712-1951 15.000
COPACABANA Loja
COPACABANA Sala

521-8856 35.000
35.000523-1555

COPACABANA Sala 233-4626 35.000
COPACABANA
IPIRANGA

Sala 548-7702 55.000
Pr. Com. -

TIJUCA Sala
548-2070 200.000
208-5188 55.000

I..

sa E



~1

Copacabana
LMM

————— DOTAFOGO • Junto proia. Shop- BOTAFOGO ¦ Predio alio luio SANTA TERESA • AREA NO- I FLAMENGO - Rul Bar- pjng |ren!o. «ala |2ambt«nles) |2quadras Melri) rua nobre total
BRE (nbt Lgodo Frar^a Sala. 3 bota, vazlo, (rente, . Vj. I quarto aimirios, dcperrtraas Inlraaslrulura varanda salio
otimos quartos, banhwo cozinha -|«andar, 75m', sala, JHk ^Aae^lUCADIIA^V iB^V 'eversivel. vaoa RS100 000 Te- 3qlo»(iuila)3banha copa/col
todo relotmado, ek>lricit»dr4ulica ...... ^suites. lavabo, CKCwINrUnlllH mos outios Avatiamos Tol 558- montada depa. Saars esct
novo! RS90 000 E>clulivida- coo..CQZ|nh. deoen- ^CONSELHO REGIONAL DE COMETOMS OE IM6VEll\ I | 4060 /55B-1639 C-12 256 R$31SOOO. Poftal Tel 548-5512

wmmusmMaaa, T"5"' I Xi./ comp'.^v 1H$ zncs vRWkomi ) iM  h*w'c'mi""ro
vafl*i.#Ae.rL,il:ai.*P.e; VnT V ADMINISTRACAO-ANTONIO ROCHA X I I MTAFnfiO.MetraoriSdaluxuo. BOTAFOGO ¦ Pr6dio luxo centro

4 ou malt Quartos *$mX3S? (Oaatlo - 2000/2003) ^ so. varandJo. alio. 2p/andar, sala terreno ma tranquila prMro Mj-m«'»wu,nu,ll Tel.9979-3989 ^d'jL^ A grande, quarto, armarios cozinha tr^comercio vista panof4nwca sa-
SANTA TERESA -Oportunidade.  lirri I planejada, dependendas reversi- Wo 3qtos(suite) 2banhs cozpla--•'./uW ..-.: ' ItHitb* FLAMENGO • SENAD0R VER- Jet 75m< garagem RS149.000 ne| deps 2gars ,««"¦ AP«n»

nmAnV torn Xnwm efc^oSo QUE(R0. Sala 2amblen|as. [/ Tel 527-71 78/9996-3581 RS240 000 fetal Tel546-5512
CIDADE Zquartoic/armtaos tanhaoc^. " I CMW51  MB57qi502.

2590,36 m"m novos delegados em sub-regioes botafogo /praia ™° ^I sitas exclusivamente S6im6veis  .««.« . ... . • ¦ ill •IndevastAvel. 75ma, n—i,„\
SSSS 

cobertura I '* xnmM mc-2302  Desde 0 dia 02 do corrente, o subdelegado MUNIR ASSIS assumiu a Utularidade 11 gar./aiu8uel, tela.' ZZ TZ^ZZZZ flamengo - Sala, do carao de delegado da Sub-Regiao de Valenga, em substitui;ao a MARIA REGI-1 quarto ampio da, irea. depeod*nda«, apfie-
MWhM sskssbx aswrasss &o»E de abaojo, «.»?»>° &«® <"•»». mm as- ar vsa.?:: «&sr ass
LSmUiijlaiailU '^'r '"'tTllT. R$2 967 oo + presta- SIS foi nomeado pela Portaria n5 07/2001, assinada pelo presidente do CRECI -1* II 4rea/sorvl5o, coz./«m- cxwmps)

B.{&;¦¦ 
¦ M 2w ca'endo" 9»o/g fade," ?6e» R$567,oo s/juros, Regiao/RJ, ANTONIO ROCHA. Em Niter6i, no ultimo dia 15 de maio, assumiu o pla, vazlo. iUrgentel

¦ |B SSSWater t?i* 9328-9792° 
l^o de Delegado Substitute o Corre^l^^^M^|ERR^RA. KM

BSHSi —7ZT Na ocasiao da posse, com as presents dos Diretores EDECIO NOGUEIRA COR-1 creci.3407 Tenho/ou-
CASA8 tamento Ta*® 

'zSfoT DEIRO, 
JOSE DA SUVA, EDBERTO RODRIGUES GONQALVES, e v^rios outros tjo.

————— dependdncuia, gara- Conselheiros, Corretores de Imbveis e amigos do novo Delegado Substitute, do HUMAITA - Macedo

¦EDMS 2Qu'rto* rp7;.E,n.co.asR$4^ Presidente do Sindim6veis/PB, PAUIff|]fe^^S^ap^ider^do Sin- sobrinho, vut^d..-

SANTA TERESA - sobrado RS900.00 8/|uros dimbveis/Estado do Rio de Janeiro, ALENCASTRO ARAUJO DE MACEDO, do t0. p,|Viiegiadamente
ioom'. 3andares, na imha do s/Comp. Renda. nresidente do Sjndimbveis/Municipio do Rio de Janeiro, CASIMIRO VALE DA localizado, espetacu-

Balrro d« FAtima Tel.:9328-9792 /9B32- S|LVA_ o presjdente d0 CRECMt Regiao/RJ ANTONIO ROCHA falou da impor- ^JJ»n«e;
Calu ta obras R$J20(*» T«' "98 , .RAfllFIRAc. ENTRAd mq. tSncia do Corretor de Im6veis JOAQUIM JOSE FERREIRA que em sua ficha co- Coz.piane|ada, a.servi-
Cantro 9,163 ieo' rar Vista twe sd mantis va- mo profissional apresenta inumeros serviijos prestados em prol da categoria. 90, Pj®V9rP""^'
Oamboa 3Quart0» Em seguida, 0 novo Delegado Substituto ofereceu. urn jantar a todos que com-
Santo Crista catete rji6oooo casa viia. dAnctas. (satAotestasiRitsoooo nareceram, por ser, tamb6m, 0 dia do seu aniversario. mo.Tei.:548-8842
_¦ , 3qis area servico, garagem Para S6im6vei5 Tel 553-4818 I —.
Sauda construcSo -alvara comercial | Ret TA-2297 An.,iJ^^n >ln avarrirln Ha 9IU11 II 2 QuartosPauk) Pma Vende Tel 225-4250 w(mjE|RAS . Fre„|e vlsla b. AllUiaaae QO eXeftltlU W CVV I 
APARTAMENTOS ew¦ s.i.^mbi.ni... A Divisa0 Financeira do CRECI/RJ informa que desde o dia 31 de margo venceu MENTE. vrstao PSo A^ucar total 4 OU mala Quartoa a anuidade do exercicio de 2001. Assim, no dia 1s de maio, a anuidade pessoa ,nira-«trutura lazer saia.mnda

SANTA TERESA - Pr6- flsica foi fixada em RS 262,70 (Duzentos e sessenta e dois reais e setenta cen-1 bal'Ss'ow^T^Ka-
*imo Curvelo, viatio 4818 ,^bz8-2087 r«i Rv2tt4 tavos) ate o ultimo dia util do m§s em curso e nao como foi publicado no ulti-1 da vgeHntura_R$i68«)o so;
ban he i ro ^o db^c oz i - mo CRECINFORMA/JB, dia 05/05, no valor de R$ 260,10. No dia 1s de junho, ^4v3e" e '

nha, dependencies. IjfJSSSLrtTmesma sera novamente corrigida na forma da Lei, Os corretores de imoveis BOTAFOGO . E^enle apjrta
3garagens. RS250.000 varandio saia, tibuas com- imobili^rias. aue ainda nao paqaram a anuidade do CRECI-RJ, devem procurar memo. 2quarios(suite c/arma-
Tel.:9241-3503 1255- das, 2quartos(suite). garagem, in- . male riniHn nncciwpl I nos). sala 2amb«entes. dependAn-
8467Temosoutras! fra-estrutura total r$25oooo regulanzar-se o mais rapido possivel. • cws o1^'
QANTA TERESA Rua EME lm6vei5 Te'287 1749 O Conselho Federal de Corretores de Imoveis, agora sob nova Presidencia, w etc RsiTooooTei 259et36
Ap«z*vL|! »wio ma- ^ ,T aP6s inumeras solicitagoes deste Regional atravds de seus representantes jun- 5039c 23626
ravllhoso, 2.000m1, ^HS 'rtaS^to: to 

ao COFECI, editou a Resolugao COFECI 675/2000 que concede isgngao de botafogo - imperdl-
ilos?°4quartos^' 21 pagamento de anuidades a partir do exercicio de 2002 mediante 

^nnrien-nhelros, copa-coz I- doTvisia wde.'soi manhj.da- I to, para o(a) Corretor(a) de Im6veis que possua mais de 70 anos de idade, te- 2qt08 (Sendo isufte),
nha, depend4ncia, ga- .aiatejado fisissooo Kmsveis ha contribuido mais de 20 anos para o CRECI/RJ e que esteja quite com cozinha pianojada, ti-
raoem. RS400.000 Tei.:553-4818 /9266-3030 , rnnpnihn Doninnoi I po 1'locacao, 90m',ta? Q?d 1.3503 /255- Rei R-&22S9 suas obrigaQoes financeiras perante o Conselho Regnal- ivaga garagem.8467Tenho outros. laranjeiras - vista ver- Outra medida adotada pela nova administrate do COFECI, foi no sentido de RS210.000 Tei.:267-

DBUWE. oiotat WHrtuiuB. 0ferecer ao Corretor(a) de Imoveis e tambem as Imobili^rias, atraves da Reso- 9535 _ /9723-3126
2quartos carmarioysuite), cozr- I lufao COFECI n5 667/2000, com validade de 120 (cento e vinte) dias, a oportuni-1 Cr-12843

7 Rssis'^samowVTe'S- dade para que os mesmos pudessem quitar debitos de exercicios anteriores, botafogo - Lauro
Coama Valho we Ret ta-2065 pelo mesmo valor da anuidade do exercicio de 2001, medida esta, que ocasio-1 Miller, exciusividade,
Flamanao laranjeiras nou uma redugao consider^vel em alguns casos, proporcionando condigoes pa-1 qCo^nha, de-
a -RS95.ooo Oportunida- tanto o profissional como a empresa pudessem trabalhar sem a preocu-1 pendencias, s/gara-L'raW|*lr" 

portariaaiu*uo8a!°soi pa?ao de estarem infringindo o Artigo 20 - Inciso X da Lei 6.530/78 e o Artigo gem. sol Manh^armi-
iMBTaueumc manhs, sala ambien- 38 - inciso XI do Decreto Lei nfi 81.871/78, 0 que poder^ acarretar uma infra?ao Te, .'2e6.3307 /266-APARTAWEWTOS | tes, 2dormltdrlo», am- e posterior debito de penalidade. 6036 /9995-9S49

Pnn,„nadn  decorado.Possibiiida- Esta medida foi tao proveitosa para os (as) Corretores(as) de Imoveis e para as Cr.25099
«-onJu9aao  de garagem. Habita- |mobiliarias, que fez com que 0 Conselho Federal editasse uma nova Resolu-1 —-——

trar^MorarGTotaimente 
'r^toma-1 

^Wr"'3'8' ?ao, a Resolu?ao COFECI n= 694/2001, prorrogando o prazo para a composi(So 11 ^Sios 
°lu\T

do. repietoarminos. muitobomti-  . dos d6bitos, abrindo uma nova oportunidade para quern nao teve conaigoes ae i Quadrfssima praia,nho. banhetro sooa! Comdex, ex- |in\i4lllAII!lf fa-»o In n onnra I 75m2, frente, sala,
eelente ediiicio Oportunidade H3M]DIID|[|S 'II 2quartos c/arm6rlos,
S^^7veis pJnjmiMOO CONGRESSO DE DIREITO IMOBILIARIO ^nahIerrv,9oCOZdenPhen:

I VEANDAL,^fDA O Centro de Estudos, Pesquisas e Atualizagao em Direito - CEPAD com apoio da ^r^sp/afe.^ciaro arejado andar atio, coniu- U Tpl, II1Bllli Editora Forense e da Universidade Est^cio de S^, realizou nestes ultimos dias (lb, I R505 000 Tratar
17 e 18) respectivamente, o Congresso Brasileiro de Direito Imobilifirio - Aspectos I Tei.:548-7702 /9712-

/549-0487CJ4765 3 Quartos Ci'veis e Processuais, comemorativo ao primeiro aniversario da Revista Forense I 1951 Cr.19937
ro^rt3 I FLAMENGO - a todo retomado Imobili^rio. O evento foi realizado no Rio Othon Palace Hotel, no Rio da Janeiro. 113saias. 3quartos. aminos. 2ba- q nresidente de honra do Congresso foi o prof. CAIO MARIO DA olLVA rtHti-1 cias tea varanda ^ manhSFLAMENGO ¦ CORREA DUTRA nt)e„os 50CiaiS copa-cozinha onuho anc Hocomharnarlnrpc ^Yl VID CAPANEMA DE SOU- I Valea Pena ve,! RS90.000Quadnssima. andar alto silencto- area dependences completas RA e d C00rdena^30 COUDe 80S QesemDargauOreS OYLVIU ^MrMINCIVIM uc ow ^tecj 24992 Outroso Sala, quarto banhdecorado S6 RS170 000 Aceilo carta 74 „ NJAGIB SLAIBI FILHO, e a Professora FATIMA CRISTINA SANTORO GERS- I c/garaoemr

depsmmpieta"RsVooo cht | ^f5'4462'96U 
3265 c TENBERG (Conselheira titular do CRECI - 1s Regiao/RJ). , _ __ 11 botafogo - praia. vista uvre

ISM^SSriw. ad: flamengo - Andar aito 0 presidente ANTONIO ROCHA o Diretor-15 vice-presidente EDECIO NOGUEI-
Paz, sala, 2qtos, CO- l009 dar, orijuaQ. transfermado 2sa- da CORDEIRO e tOdOS OS membrOS do DepartamentO JuridlCO CRECI/RJ par- I reioimado Oporlunkiade Acredi-nn.rn7lnhfl hanhel- las, 2quartos. arminos, banheiro, 1 ,r; I . ntinn 000 S6im6veis
?ao box/bllridex ^rea FLAMENGO • Marques Abranles, copa-corinha. Area, depend^ncia. tlCiparam do CongreSSO. I I Tel 553-4818 Ref MC-2074rao, box/bllnaex, area )BS,1003 Sala'quario separados garagem esciilura RS190000 nuiMjwm^
fa™garagem pa^queal I fcfe"2 

/99'4'3265 OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO NO CRECI | | botafogo^. MOngaMM

RS4ni0doo"?ei.:C2a55a. SJS»at3So. Direto flamengo • E.ceiente .parta- A profissao de Corretor de Imoveis 6 regulamentada pela Lei n= 6 530/78. Por- ^
9876c.5775  c^nemno  Tq^o's(trios'i™uat^ade) tanto, o profissional 6 obrigado a identificar-se com sua Carteira Profissional. I

FLAMENGO • PAISSANDU banheito copa'cozinha depend^n- ppiyrMTn I veis com br Tel 9961-1656CASAS F,en,e' andar al,°' ampl0 cias comPle,as va9a escritura FALECIMEIMTO I rtow\quarto c/depend revertida area serwjo RS 270000,00 Crec. .... rtAnnru r%A on weida (^uario) banh social, cozinha. 22456 Rei 3008 Tei 55i-849i 0Om pesar, comunicamos o falecimento de VALDEMAR CORREIA DA blLVtlHA E
4oumals°"artos flamengo¦ Fantastico1 t40ny Ocorrido na madrugada do dia 17 do mes em curso, pai da nossa Conselheira ;
te'Sirtt efetiva Marly da Silveira Ferreira. O presidente ANTONIO ROCHA e demais ,

S±MireSo^i SS %S®L"!a rnembros da Diretoria, Conselho Pleno e funcionarios manifestam as mais sin- |
dusrvidadc Vee Versa tmobi!i4na lo. ampio sala. qto. 6timos arma- Tel 553-1006/237-4819Cr20251 CeraS condolencias a familia enlutada. I 3322
Tel.:533-1718 C6d 183 W cozrnha. dependSnaas com- FLAMENGQ . L0CAL|ZACA0  I BOTAFOGO - VISTA LIVRE Sol

SS'siS privilegiada Saia C|ard.m m- Jornalistas Responsaveis: Antonio Avertano Rocha - MTB. 10027 I manhs <:/'"''am"l™lu'a ,^'a
¦E9HI 8^/512 332^ DRT/SPelvo Roberto Rocha-MTB. 15356-DRT/RJ

LARANJEIRAS • Excelenle local.- deps.completas,(no original)! Tel.: (021) 509-6242 - Fax: (021) 224-6180 E-mailxrecirj@0penlink.C0m.br I R$145 OOO Visitas S6im6veiszagao. predio familiar, sala. quar- Oportunidade Acreditell Tel 553-4818 Ref :TA-2116
Swn La!"b?nhell0hJlmp"gZada; T''"553' LARANJEIRAS - RS160 000 Apto FUMENGO • Oportunidade Va- LARANJEIRAS - TE-

San'ta Teresa 52°Om°ITn.ma.«®SantaTere8a 3"£«!w^^iS fuBntsoJb0rtaoudiirox
>8 ^Quartos | ^ SSS'® 

/96°" le^plsdnTl^ T' 'W If ^'11
110 Ull ftl ARDAMTPQ Tel. 553-4818 Ref AD-3293 LARANJE RAS Vendo aparta las, 3qtOS, suite, arm6- . abawicioac nil 26timos quartos C/'arm^hos(suite) 

aan^ucunc FLAMENGO • PRAIA Sala 2am- FUMENGO • Paissandu Era- rlos, 2vagas ^A.Rri c' 9^750m^" banl«"os f'ta"— ALCIBMOTAVHIPE brentes. 3quar.0S. lavabo. banhe,- S En- RS310.000 T»l,i_554- V Caaa/750m# neiada, vg.escntura. R$ 180.000
CI- onHor.Hn f,,n^ Ob ro sodaL cozinha, depscomple- L rS SSS wr- te), armdnos, copa-cozinha. de- 5533 CJ4835-TF623-A- ^/andares, saloes, S6im6veis Tel. 553-4818

lis* Vazio. andar alto, fundos. sala. Jas Oportunidade apenas ,e^a Fsiudo nropostas1 pendfincias, 2vagas RS350.000 yallamos 5qtOS, 2stes, 3vgas, Re| EC-2082
Jul 2alos banh emp. ^rea. sem R$165 000 S6im6veis Tel 553- 1® p Exciusividade www oiimpiaimo- terraco, piscina, sau- ——7 ~~ .
a,Vl' SrJsSelTa. MO 4818 Ret MC-3290 Tel 9146 6367 veis com br Tel 9961-1656 LARANJEIRAS - Vistago. cobertu- na. vista Crlsto, preel- hWMITA - Pro,,mo Cobal. linda
nju- gar. otimo p'renda Tel.. 239 SANTA TERESA • Aparlamenlo /9765-0331 Tenho Outros ra. lerrago, c/piscina, churrasquei- _ ohra total vis,a' sa'^0, 2quartos. armirio.
Ilvl- 5499 A2/0382 CJ4510. FUMENGO - Senador Vergueiro, (po casa. lormado: arboriiado Cr25623 ra. 2satas, quatro dormitbrros. ar- ®" -n nnn «„=ii.i™ banheiro. cozinha. dependSncras
rlo. 7~ silencioso. refromado, 2salas. Sala, 3quartos. armirios. terraco mirios. suite, dependoncias, 2va- cc r»Apenas RS 155 000
jQn. 2QUARTOS FLAMENGO • (wr- 3qios. (original4), 2banheiros. co- (ioom') Acredite somente FLAMENGO • Praia vista eterna gas RS310.000 Temos outras Tel.:Z55»987P/9MP- Tel.267-6760Creci23457= qufis Abrantes) Incrivel ofertaIRa- pa-cozinha. Area, dependfincias, rj92 000 Visitas S6im6veis mar andar alto 4 quartos suite va- Tel 558-4060 1558-1639 C- 1584 C.5775 uhuaita Trann.i.in «;arariaridade!And.alto fundos sala garagem escriturada. demarcada Tel 553-4818Ref AD-3291 randa 2 salas 2 banheiros co- 12 256COB/2114 /c ,L r^inh. ha!

 MShS,aEdenirlC°l)ci 16 153? ? ? LARANJEIRAS • CnstovSo Barco- ^P^SOlMvVEIS Rel ^'j4007 C,eci 22456 Tel CASAS nKaTSte TePnhVo outros!
1 nimrtn '  I los Frente, andar medio. 105m1, \J 7n mmafl   | Tel 522-1941 BNI162 Cr 23804 AO FLAMENGO • RSI 70 000,00 reformado. sala, 3qtos, arm^rios, a\/ai urAo e. ...rum t h nn\ ? Quartos BotflfOCIO I

otarMe^Correa* Outra § VENDArSS p p^W c veiho • C,„ i- ^SOIMOVEISI
sKpSrSoK S^i-ssa-iais hhi arJHSyJiSrlo cozlnha/armdrlos JSSSEJWljSw  m" "W ^T,TI cntura, sol manhS. RS380000 Lott(local nobre)salao cAraranda |
«?«aa« SSB anruss a?«s!5."!= IVEanmXD°BOTAFOGO ¦ EXCELENTE 2banheiros socials, coinha c/ar- Tel 512-9777 Rel JB60344 Cre- APARTAMfcWTOa w_ . ___ .|.|vassavel possiomaa- APARTAMENT0 Total inlra-es- mjrios aroa, dopscompletas, 1 VARANDA0 joAO CABRAL /MARIO LUIZ ci18153 ————— 0 161.. 9flJ»WlQ00 aiugar/garagem trutura Entrar .Morar Sala 2am- | Vqescritura RS235 000 S6im6- Al PIR MHTA UFNnF -Esoedafeados em imiveis resi-  ~._i  Idrea/servl50 somente brentes. 2quartos c/armanos. sul- veisTal 5534818 Rel. AD-3267 MfeVlD EiUlS I£HUt denclais riamenoo. Laranierras 3 Quartos Conjugaoo |  „iior<„.RS70.000,00 CJ.4210 te. coi.planejada. deps.comple- . Aram.ifira<; - OALGLICERIO Pa'quo Guinlo, vista Cnsto o P. Fazemos avaliamos gralurtas - 8 Tet.:(0xx-21) 568-6770 tas. vg escritura. RS190.000 S6i- vista Crlsto relormado Aijucar, living, 3qtos Istel orig. tlaudo Ha lOanos lazondo ami- ocn U2 TRIPLEX BOTAFOGO • Coniugado. lantas- BOTAFOGO • (Jt» Sf Ur-/568-1333 (Ref.:1/9102) /9617-7752 Iqtos, lavabo, coz. plane,, deps. gos; Tel 556-0291,265-1646 Cre- 350" TRIPLEX S „^nid?de unS I'onto
CATETE - Aplotloca^io. quarto 5=L5i™0 co7rTdas.B coz planejada. 2gar. RS 370.000.00 Tel.: 239- c,23517 ALCIR MOTA VENDE Mt^'S p/miraTlrente salio 3.quartos
sala separado, cozinha. banheiro, COSME VELHO • Rua Filinto de deps.completas, garagem. 5499 A4/0856 CJ4510.  R, Cons. Lampreia (alt(VCosme armarios. documenta^o cristali- (suite) 2 banheiros cozinha de*
dependSncias completas, play, Almeida, excelenle piedio. sala. I RS175.000 S6lm6veis Tel. 553- 4(v)M2 FUMENGO • lOuadrlssi- Cobertura Velho), livings, var., 3 qtos (sle). na RS50.000 Tel :553-1006 pendSncias garagem RS

oportunidade 2quartos, banheiro rezmhaede- 4818/9266-3030 Rel R8M3I m P(aia| indesrt|ve|,, p/andal gar jard pisc, um |ux0 rs /237-4819 C.20251 b ra
m/«fc'rirCr'^ pond4"c'as LARANJEIRAS • Indevassavel, ocasiao salSo s jantar varandSo OflflM2 ftlIPI FX 320.000.00 Tel.: 239-5499 RnT4Fnrn vista PAo ACU- 9777RelJB'3,3e2')Cr6c'16 153

pensointermediirios andar alto, elovador privative, sa- lechado 4 quartos 4 banheiros co- . intD u rtTA licun A6/0132CJ4510. CAR/CmSTO Pr6ximo Shop- AV.PASTEUR • Com vista BaiaCOSME VELHO - Rua ISo, lr«s dormitirios, suite, arm4- patozinha 2 depend«ncias RS ALCIR MOTA VENDE 1An.UKI[J.o nnAininrn oiniiWeM Excelenle coniuoatto Guanabaraffao de Afilcar. SalSo.CATETE • SILVEIRA MARTINS buc6llca. Otlmo p/ln- rlos. dependSncias. garagem, 350 000,00 Minimise Tel.: 512- Maiedla| Pires Ferreira Indmassa- pS^,„ r?.lnte 3quarlos(sulle), banheiro,Frente. sala. |ardim Inverno. £3Eior Sata 2atOS RS250 000 Temos oulros. 9777/ Rel. JB-4/3833 Creci J- gUEtHO. Junlio Parque Gulnle. banlMlro Iimplo, ,10m>, armdrios, cozinha e de-3quarlos, 2banheiros relormados, ^Vlm«ntBr«(nrm«do Tel.:558-4060 /55B-1639 C- 18JM da 'wng, var. 2su.tes c/am^ (or^ J50m>, ampio. living, 3quarlos, a^oporluntodBllRS4^0OT pendSncjas reloImadosrn?inha c/armsirkw dpnscomDle- totalmente reT0rm8Q0| I «ooiy;ii'1/o/wj'j ... n»nnr»r>« 5q os copa-coz planj. Terraco suite,varandas, armirios. En* (oomente a vista) unaves p*«cfi nnn Twi 'idp-flflfip
SrJ150^000^fellas'S voltado Verde, 80m', 12 256 U30093 AVRUI BARBOSA • Luxuoso c/^ Wuss 240000. Td liar .Morar. Gar.2carros veis Tel .:553-4816 Rel :TA-1127 g'l5".000 Tel.. 54 2-8 8 62
Tel 553-4818 Rel AD-3319 dapenddnclas comple- LARANJEIRAS - Inlcio da Pereira 400m2 tteli^ ^sta vazio ampio 239-5499 AS"0237 CJ-1510 RS450 000. Chaves/visitas S6i* nnTAFOfiO VISTAO ensea- C c T —r tas ieauranca total, da Silva, frente. 2 p/andar, ampla salSo 100m» salfio |tar 4qtos(sui- ^ ww/omu/UHSiU-  Tel. 553-4818 Ref. MC* r* Sl ff BOTAFOGO • BARAO LUCENA.GLORIA • Frente, tarreo. sala. |®|; ,8/5„„Ya, . ,ie. varanda. salSo em 2 ambs, te) 2banhs copa/coz. 2deps 2gars 6053 ^a/PSo Aijucar, prbximo StaUreu vis|a p/Baia/Pio Acucar/Crisloquarto separado, varanda, area, RS125.000 Te I..265 I qUarlos (suite), armdrlos. escr. RS900 000, Portal Tel 548- COSME VELHO • Kasanovaven- ——- la, ampio con|ugadao((»dondo ! 3quartos c/arma-despensa. relormado. decorado. 4396 /9192-2730- | ganhs cooa-cozinha planejada. 5512 4/3570 Cj1502. de oportunidade unica. Rua Mate- LARANJEIRAS • TE- dividir), todlnho mobiliado. En- ^ ri»n«n.armirios Excelenle prMio, vaga C8889 H«p mmnlnta 3 vos. escntura- aw nUI BAnOO" chal P|,es Ferreira Cobertura du- tDFORTE ODortunlda- Irar/Mprar. RS70.000 Was S4I- t„,r.
sar" FUMENGO-,^ Otin^isao £« U H 9706- ^ ^BOSA ^ ^ # g Junior n^ls Te,,553-48,8 Rel. EC- ^ 9,—t ^—* Salvador, pr6dio recuado, 2p/an* 3475C-9338.— ctivel aoto 300mJ sa- ^728/557-3105 junto Conde Avelar. Tel..553-4818 Ref..TA-3309GL0R|A • Rua Cristina, pr6dio fa- dar. perto metrft. excelenle ponto. LARANJEIRAS - No- |g0 lavabo si /fntima ^tlma casa varanda» 1 Quarto BOTAFOGO • DONA MARIANAlodo ,8lormado! d?.p,Dt53fAm bre< ,ren,e' excelente 4qtos, arnidrlos', FLAMENGO • LGO.MACHADO, 2salas, 3qtos, lorraco, Com in(ra.esiurtura Vista livre.
pla^rea tanlwlro ^mpregada ft^^SsclS' 27M5 aPt0' 2p/andar, bhos.c/hldro, copa-co- P,faim° Mel'6. vis,a f' copa-cozinha, escrltd- BOTAFOGO • Iquarlo (armSrios), varanda. salao 2ambienles.3
RS60.000 Tratar Tel.:281-6043 Tel"Q5*4696Cfecl2790  3qt08(ste) armirlos, zjnha drea 2/deos. vre indevassivel Saja quarto r|0i qaragem totalmente reformado' Sal3o(am- quartos(sulte).copa*cozinha.
/9114-6866Cr5339 FLAMENGO • Av.Paulo* banheiro social, CO- aar/escritura f2*i ^P.05, C02,n^a a^encana. ba- R$205.000 Tol.:554- bientes), banheiro, cozinha plane* drea, deps.completas. 2vagas es*fiii4M8bU53J9. VI.500/1506 correlor local apenas qm-cc^Inha ^TGB de- StfiOn nnn rL? -o\V ±^nie,c°Arm5d0, 5533 CJ4835-TF713-A- jada. dependfincias, garagem es* cntura RS257 000 Exciusividade

2QuartOB ?lffi05052Tie5L'(2C3r6e: SST 
" 553- vanamos |§2« W:SM-48,#

SliSSfcS Tlf.r:23r6a-06ii5/236° S AVRUI BARBOSA FLAMENGO • Parte nob,e, 4 OU mais Quartos Tel,.553-4Bt8R.IR9-1176 BOTAFOGO • Daw Martoa 83,
5m'°5'^ei5 Mangos'reCl 20341 Av" COSME VELHO - Vendo excelen- BOTAFOGO-Almo^ ^^

RS135.000 S6im6veis Tel..553- FUMENGO • Praia. Residential, ura salSo 4ambienles. 4quar- arma,|OS dependSnclas, gara- te casa em ponto nobre do Cosme dfssimo apartamento pa.coz area, dependSncias,
4818 Rel MC-2190 duplex, vazio, sala. 2qtos.. suite, LARANJEIRAS - Pr6- 'm c/closet). copa* _em |0mos outros. Tel.:558- velho Rua exclusiva. 400m3 de maravllhosa locallza- 2vgas imperdivol. Corretor local
, TCrEC. rr ,a9a' piscina' d^^^centro^ de terreno ioz pane|ada¦JSKSS'ci'' 4060 '558-1639 C-12 256 d,ea construlda Suites, salas. qao, vlsta/verde, con- RS350.000 Perlll Tel. 294-9899SANTA TERESA - Ur; pronto morar! R$ 178.000 | 5L°-252S oM.If"?' ^escritura. RS?00 000_ Exclu- C0B./2192 5banheiros. case em centra de luqadao podendo dlvl- | CJ4678(P11)
gente compramos at6 Tel 9779-4360Z225-2862CJ399 aborlzado, 3dormltO- srvtdado Soimdveis Tel 553-4818  . 670m, com lrente para 'd,= ,flr Hormltdrlo, S „ „„„„RS190.000 pagamos FLAMENG0 . Rua Machado As- i?' ""rnilnha" Rel :TA'4066 Avallan1°s URANJEIRAS • Cobertura du- 3ruas inclusive Cosme Velho. Uso cozinha ospaposa, ca- in'SartM1c/amSVista SOU apartamento as Tip0 Apart varanda salSo, HonnnHirir'ln<i !iti^n' FUMENGO - Av. Rui Baibosaat- plex junto Ruminense sala varan- residencial ou sede empresa. bendo geladelQI'/fO- jKSS^rS a,ea servico'ou casa mesmo preel- 2qtos.^ufte). cozinha. area, gara- jjpwJjnglag gara- „ |uM 4MmI 61jmo es|ad0 M, da ,a ab0 3 qtos. suite amplas de- gao, banheiro decora- deps completas' vgdemarcada.sando relorrnas OU In- gem, inlra-estrulura. RS170 OOO fl8"), ? nMon nnn !oes 4qtos (suite master) copa/co- pondSncias si. Inhma banheiro Tel. 246-3521 /9142-1599 Vrsrtas |_|at,|(acao Imedla- RSH5 000 S6im<Sveis Tel .553-vent^rlo. Tel.:9241- Tel. 225-2862 /9779-4360 madlsslmo. RS230.000 zinha 2vgs RSI.370.000,00 lerraco 3ras RS 325 000,00 Tel.: no Local Rua Tobias do Ama- . _ . .540.0042 4818Ret AD-30743503 /255-8467 D,MoacyrCJ399 | Tet.:551-6421 Cr.6869 Tol247-4777/287-4499 267-6879Cr 24757. ral.18 | ta.Tel..540 Bo4^ | 4818Ret AD 3074
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CIDADE

IMÓVEIS
COMPRA E VENDA

w
Bairro da Fátima
Caju
Centro
Oamboa'5
Santo Crtato
Saúda

APARTAMENTOS
Conjugado

CENTRO • Excelente cwfugadio
(armário) c.'espaço e no bant>eiro
para máquina lavar na cozinha
^geladeira R$40 000 Marcar vi-
sitas1 Tet 224-5993 Creg 6115

SANTA TERESA • ÁREA NO-
BRE. prói.Lgodo França Sala. 3
ótimos quartos, banheira cozinha
todo relormado, etétnciMráutica
novos RS90.000 Excluilvida-
da/visitas Sóímóveis Tal. 553*
4818 Ret EC-2024

4 ou mala Quartoa
SANTA TERESA • Oportunidade.400m». apto ípo casa, 4quartos.
terraço, garagem, ele R$230000 I
á vista Rua Joaquim Murtinho
330 Tel 259-8136 /9694-5039 ]Cr23626

Cobertura

CENTRO • Rua Riachuelo Lindo
Mnet com vistáo para Santa TerO'
sa Claro. are|ado, reformado, ba
nheiro amplo Só morar Cha»vsTel 509-6209 crea 19349

2 Quartos
CENTRO ¦ Esquina Av Beira
Ma/ Prédw mixio alto. daro sa-
ia 2quartos (uíte) banheiro cori-
nha, totalmente reformadoR$60 000 Tel 255-8467 -9241-
3503 Avaliamos

TERRENOS
TERRENO CENTRO ¦ 5000nf,
sena estacionamento- incorpora-
çáo comeroat com andares com-
dos totalmente plano- sede em-
presa, ótimas condições paga-mento Tel 244 9893 Z244 9695
CJ2217

¦7B
Catumbi
Cidade Nova
Eatácio
Rio Comprido

APARTAMENTOS

CATETE ¦ COBERTURINHA prt-ximo Metrô, vtsta Irvre jardins Pa-
lioo/Alerto, totalmente relorma-
da Sala, quarto separados,
coz cabendo fogAo/geladeira
RS70000 ChaveiMsitas Sòrmi-
veisTel 5534818 Rei MC-1140

CASAS

Quarto»
SANTA TERESA ¦ Sobrado
100m'. 3andares, na linha do
Bonde, cqumtal ampto. construi-
do em teneno &'150m' Necess»-
ta obras R$120 000 Tel 9998-
9463 Crea 15222

Quarto»
CATETE - R$160 000 casa vta.
3qts área serveo, garagem Para
construção ?alvará comercial
Paulo Pina Vende Tet 225-4250
0826-1458 (estuda-se permula)

4 ou mal» Quarto»"
SANTA TERESA - Pró-
xlmo Curvelo, vlstio
Bafa, salões, 7qtos.,
banheiros, copa-cozl-
nha, dependências.
3garagens. R$250.000
Tel.:9241-3503 /2S5-
8467 Temos outraal
SANTA TERESA - Rua
Aprazível, vlstào ma-
ravllhoso, 2.000m»,
terreno, varandão, sa-
lôes, 4quartos, ba-
nhelros, copa-cozl-
nha, dependência, ga-ragem. R$400.000
Tel.:9241-3503 /255-
8467 Tenho outros.

VI
Coama Valho
Flamengo
Laranjeiras

FLAMENGO - Rui Bar-
bota, vazio, (rente,
1'andar, 75m', «ala,
saleta, 2suftes, lavabo,
copa-cozlnha, depen-
dènclas completas,
vaga escritura. Ape-
na» R$190.000 Cr.3328
Tel.9979-3989
FUMENGO - SENADOR VER-
GUEIRO Sala 2amblentes.2quartos c/armários, banhsoaal,cozinha c/armános, depseompk)-tas Oportunidade R$120 000 Vi-
sitas exclusivamente SóímóveisTel 553-4818 Ref MC-2302
FLAMENGO - Sala,
2qto», dependência,

jem, entrada
^$2.967,00 + presta-
ções R$567,00 s/juros,
s/renda. Aceito FGTS.

| Tel.'.9328-9792
LARANJEIRAS - Apar-
tamento sala, 2qtos,
dependêncula, gara-
gem. Entrada R$4.900-tprestaçoes de
R$900,00 s/|uros e
s/Comp. Renda.
Tel.:9328-9792 /9B32-
7715
URANJEIRAS • ENTRAR MO-
RAR Vista Irvre. sol manhá va-
randa Sala, 2quartos c/armá*nos(suite), cozmha ampla depen-
dèncias, (saião festas) R$130 000
Sóímóveis Tel 553-4818Ref TA-2297
LARANJEIRAS • Frente vista b-
vre. 85m'. Sala 2ambientes.
2quartos. banh social,cozinha
c/armânos. área, deps completas,vg escritura Ac carta'FGTSR$14 5 000 Sóimoveis Tel. 553-4818 9028-2087 Ref .R5/2114
Avaliamos
URANJEIRAS ¦ Marquês Pine-
do vista deslumbrante Montada'
ço Varandáo. sala. tábuas com-
das, 2quartos(suite), garagem,fra-estrutura total RS250 000
EME Imóveis Tel 287-1749/521-61259987-2620CJ2831

2 Quartos
CARTA OU F.G.T.S.

ALCIR MOTA VENDE
Rua Sampaio Viana. Retornado
a pouco Tempo, sla, 2 qtos (ste).
copa e coz gar cond RS
68 000 00 Tel.. 239-5499
A20376CJ4510.
RIO COMPRIDO -Pro
xlmldades Campo da
Paz, sala, 2qtos, co-
pa-cozlnha, banhei
rão, box/bllndexi área
serviço, dcps./comple-
tas, garagem parquea-mento, tipo casa
R$44.000 TeI255
9876 C.5775

CASAS
4 ou mais Quartos

RIO COMPRIDO • Av Paulo Fron
tm. 217m? construídos Ótima ca
sa duplex. garagens, Ims comer-ciar%' residenciais R$150000 Ex-
ctusividade Vice-Versa Imobiliária
Tel. 533-1718 Cód 183

Catate

Santa Teresa ¦

APARTAMENTOS
Conjugado

LARANJEIRAS • Sebastião La-
cerda exclusivo, infra-estrtura to-
tal, varanda. 2quartos(closet),deps completas, vg escritura, fun-
dos vista verde sol manhá.da-
ro'arejado R$155 000 SóímóveisTel 553-4818 /9266-3030
Ref R-S2259

APARTAMENTOS

Coniugado
FLAMENGO - PRAIA En-
trar Morar Totalmente reforma-
do repleto armários, muito borvti-
nho banheiro social c/blmdex. ex-
celente edifício OportunidadeR$59 000 Visitas SóímóveisTel 553-4818 Ret MC-1140

LARANJEIRAS - VISTA VER
DEylIVRE. c/total infra-estrutura,
varandas, sala 2ambientes2quartos c/armários(5uite), cozi-
nha planejada, vg escrituraR$215 000 Sóimoveis Tel 553-4818 Ref TA-2065
LARANJEIRAS-R$95.000 Oportunlda
de única. Silencioso,
portaria luxuosa, sol
manhã, sala amblen
tes, 2dormitúrlos, am
pia cozinha, banheiro
decorado.PossIblIlda
de garagem. Habita
cão Imediata
Tel.:548-B842

FUMENGO ¦ Praia do Flamengo
esquina Oswaldo Cruz, amplo,
claro arejado andar alto. conju-
lado reformadissimo armários
«60 000 Maxpian Tel 257-0911

/S490487 CJ4765

mm
VrUUMINM

AVALIAÇÃO
VENDA RÁPIDA

3 Quartos
1 Quarto

FLAMENGO • CORRÊA DUTRA
Quadrissima. andar alto. silencio-
so Sala, quarto, banh decorado
c/blindex. cozinha, área.
deps completas R$90 000 Cha*
ves'visitas exclusivamente Sói*
móveis Tel 553-4818 Rei AD-
1009

FLAMENGO • A todo reformado,
3salas, 3quartos. armários, 2ba-
nheiros sociais, copa-cozinha,
área, dependências completasSó R$170 000 Aceito carta
Tel 265-4462 /9814-3265
23565

FLAMENGO • Marquês Abrantes,
185'1003 Sala/quarto separadosArmários, sintecado, banhei*
ros^suite/máquina lavar Cozi*nha/fogáo/geladeira R$
62 000,00 Tel 551-4310 Direto
cproprietário

FLAMENGO • Andar alto. 2/an-
dar. originais, transformado. 2sa-Ias, 2quartos, armános, banheiro,
copa-cozinha, área, dependência,
garagem escritura R$190 000Tel 265-4462 /9814-3265
23565

PEDRO AMÉRICO - Cl-
nematográflca vl
(a/mar, R$38.000 Pavl
mento elevado, conju
gadão. podendo dlvl
dlr sala, dormitório,
cozinha ampla, caben-
do geladeira/fogão,banheiro, arelado, de-
socupado. tel.:548-
8842

1 Quarto
CATETE - Absoluta
oferece Corrêa Dutra
sala/ampla 01 dormltó-
rio cozinha/armários
banheiro/social retor-
mado frente/rua Inde-
vassável posslblllda-de alugar/garagem
área/serviço somente
R$70.000,00 CJ.4210
Tel.:(0xx-21) 568-6770
/588-1333 (Re(.:1/9102)
CATETE • Aptollocaçáo. quartosala separado, cozinha, banheiro,dependências completas, play,
garagem esentura, oportunidadeR$95.000 Paulo LacerdaTel.:6325-3929 /9982-0137 Creci4064

FLAMENGO ¦ PAISSANDUFrente, andar alto, amplo sala.
quarto c/depend revertida
(2çquarto)i banh social, cozinha,
área serviço, bem-conservadoR$90 000 Sóímóveis Tel 553-4818 Ret EC-1002
FUMENGO • Senador Euzébrio.Melhor ma bairro Espetacular ap-
to. amplo sala, qto, ótimos armá-
rios, cozinha, dependências com-
pletas,garagem escritura Urgen-
te{ZV10200) Sóímóveis Tel. 540-
8130/512-3322
URANJEIRAS • Excelente locati-
zaçáo, prédio familiar, sala. quar-to. armános, banheiro, cozinha,
área. banheiro empregada.45m', relormado, garagem,R$70 000 Tel 527-7178 /9996-
3581 Cr 18451

2 Quarto»
110 MIL-M. ABRANTES
ALCIR MOTA VENDE

Vazio, andar alio, fundos, sala.
2qtos, banh, emp. área, sem
gat. ótimo p/renda Tel.: 239-
5499 A2/0382 CJ4510.

FLAMENGO • Excelente aparta-
mento próximo Metrô frente saláo
3 quartos (armários 1* qualidade)banheiro copa'cozinha dependên-
cias completas vaga escrituraárea serviço R$ 270 000,00 Creci
22456 Rei 3008 Tel 551-8491
FLAMENGO • Fantástico' UOm1,
saláo, 3'dormilórios (suite), fren-

desocupado, armários, cozi*
nha planejada, blindex, sol ma-
nhá, garagem, próximo metrô
Tet 553-1006 /237-4819 Cr20251
FLAMENGO - LOCALIZAÇÃOPRIVILEGIADA Sala c/jardim in-
verno. 3ótimos quartos, banh.so-ciai, cozinha, área serviço,
deps.completas,(no original)Oportunidade Acredite!!R$100 000 Sóímóveis Tel 553-IRel EC-3168
FLAMENGO - PRAIA. Fundos,
andar alto. Salão, 3quartos. armá-
rios. 2banheiros decorados, cozi-
nha, área. dependências, vges-
critura RS340 000 SóímóveisTel. 553-4818 Rei AD-3293

CATETE • SILVEIRA MARTINSFrente, sala, jardim inverno.
3quartos, 2banheiros reformados,cozinha c/armários, deps comple-tas R$150.000 Visitas SóímóveisTel.:553-4818 Rel.:AD-3319

2QUARTOS FLAMENGO * (l^ar*
quês Abrantes) Incrível ofertalRa-
ndade!And alio fundos sala
2quartos banheiro cozinha depen-
dências garagem R$160.000,00
Mmhouse Tel 512*9777
(Infs Sra.Edenir)Creci 18.153.
AO FUMENGO • RS170 000.00
(Marques Abrantes).Melhor tre-
choÜFundos silencioso!! Ampla
sala 2quartos banheiro cozinha
dependências garagem. (Avalia-mos)Mmhouse Tel :512-9777
(tnls Sra EdeniHCfeci18.153

FLAMENGO • PRAIA Sala 2am-
bientes, 3quarlos, lavabo, banhei-
ro sodal, cozinha, deps comple-
tas Oportunidade apenas
R$165 000 Sóímóveis Tel 553-
4818 Ret MC-3290
FUMENGO • Senadoi Vergueiro,
silencioso, refromado, 2salas.
3q1os, (originaM), 2banheiros. co*
pa-cozinha, área, dependências,
Siragem escriturada, demarcada

$230.000 Tel ;263-5742 /9813-1021 C 14 670
LARANJEIRAS • Cristovâo Barce*los Frente, andar médio, 1050^.
reformado, sala. 3qtos, armános,lavabo, banheiro, dependências,
garagem R$215.000. Tel 225*
2862 19779-4360 Dr.Moacyr
CJ.399

BOTAFOGO ¦ EXCELENTE
APARTAMENTO Total intra-es-
trutura. Entrar.. Morar. Sala 2am*
bientes. 2quartos c/armários, sul-
te, coz.planejada, depscomple*
tas. vg.escrítura. R$190.000 Sói-
móveis Tel. 553-4818 /9617-7752
Rei. R-2/2090

GLÓRIA • Frente, térreo, sala,auarto separado, varanda, área,despensa, reformado, decorado,armários. Excelente prédio, vagacondomínio. Tel.:509-6209 cre*cil 9349 Avaliação grátis
GLÓRIA • Rua Cristina, prédio fa-
miliar, vazio, reformadissimo, sa*Ia. quarto, banheiro, cozinha am*
pia, área, banheiro empregada.R$60.000 Tratar Tel.:281-6043/9114-6866 Cr.5339.

2 Quartos
CATETE • RUA TRANOUIU Sa-Ia, 2quartos. banheiro sodal, cozi*
nha, dependências completas,
garagem escritura. OportunidadeR$135.000 Sóimóveis Tel.:553*
4818 Ref. :MC*2190
SANTA TERESA - Ur-
gente compramos até
R$190.000 pagamos à
vista seu apartamento
ou casa mesmo precl-sando reformas ou In-
ventárlo. Tel.:9241 -
3503 /255-B467

COSME VELHO ¦ Rua Filinlo
Almeida, excelente prédio, sala,
2quartos, banheiro, cozinha e de*
pendências. Tel.:259-9070 Dis-
penso intermediários
COSME VELHO - Rua
bucólica. Ótimo p/In'vestldor. Sala, 2qtos,
totalmente reformado,
voltado verde, 80mJ,
dependências comple-
tas, segurança total.
R$125.000 Tel.:265-
4396 /9192-2730-
C8889 

^¦crecinformâhhConselho regional de cometouei m iwáviir
CRECI-1* REGlAOfRJ

¦ administraçAo-antonio rochaH
(Oastâo - 2000/2003)

BOTAFOGO • Junto praia, Shop-
j ping. Irento, sala (2ambWnles).

quarto, armários, dependênciasreversível, vaoa R$100000 Te-
mos outros Avaliamos Tel. 558-4060 /558-1639 C-12 256U1/2779

BOTAFOGO • Prédio alio luxo
(2quadras Metrô) rua nobre total
Inlraeilrutuia varanda salão
3qtos|suite)3banhs copa/colmontada deps. 2gars escr.
R$315 000. Portal Tel 548-5512ho/001 C|1502 Avaliamos

NOVOS DELEGADOS EM SUB-REGIÕES
Desde o dia 02 do corrente, o subdelegado MUNIR ASSIS assumiu a titularidade I
do cargo de delegado da Sub-Região de Valença, em substituição a MARIA REGI-
NA CORRÊA DE ARAÚJO, que se transferiu para o Estado da Bahia. MUNIR AS-
SIS foi nomeado pela Portaria n5 07/2001, assinada pelo presidente do CRECI - 1*
Região/RJ, ANTONIO ROCHA. Em Niterói, no último dia 15 de maio, assumiu o
cargo de Delegado Substituto o Corretor de Imóveis JOAQUIM JOSE FERREIRA.
Na ocasião da posse, com as presenças dos Diretores EDECIO NOGUEIRA COR-
DEIRO, JOSÉ DA SILVA, EDBERTO RODRIGUES GONÇALVES, e vários outros
Conselheiros, Corretores de Imóveis e amigos do novo Delegado Substituto, do
presidente do Sindimóveis/PB, PAULO BELICIO DE ASSIS, do presidente do Sin-
dimóveis/Estado do Rio de Janeiro, ALENCASTRO ARAÚJO DE MACEDO, do
presidente do Sindimóveis/Município do Rio de Janeiro, CASIMIRO VALE DA
SILVA o Presidente do CRECI-11 Região/RJ, ANTONIO ROCHA falou da impor-
tància do Corretor de Imóveis JOAQUIM JOSE FERREIRA que em sua ficha co-
mo profissional apresenta inúmeros serviços prestados em prol da categoria.
Em seguida, o novo Delegado Substituto ofereceu um jantar a todos que com-
pareceram, por ser, também, o dia do seu aniversário.

Anuidade do exercício de 2001
A Divisão Financeira do CRECI/RJ informa que desde o dia 31 de março venceu
a anuidade do exercício de 2001. Assim, no dia 1a de maio, a anuidade pessoa
física foi fixada em RS 262,70 (Duzentos e sessenta e dois reais e setenta cen-
tavos) até o último dia útil do mês em curso e não como foi publicado no últi-
mo CRECINFORMA/JB, dia 05/05, no valor de R$ 260,10. No dia 15 de junho, a
mesma será novamente corrigida na forma da Lei, Os corretores de imóveis e
imobiliárias, que ainda não pagaram a anuidade do CRECI-RJ, devem procurar
regularizar-se o mais rápido possível.
O Conselho Federal de Corretores de Imóveis, agora sob nova Presidência,
após inúmeras solicitações deste Regional através de seus representantes jun-
to ao COFECI, editou a Resolução COFECI n5 675/2000 que concede isenção de
pagamento de anuidades a partir do exercício de 2002, mediante requerimen-
to, para o(a) Corretor(a) de Imóveis que possua mais de 70 anos de idade, te-
nha contribuído há mais de 20 anos para o CRECI/RJ e que esteja quite com
suas obrigações financeiras perante o Conselho Regional.
Outra medida adotada pela nova administração do COFECI, foi no sentido de
oferecer ao Corretor(a) de Imóveis e também às Imobiliárias, através da Reso-
lução COFECI n5 667/2000, com validade de 120 (cento e vinte) dias, a oportuni-
dade para que os mesmos pudessem quitar débitos de exercícios anteriores,
pelo mesmo valor da anuidade do exercício de 2001, medida esta, que ocasio-
nou uma redução considerável em alguns casos, proporcionando condições pa-
ra que tanto o profissional como a empresa pudessem trabalhar sem a preocu-
pação de estarem infringindo o Artigo 20 - Inciso X da Lei 6.530/78 e o Artigo
38- Inciso XI do Decreto Lei nfi 81.871/78, o que poderá acarretar uma infração
e posterior débito de penalidade.
Esta medida foi tão proveitosa para os (as) Corretores(as) de Imóveis e para as
Imobiliárias, que fez com que o Conselho Federal editasse uma nova Resolu-
ção, a Resolução COFECI n9 694/2001, prorrogando o prazo para a composição
dos débitos, abrindo uma nova oportunidade para quem não teve condições de
fazê-lo à época.

CONGRESSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO
O Centro de Estudos, Pesquisas e Atualização em Direito - CEPAD, com apoio da
Editora Forense e da Universidade Estácio de Sá, realizou nestes últimos dias (16,
17 e 18) respectivamente, o Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário - Aspectos
Cíveis e Processuais, comemorativo ao primeiro aniversário da Revista Forense
Imobiliário. O evento foi realizado no Rio Othon Palace Hotel, no Rio de Janeiro.
O presidente de honra do Congresso foi o prof. CAIO MARIO DA SILVA PEREI-
RA e a coordenação coube aos desembargadores SYLVIO CAPANEMA DE SOU-
ZA e NAGIB SLAIBI FILHO, e à Professora FÁTIMA CRISTINA SANTORO GERS-
TENBERG (Conselheira titular do CRECI - 1a Região/RJ).
O presidente ANTONIO ROCHA, o Diretor-15 vice-presidente EDECIO NOGUEI-
RA CORDEIRO e todos os membros do Departamento Jurídico CRECI/RJ par-
ticiparam do Congresso.

OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO NO CRECI
A profissão de Corretor de Imóveis é regulamentada pela Lei na 6.530/78. Por-
tanto, o profissional é obrigado a identificar-se com sua Carteira Profissional.

FALECIMENTO
Com pesar, comunicamos o falecimento de VALDEMAR CORREIA DA SILVEIRA
ocorrido na madrugada do dia 17 do mês em curso, pai da nossa Conselheira
efetiva Marly da Silveira Ferreira. O presidente ANTONIO ROCHA e demais
membros da Diretoria, Conselho Pleno e funcionários manifestam as mais sin-1
ceras condolências à família enlutada.

LARANJEIRAS • EXCELENTEPLANA Sala, 3quartos, armários.
2banheiros sodais, cozinha c/ar*
mários, área. deps.completas,vg escritura. R$235,000 Sóimó-veisTtl 553*4818 Ref,:AD-3267
URANJEIRAS • GAL GLICÉRIO.frenle, vista Cristo, reformado,
105ny. onginal 3quar1os, tábuas
corridas, coz.planejada,deps.completas, garagemR$175.000 Sóimóveis Tel :553-
481B/9266-3030 Rei R-B.MSI
LARANJEIRAS • Indevassável,
andar alto, elevador privativo, sa-
lâo, três dormitórios, suíte, armá-
rios. dependências, garagem.R$250.000 Temos outros.
Tel 558-4060 /558-1639 C-
12.256 U3/3093

FUMENGO ¦ tOOrrf Ótimo! Sèo
Salvador, prédio recuado, 2p/an*
dar, perto metrô, excelente ponto,todo relormado. de ps ./comple tas,
garagem escritura. R$155.000
Tel..9805-4696 Cred-27905

URANJEIRAS • Inicio da Pereira
i Silva, frenle. 2 p/andar, ampla

varanda, salão em 2 ambs, 3
quartos (suite), armários. 2
banhs., copa-cozinha planejada,dep completa. 3 vgs escritura-
das RS 325.000,00. Tel.: 9706-
3475 C-9338.

FLAMENGO • Av.Paulo-
VI,500/1506 conelor local apenas
R$130.000.00 vazio sala dois
quartos (suite) armários depen*
dènclas garagem inlraestrutura
Tel. :287-4499/247-4777 Sávio
Santos Imóveis.

BOTAFOGO • Metrô ptédm luiuo-so. varandáo. alio, 2p/andar. sala
grande, quarto, armanos cozinha
planejada, dependendas reversi-vel 75m' garagem R$149.000Tel 527-71 70/9996*3581Cr 18451
BOTAFOGO /PRAIA•Indevaiiável, 75m',
gar./aluguel, sala,
quarto amplo
+1qto./reverslvel, ba-
nheiro completo,
área/sorvlço, coz./am-
pia, vazio. Urgente!
R$70.000 Estudo pro-
posta Tel.:542-B399
Creci.3407 Tenho/ou-
tros

BOTAFOGO ¦ Prédio luxo centro
terreno rua tranqüila próximo Me-
trô/comerdo vista panorâmica sa-
lâo 3qtos(suite) 2banhs coz pia-nej deps 2aars escr. Apenas
R$240 000 Portal Tel 548-5512
IV6257CI1502

FUMENGO • Praia Residencial,
duplex, vazio, sala, 2qtos.. suíte,
vaga, piscina, sauna, lavanderia,
pronto morar! R$178.000
Tel 9779-4360/225-2862 CJ 399

LARANJEIRAS - No-
bre, frente, excelente
apto, 2p/andar,
3qtos(ste) armários,
banheiro social, co-
pa-cozlnha, área, de-
pendências, garagemescritura R$255.000
Tel.:236-0695 /236-
2144 Crecl.20341 Ava-
liamos

FUMENGO - Rua Machado As
sis, Tipo Apart, varanda2qtos.(suíte). cozinha, are
gem, infra-estrutura, R$170.000Tel.225-2862 /9779-4360
Dr.Moacyr CJ 399

HUMAITÁ - Macedo
Sobrinho, vista des-
lumbrante Lagoa/Cr!»-
to. Prlvilegiadamente
localizado, espelacu-
larmente, sala, 1dor-
mltórlo, armário»,
coz.planejada, a.servl-
ço, playground, s.fes-
tas, q.poliesportlva,
prédio gabarltadlssl-mo.Tel.:548-8842

2 Quarto»
BOTAFOGO ¦ ESPAÇO SCLEMENTE, vistáo Páo Açúcar total
infra-estrutura lazer Sala, vranda
2ótimos qtos c/armários(suíte).banheiros cbltndex. coz planeja-da. vg esentura R$168 000 Sói-móveis Tel 553-4818 Rei EC-
2243
BOTAFOGO • Excelente aparta
mento. 2quartos(suíte c/armá-nos), sala 2amb»entes. dependên-
cias, c/vaga escritura, play, pisei-na. etc R$170 000 Tel 259-8136/9694-5039 CR 23626
BOTAFOGO - Imperdl-
vel. Prédio c/lnfra-es-
trutura. Sala, varanda,
2qtos (sendo 1 suite),
cozinha planejada, ti-
po 1'locação, 90m',
1vaga garagemR$210.000 Tel.:267-
9535 /9723-3126
Cr.12843
BOTAFOGO - Lauro
Miller, exclusividade
sala, 2quartos, ba
nheiro, cozinha, de-
pendências, s/gara-
gem. Sol Manhã, armá
rios, R$130.000
Tel.:286-3307 /266
6036 /9995-9549
Cr.25099

BOTAFOGO - Ocasião
Voluntários Patria
Quadrfssima praia75mJ, Irente, sala
2quartos c/armárlos
banheiro, cozinha
área serviço, depen
dência completa, 2®an
dar, 5p/andar. Só
R$85.000 Trata
Tel.:548-7702 /9712
1951 Cr.19937
BOTAFOGO • Oportunidade1 Ex
celente 2qtos, sala. dependên
cias. área. varanda, sol manhà
Valea pena ver! R$90.000
Tel. 537 0912 Creci 24892 Outroc/garagem1
BOTAFOGO ¦ PRAIA, vista livre
Sala, 2quartos c/armários, ba
nheiro social, cozinha, totalmenterelormado Oportunidade Acredi-
tem R$100 000 SóimóveisTel 553-4818 Rei MC-2074
BOTAFOGO • Real Grandeza,190Novo, sacada, sala, 2qtos, 1 suite,
^reversível, coz planejada, Iva
ga Direto laje Ac permuta apto
Botafogo/Tijuca próximo metrô
R$210.000 www olimpiaimo-veis.com br Tel. 9961*1656cr25623
BOTAFOGO - Total inlra-estrutu-
ra, sensacional apto linda vista
verde, varanda, ótima sala, 2dor-
mitórios, suite, copa-cozinha. de-
pendências, garagem, (ZV20126)" ' • ' Tel  ""Sóimóveis3322 1:540-8130 /512-

COPACABANA vendo coniugadoSá Feneira equipado lateral silon-cioso molivo viagem RS45 000.00 Oportunidade náo per-ca Tel 511*4091/9966-2328 cre-
d 9261

BOTAFOGO • Tred» nobre Pau-
Io Barreto Indevassável, vista
Páo-de-AçOcar. 3quartos(1 suíte),
banheiro, copa-cozinha planeja-da, área, dependências, apf.de*
corado, 2vagas R$210 000
Tel, 294-9899 /9B26-5449
CJ4678(P5) 
HUMAITA . Viúva Lacerda Am-
pio, vista Cnsto. último andar, sa*
lâo 40™*, 3quartos, 2banheiros,dependências. 1vaga escrituraR$300 000 Tel: 535-0187
MORADA DO SOL Exclusividade'Impecável Reformado, documen-
taçâo ok, vista Cristo, sala 3quar-
tos(suíte). armários, cozinha pia-neiada, dependências garagemRS195 000 Tel 244-2070 /9752-
2728 Crea7278
URCA • Ruá bucólica, prédioidem Apto térreo c/120mJ. retor-
mado com gosto Ambiente adra-
vel. 3quartos(suíte)»1 banheiro,
deps completas R$330mil
Tel 274*2514-274-6214 Keva
CJ3413
URCA - Sr.Proprletárlo
p/vender seu Imóvel
em nosso bairro, não
perca tempo,fale com
seu vizinho FREDIE há
35anos tradlçao Ur
ca.Tel.:295-3059
/9987-6712-CM7790
URCA • Vista panorâmica Sala
3qtos, banheiro c/tiidro, qto em-
pregada RS220 000 Tenho ou-
tros Alexandre Benassi Tel 295*
2142 Z9856-5872 Creci27018

Cobertura
BOTAFOGO - Excepcionalcob/duplex. 2sls. 4qtos. suíte, va-
randa, armários, terraço, sauna,
churrasqueira. 2gars, play. sa-
láo/lestas. vistáo R$430 000 Mar-
cello Almeida Tel 236*4658,9699-2225 Creci 9693
BOTAFOGO ¦ Magmtca cobertu-ra prédio novo alto luxo varandáo.
terraçáo piscina sauna 4qtos (a-tual 3 ) 2suites banhs copacozmontada deps 3gars escr
RS440 000, Portal Tel 548-5512cob-1536 C|1502
BOTAFOGO ¦ Marques Olinda
Cobertura duplex. vista Cristo,
zia. mobiliada. sala. varanda.
2quartos(suite). dependências,terraço, piscina, churrasqueiraIvaga RS280 000 Tel 543-4428
Cred2459
URCA - Avenida Por
tugual. Fantástica co-
bertura duplex, luxuo-
slsslma c/vista clne-
matográfica, 565m'
salões, sala jantar, va-
randões, 4suftes mas-
ter, copa-cozinha pianejada, terraço c/pisci-
na, sauna, 2dependên-
cias, 4vagas.
USS 1 3 0 0.0 0 0
Tel.:9747-4805

POSTO 4 • Copacabana Con|u-
gadáo (40m*). claro, Irente, ba-
nheiro. cozinha, cabe togâo, gela-deira, área c/tanque, lugar p/má-
quina RS75 000 Tel 256-1390/9783-3595 C 10746

1 Quarto
1'.QUADRA -Junto
Atlântica, Domingos
Ferreira, alto, Ironte,
sol manhá, ótimo pré-dlo, 61 m», 4p/andar,
restritamente roslden-
ciai, concluindo Inven-
tárlo R$110.000
Tel.:255-9876 C.5775
Temos/outros
COPACABANA - Achei
o apartamento! Xavier
da Silveira. Sala, quar-to, banheiro, cozinha
com azulejo até teto,
dependência empre-

ada completa, frente,
p/andar. R$125.000

Tratar Tel.:54B-7702
/9712-1951 Cr.19937
COPACABANA ¦ Amplo sala e
quarto cJ varanda portaria 24 ho-
ras min Viveiros Castro, R$
86 000.00 nio perca essa oportu-
nidade Tel 511*4091 / 9966-
2328 • Crea 9261_
COPACABANA - Atên-
ção! Sala grande, qto.c/armárlsos, banheiro,
cozinha plane|ada, do-
pendências comple-
tas. reformadissimo,
fundos, sol manhã,
doc.ok! RS 105.000
Comprei TeI.:9661 -
0271 C .27441
COPACABANA - Av.
Copacabana. Posto3,
prédio misto, pronto
p/morar, conjugado
dividido sala, quarto,fundos, todo relorma-
do, 35m'. R$65.000
Tratar Tel.:548-
7702/97 12-195 1
Cr.19937
COPACABANA • AvCopacaba-na. junto Constante Ramos Si-
queira Campos Frente, alto, re-
formadíssimo. vazio Sala jane-lâo, quarto sepado. coz grandeRS79 000 Tel 521-5339 i9705-
2979 Cr 10701
COPACABANA • Barata Ribeiro
105 Frente, sala. suite, armários,
2banheiros novos, cozinha caben-
do geladeira/freezer/fogào 4bo-
cas. área, tanque espaço paramáquina lavar, armários, gara-
gem condomínio. R$88 000
Tel 541-5016
COPACABANA - Bara-
ta Ribeiro, fundos,
próximo metrô, belo
§uarto 

e sala, c/depen-
êncla empregada.

Reformado, 3'andar.
R$100.000 Tel.:3820-
2312 /3820-2315
Cr.7267 

CASAS

2 Quartos
ALVAR0 RAMOS

ALCIR MOTA VENDE
Ótima p/Empresas, Duplex.
(Precisa Relorma), sla, 4
qtos, gars, deps, quintal RS
190.000,00 Te.: 239-5499
A6/0123CJ4510.
BOTAFOGO • Casa vila Ocasião'
2qtos, sala. terraço, varanda, re-
tomada RS70000 Tel 537-0912
Cred 24892 Temos outras1

4 ou mais Quartos
BOTAFOGO * Dona Mariana. ca-
saráo, 2 pavimentos • área cons-
truida SOOm1 • vários quartos -sa-
lòes • serve dímeas. escritónos •
R$ 800 000.00 • aceito permutasmenor valor • Cred 22456 • Tel:
551-8491 

Jornalistas Responsáveis: Antônio Avertano Rocha - MTB, 10027 -
DRT/SP e Ivo Roberto Rocha - MTB. 15356 - DRT/RJ

Tel.: (021) 509-6242 - Fax: (021) 224-6180 E-mail:crecirj@openlink.com.br

LARANJEIRAS ¦ R$160 000 Aplo
3amplos dormitórios. 2banheiros,copa-coz., garagem, indevassá-
vel. Paulo Pina Vende. Tel.225-
4250 /3826-1458 (estudo permu-
!éLLARANJEIRAS - Vendo aparta-
mento, sala, varanda. 3qtos, sul*
te, 2banheiros. dependência, 1va-
ga, edifício c/mf ra -estrutura. En-
trega rápida, documentação per-feita Estudo propostas!Tel 9146-6367
SANTA TERESA • Apartamento
tipo casa, formado! arborizadoSala, 3quartos. armários, terraço
(lOOm') Acredite somenteR$92 000 Visitas SóimóveisTel 553-4818 Rei AD-3291

fòSÓIMÓVEISI'FLAMINOO
fc AVALIAÇÃO3 VENDA RÁPIDA

FLAMENGO • Oportunidade. Va-
randa, salões, 5quartos(suite).banheiros, lavabo, copa-cozinha.
deps completas 4200^ 2vagas
Vista total Baia Perfilimóveis
Tel:294-9899 Z9637-7435 /9601*
4856 P24/29 Cj 4678
FLAMENGO • Paissandu Exce-lente 165^ Salão, 4qtos, (Isui*te), armários, copa-cozinha. de-
pendências, 2vagas R$350.000
Exclusividade www olimpiaimo-veis.com.br Tel 9961*1656/9765-0331 Tenho Outroscr25623 

4 ou mais Quartos
1VARANDÃO

ALCIR MOTA VENDE
Parque Guinlo, vista Cristo o P.
Açúcar, living, 3qtos (ste) orig.
4qtos, lavabo, coz. planej. deps.
2gar. RS 370.000,00 Tel.: 239-
5499 A4/0856 CJ4510.
400M2 FLAMENGO • (Ouadríssi-ma Praia), indescritível! 1 p'andarocasião salão s. jantar varandáofechado 4 quartos 4 banheiros co-
pa-cozinha 2 dependências R$350 000.00 Mmhouse Tel., 512-97771 Ref. JB-4/3833 Creci J-18.153.
AV RUI BARBOSA • Luxuoso400mí fie linda vista vazio amplosalão lOOm2 saláo jtar 4qtos(sui*te) 2banhs copa/coz. 2deps 2garsescr. R$900 000. Portal Tel 548-5512 4/3570 C|1502.

FLAMENGO • Praia vista eterna
mar andar alto 4 quartos suite va-
randa 2 salas 2 banheiros co-
pa/cozinha dependências comple-
tas vaga/garagem R$ 435 000,00Ref PV-4007 Creci 22456 Tel:
551-8491
FLAMENGO • Tradicional
(260m*), hall privativo, 3salas.
j inverno, 4qtos, suíte, armários,copa-cozinha planejada, vaga es-
critura. sol manhã. R$380 000
Tel .556-0291 /265-1646 Cre*ci23517 

LARANJEIRAS - TE-
TOFORTE Luxo
220m: clnematográfi-
ca cobertura duplex
junto João Couquelro.
terraço, piscina, 2sa-
Ias, 3qtos, suite, armá-
rios, 2vagas
R$310.000 Tel.:554-
5533 CJ4835-TF623-A-
valíamos
LARANJEIRAS • Vistaço, cobertu*ra, terraço, c/pisdna, churrasquei*ra, 2salas, quatro dormitórios, ar*mários, suite, dependências, 2va-
gas R$310.000 Temos outrasTel 558-4060 /558-I639 C-12 256 COB/2114

CASAS

2 Quartos

JOÃO CABRAL /MÁRIO LUIZ•Especializados em imóveis resi-denciais, Flamengo, LaranjeirasFazemos avaliações gratuitasdaudo Há lOanos fazondo ami-
gos Tel 556-0291/265-1646 Cre-CÍ23517

Cobertura

LARANJEIRAS - Pré-
dio centro de terreno,
aborlzado, 3dormltó-
rios, armários, banhei-
ros, salão, cozinha,
dependências, gara-
gem escritura. Refor-
madlsslmo. RS230.000
Tel.:551-6421 Cr.6869

AV.RUI BARBOSA-Luxol Privativo, Impe-
cável apto 300m], sa-
lão, lavabo, sl./(ntlma,
4qtos, armários,
bhos.c/hldro, copa-co-
zlnha, área, 2/deps.,
gar./escrltura (2)R$690.000 Tel.:236-
0695/9315-5215 (Cre-cl.20341) 
FUMENGO • AV.RUI BARBOSAVista deslumbrante, c/infra-estru*tura, salão 4ambientes, 4quar*tos(armários c/closet), copa-coz.planejada, 2dependências,2vgs escritura. R$700.000 Exclu-srvidade Sóimóveis Tel.:553*4818Ref. :TA-4066 Avaliamos
FLAMENGO • Av. Rui Barbosa al-to luxo 480mí ótimo estado sa-lòes 4qtos (suite master) copa/co-zinha 2vgs RS1.370.000.00Tel 247*4777/287*4499.

280M2 DUPLEX
ALCIR MOTA VENDE

Marechal Pires Ferreira, indevassa*
da, living, var, 2suiles c/arms (orig5qtos) copa-coz planj Terraço
c/churrajq 3gar. US$ 240000, Tel..
239-5499 ASP237 CJ-1510
COSME VELHO • Kasanova ven-de oportunidade única. Rua Mare-
chal Pires Ferreira Cobertura du*
plex, luxo, 2800^, 3vagas, vista
p/o verde. US$245.000 Tel .557-5728 /557-3105

C.VELHO • Casa du*
plex(300m2)colonial estiloLoft'(local nobre)salão c/varanda2suiles cozinha quintal garagemR$450 000,00 Mmhouse
Tel 512-9777 Rei JB60344 Cre-CÍ18153

3 Quartos

FUMENGO • LGO.MACHADO,
próximo Metrô, (70mJ), vista li*
vre. indevassável Sala, quartoamplos, cozinha americana, ba*
nheiro relormado, terraço.R$96.000 Sóimóveis Tel.:553*4818 Ref.:EC*5017
FLAMENGO • Parte nobre,2300^. cobertura duplex. terraço,
salão, quatro dormitórios, suíte,
armários, dependências, gara*
gem. Temos outros. Tel.:558-4060 /558-1639 C-12 256COB2192
URANJEIRAS • Cobertura du*
plex junto Fluminense sala varan*da lavabo 3 qtos suite amplas de*
pondências sl. Intima banheiro
terraço 3vçjs R$ 325.000.00 Tel.:
267-6879 Cr. 24757.

350 M2 TRIPLEX
ALCIR MOTA VENDE

R. Cons. Lampreia (attcVCosme
Velho), livings. var., 3 qtos (ste),
gar., jard , pise., um luxo RS
320.000.00 Tel.: 239-5499
A6/0132CJ4510.
URANJEIRAS • RUA JOÃO CO-
QUEIRO. Junto Parque Guinle.
250m*. amplo, living. 3quartos,
suíte,varandas, armários. En*
Irar Morar. Gar 2carrosRS-150 000. Chaves/visitas Sói-
móveis Tel..553-4818 Ref. MC*
6053

FUMENGO • Alto luxo estado im*
pecável 4750^ casa centro ferre-
no salões 4qtos (suíte master) so-
larium banheiros 7vgs
RS850.000.00 Tel 287-
4499W-4777 Sávio Santos Imó-
veis 
LARANJEIRAS - R.U-
maré, casa/750mJ,
4/andares, saiões,
5qtos, 2stes, 3vgas,
terraço, piscina, sau-
na, vista Cristo, precl-sa obra total.
R$280.000 Avaliamos
Tel.: 255-9876/9716-
1584 C.5775

BOTAFOGO - VISTA LIVRE Solmanhã, c/infra-estrulura. Sala
2quartos c/armários, cozinha,
área. dependências, vg escritura
R$145.000 Visitas SóimóveisTel 553-4818 Ref :TA-2116
BOTAFOGO • Vazio, vista Cnsto.
garagem escritura, 2tos, sala, de-
pendências, área, saláo festas,
play RS110 000 Tel.:537-0912Cred 24892 Outro s'f

LARANJEIRAS • TE-
TOFORTE Oportunlda-
de Cardoso Júnior
junto Conde Avelar.
Otlma casa varanda,
2salas, 3qtos, terraço,
copa*cozlnha, escrltó-
rio, garagem
R$205.000 Tel.:554-
5533 CJ4835-TF713-A-
valíamos

4 ou mais Quartos
COSME VELHO - Vendo excelen-
te casa em ponto nobre do Cosme
Velho. Rua exdusiva. 400m3 de
área construída. Suítes, salas.
5banheiros, casa em centro de
terreno 670m2, com frente para3ruas inclusive Cosme Velho. Uso
residencial ou sede empresa.
RS700.000 Tratar c/proprietárioTel, 246-3521 /9142-1599 Visitas
no Local Rua Tobias do Ama-
ral.18.

vf
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APARTAMENTOS

Conjugado
BOTAFOGO * Conjugado, fantás-
tico, totalmente indevassável
6p'andar, próximo Rio Sul, deso*
cupado, c/linha telelônica. cama,
armários, documentação cristali- I
na, RS50.000 Tel:553-1006/237-4819 Cr20251

HUMAITA • AMERICAN FUT, te-
sidenaal/serviços Sala, varanda,
2ótimos quartos c/armários(suíte).banheiros c/blindex, cozinha pia-nejada, vg.escritura. R$180000
Sóimóveis Tel.553*4818
Rei EC-2082
HUMAITÁ • Próximo Cobal, linda
vista, saláo. 2quartos. armário,
banheiro, cozinha, dependências.100ml. Apenas R$155 000
Tel. 267*6760 Creci 23457
HUMAITA ¦ Tranqüilo, sacada,
sala, 2qtos (suite), cozinha, de*
pendências, armários excelentes.aem esentura, play,salão les-
ta R$165 000 Tenho outros!
Tel .522-1941 BNI162 Cr 23804

URCA • Maravilhosa casa, 4sui-
tes, salões, pisdna, sauna. jar-dim, lavanderia, copa/cozinha,dependénaas completas, lavabo.
indevassável, garagem p/4car*ros Tel 9802*8778 Creci9480
URCA • Sensacional casa centro
terreno, sossego total e seguran*
ça varandáo saláo salas
4qtos(suíte) copa/coz 2deps
2gars RS800.000. Porlal
Tel 5-18-5512 FS/001 C|1502 Te-
mos outra apenas R$600 000,!

FLAMINOO
t AVALIAÇÃO' VENDA RÁPIDA
flTel.: 553-48181

3 Quartos

BOTAFOGO ¦ VISTA PAO AÇÚ-
CAR/CRISTO.Próximo Shop-
ping/Metrô. Excelente conjuaado,banheiro amplo, cozinha. Grcdiosa oportunidade!! R$40.000
(Somente a vista) Chaves Sóimó*veisTel.553-4818 Rel.:TA*1127

165M' BOTAFOGO • (Jt» Sf Ur-sula) oportunidade única! Pronto
p/morar frente salão 3 quartos
(suíte) 2 banheiros cozinha de*
pendências garagem R$
250.000,00 MM House Tel,: 512*
9777 Ref JB-^3820 Creci 18.153.

BOTAFOGO • VISTAO ensoa-da/Pão Açúcar, próximo Sta.Úrsu*Ia, amplo conjugadáo (podendo I
dividir), todinho mobiliado. En*trar/Morar. R$70.000 Visitas Sói-
móveis Tel,'.553*4818 Rei. EC-1148

1 Quarto
BOTAFOGO • 1 quarto (armários),totalmente reformado1 Salão(am-
bientes), banheiro, cozinha plane*
jada, dependêndas, garagem es*
critura, play, salão lestas Oportu*
nidade RS120.000 LindàolllTel.:553*4818 Rel:R9*1176

AV.PASTEUR • Com vista BaíaGuanabara/Pão de Açúcar. Salão,3qiiartos(sulte), banheiro,HOm2, armários, cozinha e de*
pendências reformados.R$150.000 Tel. :542-8862Cr 17964
BOTAFOGO - BARÃO LUCENAVista p/Baia/Páo Açúcar/Cristo.Varanda, sala, 3quartos c/armá*rios, cozinha planejada, depen*dências, 2vagas escritura.R$294.000 Visitas SóimóveisTel.:553*4818 Rel.:TA-3309

BOTAFOGO - Almeja-
dlssimo apartamento
maravilhosa localiza-
ção, vista/verde, con-
jugadão podendo dlvl-
dlr sala, dormitório,
cozinha espaçosa, ca-
bendo goladelra/fo-
gão, banheiro decora-
do. Habitação Imedla-
ta.Tel.:548-8842

BOTAFOGO • DONA MARIANA.
Com inlra-esturtura. Vista livre,
varanda, saláo 2ambientes.3
quarlos(suíte), copa-cozinhaárea, deps.completas. 2vagas es
critura R$257.000 Exclusividade
Sóimóveis Tel. :553*4818
Rel.:TA-3022
BOTAFOGO ¦ Dona Mariana 83,
varandão(24m,), saláo,
3qtos(ste), lavabo ^banheiro, co*
pa*coz, área, dependências,2vgas. Imperdível. Corretor local
R$350.000 Perfil Tel.:294-9899CJ4678(P11)

APARTAMENTOS

COPACABANA - Pos-
to5 excelente conjuga-
do com 35mJ, banhei-
ro e cozinha, fundos,
todo claro,pronto paramorar. Somente
R$65.000 Tratar
Tel.:548-7702 /9712-
1951 Cr.19937
COPACABANA • Próximo metrô
Imperdível. sala, quarto armário,
banheiro blindex. silencioso, inde-
vassado, vista verde, reformado,
grande oportunidade R$85 000
Tel 292-8838 Creo22663
COPACABANA ¦ Santa Clara,
frenle, alto, 3p/andar, daro. areia-
do espetácular sala. quarto, ba-
nheiro. cozinha fogão/ geladeiraExcelente estado, Tel 548-8714
RESS Cr 26879 
COPACABANA - 'Pos-
to6' Atenção!! Somen-
te RS75.000 Sol ma-
nhã, andar alto, salão,
qto. separado, banhei*
ro, cozinha, vaziol
Chaves Perflllmóvels
Tel.:294-9899 /9605-
7105 CJ.4678(P20)

Conjugado
ATENÇÃO COPACABANA • Rua
Pompeu Loureiro Conjugadáo,27m7, térreo, vista lateral,va-
zio,sala/quarto integrados,cozi-nha kit , banh sodal, gar.condo-mlnio. RS50 000 Aceito caria cré-
dito Tel. 236-4608 crecil7276
AYRES SALDANHA-Espetacularmente lo-
calizado, vista maravl-
lhosa, praia, deslum-
brante conjugadáo, dl-
vldldo 2amblentes, co-
zlnha cabendo fogão,
geladeira, banheiro re-
formado. Edifício ga-baritadlsslmo.
Tel.:548-8842
COPACABANA - Bara-
ta Ribeiro, Posto3,
Conjugado, 30mJ,
fundos, 29andar, cozi-
nha cabendo geladeirae fogão. Escritório ou
moradia. R$55.000
Tratar Tel.:558-5416
Cr.24367 

BOTAFOGO • PRÉDIO REFOR-
MADO Sala. 3quarlos c/armários,-2banhs.sociais, área serviço,
deps.completas, vg demarcada.
R$175 000 Sóimóveis Tel 553-
4818 Ref :AD-3074

COPACABANA • Conjugadáo,Posto 2, prédio tranqüilo, frente,
relormado, desocupado, doe. per*leita RS55 000 Temos outros, pro-
postas. Tel .244-7235 /244-7431
,9111-4967 Cteci26335
COPACABANA • Excelente conju-
gadão Domingos Ferreira, quadrada praia. Reformadissimo, andar
alto, cozinha cabe geladeira/ Io*
gão. Temos outros! íel.:244*7427
/9322-4871 Cr. 1821
COPACABANA • POSTO 6. Exce-
lente conjugado. Reformadissimo,coz.americana,cabe geladeira,banheiro, bancado granito.pisocerâmico, possibilidade vaga.
R$60,000 Sóimóveis Tel.: 523*
2422 Rei.: (LY1489/1456/1514/1511)

COPACABANA Salaquarto, da-
rissímo (economia energia), es-
quadnas alumínio, Irente livre, an-
dar alto, garagem garantida con-
vençáo s/acrécimo condomínio,
4p'andar R$107 500,00 Marcelo
Tel 539 8844 Cieci19140
COPACABANA /LIOO-Junto Atlântica, sala,
quarto, cozinha, ba-
nheiro, vista lateral
mar, vazio, alto,
R$80.000 tenho outro
menor, R$55.000
Est. / propostaTel.:542-8399 Cre-
ci.3407
LEME - Alucinante-
mente baratoll Opor-
tunldade frontal vis-
ta/verde, pavimentoelevado, 2p/andar, boa
portaria, sala, dormltó-
rio, cozinha cabendo
logão/geladeira, de-
pend.completas. Habl-
tação imediata.
Tel.:548-8842
SANTA CLARA - Prlvl-
legladamente localiza-
do, aconchegante sa-
Ia, 1 dormitório, armá-
rios, cozinha america-
na, banheiro blindex,
totalmente reformado,
fundos. Lindíssimo,
edifício gabarlta-do(proprletárlo).
Tel.:548-8842
XAVIER SILVEIRA -Es-
petacularmente locall-
zado, aconchegante
salão 2amblentes, j.in-verno, 1 dormitório, ar-
mários, cozinha plane-
jada, dependências
completas, frente
6p/andar, totalmente
reformado (proprletá-rlo)Tel.:548-8842

COPACABANA - Praça
Vereador Rocha Leão.
Conjugadáo em 3am-
bientes c/área serviço,
8p/andar, fundos,
45m*. RS55.000 Tratar
Tel.:548-7702 /9712-
1951 Cr.19937

2 Quartos
APENAS R$145 000. ¦ More ou
invista! Tranqüila Rua Ronald
Carvalho próximo Metrô excelen-
te sala 2qtos banh. coz, deps
completas gar escr. Não perca!Chaves Portal Tel.:548*5512
2/4174 Cj1502 
ASSIS BRASIL-R$215.000 C/2vagas,
varanda, metrô, rua
privativa, playground.Impecável estado de
conservação. Salão,
2quartos(su(te), co-
pa-cozlnha, depen-
dências. Cardoso Jú-
nlor. Tel.:275-4645
Cr.25161
AVENIDA COPACABANA 1022•Fundos, arejadlssimo e tranqüilo.
Salão, 2dormitórios, dependên*
cias. R$130 000 Vazio. Entrega
imediata. Chaves Plantimóvel
Tel. 244-9695 /244-9893 /9974*
8786 CJ2217
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RUA DJALMA URICH
Frente, Mia, 2qu«rto«

c/armárlo*, dependén-
ela, cozinha, área tar-
viço, 2p/andar.'120.000 Tratar
al.:0712-19S1

Cr. 19937
SA FERREIRA • Eidusividid»APl frente 4p/andar pronto morar
ula ?qtoe banheira cozinha de-
pendências completa! garagem•tortura R$130000,00 Chave»Tel 548-2070 CJ1550

CINCO 01Irp fUrta Clara, (rente, silencioso.
VKW.alto. dara, sala. 2q1os. ga-ligém escritura Tel :552-1939/' 5/1-sto CfPCi 4102

240 MIL C/GARAGEM
ALQ1BMQIMEADE
Toneleros, fronte, andar alto,
relormado, sala, 3 qtos
(arms). lavabo, boa cor.,
deps compl. Tel.: 239-5499
A3/0841 CJ 4510.

COPACABANA - Abai-
xo preço. Poato5,5."ala. 2qto*. armário»," ite Almirante Gon-
çalvaá, vaga, cozinha
planejada. Andar alto,
vazio. R$110.000
Tel.:Z65-4396 /9192-
2730-08689 

A PORTAL AVAUAÇÕES
Antes de vender seu móvel, sofiole
a Portal Empreendimentos, uma
avaliaçio segura. Sio 25 mo» de
tradição e a melhor equipe de
profissionais. Telt: 548-5512.548-
7272 ü 1502. sede própria.

COPACABANA - An-(dar alto, juntlnho me--trOi':Rua com aeguran-
ça'24h, ettaclonamen-
to privativo, aala,

,2qto*. armários, suíte,
.cozinha, área serviço,
nada (azer R$145.000

lTel.:543-5345C.16230

ACHOU • ?20m'1 mUo tób/ox-
nda, Oqlos. suites c/dosel. arml-
rios. lavabo, banheiros, copa-co-
zrha. 2/deps vgaVescntura. ex-
celente prédio Rei 3185
R$250 000 Tel. (0n2l)2B7-6353/(0m«21)9612-2581/9642-4381 tai tipOterticombr Cre-
21544

COPACABANA • Av. sala. 2-quartos banheiro social, quar-
tybantairo empregada área ser-vko> praia'metrò. sol manhá, sos-
sttjaqo, arejado, R$ 125 000 00'Tl*r.247-4984, C 24471

ACREDITEI • Apenas R$170 000.
quadrisstma Praia Copacabanatrente vista mar. andar alto, vazio,
sala 3q!os banh coi/deps compte-
tas(sem Gar) ótimo pvmorar, m-
vestir! Portal Tel 540*7272
l«53C|1Sfl2

COPACABANA • Excelente salaf?tjlOT.*1^urte. 2banheiros. cozinha'planejada, dependências. 2vagas«eflcutura Direito construir cober-tura duplei R$280000 Tel 255-.9303 cri9226-Ref2; 107
COPACABANA - HJáno Gouveiara. excelente sala, 2quar-tos, dependências completas, co-
?tnha montada, arma nos embuti-vista lateral mar•R$153 000 CP 202/02 Tel 549-878? 
COPACABANA - Im-

erdfvell Cinco de Ju-bon
Ihd,Jho. Sala, 2qtos. c/ar-
riárlos, cozinha /ba-

jnhéiro azulejado teto,
garagem escritura, ex-
celente edifício.
R$178.000 Tel..295
6560' /36B6-6467
C.10972
CSJPACABANA • POSTO 6 Rua
n&re,' Ssalas. 2quartos(suite),(banheiro cozinha planejada de-ptnééõaas Relormadissimo Ex-tramo bem gosto R$305 000 Sói'móveis Tel 523-2422RftlLY3824/379Q?664)
.CÔPAÇABANA • Posto2 RBelfird Roxo Espetacular sala 2am-•bientes-, 2quartos. armários1*quaRdade. coz planejada, deIpéndôfttias. completamente re-ilormatít Porl luxuosa, garagwn.epm' R$165 000 CP201/02Tel 549-8782 
.COPACABANA • Posto5 Lindoa^q lit» casa. ampla sala. 2exce-lerttes"dormitónos ótimos armá-ri8s,' éozmha. dependénaas Na-•da tazèr Urgente (ZV20052)-SÓI-írióveisW 540-8130/512-3322
CdPACABANA - Pos
1Ò3.'Pronto para mo-
rar. Sala, 2quartos, ba-
nhelro, dependências,
cozinha c/armários,
área serviços, vaga
escritura. h$160.00i

atar Tel.:9712-1951
.19937

COPACABANA - Pos
<o5„ rua transversal
liente, vista verde, so
manhã, Sala, 2qtos„
armários, 3®reversfvel,
banheiro, cozinha. Ga-
ragem edifício.
R$-125.000 Tel.=275
,1418 ÇJ2766
COf*CABANA • R Inhanga. es-
fcétacutaf, sala, 2quartos, depen-dènctas completas, cômodos am-
plpicjaros. prontíssimo morar,
excelente prédio, andar alio,90m> R$148 000 Tel. 549-8782CP202*»
COPACABANA • Rainha Elizabetfr VazK). andar alto, 2'quadra,frfote. ,80nV sala. 2qtos, depen-d^nciaf, vista mar, sVaga Opor-t4mdaf)» R$180 000 wwwolim-
piairnoveis com br Tel. 9961-1656cr?5623'
CpMCABANA - Rainha Eliza-
béth, 2*quadra. andar alto. vazio.
Irènte. Sala. 2qtos, cozffiha, de
péndênaas, vista mar Copa-Ar-
pfôdof €xdusrvidade wwwolim-
pâiihoveis com br Tel. 9961-1656/9765-0381cr25623
COPACABANA • Rainha Elizabeth. Altíssimo Luxo,Quadra PraiaFrente Reformado, Claro Vista
parçial.Saláo em 3 ambientes,2.gdes.qts c/excelentes armários,suite.cópacoz. deps.lVg Lindo'P(o R/morar R$250.000.00Tet 5315759 C17210
COPACABANA • Raridade Pos-lo4, óttmo edifício play, s lestas,sllo'gtnástica. sala, 2qtos (suíteí2Ç>anhs. cozinha, dependéncite.' Zgarsesa R$170 000 Por-tat foi.: 548-5512 Rei 2/4201
maoe,
COPACABANA - Sala,
2q(os, dependência
garlgem, entrada
R$2.967,00 + presta
çWs R$567,00 a/luros,
s/rènda. Aceito FGTS.
Tel.=9328-9792
COPACABANA-2qtos„ suite c/armá
ritos,' sala 2ambientes,
cbzlnha c/armárlos
vista total p/mar, 5'an
tíar. Rua Duvlvler
R$180.000 Tratar CLD
Tel.:437-1578 C.6423
COPACABANA -Apar-
lamento vazio, (gara-?èüi escritura). Sala,
2quartos, área serviço
(dependências com-
Sletaa), prédio gradla-o / ajardinado
R$170.000 Tel.:573
4271i,/9139-9720 C
IM68
COPACABANA -C

s. ÓtimoPons-tánte Ramos
edlflclol Salão 2am
bienfás, 2qtos. (orlgl-halSu? lavabo, copa-co-
zlnlía, dependência.
2vagas. R$210.000 Te-
nho outrosl Tel.:295-
6660 /295-1367
C,10972
CÇRÁÇAO DE COPACABANA•Leopofdo Miguez c/2qtos. depen-
d^as,-andar alto, melhor locali-
zaçáo. preço abaixo mercado. Te-
nho-outrosl Tel. 244-7427 /9322-
4871-01621
LÉ^H • Apto, dois
huèriòs, dois banhei-
tos. Só R$90.000 fren
té vaílo. R.Sem salda-^.R<^)erto Dias Lo
pai. Confira. Tratar
9Í.4Cr-jl216/3978-4268

I7747
LEME"- Gustavo Sam-
pito. Andar alto, refor-
ntadoí. 2salas, 2quar-
tds (suite), banheiro
sòcral, cozinha c/ar-
márlos, área serviço,
dependências, gara-
gem.Pronto p/morar.RS190.000 Somente
particular à particular.Tel.:275-2167 /9844
0731

3 Quartos

APARTAMENTAÇO 190M»¦Poslo6. Kiiuoso. IjVandar, lin-
do'Salâo 3qlos (suitelarmanos.2banhs. copa-coz montada, des-
pensa. 2deps . garagem1J350 000 Portal Tel 546-5512Rei S3096CJ1502 Avaliamos
APENAS R$190 000. - Prtomo
ao .mar vazio sienooso lodo re-
Kxmado excelente 3qtos banh sa-
Ia coz. deps lodo c/armá nos garalugeondom Nào perca' PortalTel 548-5512 36254 Cj1502 Ava-
hamos
ASSIS BRASIL
R$265.000 C/2vagas,

varandão, vista espe-
tacular, Indevassável,
piso ardósla, play-
ground, saláo, Squar-
tos(sufte), armários,
copa-cozínha. Cardo-
so Júnior. Tel.:275-
4645 Cr.25161
AVENIDA ATIÁNTICA ¦ Fienle
Leme. rarissima oportunidade,saláo. 3dormitónos, dependén
aas, garagem Acerta imóvel co-
mo pagamento R$550 000 Plarv
timóvel Tel 244-9893 Z244-9695/9974-8786CJ2217
COM 3GARAGENS - 2*quadra
praia Copacabana, prédio luxo
em granito, varandáo. S lestas,
play. frente, vazw. slào oVOm^,3qtos (suite)sala TV, 3banhs ,copaOcoz planei . deps .3gars escr R$490 000 PortalTel 548-5512 Ref 3/6102CJ1502 
COMPRO -P/atender
Clientes, Exterior, In
terlor cadastrados. Pa-i lamentos i vista. Orla
Copacabana, negócio
Imediato. Cuidamos
documentação, 40a
nos tradição mercado
Imobiliário Tel.:542
8399 Crecl.3407
CONSTANTE RAMOS
Vista panorâmica, prlvllegladamente locall

zada, espetacular sa-
lão 2amblentes, 3dor-
mltórlos, armários, co-
pa-coz.plane|ada, de-
}endênclas comple-
as, garagem escritu-

rada. Prédio gabarita-dísslmo. Tel.:548-8842
COPACABANA - ARPOADORExcelente investimento Sala2quartos. banheiro c/hidro. cozi-nha, deps completas, indevassá-vel. vg escritura R$160 000 Sói-móveis Tel : 523-2422Rei (LY2617/2466/2629)
COPACABANA - Apar-
tamento tipo casa. sa-
lão, 3qtos., dependén-
cia empregada, lavan-
derla, garagem, 2áreas
descobertas, leOm2.
Básico R$230.000 In-
formações Tel.:548
1491 /9912-2642
C.10509
COPACABANA - Assis
Brasil. Absolutol Lo
calização privilegiadalSalão, varanda, origl-
nal 4qtos. (suite), co-
pa-cozlnha, vagas

lay, salão. R$335.000
ióímóvels Tei.:512

3322 AC/3333
www.soimoveis

.com.br 
COPACABANA • Atlântica, frontalmar, localização privilegiada, alto,saláo. sala jantar. 3qtos, suíle, la^vabo, copa-cozinha planejadaDependências, garagemR$900.000 C.14209 Tel 52248%
COPACABANA • Attántica. Fina-mente reformado, saláo, mármo-re, sala íntima, 3qtos, (originaM),1 suíte, lavabo, 2banheiros, copa-coiznha planejada, dependência,
garagem. R$850.000 Tel..255-9302 cr19226-Ref4/120

COPACABANA • Domingos fer-
reira' fundos Excelente . silencio-
so. ciaro arejado ISOm' Saláo.
|3ambienles). 3qlos. aimários.dependências completas. 2^an-dar R$220 000 Tel 252-0006
Crea6115
COPACABANA • Eicelente local»-
zaçáo, excepcional apartamento,saláo, 3dormrtórios, banheiro /1a-
vabo, cozinha grande, dependén-
cias completa, garagem prédioaluguel OportunidadelR$170 000 Tel 292-8838 Cre-C122663

COPACABANA • Av. Atlântica/leme, frontal mar, vazio, 3quar-tos,(suite), sala. 2ambíentes, banheiro social, cozinha, área servi-o, dependência empregadael.:492-4085 /9949-7176Cr. 18289
COPACABANA - Bara
ta Ribeiro. Posto4
2salas, varanda, 3qtos
c/armárlos. 150m2
dependência comple-
ta, frente, 2p/andar,
sol da manhã
R$200.000 Tel.:558
5416 Cr.24367
COPACABANA • Barão de Ipane-ma 3quartos, suite, saláo, amplo,reformado, copa-cozinha depen-dencias. ISOm1, vaga condomí-nlo prédio luxo. R$210.000Tel.:554-6464 /9662-1022 crec122658
COPACABANA - Ba
rão de Ipanema. Direto
proprietário. Frente
Serto praia, Sala

qtos '
icrlturi

dol Ótimo preçol
iqtos, banheiro, vaga

escritura. Ótimo eata
Tel.:256-1346 /9317
9496
COPACABANA • Bolívar. 2*qua-dra, andar alto, 1 p/andar, varan-da, saláo 2ambientes, 3qts, armá-rios, banheiro, cozinha, deidências completas, prédio galtado. Tel548-8714 RESSCr 26879
COPACABANA • Bolívar. Exce^lente apartamento reformado,3quartos, armários, banheiro, de-
pendências, garagem escritura.Dispenso IntermediáriosR$210.000 Ver parle tarde Tel.259-2219/9721-5806
COPACABANA • Constante Ra-mos, Posto4, andar alto. vazio,salão, 3quartos, copa-cozinha,banheiros, dependência, 1vaga.R$255.000 Tel.:548-2897 /9994-9175Cr.26875
COPACABANA • Domingos Fer-reira, local nobre, sala, 3qtos,2bhos sociais, armários, cozinha,área, garagem escritura, andarto. Tel.:257-0484 /523-8B59Cj.511
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CJ-4510

COM AS MELHORES OFERTAS DO MERCADO!
ATENDIMENTO RÁPIDO E EFICIENTE

239-5499

LAGOA - BARONESA DE PO-
CONÉ, VARANDA, LIVING, 4
QTOS (STE) C/ARMS. LAVA-
BO, AMPLA COZINHA, DEP. 3
GARAGENS RS 410.000,00
A4/0846.

LEBLON - JOÃO DE BARROS,
VARANDÃO LIVING 4 QTOS (2
SUÍTES) LAVABO, AMPLA COZI-
NHA, DEPS, 3 GARAGENS, SOL
DA MANHÃ RS 850.000,00
A4/0790 TEMOS OUTROS.

PANEMA - VIEIRA SOUTO, AN-
DAR ALTO, PANORAMICO, VA-
RANDA LIVING, SLA JTAR, 4
QTOS (STE) COPA-COZ., 2
DEPS, 3 GAR., US$ 1.100.000,
A4AJ716-TEMOS OUTROS.

JARDIM BOTÂNICO - EURICO
CRUZ - SALAO, 4 QTOS (STE)
LAVABO, COPA-COZ, 2 DEPS.,
1 GAR. VAZIO, PISCINA, SAU-
NA ETC. RS 440.000,00
A4/0836 AVALIAMOS.

LAGOA - EPITÁCI0 PESSOA,
230M2, PANORÂMICO, LIVING, 4
QTOS (SUÍTE) LAVABO, COPA-
COZ, 2 DEPS, 3 GARAGENS.
PRONTO MORAR. RS 800.000,00
A4/0850-TEMOS OUTROS.

COPACABANA - COBERTURA DUPLEX,
POSTO 4, REFORMADÍSSIMA, TERRA-
Ç0, LIVING, SLA JTAR, ESCRIT., 3 QTOS
(STE) LAVABO, COPA-COZ., 1 VAGA
C0ND., ACEITO IMÓVEL MENOR VALOR
RS 420.000,00 A5/0467 - AVAUAM0S.

COSME VELHO - CASA TRI-
PLEX, SALÕES, 4 QTOS
(STE), CASA DE CASEIRO,
PISCINA, ETC. OPORTUNIDA-
DE R$ 335.000,00 FINANCIA-
DOS A6/0132-AVALIAMOS.

BOTAFOGO - VISTA EN-
SEADA, PRÓX. METRÔ,
VARANDA, SALA, 1 QTO
(STE) DEP. COMP. 1 GARG.
TOTAL INFRA-ESTRUTURA
RS 145.000,00 A1/1030.

LEBLON-COBERTURA TRIPLEX,
2» QUADRA. INDEVASSADA,
TERRAÇO (PISC. E SAUNA) LI-
VING, 3 QTOS (2 SUÍTES) COZ.,
DEPS, 1 GAR. RS 730.000,00
A5/0477 -TEMOS OUTRAS.

LEBLON - TIPO CASA. PRÓX.
PRAIA, SLA, 3 QTS C/ARMS,
BANH COZ. DEP. EMP. 2
ÁREAS S/GAR. OPORTUNI-
DADE. RS 250.000,00 A3/0805
AVALIAMOS.

ENTRE MAR E LAGOA
ALCIR MOTA VENDE
Vista Cristo, Rolormado, Pró*.
N.S. Par. sla (2 amb). 3 qtos
(sto) c/arms, cor. planei, deps
1 gar. RS 480 000.00 Tel: 239-
5499 A3/0643 CJ 4510.
IPANEMA • 2* quadra, frente, sa-Ia, 3qtos, 2banheiros. cozinha pia-nejada, deps, garagem esentura.Recontemenle reformado.R$335 000 Tenho outroslTel. 522-1941 BN1162 Cr 23804
IPANEMA • 2*quadra. frente, sala.3quartos. 2banheiros, cozinha
planejada,dependências, gara-gem escritura Reformado a 2anos. R$335000 Tenho outroslTel. 522-1941 BNI162 Cr 23804

AVALIAMOS E VENDEMOS O SEU IMÓVEL
COPACABANA - Pró-
xlmo metrô, andar al-
to, sol manhi, Inde-
vasaável/silencioso,
ironto, saião 2am-
lientes, 3quartos, co-
zlnha, dependências,' iragem. R$168.000

Ref.3125 Tel.:495-
1579 CJ4894 

COPACABANA • Exclusividade!Saláo 2ambtenles. 3dormitónos
(suíte). 2banheiros. dependén-cias, 1vaga condomínio, andar al-
to. totalmente reformadoR$300 000 Creci2561 Tel 249-6255 105-3462 (PAR40117)

COPACABANA • Pça Eugínio
Jardim. Vista p/mata. 220m,1
2salóes, varandáo. 3qtos. origi-naM. Isuite. 2tMnheiios. copa-co-zinha. dependências, garagemescritura. R$435 000 Tel 255-9302cr19226-Rel4/115

COfttCABANA • Gastáo Baiana
esquina Barata Ribeiro, sala,3qlos. suíte, banheiro social, lava-
bo. vaga escritura R$260 000
Tel 287-0557 /523-0224 /523-0684 /9994-9173-Cn7573

COPACABANA • Quadrissima,4p/andar. onginal3. transf 2salas.2qtos. suíte, excelente armános,copa-cozinha, banheiro emprega-da nada fazer (ZV31063) SóJmó-veis Tel. 540-8130/512-3322

COPACABANA - Hllá-
rio de Gouveia. Salão,
3quartos, garagem,vista lateral para o
mar, 1p/andar.
R$260.000 Tratar
Tel.:549-4866 /9196-
8923 Cr.19937
COPACABANA - Inicio
Posto6. Sala, 3quartos
c/armárlos, 2banhel-
ros sociais c/azulejo
até teto, cozinha, área
serviço, dependén-
cias, frente, 2p/andar,
Ivaga garagem escri-
tura. R$195.000 Tratar
Tel.:548-7702 /9712-
1951 Cr.19937
COPACABANA • Leopoldo Mi-
guez Alto, frente, excelente sala3q1os, Isuite, 2banheiros. copa-cozinha planejada, dependénaascompletas. 2vagas garagemR$320 000 Tel 255-9302cH9226-ReKV274
COPACABANA - Lido. 125m».Randade, 2sls. 2qtos (original3),bhs social, armários, cozinha, de-
pendências completas, 49and,frente, sossegado, 2/p/and.R$158 000.00 Tel 236-0065Cl 6544 
COPACABANA • MascarenhasMoraes Espetacular, 1 p/andar.250m7. saláo, 3qtos. originaM,Isuite. 2banheiros, lavabo. copa-cozinha, dependénaas, garagem.R$385 000 Tel.; 255-9302cr19226-Rel4/114
COPACABANA - Ofertaço^stoSalto R Gastáo Bahiana vistáo La-
goa, frente, prédio dotal infra-es-trntura, saláo 3qtos 2banhs. cozi-nha dependências. 2gars escr.R$300 000 Portal Tel 548-5512Rei 3/5918 CJ1502 

)por-
tunldade imperdlvel.
Barão Ipanema. Am-
pio, alto, sol manhã
saião, j.inverno,3quartos, copa-cozl-
nha, dependências,
garagem, 

R$265.000
M Ref.3211 Tel.:495

1579 CJ4894
COPACABANA - Paula
Freitas. 320m:, salão
120m3, 3quartos (sul-te 45m2), 2dependên-
cias, Ivaga
(R$400,00). Tratar
Tel.9196-8923 /549
4866 Cr.19937
COPACABANA - Paula
Freitas. 3quartos c/ar-
márlos, salão ãOm1
todo em Parque Pau-
lista, 2banhelros, co-
pa-cozinha, 1 p/andar,
precisando moderni
zação. Vaga escritura.
R$320.000 Tratar
Tel.:549-4866 /9196
8923 Cr.19937 Tenho
outros 
COPACABANA • Pompeu Lourei
ro. 2p/andar. Espetacular localiza
çáo, ótima sala, 3excelentes dor-
mitórios, ólimo armários, cozinha,dependência, garagens(ZV30836) Sólmóveis Tel.:540-8130/512-3322
COPACABANA • Posto 2, BarataRibeiro. 1 p/andar, alto, frente, sol
manhá, 3<flos (armários) banhei'ro, deps^completas. área, s/gara-
gem. R$145.000 Tel 523-2029/9995-8964 CR.25467
COPACABANA • Posto4. 21001»,
quadra, vista lateral mar. salóes,3qtos., suíte, banheiro, copa-cozi-nha, dependência, s/garagem.R$280.000 C.14209 Tel :522

COPACABANA • Posto5. Rua no-
bríssima, andar único, saláo, sala
jantar, 3qtos„ suíte, dosei, cozi-nha planejada, dependências, ga-ragem. Lindo! Conlira! Tel.:255-2491 C.17551
COPACABANA - Posto6. Quadra,vista lateral mar, varanda, sala,3q1os., suíte, banheiro, copa-cozi-nha. dependência. 3vagas escri-tura R$420.000 C. 14209Tel ..522-4896
COPACABANA • Pos
to 6, junto Atlântica,
salão, 3qtos, banheiro
completo, copa-cozl-
nha, dependênciaa
2p/andar, vaga alu<
guel, R$200.000 Estu
do proposta Tel.:542-
8399 Crecl.3407 Te
nho/outros
COPACABANA • Primeira qua>dra. finamente relormado, 3salas,3qtos, originaM, Isuite, lavabo,2banheiros, copa-cozinha plane-jada, 2dependéncias, garagemR$430. OOOTel. :255-9302cr19226-Ref4/117
COPACABANA - Pro
xlmidades Souza LI
ma. Frente, pavimentoelevado, 4p/andar, ma-
ravilhoso salão 2am-
bientes, 3dormltórlos,
armários, copa-cozl
nha, dependências
completas empri _da, garagem p/alugar.Tel.:548-8842

LEME - Oportunidadel
Gustavo Sampaio. An-
dar alto, saião, 3qtos.,
dependências comple-
taa, viata mar, gara-
gem escritura. (Tenhooutrosl) Tel.:295-5560
/295-1367 C.10972
POSTO 5 • Frente, alto. saláo.I corridas. 3quartos(suí!e), hidrobanheiro social, dosei, copa-cozi-nha Reformado Vaga escrituraDocumenl ok R$280 000Tel 553-4818 /9995-3719
(R1/R7-3042)
POSTO 5 -Garagem escritura,vista praia, reformadíssimo. solmanhá .quadrissima. esquadriasalumínio, sala. 3quarlos, armá-nos. copa-cozinha.dependénaasR$198 000 ExclusividadeTel. 512-3322 /9701-1133 (R28)CJ2437

COPACABANA • R$155000 Pró-umo praia, apartamentaço refor-mado. 140(11'. saláo, 3quartos.armános. 2banheiros. copa-cozi-nha,ótima dependênaa emprega-da. área grande, 2p/andar.Tel 255-6824 /9601-1931
Cr. 1602 
COPACABANA - Rara
oportunidade) Exce-
lente edifício! Espeta-
cular apartamento, al-
to, frente, vlstão late-
ral mar, sala, 3qtos.
(suite), armários, gara-
iem. R$195.000
el.:275-1418 CJ2768

COPACABANA • Raul PompéiaAndar alto, living, sala jantar,3qtos, suite, daro, arejado. rekx-mado. s/garagem. R$180000Tel 287-0557 /523-0224 /523-0684 /9994-9173-Cr7573
COPACABANA • Realização-,595-5200 . apartamento desocu-
pado, 1 quadra praia, saláo, 3óti-mos dormitórios, armános. de-
pendencias completas vaga,3$220 000 Ligue já CÍ4904/3149
COPACABANA - Rua
República do Peru.
Belo 3quartoa, c/armá-
rios embutidos,
coz.planejada, depen-
dência empregada, ga-ragem escritura. Todo
reformado. R$240.000
Tel.3820-2315
COPACABANA - Siqueira Cam-
pos Frente, andar alto, 120m*.Saláo 2ambientes (45m7) tábuascorridas, 3qtos, armários, banhei-ros /cozinha reformados, depen-dências. R$152.000 Tel.:3816-4588 C 11096
COPACABANA - Ven
do apartamento
Av.Copacabana de
frente, 3quartos
R$170.000 janela de
esquadrla, todo refor-
mado, perto da Rua
Inhagá, 90m2. Tratar
Tel.:549-4866 /9196-
8923 Cr.19937 Tenho
outros
COPACABANA - Ven-
do apartamento Pos-
to6, 3quartos com ar-
márlos, salão c/taco.
R$220.000 Cozinha re-
formada azulejo deco-
rado, dependência
completa, de frente.
Tratar Tel.:549-4866
/9196-8923 Cr.19937
Tenho outros
COPACABANA • Xavier Silveira.Sala. 3quartos. dep empregada,5eAndar, 2 p/andar, garagem con-domínio garantida Ac. apartamenlo menor. R$165.000Tel .542-6862 Cr. 17964
COPACABANA -Cons
tante Ramos. Excelen-
te apartamento! Salão
2ambientes, 3qtos.
c/armário, banheiro
azulejado teto, copa-
cozinha planejada, va-
ga escriturada.
R$255.000 Tel.:295
5560 /36S6-6467
C.10972
COPACABANA /LIDO-Junto Atlântica, sa-ião, 3qtos, terraço,
suite, fundos aberto.
Urgentel R$130.000
Estudo proposta,acVmenor parte paga-mento Tel.:542-8399
Crecl.3407 Tenho/ou-
troa
COPACABANA /POS-
T0.4 - Junto Atlântica
andar exclusivo
IBOm1, salão, varan
dão fechado, 3 amplos
quartos (late) copa-
cozinha, vga./escr(tu-
ra, R$270.000
Tel.:542-8399 Cre
cl.3407 Tenho/outros
COPACABANA
ATLÂNTICA - Frente
fiara 

Figueiredo Maga-
hães, salão, 3auar

2banhelros, suite, va-
?a 

alugada (R$200,00),ratar Tel.9196-8923
Cr.19937
COPACABANA Agradável apt9Raul Pompéia fundos sala 2 am-bientes 3qtos c/arm. cozinha, de-
pendência ,vaga garagem R$280.000,00, Confira tel.:511-4091/ 9966-2328 crea 9261
COPACABANA Fiquei-
redo Magalhães. I
to 4 Junto Atlântica
com vista para mar,
220m2, salão, 4quar-
tos, 3banhelros, de-
pendência, 2p/andar,
andar alto, 2vagas alu-
gadas (R$280,00). Tra-
tar Tel.:9196-8923
/549-4B66 Cr.19937
LEME • Av.Atiántica. Frente, alto,vista panorâmica. Saláo, 3quar-tos, armários, 2banheiros, depen-dênda empregada, garagem. Va-zio. R$500.000 Tel.:542-8862Cr.17964
LEME • Gal.Ribeiro CostaISSm2. 2salóes, 3quarlos, 2ba-nheiros, copa-cozinha, dep.em-
pregada, garagem. R$170.000Preasa inventário e obras. Nâoaceito oferta. Tel.:542-8862Cr. 17964

COPACABANA • Constant Ra-mos Espetacular Saláo. sala ian-tar. escntónos, 4qtos. 1 suite, la-vabo. 2banheiros, copa-cozinha
planejada. 2dependéncias. 4va-iias escritura 3800^ R$600000Tel 255-9302 cr19226-Rel4/121
COPACABANA - Lc-
me. Atlântica. Vlstão
total mar. Alto. Luxo,
living, 4qtos transfor-
mado. Único mercado,
vaga R$850.000
Countrywide Elzasa-
lies Imóveis CR5013-
RC0420 Tel.:547-6373

4 ou mala Quartos
2* QUADRA PRAIA • Copacaba-na randade amplo 230mJ sol ma-nhá (rente 2salóes sala jantar ori-
ginal 4qtos(atual3) suite 2banhscopa/coz. 2deps gar escrR$340 000, Portal Tel 548-72724/3578
4.QTOS - 1/Suite, II-
ving, vários ambien-
tea, sla/jantar, duplex,
terraço, copa-cozinha,
deps./completas, re-
formada, 320m>, luxo

Íiar./condomlnlo20.000 Ac./lmóvel
menor/valor Tel.:255-
9876 C.5775
A QUADRISSIMA PRAIA • Poslo6amplo duplex 320m» tipo cober-tura Ite direito laje 6qtos(3sui-tes)salâo sala copa/coz. deps ter-raços 2gars escr R$650.000.Portal Tel.548-5512 4/3588
Cj1502
AO POSTO 6 - Próximo Ipanema
amplo 230m* 1por andar vaziosalão 4qtos(suite)armários,2banhs copa/coz. 2deps gar escrR$400.000, Portal Tei.:548-55124/3543 Cjl 502 Avaliamos
ASSIS BRASIL-R$285.000 C/2vagaa,
varandas, rua privati-va, metrô, playground,piso granito, salão,
4quartos(sufte), cio-
aet, copa-cozinha.
Cardoso Júnior.
Tel.:275-4645 Cr.25161
ATLÂNTICA • Posto.5,
frontal, 1 p/andar, li-
ving, sla./jantar,
orig.4qtoa, 1ste.,
bho./sociai, lavabo,
copa-cozinha,
deps./completas,
ar./escritura,
$600.000 Avaliamos ,temos outros

Tel.:255-9876 C.5775
ATLÂNTICA - Salóes, 4qtos,2stes, hidromassagem, doset, co-
pa-cozinha, 3deps, 1 p/andar, vis-lâo, 3vgs, vg ./visitante, 450ml,luxo, R$1.000.600 PerfilimóveisTel 294-9899 Z9637-7435 /9601-4856 P24/29-CÍ.4678
ATLÂNTICA - Vlstão
mar /montanha, luxo,
varandão, aalão, escri
tório, 4suftes, copa-
cozinha planejada,2dependências, 4va-
aas, piscina, sauna
play. Tel.:548-2897
/9994-9175 Cr.26875
ATLÂNTICA LEME -Al-
to pronto morar vista
deslumbrante prédiotradicional living
4qtos 3suftes cozinha
dependências gara
gem R$800mil
Tel.:3477-0867
Ref.:4/565 Crecl7620.
ATLÂNTICA LEME-Vista panorâmica, sa-
lão, 4quartos(3sultes),
280m>, copa-cozinha,
dependências comple-
tas, garagem escritu-
ra. R$780.000
Tel.:267-9535 /9723
3126 Cr.12843
ATLÂNTICA POSTO4-Melhor trecho exce-
lente estado ótima
planta living sala
4quartos(hoJe 3)sulte
3banhs. copa-cozinha
dependências gara-
gem R$1.100 mil
Ref.:4/0553 Tel.:3477-
0867 Cieci7620.
AV. ATLÂNTICA - (LEME). 270m!, andar al
to, pronto p/morar, II
ving, aala |antar4quartos(sulte), co-
pa-cozlnha montada
dependências, 2gara-
gens. US$630.000
Tel.:545-0955 Temos
outros.
AV. ATLÂNTICA - Va-
zio. Andar alto.
SSOrn', parte sócia
^Om1, amplos sa-
lões, lavabo, 4quartos
2banhelros, 2depen-
dências, 2garagens.
US$530.000 Tel.:545-
0955 Temos outros.

AV. ATLÂNTICA
ALCIB MOTA VENDE

Panorâmico, 4001^, relormado,
living (140m!), sla.jlar, 4qtos (Isteluxo), copa-coz. planj. 2 deps,
2gar. RS 1.600.000,00 Tel.: 239-
5499 A4/D770 CJ4510.
AVATIÂNTICA • RaridadelFren-1e mar, and.alto, vistáo deslum-brante!Amplo 3300^, salóes,va<randáo, 4qtos. 2grandes banhs.,copa-coz., 2deps., 2gars.escr„vazio. R$1.100.000 PortalTel.:548-5512 Rel.:4/3555CJ1502.
COPACABANA - Ave
nlda Atlântica, Posto6.
Exclusivo, vista cine-
matográfica, prédio lu-
xuoso, alto, 210m:
varandas,garagens
salão,4quartos(su(te)
3banhelros, copa-co-
zlnha, 2dependênclas.
R$630.000 Tel.:513
4048 creci4644

COPACABANA - Pos-
to 6, magnífico aparta-
mento 300m' privati-vo, saláo, lavabo,
4qtos, banheiros, co-
pa-cozlnha, área,
deps./empregada(2),
Raragem 

escrltura(2)
$450.000 Tel.:236-

0695 /236-2144 Avalia-
mos
COPACABANA • Raul Pompéiaesquina Souza Lima. 260m>. re-lormadissimo, pronto p'morar. jar-dim inverno,3salóes, 3quartos(ori-
ginal4), suíte, copa-cozinha.i ar.escritura RS315.000~el. 287-0557 /523-0224/523-
0684/9994-9173-Cr7573
COPACABANA - Ra-
rfsslma oportunidade.
Fantástico apartamen-
to, 1 p/andar, quadra
praia, 280mJ área útil,
garagem escritura, rua
totalmente calma. Ex-
clusivo corretor.
Tel.:3820-2315
COPACABANA • Salão, sala jan-tar. 4qtos (suítes) armários, ba-
nheiros. copa-cozinha planejada,dependénaas. andar alto. refor-mado. 2vgs. R$550000 Tel 556-
0291 /265-1646 Creci23517
COPACABANA -Atlân-
tica (Leme), Ed. Sayo-
nara. Excelente apar-
tamentol Andar alto,
vista cinematográfica,
450m*, 1 p/andar, sa-
lão, sala jantar, 4qtos.
(suíte), armários, co-
pa-cozlnha planejada,2dependências, 2va-
gas. R$1500.000
Tel.:9747-4805
LEME - Av.Atiántica,
melhor prédio orla,
Edif.Sayonara, luxo,
and.alto, 450mI, sa-
lões, 4qtos, sufte/du-
pia, cozinha,2deps,
2vagas. Reforma total.
R$1400.000 Tel.:548-
2897 /9994-9175
Cr.26875 
POSTO 6 - 220m',
4qtos, 1 p/andar, vazio,
living, sla./jantar, ótl-
mos armários, 2bhos.,
copa-cozinha planeja-da, deps./completas
gar./escritura demar-
cada. R$400.000 Ava-
liamos Tel.:255-9876
C.5775

Cobertura
1 ".COBERTURA -Pos-
to-6, total segurança,
linear, salão 3ambs.,
4qtos, Iste, armários,
bnho./lavabo, copa
coz., área/deps, terra-
ço, piscina, sauna
churrasqueira, 2gars
R$820.000 Tel.:255-
9876 C.5775
1".ÚNICA -Chance,
junto metrô, cob.
duplx, 2sls, 3qtos, ar-
márlos, 1ste, copa-co-
zinha planejada,deps./completas, ter-
raço, piscina, gara-
gem, R$320.000
Tel.:255-9876 C.5775
Temos/outros, avalia-
mos 
300 M2 REFORMADÍSSIMA
ALCIR MOTA VENDE
Duplei, Living, salas, terraço, 4
qtos(ste) 1 gar. cond. aceito
imóvel parle paglo RS
420.000,00 Tel.: 239-5499
A5/0467CJ4510
ATLÂNTICA - Copaca-
bana Posto 4. Tipo co-
bertura, salões, 5qtos,
terraços, suite, vaga
escritura, vista mara-
vllhosa, SOOm',
R$1.000.200 Tel.:542-
8399 Crecl.3407 Tenho
outros

w
Ipanema
Leblon

APARTAMENTOS

Conjugado
LEBLON • Conjugadáo Excelenteinvestimento Frente, andar alto,saleta. cozinha, banheiro, qto.prédio misto OportunidadeR$120 000 Perlil-lmóveisTel 294-9899 /9181-0396CJ4678 (P-26)

1 Quarto
IWNEMA - EXCELENTE LOCA-LIZAÇAO Ótimo apartamentoEntrar Morar Sala 2amtxentes.
quarto c/armários, cozinha, área.deps completas R$138 000 Sói-móveis Tel 553-4818 Rei R-2/1066 
IPANEMA - Sala, qto.separados, armários,
cozinha, banheiro
(mármores), 48mI, tu-
do novol Nada fazerl
Condomínio baratol
R$135.000 Tel.:239-
6525 /9625-2693
CJ.4885
IPANEMA - Visconde
Pirajá. Sala, qto., cozi-
nha, bahelro social,
dependências comple-
tas, claro, arejado, ex-
celente ediffclol Vazio.
Tenho outros!
Tel.:295-5560 /29S-
1367 C.10972 
LEBLON • Condomínio Jornalista,oportunidade! R$95 000 Sala.
quarto separado, banheiro, cozi-nha. andar alto, daro Perfilimó-veis Tel. 294-9899 /9803-9294P12
LEBLON • R Marques CanánoFte.Flamengo, 40m? lino gosto,novíssimo, sala, quarto, banheiro,cozinha, ampla área serviço,40mí. R$115 000 Tel .511-5423
/552-1939 Creci4102

2 Quartos
2APART VIEIRA SOU-
TO - Altíssimo luxo,
todo granito, sala, va-
randa, 2quartos(sul-
te),finos armários,
coz.planejada, gara-
gem. R$650.000
/R$750.000 Tel.:540-
9816 /9953-0244
CR18573
90MJ LEBLON - Infra
total, Indevassável,
vlstão verde/Lagoa.
Sala, varandas, 2dor-
mitórios, suite, 2ba-
nheiros, cozinha, ar-
márlos,dependência,
Íaragem. 

R$295.000 .
el.:540-9816 /9953

0244 CR18573
ALTO LEBLON • Raridade! Sos-sego total sol manhá ótimo prédioplay sauna s festa 2qtos(Isuite)sala, 2banhs coz c/armários deps
2gars R$280.000, Não perca!Portal Tel 548-5512 2/4423Cj1502 Avaliamos
APART VIEIRA SOUTO
ALCIR MOTA VENDE
Vista Mar, Retorm. Alio Luxo
Var. Sala (2 amb) 1 suite c/clo-
set (orig. 2 qtos) coz. montada,
1 gar. USS 400.000 Tel.: 239-
5499 A2/0369 CJ 4510
IPANEMA • Barão da Torre2quartos (reversivel3), lundos in-
dessável, armários, banheiro/ co-zinha decorados, área. depen-dências. R$175.000 Tel. 9998-9463 C15222 
IPANEMA • Best Vende, pontonobre, alto luxo, de Irente 2p/an-dar, sala, 2suítes, com armários,cozinha americana, R$230 000Tel .287-6821 CR 20164www.bestimoveiscjb.net
IPANEMA • Cinemalográfica vistamar/Lagoa Andar alto, junto Epi-táao Pessoa, ótima sala, 2dormi-tórios, cozinha, área. dependén'cias.Ótima oportuinidade
(ZV20359) Sólmóveis Tel 5408130/512-3322
IPANEMA • Nada lazer Prontomorar Irente. 4p/andar. ótima saIa, 2espetacular dormitórios, cozi-nha. dependências completas,
(ZV20153) Sólmóveis Tel.:540-8130/512-3322

BAIRRO PEIXOTO • Maravilhosa
cobertura 370m? terraçáo deck
piscina sauna saláo salas
4qtos.(suíte)banheíros, copa-
coz.montada, 2deps., 4aars.es-
crit. RS650 000 Portal Tel 548-
5512 Rel.:Cob-1534 CJ1502.
COPACABANA • Cobertura Li-
near, maravilhoso estado, terra-
çáo, saláo, 3quartos (armários),suíte, banheiros luxo, copa-cozi-
nha, dependências, vaga escritu-
ra. Apenas R$345.000 Tel .9701-
1133Crea8519 
COPACABANA - Pos-
to 6 surpreendente co-
bertura linear 350mts.
Impecavelmente refor-
mada terraço cI pisei-na sauna amplo salão,
4 quartos, 2 suites, co-
pa-cozlnha, 2 gara-
gens, RS 820.000,00.
Tel.: 570-6595 M&Crio
60421. 
COPACABANA • Rua notrósima.
1'/quadra, vista mar, cobAinica li-
near, 35001*, varandóes,salões.
6qtos, banheiros, lavabo. copa-
cozinha, dependências, vaga/es-
crilura. R$340000 Tel :255-2491
/9629-3314 Creci-17551
LEME • Cobertura triplex c/terra-
ço, vista Mar, Gustavo Sampaio,400m2, saláo, s.jantar, 4quar-
tos(suíle), varandas, piscina,churrasqueira, garagem.R$550 00 Tel.:542-8B62Cr. 17964

IPANEMA - Palace.
Vista Cristo, sala
2qtos, varandão, 1vga
total Infraestrutura
decoradlsslmo
R$400.000 Informa-
ções Tel.:523-6515 Ma
ramar Imobiliária
http://paglna.de/mara-
mar CJ2689
IPANEMA • Raridade junlo praiatipo casa amplo sala 2qtos(sul'te)armários banheiro copa-cozinha dependências garagem escn-
tura RÍ225 000.00 APl Tel.; 548-
2070 CJ 1550.

LEBLON - Timóteo
Costa prédio luxo sala
dois dormitórios (1suite) armários cozi-
nha montada depen-
dências completas
play 2 vagas visitas
Tel.:512-9997 CJ.2019
C.224
LEBLON • VISTA VERDE, c/mlra--estrutura lotai, sala 2amb»entes,2quarlos(suite) c/armános. cozi-nha planejada, área. dependén-
cias. vg escritura R$370 000 Sói-móveis Tel 553-4818 Rei TA-
2135
LEBLON • Venáncio Flores.580*304 Sala. 2quar1os. banheiro
Jacuzzi. Ivaga R$185 000 Cha-ves portaria 800/11 00 horas e14 00 18 OOhoras dias úteisTel 9971-5579 Cr 23543

IPANEMA ¦ SENSACIONAL!!!.Frente, único no andar!! Sol ma-
nhá, sala tábuas corridas,2quar-tos(suíte), armários, coz.montada,vg escritura.. playgroundR$200.000 Open House
Tel.:513-9063 /9139-0023
IPANEMA - Sala,
2qtos, dependência,
garagem, entrada
RS6.900,00 + presta-
ções R$1.307,00 s/lu-
ros, s/renda. Aceito
FGTS. Tel.:9328-9792
LEBLON • Excelente sala, varan-
da. 2dormitorios(suíte) cozinha
planejada, dependências, área,
garagem escritura. Vista deslum-brante. Piscina, musculação,
qdra-esporte R$330.000
Tel :240-7894 240-7890
Cr.20.394

VARGEM GRANDE • ExcelenteLançamento luxo/requinte Con-domínio de casas, total infra-es-
trutura, dube/quadras poli-espor-trvas Excelente preço Facilida-des de pagamento Tel 9984-6251 aea22813
VARGEM GRANDE • Lançamen-to de casas dentro de condomínio,lotai infra-estrutura, dube, praças,quadras Excelente preço Faoli-dades de pagamento Tel 9976-4508 crea26658'0-0 
VISCONDE PIRAJA - Trecho no-bre, 2p/andar, alto, Irente,120^^, relormado por arquiteto,saláo, 2quartos(onginal 3), doset,coz americana, banheiro hidro-massagem, área e garagemR$380 000 Tel 256-8964 /97224011C 21320

3 Quartos

122 M2 ARPOADOR
ALCIR MOTA VENDE
Frenle, Andar alto, sla (2amb.), 3 qtos, coz., deps
comp., 1 gar. Oportunidade
RS 320.000,00 Tel.: 239-
5499 A3/0804 CJ 4510.

115 W TIPO CASA
ALCIR MOTA VENDE
Leblon, próx. Praia, sla, 3 qtos,amplo banh. copa-coz. deps. 2
áreas s/gar. Ótimo p/renda RS
250.000.00 Tel.: 239-5499
A3/0605CJ4510.
200 NPDELFIN MOREIRA
ALCIR MOTA VENDE
Panorâmico. Reformado,
Living, sla jtar, 3 qtos (ste)c/arms., copa-coz., deps 2 gar.RS 1,400.000,00Tel: 239-5499
A3/0830CJ4510.
ALTO LEBLON - Maca-
quinho na janela c/vls-
ta verde/mar, sala
2amblentes, varandas
3quartos(sulte), armá-
rios, copa-cozinha,
2vagas, R$400.000 SM
Ref.3180 Tel.:495-1579
CJ4894
ALTO LEBLON - R$350 000 Re-formado, silendoso. prédio anti-
go, 120m2, sala grande, 3quar-tos(ste). armários, dependências,vg.escritura Perlil-lmóveisTel. 294-9899 /9985-5373/97613323CJ4678 (P-18/5)
ALTO LEBLON - Vis
tão mar, varandas, sa-
lão 2amblentes, lava-
bo, 3quartos(original
4). Ótima suite, armá-
rios, copa-cozinha, Ia
vanderla, dependén-
cias, 2vagas
R$700.000 Tel.:495-
1579CJ4894
ALTO LEBLON-160m®, R$445.000
2vagas, vistáo Inde
vassável, varandão
infra-estrutura, deco-
radlsslmo, salão 4am-
blente, lavabo, 3quar-
tos, closet, suite, ba
nheiros. Permutamos.
Tel. = 9628-4650
Ref.Leb.M45
ARPOADOR • Indevassável, vistamar. alto luxo, ISOm7, saláo,dormitórios, suíte, repleto armá'rios, cozinha planejada, depen'dência, garagem. R$470 000Tel 9159-2969 Creci2393
BARÃO DA TORRE-(Exclusividade). Jto
Farme Amoedo.1p/an
dar, vista mar, total
mente indevassado
sala, varanda, 3quar-
tos(sufte), ótima mar-
cenaria,dependência
2garagens. R$390.000
Tel.:545-0955 Temos
outros.

LEBLON • R.Conde Bernadotte.
Alto, sala, 2ambientes,2qtos, suí-te. banheiro, varandas, quartoempregada reversível,92m*,
2garagens, melhor infra-estrutura
bairro. R$285 000 Tel.:511-5423
/552-1939 Creci 4102
LFBLON • R.Marques Canário.
Fte Praça, Estádio Flamengo.
2qtos Charmoso! pronto morar!
alto, daríssimo, nascente, eOm2,
qaragem escritura. R$150.000
Tel 511-5423 /552-1939 Cre-
ci4102

JARAO DE JAGUARIPE • Varandão, prédio novo, silencioso,170mJ, salão. 3quartos (suíte),copa-cozinha, 2vagas escritura.
Creci23608 Ref.: M2 Tel.:512-6220/9979-0521
BARÃO JAGUARIPE-2vagas escritura, pré-dlo luxo, próx.JoanaAngélica. Original
3quartos atual 2quar-
tos(sulte) +1 banheiro,
copa-cozinha monta-
da, dependências. Re-
formadlsslmo. Pronto
morar. Tel.=287-6090
Creci14827
BARÃO JAGUARIPE-Vlstão Lagoa, des
lumbrante salão, 3dor-
mitórios, 2sultes, ar-
márlos, copa-cozinha,
dependências comple-
tas, garagem escritu
rada, playgrous.festas, edifício gaba-rltado. Oportunidade
Tel.=548-8842

BOM GOSTO E REQUINTE
ALCIR MOTA VENDE
Leblon, vista mar. 1 p/andar,varanda, living, 3 qlos (sle)c/arms, coz. planej. deps ~
gar. RS 950.000,00 Tel.: 239'
5499 CJ 4510.

BRITO CORDEIRO
521-8050
AVALIAÇAO

COMPRA
VENDA

R Frcinciuo Sa, 23 /07
Copacabana

IPANEMA TRANQUIU-
DAOE - Total loc^l
aprazível 1 p/andar v%
randáo saláo 3qtd(
aulte 2banh. copa-co}.
dependências 2gar«.
R$680 mil Tel.: 347/r
0867 Ref.:3/002 Crê-
CI7620.
LEBLON - (Selva Po-
dra). Vista parcial La-

ioa. Sala, 2amblentos,
; qtos. (suite), orlg|r
nal4, banheiros, de-
pendências, vaga,
nescesslta modernizar

áo. Exclusividadelólmóvela. Tel.:512-
3322 R-10/40066

IPANEMA • 2*quadra, frente, sala.3quartos, 2banheiros, cozinha
planejada.dependéncias, gara-gem esentura Relormado a 2anos R$335000 Tenho outros!Tel 522-1941 BNI162 Cr 23804
IPANEMA • Alberto Campos vazioIrente lagoa varanda duas salasdois quartos armários banheirodependências garagem (orig 3
qlos) R$380 000,00 Tel 247-4777/287-4499 Sávw Santos Imó-
IPANEMA - Barão Ja-
juarlpe. 140m'. Vista
.agoa /cristo. Salão,

3qtos., 2sultes, copa-
cozinha, dependência
completa, frente, gara-
gem. R$430.000 Per-
muto /financio.
Tel.:295-5560 /3686-
6467-C.10972
IPANEMA • Barão da
Torre ótima locali-
zaç/ap vista Cristo

p/andar salão 3qtos.
banhs. cozinha de-

lendências garagem.^$450 mil. Oportuni-
dade rara Tel.: 3477-
0867 Ref.:3/614 Cre
CI7620.
IPANEMA • Brito Cor-
deiro avalia seu Imó-
vel gratuitamente. Ra-
pldez, segurança, efi-
cêncla. Visite nossa
sede. R. Francisco
SÓ23/707 Copacabana.
Tel.:521-8050Cj.2029.
IPANEMA • Ecall ven
de salão três quartosarmários frente vista
mar Ipa/Copa vaga ga-ragem escritura andar
alto R$325.000,00
Tel.:512-9997 C.302
IPANEMA - Entre Gar-
cia/ Aníbal. Alto, vista
panorâmica, 3qtos,
suite, lavabo, 2salas,
reformado, vazio, ga-ragens. 160m2.
R$520.000 Tel. = 513-
3381 /9834-0467 Rlcar-
do Cr27449
IPANEMA • Juntmho Aníbal Mendonça Indescritível apto Andar
privativo Excelente varanda, óti-ma sala. 3dormitórios. suite, ex-celente cozinha planejada, gara-gem (ZV30388/30824) Sólmó-veis Tel 540-8130/512-3322
IPANEMA • Localização privile-giada rua tranqüila, relormado.HOm*. sala. 3qtos, armários,suíte, cozinha planejada, deps,
garagem escritura R$305 000Tel 9777-7924 CJ26676
IPANEMA • Motivo viagem. siteO'cioso, relormado. sala, 3quarlos,suite, cozinha, dependência, play,saláo de lestas, IvagaR$340 000 Tel. 548-2897 /9994
9175 Cr.26875
IPANEMA - Nascimen-
to Silva, 3qtos. (trans-formados2), suites, ar-
márlos (closet), ba-
nheiro social, depen-
dência, vaga, indeva-
sável, vista verde
tranqüilidade.
R$280.000 EDK
Tel. = 439-8572 /99B5-
6669-CJ.4738
IPANEMA - Nascimen-
to Silva. Duplex, va
randa, escada linear,
3dormitórios, armá
rios, suite, banheiro
salão, lavabo, cozinha
planejada, 2vagas. Re-
formadlsslmo
R$380.000 Tel.=551
6421 Cr.6869
IPANEMA • Oferta imperdivel vis-ta mar Irente andar alto sol manhã
varanda sala 3qtos 2banhs c/op-
çáo p/suite coz deps gar escrR$295 000, Portal Tel 548-55123/6182 C| 1502 Avaliamos
IPANEMA • Oportunidade! Pertocomérao. vista livre, indevassá'vel, andar alto.decoradissimo, saIa, 3quartos, 2banheiros. Ivagaescritura. R$335000 Creci23608Rei M2 Tel 512-6220 /9979
0521 
IPANEMA - Prédio re-
cuado. Centro terreno,
infra-estrutura, exce
lente estado, sala
3qtos, 2banheiros, ar-
márlo, vaga. Oportuni-
dade. R$190.000
Countrywide Elzasa
lies Imóveis CR5013
RC0380 Tel.=547-6373
IPANEMA • Quadra
1 p/andar, oportunlda
de única. Entrar morar
alto salão 3qtos suite
3banh. cozinha depen-
dências garagemR$540 mil Tel.: 3477
0867 Ref.=3/624 Cre
CÍ7620.
IPANEMA - R.Desem
bargador Renato Ta
vares (rua s/salda)
3qtos(sulte) salão
c/40m>, varanda, de-
pendência, 1vga, pré-dlo 5/pavimento!
R$550.000 Tel. = 523
6515 Maramar Imobi-
11 ária h tt p =//pa g I
na.de/marama
CJ2689
IPANEMA • Rainha Elisabeth. Sa-lâo, vista mar, 3dormitórios, 1ba-nheiro, copa-cozinha, dependén-cia, vaga escritura. 12501*. So-menle R$330.000 Crecl2561Tel. :249-6255 /9105-3462
(PAR30314) 
IPANEMA - Rua Go
mes Carneiro. (Quadra
praia Ipanemal.Sala
3qtos„ dependência
2p/andar, garagem es
critura. Base
R$310.000 Temos ou
trosl Informações
Tel.=548-1491 /9912
2642 Cr.10509
IPANEMA - SM vende
Oportunidade. 1'qua
dra, vlstão mar, living-i-sala Intima, Squar-
tos(orlglnal 4), suite
copa-cozinha, lavan
derla, 300m3, 2vagas
R$1360.000 Tel.=495
1579 CJ4894
IPANEMA - Vieira Sou
to pronto morar total-
mente reformado alto
salão sala jantar 3qtos
todos suites 4banhs
copa-coz. dependén
cias 2gars.(1 condomf-
nlo)RS1.600 mil Tel
3477-0867 Ref.=3/629
Creci7620.

LEBLON • 2* quadra praia raud»de! Pronto p/morar Irente rua nó-bro andar alto sala 3qtos (suita)2banhs coz. montada dops garescr, R$380 000, Portal Tel 548-5512 S'6230 Cjl 502 Aproveito'
LEBLON • 2'quadra,
amplo, confortável.
Salão, 3qtos., armá-
rio*, excelente quallrdade (suite), copa-co-
zlnha, alto gabarito.Oportunidadel
R$585.000 Sólmóveis
Tel.:512-3322 AC/3334
www.soimoveis:
rl.com.br <_
LEBLON • 2,quadra, Irente. e/ce-lente apartamento, sala, 3 dormj-tórios, 2banheiros, cozinha, de-
pendências, garagem escritura.Somente R$350.000 Creci2561Tel 249-6255 /9105-3462
(PAR30999)
LEBLON - Alto Leblon,
Timóteo da Costa.
Frente clube. Original
3qtos., atual 2qtos.,
2banhelros (Isuite),3salas, varandão, dó;
pendência, 2vagas es-
critura, chão trio (Bre-nan). Base R$430.000
Informações Tel.:548-
1491 /9912-2642
C. 10509
LEBLON • Arlhur Ramos,c/Gal Urquiza1 Prédio pequenasol manhá. indevassável, 1'an-dar. 3qtos(suite). banheiro, lav*bo. dep'completa,95m2, garagemescritura. R$315 000 Tel 511^5423 /552-1939 crec>4102
LEBLON - Av Visconde Albu;
querque frente 22Im2 saláo sala
jantar s intima banheiro três quarjtos armários copa'cozmha depen-dências R$530 000.00 Tel 287-4499/247-4777 Sávio Santos Imó-veis »
LEBLON - Avaliamos
juntlnho Delllm Morei-
ra, vista parcial mar,
ótimo prédio, 2p/an->
dar, salão, lavabo, 3
quartos (suite), copa:
cozinha, 2 garagens.R$ 750.000,00. Tel.!
570-6595 M&CrlO
32361.
LEBLON - Best Vende, excelenteoportunidade, ótimo ponto, sala,2ambientes. 3quar1os. armários.2banhetros, cozinha, dependen-cias. garagem R$300 000Tel 287-6821 CR.2016^vavw bestimoveis qb net
LEBLON - Ecall vende
primeira quadra living
sala jantar três dormh
tórios (2 suites) lava-
bo sala Intima cozinha
ilanejada garagensei.:512-9997 CJ.2019

C.313
LEBLON - Exclusivlda-
de Carlos Góis. Sala,
3quartos (suite), ba-
nheiro social, cozinha
planejada, dependên:
cia, silencioso, areja-|
do, garagem,
R$300.000 www.sol-
movels-rj.com.br
Tel.:512-3322 /9952-'
2827 R16/30593
LEBLON - General Ar'
tigas. Oportunidade;
ótima planta alto salão
3quartos suite 2ba-
nheiros cozinha deJ
pendências garagetfíR$530 mil Tel.= 3477-
0867 Ref.:3/0001 Creci
7620. '
LEBLON - Indevassável, silencio-so, vista verde, tfOm1, saláo,4quartos transformado (3). 2bfl-nheiros, copa-cozinfia, vaga es-critura Creci23608 Rei.: M2Tel 512-6220/9979-0521
LEBLON - Min.Ramos
Monteiro. Selva Pedra,
ótimo prédio, amplo,
sala, 3qtos.(sulte)2ba-
nheiros, cozinha, de-
pendências, garagem.R$300.000 Tel.: 3477-
0867 Ref.:3/1001 Cre-
CÍ7620.
LEBLON - San Martin
salão piso granito-3qtos armárlos(hoe|
2)2banhelros cozinha!
dependências gara-
gem. Oportunidade ra-
ra, não perca. R$450
mil. Tel.: 3477-0867"
Ref.:3/593 Creci 7620.
LEBLON - Timóteo,
Costa parte plana,
pronto morar ampla
sala 3quartos suite ar-
márlos 2banhelros co-'
zlnha dependências,
garagem. R$350 mil.
Tel.:3477-086«
Ref.:3/0513 Crecl7620.
LEBLON - Timóteo,
Costa. Excelente sa-
lão, varanda, 3qtos.j'
armários, copa-cozi^
nha plaqnejada, va-'.
gas, claro, arejado,
play, salão. R$398.000
Sólmóveis Tel.:512-
3322 AC/3332,
www.soimovei s-
rj.com.br ¦
LEBLON • Visconde Albuquerque,140m7, todo reformado salão.40TT17, 3<tfos, 1ste, banheiro, dé-k
pendência, cozinha (ludo c/armá«:rios) Ivaga Tel.:3813-0406»/9632-1558 Creci 2783 •>
LEBLON • Vistáo Lagoa, sala.tbcorridas, 3quar1os,(suite) origi-nal 4quartos, cozinha planejada,,dependências, g a r a g e rrt•R$430.000 Tel.:294-9899 /9981-5762 Perfilimóveis (P-21)Cj4678 ^
LEBLON QUADRlSSI-'
MA - Alto recuado
1p/andar varanda aá-'
lao 3qtos suite Sba1'
nheiros cozinha de^
pendências 2gars.l
Pronto morar. R$900-
mil. Tel.: 3477-0867
Ref.:3/653 Creci 7620. h

4 ou mais Quartos I
1'QUADRA-LEBLON '

ALCIR MOTA VENDE!
Vista mar, pronto p/morar, liv-ing, 3qtos (ste) c/arms (orig."4qtos) coz. planej. deps. 2gar. IRS 740.000,00 Tel.: 239-5499.A4/0852 CJ4510. )
280M2 VIEIRA SOUTO >
ALCIR MOTA VENDE Ü

Vista mar, living, sla.jtar, 4qtos^
(ste), coz. planj. dependa2garagens USS 790.000,00»Temos outros Tel.: 239-5499tA4/0849 CJ4510. *
340m» VIEIRA SOU-'"TOm - Varandão, sa-,lão, sala jantar, lava[-bo, 4dormltlros(su(te),
armários, 4banhelros''copacozlnha, 2depen-dências, 3garagens"
US1200.000 Tel.:540-9816 /9953-0244'
CR18573 '
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LEBLON - Avenida
Delfim Morai». Novl-
dade /exclusividade.
Andar alto, Luxuosls-
limo c/vlstlo, cantro
larrano, living, laia
jantar, 4qto». (2sulte»•m mármort), «rmá-
rloa, ar cantral, copa-
cozinha planejada /da-
corada, 2dependêna
claa, iviari

400M» LEBLON -1'Lo-
«ação, quadrísslma,vlatéo Mar, varandáo«Om», amplo ealão,«ala |antar, lavabo,Samplas suítes, copa-cozinha, 2dopenden-cias, 4garagens.Tel.:540-9816 /99S3-0244 CB18573
4QUAHT0S QUADRlSSIMA•Praia LeWon(Av Delfim Morei-r«)(280m')gabatilolLlving
Ma }antaí(suíte)3banheiros copatozinha 2dcpendénaas 2vagasTIS1 4'jO 000,00 Mmhousel'Tel. 51 2-9777/9995-4?22)|lnli Dalvg Cabial)Cte-fflB 153

REDlTE • Vieira Soulo 300^.*o. salto, da/jantar, 4qtos,les armários, lavabo. copa-co-Tinha planejada lutchcn, vagas.Ret 4S4B US$1 000 000T e I (0ii2t)287-6353/(0**2119012-2581/9642-4381 taslrpúterracombr Cre-CÍ21544
AMADEUS - 180m>
mar, RS525.000 3va-
gaa. vlstão, quadrlssl-ma, pliclna, Intra-os-
trutura, varandáo, Ba-
lio 2amblentes, 4quar-
toa, avarandados, ar-
márlos, 2aulta«, ba-
nhelrio. Permutamo».
Tel.:9628-4650 Ref:l-
fia/525 
AMPLÍSSIMO 180m' • 4qlos
(?surtes) RVracfVajá excedentesaláo 3banhs ampla copa/cozdeps vazio gar escr apenasR$350000, Portal Tel 548-55124/3482 Q1502 Não perca'
ARPOADOR • Mar. vis-
tâo, R$435.000 3va-
gaa, 120m», varan-
dão, qusdrlssima, In-
(ra-eitrutura, salão,
Squartos, avarandado,
suíte, armarlos, ba-
nhelros, cozinha pia-ne|ada Tel.:547-6413
/9628-4650 Ref.Art/525
ARPOADOR • Quadra praia, va-
randa. I^andar. saláo. lavabo.
sala intvna. 4quar1os suite, co-
pa-cozmha. dependências gara-¦em, vista parcial mar. 220^
Só R$680 000 GervásioTet 239 6239 /9654-0425 /256-

US$1000
Tal.:9747-4805

/•gas.
.000

LEBLON • Junto Va-
nânclo Flores luxo
tranqüilidade 1p/andar
varandaa salto sala
lantar 4qtoe. 2sultea
banheiro copa-cozl-
nha dependênclaa
3gars. R$850 mil. Tel.:
3477-0887 Ret.:4/839
Crecl7620.
LEBION ¦ Panorànuco^ocâ! pn-.ilogi.KJu rua nobre ótimo prede jsaláo ongmal 4qtos(atual 3 taal
rovetteri mie copico; deps garescr R$550 000. Portal Te) MS-
5512 4/3572 C|1502 Avaliamos
LEBION • Prédw luio mira-Ml/u-tura. ndevassável. salão, lavabo.
banheiro. 4quar1os(1sufte), copa-
cozinha, repleto armários, área. !deps completas. 2vgs escritura
RS650 000 Tel 294-9699 ,9826-

| 5449 CJ4678 (P5)
LEBLON - Quadra da
praia, prédio novo,
apartamento montado,
salão, varandão,
Iqtos. (suite), armá-
rios, copa-cozlnha

jada, 2vagas.
<$840.000 Tel.:9747-
4805
LEBLON - Quadra
praia, espetacular, via-
ta mar, andar alto, prl-vatlvo, 4quartos, suite,
2sal6es, lavabo, 3ga-
ragens, 2dependen-
cias, 250mI,
R$1.200.000 Exclusivi-
dade. Ricardo Almeida

ORTAI PORTAL Tels.: 548-5512
Empreendimentos Imobiliários Ltda

GiVEA BOTAFOGO POSTO LAGOA PROXIMO
EXCELENTE COBERTURA COM VARANDAO QUADRlSSIMA PRAIA! MELHOR OFERTA PRAIA IPANEMA
EDIFiCIO COM TOTAL IN- PREDI0 ALTO LUX0 CENTR0 MAGNlFICO APT0 DUPLEX C0BIQADA RUA F0NTE DA FRENTE ANDAR ALTO
FRA-ESTRUTURA, FRENTE 0E TERRENO COM TOTAL IN- TIPO COBERTURA C/320M' SAUDADE, PREDIO LUX0 RUA NOBRE, EXCELEN-
VISTA PANORAMICA, TER- FRA-ESTRUTURA, FRENTE DIREIT0 A LAJE FRENTE COM TOTAL INFRA-ESTRU- TE PREDIO SALAO, 3
RACO PISCINA SALAO. SA- SALAO 3 QT0S (SUITE) 2 VISTA MAR. 6 OTOS (3 SUl- TURA, SALAO 3 QTOS (SUl- QTOS, BANHEIRAO COM

3 QTOS (2 SUITES) BANHS C0PA coz M0NTA. TES| SALAO SALA C0PA TE) ARMARI0S, 2 BANHS. OPQAO P/ SUITE. COZ
ncDcHS,VCA°DAr^c ccrR^ DA, DEPS, 2 GARAGENS ES- COZ TERRAQOS DEPS C0PA-COZ, DEPS, GARAGEM DEPS. GARAGEM ESCRI-
TI IRA rOH- CRITURA RS 340.000 3/6270 GARAGENS RS 650.000 ESCRITURA, RS 300.000 TURA, RS 325.000 3/6105.
1514 AVAL I AM OS. TEMPS 0UTR0S  4/3588 AVALIAMOS. 3/5637 E 3/5918. NAO PERCAI AVALIAMOS.

ABAIXO DO PRECO AV. ATLANTICA JARDIM BOTANICO 2' QUADRA DA PRAIA POSTO S COM 180M2
LEBLON RARIDADEI ALTO LUXO OFERTA AMPLO 230M>, 1 POR ANDAR

VISTAO PANORAMICO AN- FRONTAL MAR DESLUM- FRENTE VARANDAO LOCAL FRENTE, OTJMA PLAN- EXCELENTE PREDIO,
DAR ALTO SALAO 4 QTOS BRANTE, VISTAO, AMPLO NOBRE, SALAO 4 QTOS TA, 2 SALOES, SALA S0L MANHA INDEVAS-
IATUAL 3, FACIL REVERTER), 330M!.VAZIO, SALOES, VA- (ATUAL 31 SUITE MASTER JANTAR,, jj_QTOS 

IATU- SADO SALOES, 3 QTOS
1 SUITE 2 BANHS AMPLA RANDAOFECHADO, 4QTOS, COM CLOSET, 3 BANHS, AL 3) SUITE 2 BANHS, (cyj-rc) 3 ramuc rnpA-
COPA COZ DEPS GARAGEM 3 BANHS, COPA COZ, 2 DE- COPA COZ MONTADA, COPA COZ 2 DEPENDEN-
ESCRITURA .1VAGAALUG PENDENCIAS, 2 GARAGENS DEPS. 2 GARAGENS ESCRI- CIAS. GARAGEM ESCRI- ||| 

DEPS. GARAGEM
CONDOMINIO RS 550 000 ESCRITURA, R$ 1.100.000 TURA. RS 600.000 4/3528. TURA RS 340.000 4/3578. ||CRITURA RS> 350 000
4/3572 APR0VEITEI 4/3555. AVALIAMOS. NAO DEIXE DE VER! AVALIAMOS. 3/6198. TEMOS OUTROS.

COBERTURA COM VISTÀO MAR!
ftPQHTALMBlPAPl:

Ojm ea>*a 0 praa de Ipanema W-
raçáo pecra. sara prdm. hdr. 4 I
Uos (3 sutesl, sBes, opa coz. deps.
2g*.«ot. R$800000 00 W 548-
5512 Cd>t«6CJ 1502 Mtonos
COBERTURA LEBLON I

Incomparável . Pré-
dlo novo, salas, varan- |das, 4quartos(2sui-
tes), copa-cozlnha pia-nejada montada.En- |trar...Morar.Terra-

Tel.-.513-3381 /9834- ço/plsclna/2vagas.R$740.000 -50%entra-

9864 Cr 788
XTAHUALPA - Pça eicelente
apartamento (250tt>0 mdevassá-
vel próximo paia bvng 70^^ sala |Xm1 lavabo galena 4qios (sui-te) 2t>anhs copa-cozinha 2deps
?vgs R$1.100 000.00
Tel 9963-1742 C 6596
AV. DELFIM MOREIRA- Altíssimo luxo,
450m', melhor de or-
lal Novo, varandão,
pavimento exclusivo,
salões, 4sultes, 2de-
pendências, 5gara-
gens. Tel.:545-0955
Temos outros.
AV. VIEIRA SOUTO-Centro terreno, plantacircular, confortável,
Íarandáo, 

salões, la-
abo, 4quartos,(suite

master), 3banhelros,
copa-cozlnha,
2dep./3garagens,
Sel.:9176-9990 ;9957-638 /521-7726
CM9097
AV. VIEIRA SOUTO-Varandão panorãmi-
ço, andar alto, II-
vlng+sala jantar, lava-
bo, 4quartos(sufte),
eopa-cozlnha, depen-
déncla, 3garagens, se-
Surança, 

lazer.
S$980.000 Tel.:545-

0955 Temos outros.
AV.VBRA SOUTO ALTO LUXO

A PORTAL RARIDADE!
Imóvel'dass« A' cot varandão, frontal mar I
vaào dnematogrãfioo. andar alto prede
artro terreno, salão tala )tar, 4qtos (suíte) 3
tenhs copa coi. montada 2 deps 3 gar. USS
T-000 OTO TeL- 548^5121351? CJ 1502.
AV.DELFIM MOREIRA • 1fVan-
dár, varandão, salões, lavabo,
ídtosísullesjc/armários, copa-co-
unha. 2 dependências completas,
3 vagas Fale direto, ligue jál"W 9802-8778 Crec«9480
AV VIEIRA SOUTO • 'Vistào mar |(340m'|»aran<iio salões 4quai-
los(suite)armàrios lavabo+3ba-rtheiros copa-cozinha dependén-
cias 3vagas U$1.200 000,00 I
Mmhouse Tel :512-9777 |rtd.-JB4/l328Cfed18153
GOMES CARNEIRO-Vista deslumbrante,
qüadrfsslma prlvlle-
Sladamente 

localiza-
o, espetacular 3am-

blentes, 4dormitó-
rios(sufte), copa-cozl-
nha, dependências,
playground, s.testas,
2vagas escriturada.
Excelente oportunida-
de.Tel.:548-8842
IPANEMA • 240mí. Iranquilissi-mò. Sving (SOm7). varandas, la-
vabo, 4dormitórios (suites), 36a-
nhelros, copa-cozinha planejadls-sima, dependências, 2garagens
Escritura. Creci2561 Tel.:249-
6255 /9105-3462 (PAR40090)
IPANEMA - Eptéclo
Pessoa (frente Calça-
ras) 1p/andar, luxuo-
sfssimo salão, sala
jbntar, varandão (orl-
3Inal4), 

Ssuites, c/hi-
romassagem, copa-

cozinha planejada,4vagas. R$1200.000
tel.:9747-4805
IPANEMA - Vieira Sou-
to. Luxo, original
4quartos (2suftes), sa-
lão 2ambientes, armá-
r^os, 3banheiroa so-
ciais c/box, copa /cozi-
nha c/armãrloa, 2de-
pendências, área ser-
viço, 2vagas.US$680.000 Tratar
Tel.:9196-8923 /549-
4868 Cr.19937
IPANEMA IMPERDl-
VEL - Requinte, direito
laje, 430mI, varandão,
living, 4quartos 2su(-
tés, copa-cozlnha,
despensa, dependén-
cias 3gars luxo abso-
luto. R$1.200 Tel.
3477-0867 Ref.:4/1000
Crecl7620.

0467 Crecl 27449
LEBION • Ouadrissima Exceten-te investimento, varandáo, salào.4qtos armários, suite, lavabo. co-
pa-cormha. 2deps. play. 3vagasExclusividade Perfil-lmóveisTel 294-9899 /918I-0396
CJ4678 (P-26)
LEBLON - Qusdrfssl-
ma. Prádlo recuado.
Luxo. salão, 4qtoa
transformado, suite,
conforto, beleza,
1 "mundo, 2vagas. So-
mente R$800.000
Countrywlde Elzasa-
lies Imóveis CR5013-
RC0423 Tei.:547-6373
LEBLON - Ouadrfssl-
ma. Vista mar. Luxo.
Melhor localização RJ.
Living, 4qtos, suite.
Entrar morar, 3vagas.
R$1000.000 Country-
wlde Elzasalles Imó-
vels CR5013-RC0422
Tel.:547-6373
LEBLON • R$950 000 2* Quadra.Prédio 5pavimentos, 1 p/andar.5'andar, salào. tábuas corridas,lavabo. 4quarlos(suíte/ck>set). co-
pa-coz planajada, 2vagas prontoMorar Perfil-lmóveis Tel 294-
9899 CJ4678(P-9)
LEBLON - Rua Apera-
na, altíssimo luxo,
280m', living, sala
lantar, varandão,
4qtos. (2sultes), armá-
rios, copa-cozlnha
planejada, 2depen-
dèncias, 3vagas.
R$1300.000 Tel.:9747-
4805
LEBLON • Venánoo Flores Edrti-
cio senhonal, recuado. Ifvandar,
varandas, salão. 4qtos. 2suites.
excelentes armários, lavabo. de-
pendéncias1220m,1 2vagasR$685 000 Tel 552-1939/511-5423 Crec»4102

LEBLON
Melhores ofertas

4 quartos
Tel 3477-0867

Creci 7620

IPANEMA
Melhores ofertas

4 quartos
Tel 3477-0867

Crecl 7620

LEBLON - 1'Locação,
vlstão deslumbrante
Mar, varandão, salão,
4quartos, lavabo, sul-
te, copa-cozlnha, de-
pendências, 3vagas.
Oportunidade!!
tel.:422-0033 /9633-
5789 Crecl27506

LEBLON OUADRfSSI-
MA - 350m*. Oportunl-
dade 1 p/andar varan-
dão living 2salas
4quartos 2suites
Sbanhs. escritório co-
pa-cozlnha 2deps
4gars. R$1.900 mil
Tel.: 3477-0867
Ref.:4/651 Crecl7620.
LEBLON RAINHA
Gullhermlna ótimo

salão sala 4qtos 2suf-
tes armários copa-co-
zlnha dependências
2gars. reformado oca-
slão R$750 mil Tel.:
3477-0867 Ref.:4/635
Creci7620.

Cobertura
1'.QUADRA -P/Inves-
tlrl Localização prlvlle-glada, cob./linear,
frente parcial mar, sa-
lão 2/ambs., 2qtos, ar-
márlos, 1ste,
bnhoJsocial, copa-co-
zinha, ár./dependên-
cias, precisa obra.
R$550.000 Tel.:255-
9876 C.5775
270M1 LEBLON - Co-
bertura nova. Impecá-
vel, decoração arqui-
teto.2salas, sacadas,
4dormitórlos(2suftes),
coz.planejada, depen-
dênclas,2garagens,
terraço/piscina. Prédio
c/lnfra-total
R$720.000 50%entra-
da/saldo 48meses.
Tel.:540-9816 /9953-
0244 CR18573
400M1 IPANEMA - Al-
tfssimo luxo, duplex,
varandão, sala, s.Jan-
tar, escritório, lavado,
4quartos, 3suf-
tes(1 master), armários
Impecáveis, coz.pla-
nejada, terraço/plalc-
na/sauna.4garagens.
Tel.:540-9816 / 9953-
0244 CR18573
450M' ALTÍSSIMO I
LUXO - Leblon. Du-
plex. Nova. Varandão, !
salão, sala Intima, ea-
crltórlo,lavabo, 4sul-
tes, armários Impecá-
vels,terraço, pisclnão, I
sauna, 4garagens. |Tel.:540-9816 /9953-
0244 CR18573

ALTO LEBLON
ALCIR MOTA VENDE
Panorâmica, 295 m1, Vista Mar.
Duplex. Varanda, Pise. Sauna I
Living 4 qtos (2 sis) copa-coz. 2
dep. 5 gar. RS 950.000.00 Tel.:
239-5499 A5M79CJ 4510.
COBERTURA -Duplex,
4qtos, 2stes, ótimo
prédio, living, slaTjan-
tar, varandão, ótimos
armários, copa-cozl-
nha planejada,deps./completas,
2gars7escrltura, vazia,
pronta morar.
R$680.000 Tel.:255-
9876 C.5775

da saldo 48me-
ses.Marcar visitas
Tel.:512-7143 /9987-
9193 Crecl13995M-10
IPANEMA - Cobertura
Hollywoodlana, vlstão
maravilhoso, living de
130m2 +saláo + terra-
ço, Sdormltórios, sen-
do 2sultes (tmega sul-
te c/closet e 2banhei-
ros exclusivos), sala
de almoço, copa-cozl-
nha, 2dependênclas,
lavanderia, toda re-
centemente reforma-
da, puro bom gosto,680m', 3vagas,
US$2000.000 Chaves
Ref.SM Tel.:495-1579
CJ4894
IPANEMA - Cobertura
linear, 1* quadra praia,vlstão mar, montanha,
320m', 2stes, 4vgas,
US$800.000 Tel.:287-
0191 Maramar Imobl-
liária http ://pagl-
na.de/maramar
CJ2689
IPANEMA - Vista mar
Lagoa duplex Impecá-
vel varanda terraço
piscina salão 3qtos.
suite cozinha depen- || dênclas 2gars.
R$1.640 mil Tel.:
3477-0867 Ref.:CO/646 |Crecl7620.
IPANEMA -Rua nobre.
Varandão, saláo, s.jan-
tar/fntlma, 3suftes, ar-
márlos, 4banhelros,
coz.planejada, depen-
dênclas, terraço, pisei-na, sauna, churras-
auelra,2garagens.$1200.000 Ter:540-
9816 /9953-0244
CR18573
LEBLON • 3*quadra R$360 000
Aparl Hotel 1 lOm*. cobiduplex,vista panorâmica mar. sala. 2/va-randas, 2qtos(suíte) banheiro, co-
zinha, garagem, terraço/piscinaPerlilimóveis Tel 294-Cl 4678 PI 4/8
LEBLON - Cobertura
duplex, vista mar,
montanha, SOOm1,
prédio novo (impo-nente), saldes, lava-
bos, 4suftes (sendoImaster), 3vagas,
deck, sauna, piscina.Analiso permuta.R$1300.000 Tel.:540-
8069 /9234-2111/9316-
8025 MJ6/7

AVALIE SEU
IMÓVEL

Equipe especializada
Pronto atendimento

Sigilo absoluto
Sólmóveis
Equipe ZV
540-8130

FONTE DA SAUDADE - PrWo
cwdado apto de fundos c/vista
Lagoa Eicelwte planta. 3guar-
tos banh reformado, vgaescntu-
ra. RS260mil Tels :274-2S14-
274-6214 KevaCJ3413

GÁVEA • Vondo, apto
.Arthur Ararlpe.

3quartos, 2salas, vaga
garagens, precisandoobra. 140m2
R$250.000 a combinar
Venda s/corretor
Tel.:294-0813 Araújo
/Regina
JARDIM BOTÂNICO • Anlecip»-
se! 3q1os, armários banheiro, la-
vabo. cozinha planejada, depen-dèncias, reformado. Ivaga. vista,lagoa RS260 000 PeiWI-i Tel 294-9899 /9612-0157
CJ 4678<P22) 

FONTE SAUDADE ¦ Baronesa
Poconé Total inlra-estrutura.
quadra squash. varanda, sala.
2qlos, suíte, armários, depen-
dèncias garagem Apenas
R$250 000 Tel. 9223-4184
C22716 

JARDIM BOTÂNICO • Charmo-síssimo prédK) antigo, maravilho-
sa transversal, ótima sala. 3exce-lentes dormitórios(suíte) copa-coz planeiada. depend completaRelormadíssimo Vista Cristo.R$230 000 MJ5571/54 Tel 529-8176 <"9702-7836

JARDIM BOTÂNICO ¦ Refcxma-
(Jissimo. 2sala, lavabo. 2quar1os
(suite) armános. coanha planeia-da garagem escritura. R$260 000
Tel 294-9899 /9981-5762 Rerhll-
moveis (P-21)C|4678

JARDIM BOTÂNICO - Espeto-lar Saláo. 3qts (suite), armários,cozinha planejada, vista verde/Corcovado, vaga escritura, claro,
silencioso. R$330 000 Tel .556-
0291 /265-1646 Crea23517

JARDIM BOTÂNICO • Sala. dois
dormitórios, suite ?banheiro, cozi-
nha. dependência, garagem, play-
ground. vista lagoa, fundos, alto
R$175000 Tel 512-3322 /%49-
6494 www soimoveis-rj com br
(R-12/20532)

JARDIM BOTÂNICO - Local pwi-legiado, frente, sala, 3qtos, armá-rios. dependências completas.Oportunidade! R$160 000 AnaTel-9976-1682 Creci 24418

JARDIM BOTÂNICO-Atraente localização,
fundos, claro, arejado,
silencioso,varanda,
sala 2ambientes, 2sul-
tes, copa-cozlnha, de-
pendências comple-
tas, vaga escritura.
R$245.000 Tel.:540-
8069 /9234-2111/9316-
8025MJ6/7 
LAGOA - Avaliamos,
Carvalho Azevedo,
oportunidade, prédiocharmoso, maravilho-
so, varanda, sala 2 am-
blentea, 2 quartos,suite, prontíssimo mo-
rar, dependências, i
ragem R$ 225.000,00.
Tel.: 570-6595
M&CRIO 23069.
LAGOA ¦ BARONESA POCONÉ.Total infra-estrutura Vista verde.
Sala. varanda. 2ólimos quar-tos(suite) c/armários,coz planeja-da. área serviço, deps completasVg.escritura. R$250.000 Cha-
ves/visitas Sóimóveis Tel.:553-4818 Ref EC-2299
LAGOA - Decorado,
indevassado, vista II-
vre, varanda, sala
2ambientes, 2qtos,
suite c/closet,
banh/social, copa-co-
zlnha, dependências,
2vagas. R$285.000
Perflllmóvels
Tel.:294-9b99 /9999-
8567(P23VCJ4678
LAGOA - Excelente nSn^.He'nrique Dodswhorth. Varandões,
salas. 2qtos, 1 suíte, closet. armá'rios. cozinha planejada, total infra'•estrutura OportunidadeR$260 00 Exclusividade www o-limpiaimoveis.com.br Tel. 9961-1656 ct25623

írraço.n. tx-

LEBLON • Cobertura, 2*quadra,
200mí, sala 2ambientes. 3dormi-
t6rios(suítes). banheiros, ter
piscina, vista mar, garagcelente oportunidade. Creci2561Tel 249-6255 /9105-3462
(PAR50410)
LEBLON • OportunidadeR$365 000 Cobertura duplex. sa-Ia. quarto, cozinha, bar, varandáo,
terraço c/piscina, vistào monta-
nha/ mar. vaga Tel.:267-9464/9191-6606 Creci 12679
LEBLON • Sensacional cobertura3200^ triplex salões 4 quartos
(suíte) banheiros copa-cozinhaterraço piscina sauna churras-
queira 2 vagas R$ 1.300 000.00
MM House Tel 512-9777 Rei.
JB-5/3651 Creci 18.153
LEBLON MAGNÍFICA-Cobertura indescritl-
vel 550m2 luxo terra-
ço lOOm1 piscina va-
randa salões 200mI
Ssuites copa-cozlnha
4gars. R$1.500 mil.
Tel.:3477-0867 Cre-
CÍ7620.

CASA»
4 ou mais Quartos

450M* IPANEMA • Predinho luxo
(residencial ou comercial)ser 5 salas 4 quartos (suíte) co-
pa-cozinha tenaço piscina 3 a 5vagas abaixo preço R$750.000,00 Tel.: 512-977 Ref.JB-6/3344 Creci 18.153.
LEBLON • Jardim Per-
nambuco. Maravilho-
sas residências nas
melhores ruasl Segu-
rança/ privacidade (si-
gllo absoluto). Preços
e condições. Ligue
Tel.:545-0955 Temos
outros

LAGOA - Fonte Saudade. DecO'rado. Entrar/morar. Sala. 2quar1os
(Isuíte). c/armános. banheiro, co-
pa-cozinha. dependência empre-
gada, Ivaga. R$260.000 Tenho
outro. Tel 523-1555 /5234857/523-0148 CJ2388
LAGOA • Luxuoso prédio total in-
fraestrutura varanda saláo 2am-
bientes 2qtos(suite)armários2banhs coz.planej. deps. amploHOm2 gar escr. R$270.000, Por-tal Tel 548-5512 HE/001 Cj1502.
LAGOA - Sala, 2qtos,
dependência, garalem, entrada
n$6.900,00 + presta
ç&es R$1.307,00 s/)u
ros, s/renda. Aceito
FGTS. Tel.:9328-9792

3 Quartos
3 QUARTOS • Gávea (Osório Du-
que Estrada), incrível oferta fren-
te. and. alto, sala (suíte). 2 ba-nheiros, cozinha, dependências,
garagem, R$ 299.000,00. MMHouse. Tel.: 512-9777 Rei.: JB3/3786/30847 Creci 18.153.
3 QUARTOS J BOTÂNICO • Fan-tástico! 180m2 (Pacheco Leão)todo avarandado living (suíte

| c/closel) 3 banheiros copa-cozi-nha dependências garagem R$330.000,00 Mmhouse Tel.: 512-9777 Ref, JB-3/3795 Creci18.153.
FONTE DA SAUDADE • OferlãoLagoa! Prédio Kjxo play pise. sauna saláo 3qtos(suite)2banhs co-
pa/coz. deps. vazio gar escr.R$300.000, Portal Tel .548-5512
3/5637 Cj150-2 Temos Gáveamesmo preço!
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APARTAMENTOS

FONTE DA SAUDADE- Vista Cristo/ Lagoa,
sala, varandlnn
3qtos, suite, copa-co-
zlnha, ricos armãrlos,
Ivaga escritura
R$300.000 Direto pro-rietário Tel.:581-9210

14-3486
GÁVEA • Arthur Ararlpe. vista Jo-
quei /Lagoa, sala, 3quartos, suíte,armários, varandão. Centro deterreno, play, piscina. R$360.000Cr.24144Tef.:9134-5806
GÁVEA • Frente Planetário. Sa-tâo. varandáo, 3qtos, (originaM),suíte, dependêcnias, 2garagens,
play, sauna, piscina. R$400.000Plantímóvel Tel.:244-9695 /244-9893 CJ2217

1 Quarto
GÁVEA • Mj.RubensVaz. Sensa*cional apto, frente, 55m* bucólt-co.Espaçosa sala, amplo qto, ar-mários qualidade.cozinha total-mente planejada.Nada fazer.Pronto morar.(ZV-10186)-Sólmó-veis Tel.:540-8130 /512-3322

2 Quartos
EPITÁCIO PESSOA - Junto Vinl-cius fundos livre (sem gara-gem)vazio 4p/andar sala2qtos(armários)banheiro depen-dèncias completas R$160.000,00API Tel.:548-2070 CJ1550.

GÁVEA • Maravilhosa localização,total ínfra-estmtura, varanda, sa-
j láo, 3qtos, suíte, armários, closet,cozinha, dependências, 2garanes

(ZV-31937) Sólmóveis Tel.:540-8130/512-3322
GÁVEA • Raridade acredite! Lindavista Lagoa/Jóquei tranqüila RuaMajor Rubens Vaz frente varandasaláo 3qtos(suite) 2banhs co-
pa/coz. deps play s.testas 2garsescr R$350.000, Portal Tel .548-5512 3/6046 CÍ1502 Avaliamos
GÁVEA • Tranqüilidade, vrede,ideal jovens, reformado, amplasala, varanda, 3qtos, lavabo, ba-nheiro, dependências. R$245.000Tel.:267-6879 Í527-9356 Cr24757

LAGOA - Av. Eptácio
Pessoa. Edifício Nlco-
Io Paganlnl. Living, sa-
Ia jantar, varandões,
4suítes master, ar cen-
trai, copa-cozinha pia-nejada, 2dependên-
cias, 4vagas garagemInfra-estrutura lazer
/
uiseoi
4805
LAGOA ¦ BARONESA POCONÉ
Andar alto, vista parcial verde.
2sacadas. 4quartos c/armá-nos(suíte cUmedx) lavabo.cozi-nha c/armários, área dependén-
cias, 2vgs escritura. R$410 000
Sóimóveis Tel. :553-4818
Ref AD-4041
LAGOA - Excelente

sartamento, 450m',
sta cinematográfica,

living, sala jantar, sala
estar, varandão c/pis-
clna, sauna, 4qtos.
(2suftes c/varanda),
copa-cozinha, 2do-
pendências, 3vagas.
1$1300.000 Total se-
gurança. Tel.:9747-
4805

JARDIM BOTÂNICO • Sala.3quartos c/dependências comple-tas. armános embutidos, vista in-devassável. Vista p/Horto.R$150 000 Aceito proposta! Tra-tar c/proprietário Tel 9786-4414
JARDIM BOTÂNICO
Imperdlvel. Vlstão'cey/Lagoa, andar

alto, salao, 3quar-
tos(sulte), copa-cozl-
nha, dependências, In-
fra-estrutura, total la-
zer, garagem.R$380.000 SM
Ref.3216 Tel.:495-1579
CJ4894 
LAGOA • Deslumbrante vista,frente, sala 2ambientes, 3qtos,suíte, armários, banheiro, copa-cozinha, dependência completa.Entrar morar.garagem escriturawww.sóimoveis-rj.com.brTel..512-3322 /9213-4633 R-29/rel 30592 
LAGOA - Fonte saúda-
de Ecall vende vista
larcial Lagoa salão
:rês dormitórios cozi-
nha planejada gara-em escritura

$295.000,00 Informa-
ções Tel.:512-9997
OJ.2Q19C.342
MANUEL FERREIRA•Imperdlvel! Varanda,
vista livre, decoradls-
slmo, 3quartos(suíte),
copa-cozinha, play, to-
tal infra-estrutura,
2vagas escritura.
R$365.000 Creci23608
Ref.: M2 Tel.:512-6220
/9979-0521

4 ou mais Quartos
301M1 JARDIM BOTA
NICO -Varandão, sa
lão, sala jantar/Intima,lavabo, 4dormitó
rlos(2sultes), armá-
rios, 5banheiros, co-
pa-cozlnha planejada,dependência, 3gara-

ens. Play/piscina.
$900.000 Tel.:540

9816 /9953-0244
CR18573 
4QUARTOS BARONESA ¦ Poco-né. 'The best' infraestrutura cine-matográfíco visuaüAvarandadosaláo (suíte)3banheiros copa-co-zinha planejada dependências
3vagas R$410 000,00 MmhouseTel..512-9777 Ref. JB4/3807 Cre-
CÍ18.153.
ABADE RAMOS • Jar-
dlm Botânico. Alto, ex-
celente planta circular
c/terreno living 4quar-
tos suite, 3banhs., co-
>a-coz., 2deps., 2gars.
1$800mil. Tel.:3477

0867 Ref.:4/007 Cre
CÍ7620.
ALTO LUXO • Frente total Lagoavistào deslumbrante andar altocobiçado Edifício Villa-Lobos total
infraestrutura varandáo salão4qtos (atual 3) suite banhs copacoz. planej. 2deps 2gars escrR$800.000, Portal Tel :548-5512Rf/001 Cj 1502 Avaliamos.
BORGES DE MEDEI
ROS -vlstão Lagoa
R$695.000, 2vagas
220mI, Ed.Garça
Branca, decoradlssl
mo, infra-estrutura
salão, lavabo, 4quar-
tos, 2banheiros, co
pa-cozlnha, 2depen
dênclas, Tel.:9628
4650 Ref.JBLa b/695
JAR0IM BOTÂNICO • Luiuosovarandáo direito terraço c/1200^fte prédio novo saláo 4qtos (a-tua!3) 2suites 4banhs copa/coz.deps rua tranqüila 2gars escr.R$630.000, Portal Tel.:548-55124/3520 Cj1502 Avaliamos.
JARDIM BOTÂNICO-Benjamin Batista. Lu-
xuoslssimo, vista p/re-serva florestal, living,
sala jantar, varandão
c/churrasquelra, 4sul-
tes, 1 c/closet, copa
cozinha decoarada
3vagas. R$980.000
Tel.:9747-4805
JARDIM BOTÂNICO-Custódio Serrão (Ex-clusivo), vista cristo,
salão, sala jantar, va-
randão, 4qtos. (suite)armários, copa-coz
nha planejada, 3va
gas. R$650.000
Tel.:9747-48Q5
LAGOA - Av. Borges
Medeiros (O melhor),
altíssimo luxo, 320m2,
living, sala jantar, va-
randões, 4qtos. (2su(-
tes), armários, copa
cozinha planejadachen, 2dependên(
3vagas. R$1400.000
Tel.:9747-4805

g u r a n ç10.000 Tel.:9iI747-

JARDIM BOTÂNICO
Belíssima residência,

I.SOOm1 àrca cons-
trulda em terreno
40x50, topografia pia-na, rua calma, segu-
rança 24hs, vista des-
lumbrante. Exclusivo
corretor. Tel.:3820-
2315 

LAGOA • Imperdivel! Alto. sol ma-nhâ, saláo. 4qtos. suite, depen-dèncias, vista CristoLagoa/verde,claro, arejado, silencioso, gara-gem R$330 000 Perlilimóveisel 294-9899 Z9264-9959CJ467ft'P30 
LAGOA • Local tranqüilo próximoFonte da Saudade prédio total in-fraestrutura vista verde-lagoa va-randa saláo 4qtos (suite) 3banhscopa'coz. deps vazio 3gars escrR$410 000, Portal Tel 548-5512Cj1502.
LAGOA • Vista maravilhosa1 p/andar varanda saláo lavabo4qtos(2suítes)armários ampla co-)a'coz 2deps ar central 3vagasR$780.000.00 ExclusividadeGran-Piramidal Tel :493-1331/9986-6581 Cj2608

Cobertura
350 M2 PAN0RAMIC0S
ALCIR MOTA VENDE
Duplex, rua Bucócica. Lagoa,
Vista, Mar, Lagoa. Verde, Var,
Terraço, c/pisc. churrasq. living, 4
qtos (ste) 3 gar. R$ 1.300.000,00
Tel.: 239-5499 A5W79 CJ 4510.
CHÁCARA SACOPÃ-120m' +90mJ
R$400.000 3vgs. va
randão, vlstão, 2plsci
nas, sauna, quadralollesportiva/ténis,
ardins, salão, 3quar-
os, suíte, banheiros.
Permutamos
Te I.: 9 6 28-4 6 50
Rel.Cob.Lag7395
FONTE DA SAUDADE • Total in-fra-estrutura cobertura duplex11 ®pavto impecável sala2qtos(suíte)armários terraço pis-cina 2vagas R$370 000,00 APITel.:548-2070CJ1550.
GÁVEA • Cobertura duplex Des-lumbrante vista, 180® mar/ Lagoavaranda, salào, 3qtos, suite, terra-
ço, churrasqueira, piscina. 2gara-
gens. ZV-50165 SólmóveisTel 540-8130 /512-3322
GÁVEA • Espetacular cobertura
excelente prédio, terraço, piscina,varanda, saláo, sala, 3qtos (2sui-tes)banheiros, coz planeiada, de-
pendências, 2gars.escr.R$390000 Portal Tel.: 548-5512Rei.Cob 1514 CJ 1502
LAGOA - Belíssima
cobertura, vista Igual
impossível, 600m2
área útil, 3vagas, 4dor-
mltórlos(2sultes), re
pleto armários, 2cozl-
nhas, 2terraços, pisei-na/churrasqueira. Es
tudo troca. Exclusivo
corretor. Tel. :3820
2315

RECREIO - 2qtos, 3»re-
verslvel, cozinha pia-nejada, ótima varanda, I
excelente localização. |Apenas R$70.000 + fi-
nanciamento CEF. Dl-
reto proprietárioTel.:487-8306 /9975- |1249

JARDIM BOTÂNICO
Sara Vilela. Localiza-

ção Privilegiada! Ex-
celente residência, sa-
láo, 5qtos„ suítes, jar-dins, piscina, vagas.
Oportunidadel
US$750.000 Sólmó-
vels Tel.:512-3322
AC/5555, www.solmo-
vels-rj.com.br

RECREIO • Absoluta
proporciona prlmeirfs-slma locação varan-
dão 2 dormitórios (sul-te) copa-cozlnha de-
pendências garagemAc. Financiamento
R$150.000,00 Temos
cobertura/ linear
R$250.000,00 CJ.4210
Tel.:(0xx-21) 568-6770
/ 5 6 8 - 1 3 3 3
Ref.:2/9122/CQ9123)

TERRENOS
HORTO FLORESTAL • "Suíça
Carioca" Belíssimo terreno..64Im*. Raridade'!! Único dispo-nível na bucólica1 Est D Castori-na. Vista J Botánico/LagoaR$200 000 Tel 552-1939 /511-5423 Creci 4102

RECREIO - Aparta-
mento 2qtos., suite,
sala, cozinha, banhei-
ro, área serviço, va-
randa. Frente, c/ou
s/mobília. R$160.000
CLD Tel.:437-1578
C.6423

LAGOA - Terreno
12x34, vista Imperdl-
vel para Lagoa, junto a
Chácara Sacopã.
Oportunidade
RS150.000 Leandro
Tel.:9255-8406 /616-
3947 Cr.932
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APARTAMENTOS

1 Quarto
BARRA • Barrabella
vista mar, ótimo sala,
quarto, armários,ba-
nhelro(box,armários),
cozinha planejada, ga-ragem, doe.100%.
R$160.000 Imperdivel!
Nada fazer. MMC Imó-
vels Tel.:437-5563
C.J.4943
BARRA - Vistào
mar/Lagoa, luxuoso,
salão, quarto, varan-
dão, cozinha, armá-
rios. Todo granito, ga-ragem, play, piscina,
quadras. 120mil Ur-
gente. Tel.:9B07-4565
/3333-6416 Cr.18453
BARRA PALACE • Varanda vistamar. Sala. qto separados geladei-ra, fogão, televisão,ar. Pronto
p/morar. Ivaga garagem. Total in-fra-estrutura R$120.000Tel. 287-0557 /523-0224/523-0684,9994-9173-Cr7573
BARRABELLA - Apart
com serviços, sol ma-
nhã, vista mar, sala,
quarto mobillado, te-
mo8 também 3qtos
moblliados. Tel.:490-
3705 /497-5183 /9919
1235 /9997-4866 Cre-
CÍ25509

2 Quartos

LAGOA - Espetacular
duplex. Total Infra-es-
trutura. 2salas,
3qtos,(2suítes), pisei-na, churrasqueira, de-
pendências comple-
tas, 3vagas escritura.
Vista Lagoa.
R$420.000 Tel.:265-
4396 /9192-2730-
C8889 Avaliamos gra-tuitamente

APART PAR ADISO-Mar, 100m
RS190.000 2 vagas
vlstão. clnematográfl
co, varandão, 12m2,
piscinas, infra-estru
tura, salão, 2quartos,
sultão, banhelrao, São
Conrado. Tel.:9243
4549 Ref.Exclusivl/190

CASAS

3 Quartos
JARDIM BOTÂNICO ¦ Horto. Jun-to verde, varandas, 2salas, s jan-tar, lavabo, 3qtos, suíte, closet,amplas dependências. R$340.000
Tel.267-6879 /527-9356 Cr24757

4 ou mais Quartos
ALTO J BOTÂNICO • Lu«uosalüCondomínio fechado, vista mara-
vilhosa Verde/Lagoa.Jardim.sa-lóes, 5quartos(3suites),copa-cozl-nha completa .diversas dependén-cias, piscina, saunas,muitas va-
Sis.Melhor atendimento local

pen House Tel.:513-9063/9139-0023
GÁVEA - José Roberto
Soares. Salão, 4qtos.,
suíte, vagas, piscina,
prilvilegiada localiza-
çãol Oportulnidadel
Apenas! R$398.500
Sóimóveis Tel.:512-
3322 AC/5556,
www.sólmóveis-
rl.com.br
GÁVEA - Magnífica
mansão. Salões,
4qtos, 2suítes, 460m2
luxo, piscina, churras-
queira, 4vagas, guarl-ta, segurança total
Vista deslumbrante
verde. R$650.000
Tel.:265-4396 /9192-
2730-C8889 
HORTO - Magnífica ca-
sa c/terrenojgBOm1)
arborizado, salões, la-
vabo(4stes) armários,
closet, copa-cozinha,
deps./área, casa/ca-
selro, canil, churras-
queira etc... garagensR$580.000 Tel.:236-
0695/9315-5215 Cre-
ci.20341 Avaliamos

BARRA - Apartamento
sala, 2qtos, dependén
cuia, garagem. Entra
da R$4.900 -fpresta
çoes de R$900,00 s/ju
ros e s/Comp. Renda
Tel.:9328-9792 /9832
7715
BARRA • Barra-Bella InnR$270000 Sol manhá, suite,va-randáo, 2vagas escritura, sauna.
piscinas, quadra, praia 150m, ótí-ma infra-estrutura, lazer-seguran-
ça Tel. 265-5681 /265-6287/9B28-9884
BARRA - Costa Bella
sala 2qtos suíte gara-
gem decoradísslmo
infraestrutura clube
ônibus balsa praiaserviço faxineira esta
clonamento visitas se-
gurança. Tel.:512-9997
CJ.2019 C.201B.
BARRA - Novo Leblon
Salão, varanda, 2qtos.
(suite), dependências,
frente, sol manhã, 2va-
gas escritura, play,
piscina, sauna
R$210.000 Tel.:295
5560 /36S6-6467
C.10972
BARRA • Pontôes, vista mar, solmanhá, alto, vaga, infra completa,balsa praia, náo carta (oportuni-dade R$80.000 .outros). Cr.22090Tel.:498-7849 /9263-0212
BARRA - Porto Verano
Mediterrâneo 104m2
salão varanda dois
dormitórios peças am-
pias claras dependén
cias total Infraestrutu
ra lazer visitas Ecall
Tel.:512-9997 C.204B
GUIMARÃES ROSA-Condomínio NovoLe.
blon. Totalmente Infra--estruturado, visual!
dade panorâmicamar/verde, maravilho
so salão, varandão
2dormltórlos(sulte i
armários, copa-coz
nha, dependências
garagem escriturada.
Tel.:548-8842

RECREIO - Aparta-
mento frente, 2quartos
(Isuíte) ^dependência
completa, ampla con-
zinha, varanda, 2va-
gas garagens, 1aloca-
ção. R$168.000
el.:49Q-6878

RECREIO • CONDOMÍNIO SEA
COAST. 1#Locaçáo(pronto) Va-randa. sala 2quartos(suíte), de-
pendências(suite) reverti-da(3'quarto), total infra-estrutura,vg escritura R$145 000 Sóimó-veis Tel .553-4818 Ref MC-2179
RECREIO - Imperdlvel,
frente, varanda, ótima
sala, coz.planejada,
2quartos c/armarlos,
suíte, deps.completas,
2vagas. Excelente lo-
callzação. Ac.car-
ta/FGTS. R$160.000
MMC Imóveis
Tel.:437-5563 CJ.4943

BARRA • Novo Letíon (Pizano)R$240000 Vulo Varanda, tala.lavabo, Sqtos,suíte, excelentes ar-mários. copa-cozinha planejada.2vagas Pronto morar, financio15anos. usa FGTS RodriguesTel '3322-6904 /9986-I800 Cre-d 16 323
BARRA • Rivtera. varanda, sala.Squartos, suíte, banheira social,cozinha, área. dependências, an-dar alto, excelente estado, 2vigas
garagem. Tel 492-4005 Z9949*7176CM8289
BARRA DA TIJUCA-Barra Bali II.Sala, varanda. 3quartosandar ai-to Edillcio Cristal (prontoset/200t). R$70.000 «tinancia-mento direto incorporadora.Tel 543-6718 Patrícia
JARDIM OCEÂNICO • PróiimoSernambetiba Finamente deco-rado, varandáo, salâo.3qtos. ava-randados (suíte), lavabo.cozinha
planejada, 2vagas demarcadas.Pisdna. play, R$320000 visitasTel 249-1095 Creci1660t
RECREIO • Aparta-
mento 3qtoa., suite,
varanda, dependência,
2vagaa. Av. Alfredo
Baltazar Silveira, pró-xlmo praia. R$220.000
Contrução Rite Enge-
nharla. CLD Tel.:437-
1578 C.6423
RECREIO • Excelente 3qtos, va-randáo-35m,I saláo c/sancas, ilu-minaçáo indireta, copa-cozinha
planejada, dependências comple-tas Passo financiamento CEF.Entrada R$138000 Exdusrvídade

| Wal-lmóveis Tel 437-3035/1922
RECREIO • Glaucio Gil 580Oportunidade 152m', sala.3quartos(Isuíte). varandas, de-
pendências, 2vagas, R$220000Corretor local sáb/dom 10/12ti.Tel 259-8136 /9694-5039CR 23626
RECREIO - Sol manhã,
frente, 4'quadra praia,varanda, sala, 3qtoa,
suite, coz.plane|ada,
deps.completas, 2va-
ias. Hablte-ae.
ÍS168.000 Acreditei
MMC Inióveia
Tel.:437-5563 C.J.4943
RECREIO A TOPIMOVEL • Ven-
de Sernambetiba Apartamentovarandáo. cptsana, saláo 2am-bientes. copa-cozinha. 3quar-tos(ste). dep reversível.totalmente
granito, 3vagas R$400 000 Tel487-5149 /487-515a'487-5031www topimovel hpg com br
RECREIO A TOPIMÔVEL • Ven-de excelente apartamento,190^, ótima localização, varan-dâo.saláoieOm*), 3quar-tos(ste)c/armários. copa-coz.pla-nejada, deps completas. 2vagasR$270 000 Tel 487-5149 /487-
5150/487-5031 /www.topimo-vel hpg com br
SÃO CONRADO -AvNiemeyer,
USm1. sala, varandas, 3quar-tos(suite), banheiro social, copa-
cozinha. 2vagas escritura.Tel 422-0033 19633-5789 Cre-O27506

4 ou mala Quarto»
AV. PREFEITO MEN-
DES DE MORAES-1.500. Andar alto, ex-
cluslvidade, 400mJ,
todo avrandado, 4auf-
tes, 2dependências,
4garagens, lazer, ae-

R$2.000.000
0955 Temoa

BARRA • Inn
ra. Apart-hotal. axoap-
clonal Infra-eitruhira,
vistào, terraço,pitei-
na, Iquarlo(aiiiH),
2aalaa, 2banhelroe,
copa-cozlnha, 2vag««.
Chavaa Vital Cavai-
canti Imovala
Tal.:2#7-5937 /2B7-
3124 Cracll 2490
BARRA • JdOcelr*» Av. AtamTaunay cobertura. Dirtlamentac/praprlelirto Sqtos., 3ai«M. »tâo 5amt>lenles. Projeto pfimoro-to Acabamento nobce, 4vagaioportunidade.. Tel.:49&-Negócio i7975
J.OCEANICO - 320rn>
linear, ^quadra, terra-
ço 90m', vlata pano»rãmlca, piscina, living,
t.corrldaa, a.jantar,
Sgrandea qtoa, suíte,
luxuoaoa armários.
2vagas. Tal.:31S3-6034
Cr4818
JARDIM OCEÂNICO - Chamoucoberturmha triple» 3qtoa (sulle)armários terraços 2vgs prédb no*
vo c/piscina sauna etc.R$399000.00 Visitas Ta«.:9124-8062 1 9243-6633 Cr.t9674.
RECREIO - 1'locação,
2quartos (sendo lauf-
te), cozinha ampla, va-
randáo, direito a uso
da laje, 3vagaa gara-R$220.000
Íem.el.:4S490-6878

?urança.el.:545-
outros

RECREIO - Luxuosls- |slmo, 2quartos, suite,
armários, varanda, sol I
manhã, copa-cozlnha,
dependências, gara-
gem, play, salão fes-
tas. Ac.carta FGTS
Oportunidade.
Tel.:9807-4565 /3333-
5563 Cr.23534

AV.
SERNAMBETIBAI
Salão, 2 suítes c/armá- [rios, cerâmica Porto |Belo om todo apto, 1vaga, banheiro cj ar- |mários, box blindex,cozinha c/ armários. INada a fazer. Marcar |visitas PLANO tel.:5531700 Creci J 1290.

RECREIO • R Hermes Lima 202.Frente Geban Tipo casa. 2quar-tos(suite), varandas, sala. depen-dèncias. garagem. R$180000 ICorretor sab/dom 10/12h.Tel 259-8136 /9694-5039 |CR 23626
RECREIO A TOPIMOVEL - Ven-
de apartamento 2quartos(suíte),salão, dependência. 2vagas, fren-
te. R$150 000 Tel.: 487-5149
/487-5150/487-5031 /www.topi-movei hpg com br.
SAO CONRADO - Es-
trada Gávea 638, fren-
te. 2quartos, sala, co-
zinha, dependência,
todo reformado, 1va-
ga, área 70m!. There-
sa Novls .Tel.:239-
4328 /274-5563 cre-
CI26302

3 Quartos
BARRA - Av.Sernam-
betlba. V.Panorãmica.
Excelente preço!R$420.000 c/200m1,
1'locação! 2varandas,
salão, lavabo, 3suítes,
c/armários, dependén-
cias, Svagas. Lucy
Baena/ Rcostalmo-
veis.com.br Tel.:431-
0640 /9994-4971

BARRA - Acqua Bella.
Vista mar, 1'locação,
varanda, salão, 4quar-
tos(sulte), copa-cozl-
nha, área serviço, de-
pendências, 2vagas.
R$530.000 Temos ou-
tros. SM.Ref.4042
Tel.:495-1579 CJ4894
BARRA • Av. Sernambetiba novo I
centro terreno toda infraestrutura150m} varandão salão 4qtos
(2sultes) copa/cozinha 2vgsR$420.000.00 Tel .287-4499/247-4777 Sávio Santos Imó*veis.
BARRA - Itapoã. Fren-
tão mar, varandão, sa-
lão(tábua corrida), la-
vabo, 4dormitó-
rios(suite), armários,
2banhelros sociais,
copa-cozinha, lavan-
derla, 3vagas.
R$520.000
SM.Ref.4079 Tel.:495-
1579 CJ4894
BARRA • Jardim Oceânico. 4qts
(2suítes). 3vagas, IBOm7, árealazer, 2®andar, novíssimo Finan-
ciamento direto. Av. MonsenhorAscânio.155. Visitas Tel.:9132-5628 /492-1075 Cr 9389

RECREIO - Cobertura
duplex, 6'quadra
praia, terraços, aalio,
3sultes, armários, co-
zlnha plane|ada,deps.completaa, pisei-na,churrasqueira.
R$330.000 Parta flnarv
ciada. MMC Imóvala
Tel.:437-5563 CJ.4943
RECREIO • Cobertura
duplex, salão, varan-
dão, 2quartoa, aulta
master, lavabo, ba-
nheiro social, copa-
cozinha, piscina, chur-
rasquelra. R$300.000
Tel.:490-6878
RECREIO - Cobertura
pronta morar, aol ma-
nhã, terraço, piaclna,2quartos, suite,gara-
gem, documentação
100%. Habite-se. Exce-
lente localização.
R$200.000 MMC Imó-
veis Tel.:437-55(3
CJ.4943
RECREIO • Cobertura,
2qtos., sala, cozinha,
banheiro, varandio,
piscina, 2vagaa, c/di-
relto uso laje. Oportu-
nldadel R$240.000
Contrução Rite Enge-
nharla. CLD Tel.:437-
1578 C.6423
RECREIO • Excelente
cobertura. Genárlo
Carvalho 2qtoa, eala,
cozinha, banheiro.
Apenas R$230.000
Tel.:490-6952 Tenho
outras cobertura, ap-
tos.
RECREIO - Linda co-
bertura duplex, pisei-na, deck, churraaquei-
ra, saláo, 2qtoa, suite,
varanda, armário, alto
luxo, 2vagaa
R$210.000 Ac.carro,
facilito Tel.:490-6954
/49Q-6952
RECREIO A TOPIMÔVEL • Ven-de cobertura. Ótima localização,Gleba A, próximo Praia, varan-dão. salão 2mbientes,2quar-tos(ste), pisdna. R$260,000. Tel.:487-5149 /487-5150/487-5031/www.topimovel hpg com.br
SÃO CONRADO-Beach Qolf Realden-
ciai Serviço. Cobertu-
rs duplex, vista pano-rãmlca,montada, aa-
Ias, 2quartoa(au(te),
terraço, 2vagaa. Opor-
tunidade. R$730.000
Pertillmóvela
Tel.:294-9899 CJ 4678
(P-2)

CASAS

BARRA - GOLDEN
GREEN. Vlstão
Mar/Lagoa, andar alto,
sala, varandão, 3quar-
tos(suíte), 2banhelros
sociais,copa-cozlnha
planejada, clube priva- I
tlvo, Svagas.
R$780.000 Tel.:512-
7143 /9987-9193
CI13995M-10
BARRA - Imperdlvel,
Jardim Oceânico.
Quadra praia, 1'loca-
ção, varandão, salão,
lavabo, 3quartos
(Isuíte), tábuas corri-
das, dependência,
2vagas.Qualidade
RJZ. Tel.:490-1526
/9989-1258 Crecl20667

MAR DE ITAUNA
Salão, 4 quartos I 2
suites), varandas,
copa-cozinha planeja-da, fino acabamento, 3
vagas, vista mar, sol
manhã, financiado,.
Marcar visitas: PLANO
tel.: 5531700 Creci |J1290.

RECREIO
1 'locação, 220m2,

4quar-

BARRA • Jardim Oceânico, 3qts,
peças amplas, próximo praia, pró-dio antigo, copa-coz., 2vagas.Aceita-se imóvel menor valor, es-
tuda-se financiamento.Tel.:9132-5628Cr.9389
BARRA • Jardim Oceânico. 2qua-dras praia. HBm2, salào, varan-
dão. 3qtos (suíte), dependênciascompletas, 2vagas. R$310.000
Exclusividade Vice-Versa Imobi-
liária Tel.:533-1718Cód.:181
BARRA - Jardim Oceã-
nico. Excelente Imó-
vel. Salão, varandão,
lavabo, 3ouartos(suf-
te), c/armarlos, copa-
coz.plane|ada, área
serviço, dependência,
240m:, 3vagas.
RS475.000
SM.Ref.3210 Tel.:495-
1579 CJ4894

tos(2suítes), salão
2ambientes, varandão
c/jardlm, 35m2, lava-
bo tudo granito, co-
pa-cozinha, depen-
dênclas, 3vagaa,
play/piscina/churraa-
ãuelra, 

s.festas.
$390.000 Tel.:487-

8421 /9983-1216
SERNAMBETIBA • Aquabela edi-fico San Remo frontal mar, varan-dão, 4quartos, (2stes), armários,saláo/graníto, copa-cozinha pia-nejada 2vagas passo financia-menlo Tel.:527-7178/9996-3581Cr.18451
SAO CONRADO • Village. Opor-lunidadel R$450.000 Varanda,salão,5qtos, suíte, copa-cozinha
planejada, 2vagas. 2800»», clube
privativo. Exclusividade Rodrl-
gues (morador local) Tel.:3322-6904/9986-1800 Creci.16.323

BARRA - Junto Ponte |Lúcio Costa, va-
zla,R$135.000 mil,
3quarto, suite armá- I
rios, salão, varanda, |dependências empre-
gada, 2vagas. Facilito
Tel.=9807-4565 /3333-
6416 Cr.18453
BARRA - Mandala. Sa-
lão, varandão, 3quar-
tos(sulte), copa-cozl-
nha, área serviço, 2va-
gas, andar alto, Infra-
estrutura, lazer. Ape-
nas RS300.000
SM.Ref.3214 Temos
outros. Tel.:495-1579
CJ4894

Sala, Quarto,
Cozinha,

Banheiro e
1 Vaga.

EXCLUSIVIDADE |
PLANO

553-1700
Cobertura

BARRA - Duplex. Sa-
lão, 3qtos (1 suite), co-
pa-cozlnha, depen-
dênclas. 29plso: Lazer
completo. R.nobre,
300m*. R$600.000
Exc.estado, montada.
Lucy Baena/ Rcostal-
movels.com.br
Tel.:431-0640 /9994-
4971

Quarto»
BARRA - Itanhagá Alto
da Colina. Condoml-
nlo Colina do Itanha-
gá. Casa chalé madel-
ra, aalão (50m'),2quartos, 800m> total
de área, jardim, gara-
gem. R$300.000 Tenho
outras. Aceito propôs-ta. Tratar Tel.:549-4B6«
/9196-8923 Cr.19937

Quarto»
ITANHANGÁ - I800m', salão,varandáo, 3qtos, suite; lavabo,
banheiro c/hidro, copa-cozinha,churrasqueira, vistão Lagoa,R$250.000 PerfillmúveisTel. 294-9899 (9637-7435 /9601-4856 P24/29 C| 4678

4 ou mala Quarto» '

BARRA - Condomínio
Santa MAnica Toww
House, casa duplex;
4quartos, Isuíte mas-

| ter, piscina, churras-
aueira, garagtm,eps.completas.
Oportunidade.Confl-
ra! MMC Imóveis

| Tel.:437-5563 CJ.4943
BARRA - Condomínio
mansões salaa 4 sul-
tes completaa toda
montada piscina sau:
na churrasqueira qua-dra esportes estrutura
social perfeita própria-tárlo Tel.:9765-3277
BARRA • Jardins Itanhangá, terre-
no 4.000m> mansão linear, linda
vista,salões, biblioteca,lavabo,4qtos (3suítes), copa-coz., depen-
dèncias completas, pisdna, sau-
na, churrasqueira, sl. jogos, canis.
R$1250.000 Aceito imóvel parte
pagamento. Tel.:522-1941BNI162 Cr.23804
BARRA - Mansão, du-
plex +terraço, 5staa
(2/hidro.) terreno
i.OOOm1, piscina, sau-
na, ótimos vizinhos,
guardo sigilo,
R$2.000.200 Estudo
proposta Tel.:542-
8399 Creci.3407
Tenho/outros
BARRINHA • Condomínio lactia-do, varandáo,verde total, )anSns,vista Pedra Gávea, piscina, sau-na,terreno(830m,)l Ssuites, de-
coradíssimo, garagens.R$680.000 Creci23608 Ref.: M2Tel.:512-6220 /9979-0521
GÁVEA - ansão luxo.
Rua nobre Condoml-
nio Fechado junto a
Escola Americana,
fundos Reserva Fio-
restai, 900ms, decora-
da, terreno 1200m',
piscina, salão jogos;sauna, varandão, sa-
lões, 4qts (3 suites)
empreg., gar. 6 carros.
Aceitamos parte em
imóveis. Visitas Ser-
glo Jr. 9112-9231 Inf.
224-6022 Sérgio, Cas-
tro Crecl 22.
INTERLAGOS • Casa varandáo,saláo, 4quartos, 5vagas,piscina,Ierreno630m*. R$520.000 Corre-tor 24h no local. Tratar a Rua Jor-ae Dodsworth Martins,249.Tel.:3325-5222 Cr.17548

L
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RECREIO ¦ Vrvondaj do Sol Ca-
sa centro terrenoJOOm1, aalâo
meuanino. 4qtos. ptscina, cíiuf-rasqueira, permuto casa germina-da mesmo condomínio ExdusM-dade WaMmóveís Tel 437-
303S1922
RECREIO A TOPIMÔVEL • Ven-
de cinematográfica casa, condo-
minio tuxo maravilhosa área la-
w. c/Spiscinascascata. churras-

; iwra ccoz industrial, escntóno,..teps completas, salão 3ambien-
tos. 5quar1os(suite) R$950 000
lei 487-5149 /4B7-5150/487-•031 !mrn WmtkmI hpo com br
RECREIO TOPIMÔVEL ¦ Oporlu-nHade apartamento 2quartos. va-
randa. 3*pavimento. 1'Locaçáo,
próximo Praia/comércioM$70 000 Ultimas unidades Tel
487-5149 /487-5150/487-5031
<%ww toptmovel hpg com br
SÃO CONHADO • Man-
sno 4ondares, olova-
dor, vista panorâmica!5suftos, 2salõc8, cozi-
nha planejada, pisei-na, sauna, sl.glnástl-
ca, si.(esta, 6vBgas.
R$2000.000 CLD
Tel.:437-1578 C.6423

TERRENOS
RECREIO - Vargem

Pcquona . terrono con-
domínio fechado
150m' RGI. Várias ca-
sas construídas, gua-rlta segurança 24hs
RS35.000 Tol.:490-
6952
BARRA - itanhanga Belíssimotprreno 3012m/. un-tamtliar, Ra-
(idade"' Único disponível Est Fur
nas Vista cinematográfica Ita-
nhangá Golf Barra Doe cristalinaRStBOOOO (financiado) Tel 552*
1913 /511-5423 C'eq4!02

TIJUCA • Sâo Francls-
co Xavier,478 60m'
Qto/sala. Corrretor lo-
cal sábado/domingo
9/20hs Play, piscina,
quadra pollvalente,sauna, ricos armários.
R$75.000 Reli 008
Tel.:571-7080

2 Quartos

/RFni 1 m

imobiliárial
AVALIAÇÃO GRÁTIS I
568-67701
VENDA GARANTIDA]

R. CONDE BONFIM, 10LJI
ANDAR Al - Barão
Mesquita. 100m',
2qunrtos sendo 1 suf-
te, varanda, depen
dências, vaga. Direito
cobertura (RGI). Exco-
lonte. Açoito FGTS/
carta/veículo. Prédio
c/18apartamentos, 2
elevadoros. R$120.000
Dispenso intermedlá-
rlos.Tol.:9342-1660

RECREIO - Atenção
construtores e Investi-
doros.Terreno multlla-
inlllar, 4'quadra praia,
próximo Gtauclo Gll,
excelente localização,
documentação 100%
RS500.000 Exclusivl-
dade MMC Imóveis
Tel.:437-5563 CJ.4943
RECRPO • Perto Shopping ter-
rerto com 336m-\ conctomimo to-rnado R$55 000 Ver com Gervà-
$io Tel 239-8239 '9654 0425
/256-B864 Cr 788
RECREIO - Vargem
Pequena, terrenos
desmembrados
BOOm1, RGI, Condo-
mínlo fechado, tran-
qullldade, segurança.
Apartlr RS130.00m> fl-
nanclados. (Casas4qtB em construção).
Tel.-.442-0202 /9112-
5242

GRAJAU - Apartamon-
to sala, 2qtos, depen-
dèncula, garagem. En-
trada R$1.480,00
+ prostaçoos do
R$280,00 s/juros o
s/Comp. Ronda.
Tel.:9328-9792 /9832
7715
GRAJAU ¦ Av Jubo Furtado 50
entre Grajau e Araxá (nobre) sala
2qtos varanda R$57 000 Mes
sias Tel 572-6011 '570-4371
Crea 3836 

VILA ISABEL - Pascoal
vende exclusividade
excelente apirtamsn-
to duplex, sol manhã,
saláo, 2quartos, de-
pendências, garagemescriturada,vista Su-
maré. R$90.000
Tel.:3B79-1134 /576-
5541 PI-88

TIJUCA - Edgard Clare I TIJUCA - Edgard Clare I TIJUCA - Edgard Clare
Saens Pena espaçoso confortável aparta- junto Barào Mesquita
aoartamento I60m> manto 320mts> (rente espetacular casa trl-
(rente sallo 3 qts. ar- salio t.corrldas 4qtos plex salas 4 qts. armá-
márlos sufts copa-co- | armários 2 suites hl- | rios suite copa-cozl

vagas Tel.:57Ò-9444 9444 (JB-K23) Cr1761.

VILA ISABEL ¦ Sala, Jqlos. varan-
da. dependências, garagem na
escritura, reformado, R$50 0000
R Silva Pmlo. 194 Tel 546-9390

zlnha montada 2vas
RS 220.000,00 Tel.:
570-9444 (JB-383) CR
1781,  I ' ' I TIJUCA - Edgard Clare
TIJUCA - Edgard Clare TIJUCA • Edgard Clare proximidades Saens
espetacular aparta- excepcional Itacuruçá Pena excelente cata
mento frente sol ma- (rente manM ssláo 4 duo ex salas 4qta. ar-- - márlos suite copa-co-

zlnha quintal garagens,5o Tel.:VILA ISABEL - Silva
Pinto,194. Apto sala,
2qtos, sacada, banhei-
ro social, cozinha,
área, dependènclaa
completas, vaga escrl-
turada. R$48.000
Tel.:258-6610 Rol2042

3 Quartos
ANTÔNIO BASlLIO•Maravilhosamente lo-
callzado, juntlnho me-
trô, (rente, aconche-
gante saláo, 3dormltó-
rios, 2banhelros, co-
pa-cozlnha, depen-
dinclas completas,
taragem 

escriturada,
dlfíclo gabaritado

(proprietário).Tel.:548-8842
BARRA • R$1300.000
Av.sernambetlba, me-
lhor localização. Resl-
dinclas George Blzet
Requintei Salão, va-
randas, 4sultes, de-
pendências,4vagas.Total infra-estrutura.
Lucy Baena/ Acostai
movels.com.br
Tel.:431-0640 /9994
4971

RECREIO - Vonde-se
cxcelento terrono
19x35 (665m'), pronto
p/construir, próximo
praia, local nobre.
CLD. Tel.:437-1578
C.6423
RECREIO - Vendo ter-
reno condomínio fe-
chado. Vargem Peoue-
na 360mJ condomínio
guarita, segurança
24hs, 10Om praia.R$48.000 Tel.:490-
6952
SÃO CONRADO - Ter-
reno condomínio le-
chado, ampla vista pa-ra o mar, 3.410mJ.
Rua Gabriel Garcia
Moreno. Apenas
US$200.000 Oportunl-
dade. Tel.:551-6421
Cr.6869

GRAJAÚ - Proxlmlda
dos Hortilrutl. Sala
2amblontos, 2qtos, ar-
márlos, banheiro so-
ciai bllndex, cozinha
área. dopendênclas
completas, garagemcondomínio. RS75.000
Tel.:258-6610 Re(2025
T.outros
TIJUCA - Absoluta
Visconde Itamaratl cx-
colente 2 dormitórios
salão 2 ambientes co-
zlnha banheiro azule-
jados dependências
empregada indevassá-
vel desocupado gara-
gem condomínio Car-
tas/FGTS RS93.000.00
CJ.4210 Tol.:(0xx-21)
568-6770 /568-1333
(Re(.:2/9094)

ECAILIMOBILIÁRIA
AVALIAMOS

CRITERIOSAMENTE
570-3448c: j ? o i *?

TIJUCA - Absoluta
olerece proximidadesGabizo recentemente
relormado 2 dormltó-
rios (1 cJ armários) co-
zlnha bonhelro deco-
rados condomínio ba-
rato oportunidade
RS60.000.00 Informa-
ções CJ.4210Tel.:(0xx-21) 568-6770
/568-1333 (Ret.:2/8754)

VARGEM GRANDE • Terreno
e COOm^lano. Rua Frei Murti-
nho, |unto do terreno do Cube doFlamengo Excelente preço ligue
Tel 492-4085 ,9949-7t76
Cr 18289
VARGEM PEQUENA-Terrenos a partir14-tm' condomínio le-
chado, água, luz, gua-rlta, segurança 24hs.
Várias casas construi-
das condomínio.A
partir R$100.000
Tel.:490-6952 /9782-
5024

¦71
Alto da Boa Vista
Andaral
Grajaú
Maracanã
Praça da Bandeira
Tijigre: .t
VilalsábèlXS

TIJUCA - Absoluta
proporciona |untinhoAraújo Pena salão tá-
buas corridas 03 dor-
mltórlos (armários em-
butidos) cozinha pia-nejada garagem play-
ground salao festas
Indevassável
R$100.000,00 CJ.4210
Tel.:(0xx-21) 568-6770
/568-1333 (Ref.:3/8884)

P^Zdgtr *Gtmrt
C Avaliamos
Criteriosamente
570-9444CJ1761

GRAJAÚ - Ecall opor-
tunidade localização
Incomparável vista pa-
norãmlca salão
(40mJ) três dormltó-
rios (suite) armários
cozinha montada de
pendências garagemRS 158.000.00
570-3448 (3777).
GRAJAÚ - Largo Ver-
dun. Desabitado, sa-
lão. varanda, 3qtos.,
suíte, armários, de-
pendências, 2vagas
escrituradas, play. sa
lão festas, vlstão panorâmlco. R$130.000
Tel.:570-1132 /9206
9285

TIJUCA • Apto vendo sala 2 qtosarmários inclusive banheiro rua
tranqüila condomínio 10500 RS
57 000,00 aceito carta créditoTel 587-2768' 3890-0416 9837-1406 Andrade Crea 3392

APARTAMENTOS

1 Quarto
ANDARAi - Rua Dna Amélia, ex-ceienle, play, salão, lestas, vazio,vista Irvre, sala /quarto, depen-dências empregada, garagem es-critura. Tel. 281-6047 /9114-6866
Cr 5339.
GRAJAÚ • Absoluta
Infraestruturado deso-
cupado excepcional
sala 1 dormitório tá-
buas corridas box
bllndex cozinha/ dec.
dependências empre-
gada garagem escrltu-
rada playground salão
festas RS 77.000,00
CJ.4210 Tel.:(0xx-21)
568-6770 /568-1333
(Ref.:1/8449)

TIJUCA - Conde Bon-
fim proximidades Cló-
vis Bevllacqua. Sol
manhã, apto sala,
2qtos, armários, ba-
nhelro social, cozinha,
dependências comple-
tas. RS76.599
Tol.:25B-6610 Rel2095
TIJUCA • Excelente apartamento"
Claro, areiado Sala, 2quar1os, co-
zinha, banheiro grande, vggara-
gem Play/salão lestas
R$110 000 Nào perca"! Tel 422-
0033.9633-5789 Creci27506
TIJUCA - Felix da Cu-
nha, garagem, 175m'
salão, tábuas, 2qtos,
armários, fino acaba-
mento, modernizado,
dependências. Exclu-
slvidado absolutamon-
te.Nada fazer RS65.000
Rel2075 Tel.:571 -7080

GRAJAU - Varanda
frente, sol manhã, sa
Ia, 3quartos(suíte), ar-
mários. depend.com-
pletas, infra-estrutura
piscina, 2vagas
RS120.000 Tel.:571
0195 /9715-3167
C.2313
PRÓXIMO LARGO 2"
FEIRA - Vendo aparta
mento 120m', 3quar-
tos (suíte), quarto em-
pregada, 2vagas escrl-
tura. Tratar proprietá-rio Sr. Antonio Tel
569-0239

TIJUCA • Ideal noivos,
casinha boneca. 75m!
garagem, ótimo prédiosilencioso. Metrô, sa-
ia, 2qtos, dependência
reversível show. cx-
clusivldade R$93.000
Ref2072 Tel. :571 -7080
TIJUCA - João Allre-
do. Vazlol 70m',late-
ral, sala, 2qtos., cozi-
nha, área serviço, de-
pendência compleata,
garagem condomínio.
Excelente edifício.
R$75.000 Tel.:295-
5560 /3686-6467
C. 10972

MARACANA - Absolu-
ta proporciona Junti-nho/UERJ salão 1 dor-
mitórlo (armáriosemb.) dependências
empregada reversível
garagem escriturada
Indevassável recente-
mente reformado Car-
tas/FGTS R$59.000,00
CJ.4210 Tel.:(0xx-21)
568-6770 /568-1333
(Rof.:1/908B)
TIJUCA - Antonio Ba-
síllo show. vaga escri-
turada. Fronte, vista II-
vre, 50m: motrò, Qto/
sala, dependência
completa Imperdível.
R$82.000 Ref 1/0112
Tol.:571-7080

TIJUCA • Lindo apartamento, va-randáo, sala 2quartos (suíte), ga-ragem, banheiro, cozinha ampla,
dependências completas, infra-estrutura. Somente R$85 000Tel 240-7894 /240-7890
Cr 20.394

TIJUCA - 1'locação
Carmela Dutra luxo fa-
chada granito varan
dão salão 3quartos
suíte banheiro cozinha
dependências 2gara
gens. Esmerado aca
bamento. RS225 mil
Tel.:3477-0867 Cre
CÍ7620.

dromasssgem copa
cozinha planejada 2
vagaa T»l.:570
(J0-413)CR1761

nha terraço 3vga R$
160.000,00 Tel.: 570-

ENGENHO 0E DENTRO • Ana
Leoradia Moleza'! 2catas vazias,mesmo terreno, salas, varanda,
2/3quarlos, quinta/piscinaRW9000 .RS205.00 més CEFSem resíduo Tdl 228-6636 Ava-liamos

nhá varandáo salão 3 qts. armários suíte, hi
qts. armários suíte co- dromassagem copa
pa-cozlnha planejada cozinha plane|ada de- RS 170 000,po tel.:
2vgs RS 200.000,00 pendências 2 vgs. 570-9444 (JB-K24)
Tel: 570-9444 (JB-336) Tel.: 570-9444 (JB-404) CR1761.
CR 1761.  | CRI 761.  | TIJUCA ¦ JCASTANHO EnesSouza Excelente casa triplex.

I A C H U E L O
R.Mal.BItencourt. Ca-

sa do vila, tranqüila,
s/condomínio, refor-
mada, piso cerâmica,
sala, 2quartos, armá-
rios, cozinha, banhei-
ro, área. R$59.000 Tel.:
214-3788 crecl11499

TIJUCA -Edg«rd 
Ç|.re TIJUCA 

- Edgart Clare
localização privilegia junto Xavier Brito ex* |Wr mezzanino, terraço, jardim,da apartamento ioi celente apartamento vaga. parqueamento oportunida-
manhà varanda salio varandáo salAo 4qts | de ríi
3qtos armários suíte su(te armários copa-
cozinha armários de- cozinha montada de-

de R$170 000 Tel 208-5188
(K02) Cr 23657

LINS • Nossa Senhora da Guiacasa 2pav1os centro terreno ajar-dinado piscina varandáo salão
3qtos dependências garagensR$19000000 API te) 548 2070CJ1550

pendências 2 vagas
Tel.:570-9444 (JB-311)
CR1761

pendências 2vgs Tel.:
570-9444 (JB-4434) CR
1761.

TIJUCA ¦ JCASTANHO. RUm-
guai Área nobre, saláo, 3quar-
t05(suite). armá nos. vaoa esaitu- I
ra, vista panorâmica R$145000
oulro Pi Guanupe 150m'
R$137 000 Tel 208-5166
(309*313320)0 23657
TUUCA ¦ JCASTANHO Radnuc-
lerSala. 3quartos<suMe). 2vagas
varandáo. direito uso laje, areia-
do vista indesaitivel R$220000
outro Alves de Brito R$175000
Tel 206-5188 (303,316)Avalla-mosCr23657

TUUCA - Rua Itacuruçá Saláo
37m». 4quartos c/armános (sui-te), lavabo. banheiro social, co-
pa-cozinha etc. 2vagas esentura-
das Direto propnetâno Cr 26657
Tel 571-6696/572-2492
VILA ISABEL • Absolu-
ta oferece excepcional
oportunidade Teodoro
da Silva varanda 2
dormitórios /armários
dependências empre-
gada garagem escritu-
rada R$50.000,00 pe-
quena diferença par-celamos 12 vezes

¦ /
BOMUCMSO

TIJUCA - José Hlglno.
Ecall |unto extra sala,
2 ambs, varanda, 3
qtos suíte, copa-coz CJ.4210 Tel.:(0xx-21)
planejada, dependên* 568*6770 /568*1333
cias completas, vagas, | (Ref.:2/8774)
total infra avaliamos.
Tel.: 570-3448 (3807).

Cordovll
Jardim América

iManguinhM
Olarta •• 

'*¦

Parada d* Lucas
Panha 

' ^ ¦
I Panha Circular

Vigário Garal

APARTAMENTOS

PIEDADE • Casa c/varandáo sa-láo 4quartos (Isuite). cozinha.á-rea serviço, banheiro, coberturat,120mí parte coberta, churras-ueira, garagem p/4carrosf^$70 000 Prô* Faculdade GamaFilho Ac Carro Aparte pagamen-to Tel 596-8467 /9699-3814

¦ w
Colégio
Irajé
Vlcanta da Carvalho
Vilã Coámos
Vilã da Panha
Vista Alagra

Cobertura 2 Quartos
TUUCA ¦ Undo altíssimo lu>o,
untinho metrô S Pena. Irente, sa-
a. 3qtos. suite, armários, gara- jem dependências, condomínio

$200.00 R$140 000 Tel 298-
3677 Crea 5339 Leandro

TIJUCA - Absoluta lo- |caiização excepcional
comércio/metrô co-
bertura linear terraço 3 I

TIJUCA - Marques Va-
lença, Indevassado,
charmoso duplex, sa-
ia, 3qtos, suíte, ba-
nhelro social, copa-
cozinha, area, vaga,
play,só RS105.000 Per-
fillmóvels Tel.:294-
9899 /9999-S567
(P23VCJ4678

BONSUCESSO
RS55.000 Vendo apto

ao lado da Faculdade
a i Suam, salão todo emsalões 4 dormitórios granit0i 2qtos, depen-

(armários embutidos) déncla empregada, co-terraço dependências | Z|nha, s/condomínio.
Ac carta/fgts, Av. Bru-
xelas. Tratar
Tel.:9245-7634 Corre-
torlocal

completas garagemescriturada
R$300.000,00 CJ.4210
Tel.:(0xx-21) 568-6770
/ 5 6 8 - 1 3 3 3
(Ref.:CO/9Q73)
TIJUCA - Ecall cober-

TIJUCA - Metrô. Rua
Tomas Coelho. Saláo
45mJ, 3dormltórlos,
armários embutidos,
copa-cozinha planeja-da, dependências
completas, garagem.RS140.000 Sólmovels
Tol.:570-1132 /9206-
9285

tura panorâmica próxi-mo Hua dos Artistas,
vàranda^dormsl^uíTeal CaSÜlhO
te, cozinha planejada, Eng. da Rainhaterraço, piscina, duas uiJi.-AnMllavagas demarcadas
loportunldadei Tel.: IhlMÚina

Maria da Graça
Tomás Coelho

TIJUCA - R.Mário Bar-
reto. Exclusivldadel
RS120.000 Sala, 3atos,
cozinha, dependên-
cias, todo armários,
frente, sol manhã, 1va-
ga. Lucy Baena/ Rcos-
talmoveis.com.br
Tel.:431-0640 /9994-
4971 
TIJUCA • Rua Uiuguai, Itenle.
zio, sol manhá. sala. 3quartos, ar-
mários, dependências, garagemR$105 000 Tratar Tel. 281-6043iS\ 14-6866 Cr 5339

TIJUCA - Edgard Clare
Saens PeAa luxuosa
cobertura duplex va-
randas salões 4 qts. 2
suítes armários terra-
ço piscina sauna 3
vgs. Tel.: 570-9444
ÍJB-C07) CR1761.
TIJUCA - Edgard Clare
maravilhosa Mario
Barreto cobertura du-
plex salões varandáo
4qtos armários 2 suí-
tes copa-cozinha
montada terraço pisei-na sauna 3 vagas
Tel.:570-9444 (JB-C09)CR1761
TIJUCA - Edgard Clare
super luxo Tndescrltí-
vel cobertura refrlge-
ração central saião va-
randáo 4qts 2 suítes
terraço piscina sauna
3vgs Tel.: 570-9444
(JB-C31) CR 1761.
TIJUCA - Edgard Cia-
re, Andrade Neves ex-
cepcional cobertura
salões varandáo 3 qtsXAVIER BRITO - Ecall I 2 suítes copa-cozinha

excepcional oportunl- planejada terraço pis-
dade varanda, salão clna sauna 2 vgs. Tel.:
três ambientes, três | 570-9444 (JB-C10)
dormitórios (suíte), ar-
márlos, copa-coz., de-
pendências, 2 gars.,RS 158.000,00. Tel.:
570-3448 avaliamos
(3727).

APARTAMENTOS

3 Quartos

TIJUCA - Uruguai. Sa-
Ia, 3qtos. (suíte /armá-
rios), cozinha, área,
dependência, vaga,
play, salão festas, an- I
dar alto, sol manhã.
RS100.000 Tel.:295-
5560 /36B6-6467-
C.10972
USINA • Frente, sol manhà, saláo
2ambientes. 3quartos (1 suíte), ar-
mários, dependência, garagemR$160 000 Tel 9314-1386

CR1761.

TIJUCA • Absoluta
proporciona conforto
qualidade excelente
localização salão es-
tante 3 dormitórios
sendo 1 suíte (armá-rios) banheiros blln-
dex varanda depen-
dências empregada
cozinha planejada 2
garagensRS160.000,00 CJ.4210
Tel.:(0xx-21) 568-6770
/568-1333 (Rel.:3/9089)
TIJUCA • Absoluta
proximidades metrô
saião 3 dormitórios
(armários embutidos)
dependências empre-
fiada 

indevassavel
rente saláo festas co-

zinha ampla área ser-
viço RS105.000,00
Agenciamos financia-
mento. Informações
CJ.4210 Tel.:(0xx-21)
568-6770 /568-1333
(Ref.:3/9075)

TIJUCA • Pontes Cor-
rela. 90m' 2vagas es-
critursdas, vista livre,
silencioso, prédio no-
vo, sala 'L1, 2qtos, suí-
te, ricos armários,
RS145.000 Ref2/0117
Tel.:571-7080

TIJUCA • Absoluta
aroximldades 

Barão
esqulta oportunida-

de 03 dormitórios co-
zinha banheiros azule-
jados área serviço re-
centemente reformado
possibilidade gara-
gem condomínio bara-
to R$65.000,00
CJ.4210 Tel.:(0xx-21)
568-6770 /568-1333
(Ref.:3/8812)

TIJUCA - Sala, 2qtos,
dependência, gara-
gem, entrada
RS2.467+ prestaçõesR$467,00 s/|uros,
s/renda. Aceito FGTS.
Tel.:9328-9792

TIJUCA - Imperdível. Sala, quar-to. cozinha, banheiro, área. Atrás
da Hadock Lobo. Relormado. Va-
Zio R$38.000 Tel .285-3952
/32G5-8264 Dctlisc Cr 25223

L

TIJUCA - São Francls-
co Xavier,466 Sala,
qto, 60m', vazio, sol
manhã, frente, gara-
Sem. 

Corretor local
/19hs sábado/domln-

go. RS72.000 Ref1/010
Tel.:571-7080

VILA ISABEL • Absolu-
ta oferece varandáo
sala 2 dormitórios/
suíte cozinha banhei-
ros decorados dep.
emprogada garagemescriturada localiza-
cão totalmente In-
fraestruturado Car-
tas/FGTS RSB0.000,00
CJ.4210 Tel.:(0xx-21)
568-6770 /568-1333
(Ref.:2/9120)
VILA ISABEL - Aparta
mento sala, 2qtos, de-
tendêncuia, garagemntrada RS1.480.00
+ prestaçoes de
RS280,00 s/juros e
s/Comp. Renda.
Tel.:9328-9792 /9832
7715
VILA ISABEL - Pascoal
vende amplo 2quar
tos(suíte), armários,
sol manhã, varanda,
cozinha planejada, de
pendências, garagemescriturada, infra-es
trutura. R$100.000
Tel.:3879-1 134 /576-
5541 Pi-70

TIJUCA - Carvalho Al
vim altura José Hlgl
no. Vista livre, gara-
gem, 100m!, sol ma-
nhã, vazio, 3qtos, suí-
te, armários,chave lo-
ja. R$150.000 Ref3015
Tel.:571-7080
TIJUCA - Conde Bon
fim próximidades Cló-
vis Bevllacqua. Espe-
tacular apto, sala,
3qtos, lavabo, banhei-
ro social, cozinha, de-
pendências comple
tas, vaga. R$109.099
Tel.:258-6610 Ref3033
TIJUCA - Ecail exce-
lente salão, 3qtos., de-
pendências, varandão,
cozinha planejada, ar-
márlos, suíte, gara-
gem próximo Praça
Saens Pena, R$
155.000,00, avaliamos.
Tel.: 570-3448 (3802).
TIJUCA - Edgard Clare
Araújo Lima excelente
apartamento frente va-
randáo sala 3 quartosarmários suíte depen
dênclas 2 vagas
R$190.000,00
Tel.:570-9444 (JB-3418) Avaliamos
CR1761

4 ou mais Quartos
GRAJAU - Ecall Largo
Verdun apartamento
quatro dormitórios sa-
lão suite armários
duas vagas escritura
desocupado vale con-
ferir RS 160.000,00
Tel.: 570-3448 (4141).

Vtunidade imperdível
apartamentaço, salão,
tábua corrida, quatrodormitórios (suíte), ar-

TIJUCA • Pereira Nunes, juntoSaes/Pena. duplex c/garagem,varandáo. 3qtos (2stes) depen-dências, cozinha, área c/churras-
queira Ac./menor valor
R$186 000 Tel 523-2029 /9749-
5174 CR 25467
TIJUCA COBERTURA- Local tranqüilo 1'lo-
cação Carmela Dutra
fachada granito varan-
dão salao 3qtos(suí-
te)dependências 2ga- |ragens 2°plso cons-
truir. R$285 mi'
Tel.:3477-0867 Cre-
CI7620.

HIGIENOPOLIS • Junto metrô
Ótimo apartamento, todo reforma-
do. saláo. 3quartos. copa-cozi-nha. garagem condomínio.
Ac carta Só R$69000 Tel 228-
6636 Avaliamos grátis

¦ , yr jAbollçlo I
Ü]— Santa I
Cachambi I
Encantado I
Eng. da Dsntro I
Enganho Novo I
Jacaré...I
Uns|9HM
MélalMBW
Piadade 1
PiÉraa.MWBffil
Riachuelo I
RochaS^SíS
Sampaio Tai®!
S8PFo£XaVÍirl
Todos os Santos

APARTAMENTOS

1 Quarto
ENGENHO NOVO - Visconde Sf
Cruz. lida vista, andar alto. varan-
das, sala, 2qtos, banheiro, cozi-
nha. área, dependências, vgaies-
critura R$44.000 Tel .281
8545/261-5898 Creci27122

2 Quartos
VILA ISABEL - Absolu-
ta oferece cobertura
duplex panorâmica 3

mários dependências I dormitórios (1 suíte)
2 gars, churrasqueira, I varandinha cozinha
quadra esportiva. RS
145.000,00. Tel.: 570-
3448(4169)
GRAJAU - Pascoal
vende salão 50m2,

jartos(suíte), cio-
sét, armários, copa-
cozinha planejada, de-
pendências, garagem,190m'. Novíssimo.
R$170.000 Tel.:3879-
1134 /576-5541 PI-79
www.pascoal.com.br

banheiros reformados
piscina churrasqueira
terraço dependências

garagens
R$160.000,00 CJ.4210
Tel.:(0xx-21) 568-6770
/ 5 6 8 - 1 3 3 3
(Ref.:CO/9Q60)

MEIER - Basílto de Bnto ótimo
apartamento, saláo. varanda
2quartos, deps. completas, gar-
gem escritura, play, saláo/festas,
vazio R$69.000 Tel 228-6636Avaliamos gralis

TIJUCA - Absoluta ex-
cepcionaimente locall-
zado panorâmico1 p/andar salão 4 am-
blentes 4 dormitórios
armários suíte depen-
dências empregada
playground salão fes- ]tas 2 garagensR$300.000,00 Informa-
ções CJ.4210
Tel.:(0xx-21) 568-6770
/568-1333 (Ref.:4/8964)

Avaliamos
I Criteriosamente
570-9444

CJ 1761

3 Quartos

4 ou mais Quartos

APARTAMENTOS

2 Quartos
VILA DA PENHA -A
jartamento sala,
2qtos, dependêncuia,
laragem. Entrada
^S1.480,00 +preste-
çoes de R$280,00 s/ju
ros e s/Comp. Renda.
Tel.:9328-9792 /9832
7715

¦ / ¦
Bento Ribairo H
Campinho H
Cascadura |
Cavalcanti
Enganho Leal
HonórioGurgaill
Maduraira"
Marechal Hermes
Osvaldo Cruz
Quintino
Rocha Miranda
Türii^!;'3HH
VazLobo

JACAREPAGUÁ -A-
lartamonto sala,
qtos, dependêncuia,

garagem. Entrada
R$1.480,00 + presta-
çoes de R$280,00 s/ju-
ros o s/Comp. Renda.
Tel.:9328-9792 /9B32-
7715
PECHINCHA • Ôtlma
oportunidade, terreno
12x30m', ótima locall-
zaçáo, rua asfaltada,
totalmente urbaniza-
da. Inacreditável!
R$15.000 Tel.:490-
6952 /7844-2719
TANQUE • Apartamento 2quartos,
sala. garagem Rua Laura Teles,
270(204, R$65 000 EntradaR$40 000 Tel 0600-320700
TAQUARA • Apto
2qtos sala, cozinha,
banheiro. Totalmente
reformado, quitado..Prédio elevador Opor-
tunidade R$25.000
Açoito carro. Facilito
Tel.:490-6954 /490-
6952

Cobertura
FREGUESIA ¦ Cobertura linear,
única. 3qtos suite, corinlu plane-
jada, dependências completa, tef-
ração piscina, 3vagas Apenas
R$220 000 Tel 447-4488 /445-
0606 /D646 9917 Cr3619

CASAS

3 Quartos
ANIL • Excelente casa duplex. em
condomínio, sala, 3quartos(2sui-tes) varanda, ptscina, garagemR$150 000 Ligue Tel 240-7894/9315-7603 Cr 20 394
FREGUESIA • Casa condomínio
3qtos, suite, copa-cozinha, jardiminverno, varandáo, piscina, docu-
mento ok Vazia Apenas
R$110 000 Tel 447-4488 /445-
0606.9646-9917 Ci36l9

APARTAMENTOS

3 Quartos
MADUREIRA • Centro nobre, Tra-
vessa Almennda Freitas. 41 Ven-
do apartamento 3qtos, salão, va-
randa. copa-cozinha. área olan-
que. banheiro empregada e so-
ciai. tudo azulejado até teto
S/condominio. escritura RGI ok.
R$63 000 Tel :260-6689

Ilha do Governador

TAQUARA • Lança-
mentol Casas duplex
1'locação, perto de
supermercados, am-
pia sala, copa-cozl-
nha, 3quartos(suíte),
garagem, pequeno ter-
reno p/piscina, chur-
rasqueira, estilo colo-
nlal. Sinal RS50.000
saldo 24meses. Entre-
ga Agosto/2001. Evo-
luçao-lmóvels
Tel.:436-1902 /436
1794 Rei. 531

TERRENOS
FREGUESIA ¦ Terreno. 293rW,
condomíniofechado. ao lado da
Araguaia, vista pBarra R$68 000
Facilitados R Firmino Amaral
888 Tel 3872-0280/287-3307
JACAREPAGUA ¦ Incorporadores Vendo terrenos Rua Teles
c/4 576m?. frente 44m
R$330 000 Facilito /permuto In-
formações Tel 533-3718 /262-
5353 C 2680

APARTAMENTOS
2 Quartos

JARDIM GUANABARA • Térreo,
todo plano próximo praia, frente
duas ruas, aproveite sua imagina-

âo. R$330 000 CNJ-Imóveis,çao.Tel.:.462-1259 Cj3405
3 Quartos

VERDE MORADA ¦ Aplo. próxi-mo, Shopping, finamente decora-
do, varandáo saláo, 3quartos,
suítes, copa-cozinha, 2vagas. ele-
vador R$190 000 CNJ-Imóveis,Tel 462-1259 Cj 3405.

4 ou mais Quartos
JARDIM GUANABARA • Alto lu<0,
apto próximo praia, varandáo, sa-
láo, 4quartos. 2suites banheiros,
copa-cozinha. dependencias 2va-
gas, elevador, confira pre-
ço CNJ-Imóveis. Tel. 462-1259
Cj 3405

CASAS

CASAS

3 Quartos
ALTO - Ecall casa du-
plex clássica vista ver-
de, clima montanha
varandões 3sts., sa-
lões escritório, 3vgs,

TIJUCA - Absoluta sol, manhã chaves, RS
proporciona totalmen- 350.000,00. Tel.: 570
te infraestruturado sa- | 3448 (6290).lão 2 ambientes saca-
da lavabo 4 dormltó-
rios (1 suíte) depen-

:lat

MEIER • Bom, 2quartos. sala. co-
zinha. dependencias, pequenavaranda. R$65000 Paulo Lacer-
da Tel 3325-3929/9982-0137Cr 4064.
MEIER • Ferreira de Andrade.
Magnífico apartamento! Salão
24mJ. 2qtos, dependências
completas, copa-cozinha. gara-
gem, play Só R$90 000
Tel 228-6636 Avaliamos grátis
MEIER • R$58.000 Ven-
do excelente aparta-
mento, 2quartos, sala,
ótima cozinha, varan-
da, garagem escritura.
Junto Jardim Meler.
Azul.teto. Tel.:526-
0848 Crecl4452 Estu-
do Proposta.

3 Quartos

dências empregada
desocupado 2 gara-
aens 

R$130.000,00
alores informações

CJ.4210 Tel.:(0xx-21)
568-6770 /568-1333
(Ref.:4/9127)

IMOBILIÁRIA
AVALIAMOS

CRITERIOSAMENTE
570-3448C J - 2 0 19
4 ou mais QuartosTIJUCA - Dona Delll-

na. 1 p/andar, fachada I GRAJAÚ - Ecall próxi-iranito. Varandão, sa- | mo mearlm clássicagralão 70m!, 4otos. am-
pios (3suítes), depen-
dências. Piscina, 3va-
gas garagem. Altíssl-
mo nívell Tel.:208-
7979 C.7827

casa primeira quaiida-de 340m3 conforto,
piscina, churrasquei-
ra, sauna jardim com-
pletaça apartamento
empregados, 6vgs.,
R$ 320.000,00. Tel.:
570-3448 (6285).TIJUCA • Ecall maravl-

lhoso salão, 4qtos., 2
sacadas, sol manhã, I TIJUCA - Absolutadependências comple- oferece proximidadestas, vista panorâmica, x. Brito residência du-luxo primeira locarão p|ex salão 3 ambientes

TIJUCA - Edgard Clare
Metrô Saons Penna
ótimo apartamento sa-
lão 3 quartos armários
suíte copa-cozinha
planejada dependên-
cias 2 vagas
RS 1 9 5.0 0 0,0 0
Tel.-.570-9444 (JB-3413) CR1761

Professor Hellon
voa. Tel.: 570-3448
(4178)
TIJUCA - Ecall nobre
silencioso verde, sala,
4qtos., suíte lavabo, ...cozinha planejada, de- Tel.:(0xx-21) 568-6770
pendências comple- / 5 6 B • 1 3 3 3
tas, totalmente monta- (Ref.:C/7971)
™. 

V5a70a34°48Caíaí|aa: TUUCA - Casa triplex,
mos (4144) I ,ren,e 2 ruas- Resldên

tábuas corridas 4 dor-
mltórlos (armários em-
butidos) (suíte) hidro-
massagem 4 garagensárea livre. Confira
R$170.000,00 CJ.4210

cia ou clínica médica,
TIJUCA - Edgard Clare I laboratório, sede de
altíssimo luxo frente empresa, etc.2vagas
sol manhã salão 4 qts garagem. R$190.000
armários suíte, copa- Rua visconde de Cal-
cozinha planejada 2 ru, 227. Corretor no lo-
vgs. Aceitamos Imóvel cal. Informações
Tel.: 570-9444 (JB-428) TeI.:548-1491 /9912
CR1761. | 2642 C.10509

MÉIER - Apartamento
sala, 2qtos, dependên-
cuia, garagem. Entra-
da RS1.480,00 +presta-
çoes de R$280,00 s/ju-
ros e s/Comp. Renda.
Tel.:9328-9792 /9832-
7715 
MÉIER • Magalhães Couto. Am-
pia sala. 2qtos. banheiro comple-
Io, cozinha, área. dependências,
frente. Apenas R$50.000
Tel. 233-4626 /263-1368 /9982-
9255 CR 24 835
riachuelo•RS60.000 Vendo apto
sala, 2qtos, copa-cozl-
nha, salão festas, play,
piscina, sala ginástica,
garagem. Tratar
Tel.:228-1271 Corretor
local 

QUEBRA COCO • Casa linear
proximo late. salão, 3quartos.
2suites, banheiros, copa-cozinha,dependencias. garagens piscina,churrasqueira R$280000 CNJ-I-móveis. Tel 462-1259 Cj 3405

w
Acari
Barros Filho
Coelho Neto
Costa Barros
MHi

JACAREPAGUÁ • Teneno 12X30
doe OK R$ 20000.00 Est Covan-
ca tel 447 4524 ¦ 9627-3744 Fer-
nando Fernandes C 2926

wm
Bangu ¦
Campo dos Afonsos
Deodoro È
Jardim Sulacapl
MagalMas Bastos
Padra Migual ¦
Realengo ¦
Senador Camará]
Vila Militar ¦

APARTAMENTOS

2 Quartos

BAIXADA
FLUMINENSE

APARTAMENTOS

2 Quartos
BAIXADA - Aparta-
mento sala, 2qtos, de-
pendêncula, garagem.$990,00deEntrada Rs
+prestações
R$189,00 s/juros e
s/Comp. Renda.
Tel.:9328-9792 /9832-
7715

Jt

NITERÓI

APARTAMENTOS

2 Quartos
FONSECA • Apartamento sala,
2quartos. banheiro, cozinha, áreaaragem, R$35 000 Aceito carta e

GTS IMM2/179 Informações
Tel 714-7106 /715-7093 /469
5979 C-26 725
FONSECA - Vendo ex-
celente. apartamento
2quartos, reformadl
nho. Sol da manhá,
frente, vazio, vaga no
condomínio R$38.000
Ac. carta
FGTSTel.:526-0848
Creci4452
ICARAI • Apartamento, varanda
saláo. 2quartos (suite), copa-cozi-nha. dependências completas
garagem Sinal R$45 000 ?fman
oamento Inlormaçóes Tel 714
7106 '715-7093 .'469-5979 C
26 725 

NITERÓI - R$350.000
São Francisco, casa
triplex colonial, nova,
2salões, 4qtos, copa-
cozinha, 2bhhos, ga-ragom p/8 carros, tor-
reno l^OOm'!.
Tol.:228-1271 Corretor
local

m
SÂO
GONÇALO

TERRENOS
MARAMBAIA - São
Gonçalo atrás do Pos-
to BR om frente entra-
da do Munjolos 12x30
escriturado, todo mu-
rado. R$6.500
Tel.-.3022-2432 1704-
9780/9297-6474

SÍTIOS
SANTA ISABEL ¦ Ital-
didlba. Vendo mlnl-sí-
tio 900mJ, casa c/2cô-
modos Inacabada,
ponto final do ônibus
01. R$6.000 aceito car-
ro. Tol.:3022-2432
/704-9780 /9297-6474

!f

ICARAÍ • Apartamento, varanda,
saláo granito. 2quartos(suite) co-
pa-cozinha. dependências gara-
gem R$137 000 Ints Tel 714-
7106 /715-7093'469-5979
C26725 
NITERÓI -Apartamon-
to sala, 2qtos, depen-
dêncula, garagem. En-
trada R$1.480,00
+ prestaçoes de
RS280.00 s/juros e
s/Comp. Renda.
Tei.:9328-9792 /9832-
7715

3 Quartos
ICARAI • Apartamento, saláo
3quartos. armários, suite, copa-cozinha, dependências comple-
tas. garagem, de frente SóR$195 000 Lindíssimo IMMl'005
Tel 714-7106 /715-7093/469-
5979 C 26725 
ICARAÍ • ótimo apartamento, sa-láo 3quarios, suíte, copa-cozinha,
dependências completas, gara-
gem. R$135.000 IMM3/025Tel 714-7106 ^715-7093 C 26725

BANGÚ - Apartamento
sala, 2qtos, dependên
cuia, garagem. Entra
da R$990,00 +presta
çoes de R$189,00 s/ju
ros e s/Comp. Renda.
Tel.:9328-9792 /9832
7715

7
Campo Grande
Cosmos ÊÉÈM
Inhoalba
Santíssimo
San. Vasconcelos

APARTAMENTOS

TERRENOS

RIACHUELO-R$85.000 Vendo apto
todo decorado, salão,
2qtos, suíte, armários
embutidos, cozinha
piane|ada, dependênci

ada, varanda,smpregi
salao festas, play, ga-ragem escritura.
Ac./carta Fgts
Tel.:228-1271 Corretor
local
SILVA MOURAO-RS75.000 Proxlmlda-
des NorteShoppIng.
Totalmente Infra-es-
truturado, play, s.fes-
tas/sauna, sala 2am-
bientes, 2dormltórlos,
armários, cozinha de-
corada, banheiro es-
paçoso, garagem es-
critura. Tei.:548-8B42

CASAS
2 Quartos

ENCANTADO - Casa 2quartos.
sala, cozinha, banheiro, área. Rua
Dois do Fevereiro,958. R$43000
Tratar 2' íl 6'l Tel.:262-053B
Z262-3586 Horário comercial

BARROS FILHO - Dls-
trito industrial da Fa-
zenda Botafogo.4lotes
terreno, conjugados
ou desmembrados ca-
da um de per si num
total de 17.808,31m!
ou seja por unidade
desmembrada de
4 . 8 6 4 , 5 0 m ! ,
4 8 6 4 , 5 0 m ' ,
3 8 1 6 , 8 4 m ! ,
4.262,47mJ. C/toda a
Infra-estrutura. Direto
proprietário. Tel.:021-
471-4365 ou fax 21-
471-3058 horário co-
merclal. Tratar cl Luiz
Horáclo

r
Jacarepaguá

APARTAMENTOS
2 Quartos

FREGUESIA • Apartamento.
2quartos. sala, dependência, ga-ragem, saláo festas. Av.Geremá-
rio Dantas 885 BI.A /301. Chaves
porteiro Sabóia. R$63000 Infs.
Tel 533 0507/9962-3998

2 Quartos
CAMPO GRANDE -A-
partamento sala,
2qtos, dependêncuia,
garagem. Entrada
R$990,00 -fprestaçoes
de RS189,00 s/juros e
s/Comp. Renda.
Tel.:9328-9792 /9832-
7715

TERRENOS

INGÁ • Apartamento. 1/andar,
2varandas, saláo. 3quartos(suite),copa-cozinha. dependenciascompletas, 2garagens IMM3/101
Tel 715-7093 /714-7106 /469-
5979 C-26 725

4 ou mais Quartos
ICARAÍ • Apartamento frente mar,
1 p/andar, varanda, saláo 4quar-
tos(suíte). copa-cozinha. 2depen-dências completas. 2garagensMontado R$450 000 IMM4/015Tel.714-7106 /715-7093/469-
5979C26725
ICARAÍ - Apartamento, salão4quartos, 2banheiros, copa-cozi-nha, dependências, garagem. So-
mente R$160 000 IMM4/022
Tel 714-7106 /715-7093 /469-
5979 C-26 725

Cobertura
ICARAÍ • Cobertura, varanda, sa-
láo, 3quartos, suites, copa-cozi-nha piscina, 2vagas, Sinal
R$150.000 ?financiamentoTel 714-7106 /715-7093 /469-
5979 C-26 725

REGIÃO
DOS LAGOS

APARTAMENTOS

1 Quarto
BARRA DE MARICÁ-Apartlr R$27.900
(Praia de Guaratlba).
Av.Belra Lagoa, Resl-
dencial 51. Aptos no-
vos, duplex, panorá-micos, varanda, sala,
Iquarto, c/armários,
garagem, piscina, sau-
na.Tel.:9602-7423
CABO FRIO - CEN-
TRO. Apartamento,
quarto e sala, prédiocom 2 elevadores,
play, garagem.R$43.000 Tratar
Tel.:(24)6 47-3023
/(24J643-0321

Quartos
ARRAIAL DO CABO-Passo excelente apar-
tamento, 2quartos, va-
randão, vista panorá-mica p/toda cldado,
mobiliado. Só
R$23.000 +prestações.
Tel.:526-0848 Cre-
CÍ4452 Estudo propôs-ta.

Quartos
CABO FRIO • Braga, apartamen-tos 3dormitónos. sala. cozinha
banheiro, varanda, área. depen-
dências. garagons R$85 000Tel (24)647-1358
CABO FRIO - Passagem. (Luxo),apartamento frente, saláo. 3quar-tos, Isuite. varandas, cozinha, ba-
nheiro, dependências, vaga
R$130 000 Tel (24)647-1358

Cobertura
PRAIA DO FORTE -Ca-
bo Frio. Vendo exce-
lente cobertura 4qtos,
2stes, sauna, piscina,churrasqueira, mobl-
liada, telefone
R$200.000
Tel.:(24)647-3023
/(24)643-0321

JARDIM ICARAÍ ¦ Cobertura do-
pie*. 2salas, 3quar1os(suíte). sau-
na. piscina, churrasqueira, terra-
ço, garagem Somente
R$230 000 IMM6/013 Tel 714-
7106 /715-7093/469-5979
C26725

CASAS

2 Quartos

CAMPO GRANDE
(ESTRADA DO CAMPO

DO GUARATIBANO)
Lançamento terre-
nos 136m', água ,
luz na porta.

Por apenas R$ 3.500
À vista ou Entrada de
R$ 1.500 + 12 presta-
çôes do RS 200,00

Aceito carro e
estudo proposta.
Tel.: 490-6878

MARIA PAULA ¦ Casa c/quintal,
condomínio c/varanda, sala,
2quartos. copa-cozinha, área,
WC. garagem, Sinal R$6000 +fi-
nanciamento SSH Tel. 725-
5620-/715-7093 M69-5979 C-
26 725
MARIA PAULA • Casa em condo-
minio, sala, 2quar1os, cozinha,
banheiro, área e garagem Sinal
R$2 000 ?prestação CEF Infs.
Tel 714-7106 /715-7093 C 26725

3 Quartos
CHARITAS ¦ Excelente casa. ter-
reno. varanda, salão. 3quartos.
suíte, copa-cozinha, piscina, ga-ragem, +anexo. R$225.000
IMM5/070 Tel. 714-7106 /715-
7093 7469-5979 C-26 725

CASAS
3 Quartos

BARRA DE MARICÁ-Casa 3quartos, con-
domínio fechado.
RS35.000 Aceito carta
crédito/ Fundo de ga-rantla Tel.:3022-2432
/704-9780 /9297-6474
CABO FRIO - Foguele, casa, sa-Ia, 3quartos, Isuite. cozinha, ba-
nheiro, churrasqueira, SOmetros
praia Só R$55000 Tel (24)647-1358

4 ou mais Quartos
ARRAIAL DO CABO -Casa ideal
p/pousada. 5suites amplas Saláo70m;, vista panorâmica, piscinaLocal muito tranqüilo R$110 000Tel 24-542-1631 

CAMPO GRANDE -A-
rea comercial. Estrada
mato Alto com RGI
16.000mJ Preço oca-
slão R$185.000 Aceito
carro facilito Tel.:490-
6954 /490-6952

FREGUESIA • Geremário Dantas.
Apto impecável. 2qtos. cozinha,
todo mobiliado. vista maravilhosa,
sol manhã. Apenas R$59.000
Tel..447-4488 /445-0606 /9646-
9917 Cr3619
JACAREPAGUÁ • Apartamentos
sala. varanda. 2quartos, banheiro,
vista soberba, ótimo investimento
Taquara. A partir R$60.000 finan-
ciamenlo c/proprletàrlo
Tel.9167-1183/512-7047 Ney
JACAREPAGUÁ ¦ Sala,2qlos,
suíte, varanda, ampla copa-cozi-
nha. dependências revertidas,
play, saláo festas, garagem escri-
tura Apenas R$84.000 c/financia-
mento! Tel 233-4626 /263-1368
79982-9255 CR 24 835

Barra de Guaratlba
Guaratlba fla
Paciência íISp
Praia de Guaratlba
Santa Cruzl^S
Sepetlba

TERRENOS
GUARATIBA Vendo
terreno 136m'. Apro-
velte R$4.500 facilito
Tel.:490-6954 /490-
6952 
ILHA DE GUARATIBA-Terrenos perto de
praia, condomínio fe-
chado, verde total, na-
tureza exuberante,
não perca oportunida-
de, ultimas unidades
Tel.:410-1462 /9228-
9593

MARIA PAULA • Casa varanda,
sala, 3qtos (suíte), copa-cozinha,
c/garagem, condomínio fechado
Só R$58.000 IMM5/007-C.Tel. 725-5620-/715-7093 /469-
5979 C-26.725
NITERÓI - RS150.000
Bairro São Francisco,
vendo casa duplex,
colonial, vazia, 2salas,
3qtos, copa-cozinha,
varandão, quintal. Tra-
tar Tel.:228-1271 Cor-
retor local

4 ou mais Quartos
CHARITAS - Condomí-
nlo de alto padrão, ca-
sa cinematográfica,
3salões, 5 quartos
(suíte), closet, 3 pavi-mentos, 450m1 de
área construída, total
segurança. Imóvel pa-ra pessoa exigente. VI-
sitas marcadas.
R$500.000 Tel.: 9297-
6474 /3022-2432 /704-
9780 
NITERÓI - Vendo casa
duplex, 5auartos, pró-ximo ao Rlnk, reforma-
da p/ residência, ciinl-
ca, empresa, escola,
confecção, garagem 2
carros. Aceito aparta-
mento como parto Rio.
Tel.:526-0848 Cre-
CÍ4452 
NITERÓI - RS270.000
Bairro São Francisco,
casa duplex, luxo, sa-
lão, 4qtos, copa-cozl-
nha, escritório, gara-
fem p/4 carros. Tratar

ol.:22B-1271 Corretor
local

BÚZIOS • Fenadura, mansão bei-
ra mar, em construção (alvenaria)Com I .OOOm2. Oportunidade úni-
ca Aceito permuta 40VTel (0xx21) 3476-3455 /502-0668
BÚZIOS • Geribá, juntinho domar. condomínio 4quartos. (3suí-tes). Entrega Dezembro R$
160 000 Pagamento em 24 meses
Corretor Max. Telefax :24-623-
6330 C.7015

TERRENOS
CABO FRIO - Peró.
Vendo 2lotes juntos,Condomínio dos Pás-
saros, 600m»,
R$20.000 ã vista.
Tel.:238-7016 /7843-
5536 Antero
MARICÁ ¦ RS.3 500 financio Ter-
reno 900mJ, cercado, roçado,
horta, pequena construção,luz,visla panorâmica, escola, Posto
Saúde Estudo proposta.Tel :3979-5034 Z9662-2363/www csllda@bol.com.br

¦M
y

COSTA
VERDE

CASAS
4 ou mais Quartos

ANGRA A TOPIMÔVEL ¦ Vendobelíssima casa, condomínio alioluxo, 3pavimenlos, 4suítes, sala3ambientes, saláo jogos, cozinha-•americana planejada, totalmentemobiliado. vista mar 180°Tel 487-5149 /487-5150/487-5031www topimovel hpg com br
ANGRA DOS REIS • PortognloRubens Bonfm Vende/ aluga ca-sas, terronos, mansões. Praia,
Canal e Costôo Tel :24-3361-43-18 / 21-9714-3999 Escritório lo-cal

H



SSSS^SSS 3 Quartos MIOUEL P^EIRA • Mansio du- TERESpPOLIS - Quln- ^ygggggm^^ BARRA • M1DTOWN Loja 128 BENFICA ¦ Cadeg vendo ou alugo COPACABANA ¦ Barala Ribeiro ,—————— pl»>, proximo Cenlio. Pj»Cln», la da Bam. R$120,000 WttdO lunlo Nova Ipanoma Va- Mia moMiada dcvilOfia oolactoira 774, ampta sala c/copa e banhei- (liBlncll
FRIBUHGO - Oiarla. Vendo caia junto da »¦- nnnnino, ar-condicionado. Id rs 2S.000.00/ aluauel R$ ro, Irwin, wMdltlio iM. Ape-
Vendo aoartamento nf!? nonnTnn cldade, duplex, 4quar- V aljkw Acatto iroM ronorva- 300.00 Tel 3890 0416 567-2708 nas RS35 000 Tel 233-4628 '

BH1 qultado, l£re de qual- W M2^6M2  .a- ZBSMBUf** «B7.,406Andrad. 
Ceo 3392 /263-,368 «9e2-9255CR24 835 COPACABANA - Ru. ..quer 6nus. vazlo. balxo), 330m' da ire® . / ..i?®".,, ^«v»»rv.n» ^ Mlnlstro Vivelro dt,.

3quarto8, sala c/gara* nova friburgo • Vendo imda conatrufda, dapendAn- •« harra Pl A7A f*59'9Vn , c©ntr° Alugo so- copacabana ¦ Exceiento Don- Caatro. Edlffcio gara- «'^^5 gem, s/condomlnio, casa mwmo. condominio lecha- cla, garagene, cozl- „| 30m'^a'™ia^fvaQa ra^rioptonScSij omoi **. eon«*ilo nMea Snamanla flem aulomitlca. Exce- "
. SpBB Preco RS30.000. Te- fe w™ "on* eOqk* 1*, nha, 400m' total de pl e^ToSLSS ZI CS'S docondo, tircuilo TV, ar central, "ante oportunldade.

nho urgencla. SS/'miK 4™»,b°m ••tjJo.Tra- M& M MSMMftBoiLW RS15.0&0 Tratar
mm Rio Tel.:552-4992 de S-fi'IW Tel.:9106-8923 ¦¦ ¦ Tel 492-4085 /9949-7176 Croci Tol 491-5542/3084 0528 do c/eleMom4;llcoa Inloma- Te I. : 9 7 1 2 -1 9 5 1' domlngo a quint, c/ /S49-4866 Cr.1993| OUTROS OUTROS CENTRO - 80m' 6tlmaAGUAS LINDAS (llhal Itacuru^a, Professor Dlmas TERESOPOUS ¦ Ell Teresopo- —— MUNICIPIOS ESTADOS CENTRO • Ad.b Jasmm wnde: locallzacio esqulna COPACABANA ¦ Sala comeraalbeira mar, pocrni, tgua conenle. Is-Fttajo. km2, monlanhas, sa- TERRENOS ttlUlttlUAriWP IHOlfMJVJO Wio e/iobrado, tempo 12x90, President Wilson Na- 25ny. ponta^o, pfb.imo F^oeire-6casas tamanhosvarladoa. . ±- .. la. 3qto.>p«id«reiu. casa ca- HHHIi Excelenle para igraa RS456 000 da a fazer Acelto fl- do Wa^MMiirw quak^Tatt-RS290 000 linancio/ ttoco * OU mala Quartet seiro. terreoo 12800m1 Preasa ...... Turmnn nanclamonto PFF wdado, vajui. pronta enlroga Do- SfflfflrSS"Tel 225-4250/3836-1458 obra RS53 000 Tel (21) 225- *R*n*S " ,.1 Z262-5353 C 2680 ptSnndnri? .aaio cumentada RS35.000 Mangalai- 8650 (hof ctxn) /224-6034 CWu-

,,,  ITAIRAVA • Casa. 4qtos. 2salas, 2862/(21 )9779-4360DrMoacvr 9.100m1 Utflia, gleba aBABTiueuvAo /»c»rrnrt nn i x RSBO.OOO Tol..9632* ga Tel 523-1555 /523-4B57/523-^I dependAncias, c/gafagem, em »—7—, norta da Eatrada das CA8A8 APARTAMENTOS CENTRO • RB Imjvws Eicelenie 3881 /255*8467 /9241- 0148CJ23B8maraviihoso vaio. vendo /jroco ^Vldalraa, dantro do pe- 3,0ojJnoQAQ }fl,| ?,503 AvaHamoa gratis. PRtDIOS
^.558-3976 (S?WIcopa^Ziha^avaio. bariheiro! ''metro urbano |unto 4 ou mala Quartos 2 Quartos 521-8856 / 513-2917/9712-2527 yendemosoaeu.  COPACABANA • SI- COMERCIAISf im^i Area Novissma. inpiei. ioom> eatrada A, 4rea n® 81 uidapcua . u„„^„  Credi3707 CENTRn . Ah«nini« quelra Campos exce- ————5

¦ A 4 —L. tR^a^t,&CEc: RS120 000 !r"Femora ca's^^rtoa^copS copacabana - rb ,^a So- pterece .ala corneal '" comer- CENTRO • Andar pon-
. A Cobortura u>«^;www«a>K <, W120.N0 W^POTmm coz|nha. sala + depen- 2qioi„ suite, play, oaraaim breida Cemro Conwdal, vazia. locallia^ao prlvltogla- ?!?!',«o nobre^.SrOmf, ar

AfJiBr Jhfii dtnclas, Sbanhelros, BS72ooo Traiar rtio Tel 239- RS35000 Tel 521-8856 /513 da vlstio Bala dlvlda Ho! w!inmf o«e n^n 50n,ral- 7banholro«,
TERESOPaiS • Alto Imdissma 4 ou mala Quartos /9834-B068 Cr22363 garagem Bcarros, 2a- 211' Dam Catambu (35)3334- 2917/9712 2527 Crcoi3707 banhelros externos ?°». c/42m, - R«5-000 1copa, acarpetado, .cobertura, estiio casa vista Co- TERESOPOUS - Estra* narlamento de auarto '2121 Maria Helena thiipa ui. portarla recentemente Lr®1 ®[ J!1 5AvJL702 P®w®naa a telafonla. .mary CBF. 200n^ Churrasquwa ^VA • Jud?,^'°0 da Tareabpolla-Frlbur- ? sala, arvorea frutffe- — J ,« nnmi rnSnn roformada deaocupa- ^712-1951 Cr.19937 RS900.000 Gullhermo.coberta Garagem Armanos De domiroo lerreno 2 400^. 2entra nn Km34 Terrenoa ur- r.. d«i o nnnnA riftlt rua' ®0m • Conde da onortunlH«rt« Tel.:522-9276 Cr.9119REGIAO pendftncias completas das, 6Hma topografia. vista knda Sanlzadoa 1 700m* ^o CA8A8 Bonflm, 831. Pasaa-ae RS26 000 00 CJ 4210 COPACABANA Avcopacabana cFNTRn—Prillfrln wQFRRAMA RS180 000 Tel 0**21)643-4292 eicelente kxal restdenaal, pronto J,8" ®°*. *, OU 2 apartamentoa pe-  COntratO comerclal. Tel^Mo'Sln sala cJ recep^do. copa banhetro,OHirtXVAJN A www pauioandradeimo- p'consiruir RS60 000 wwwiudi- v"'a psnOTamica ia quenos Rio, como par- 4 ou mala Quartos Aluguel RS1.900 toi..(Oxx-21) 568-6770 Frente. andar alio somente }}° vende-se com loja,
veishpgcomtxCrro25185 cearauiocombr goW montanhas. Partlr te pagamento.  Tel-238-7016 /7B43- („5. ® ® - 1 3 3 3 8/p/and RS 68 000.00 Piopostas i'rau, sobrelo a, 7an-

Tel 24-2223718/24-237-2885 RS17.000 Facllltados Tel.:(0211-526-0848 RIBEIRAo PRETO • Vendo chl- 0 "°,J (Rel.:D/9038) Tel 511 -0491/99662328 dares corrldos e CO-^™CJ2154 Infs. proprletdrlo. Crecl4452 Estudo Pro- earn:residence, lOKm Centra. 33JDH centro FniFinn unpen 
bertura 2 elevadores.

APARTAMENTOS CASA8 irAIPAVA - Juctce Arau^> Varan- Tel.:21 -6410279 /641- p08t8. condominio techado, 4su;tei p.s- ——Pn^l em «tlrl.^ MEDICAL LEBLON Av. Marechal Florlano. . dio.mIAo. toreini, iljartar. lui;., 0429 www.hotelboavl- SALAS trS~n3. -Decole com o cora- Sergio Castro Imdvels2 Quartos  2 Quarto. Sqoartos. banheaos. lavandena, da.com.br SlTIOS ??St^S-8W p.Upna. 03(Ms) elwadores cor- <?ao, pouse na bela sa- 252-1907 / 509-0717'2 Q"arto»  2 Quartos eop_a. _ pi.clna,8ramado SI'IOS clclekme Tel 16 629 8684 , redores amplos. as«>K>, conlorto la, consultdrlo, Inves- Creel J-250.
^^om^TalTm^a ARARAS " C«. RlJSooooT^paTS^i PIRAI - Fa,„nda Cachoerra. s,t» COPACABANA ^SEE «TtO 16^ !!,Tmo °' IPI^GA - Junto Paissandu E*-

2stes 2»al6es. lareira adega. va- pcombf CarlSo de lnfcnt#o numero 5 000m' com nascenles.lrulei- COPACABANA 2iomJ nteiiio aiuulo a innmn JPISS0 :!L "]®nle casa 2pavtos terrono
,an<)as teletone. caieiro, linda Tel 24-2223718/24-237-2885- ' 099428-00. concedido a Uana ras. casa s«le«casa cascuo ei- ALCIR M0TA VENDE metri na Rua Uriwuaiana Tratar /9971-0483 Cre- 5i25 |unto tarlo comeroo sorvin-

^__Privac^deni9ara9em,Ct,ma „5la 16 000m' arbor,:ado, CJ2154 Coed Nunes Das de Barros Prnto. celente dma RJ85000 Inlorma- V Dfevm BlVlfl fUlttc c|17731 do dnersos ramos atnndade acre-
tSWHO Mil. BaldlMveis'Cre- pftrApo. 15 Caranooia Casa A" N S de Copacabana 195/ si <;6es Tel 249-1095 Cr16601 PrMoamemalciasse A recepfSo. ' ^ Sr (Jcedo dite RS200 000.00 API Tel 548- -Imbvers Tel 24-2256384 „ ,m, r»MMm,„y sw. PETROPOUS -Carangoia Casa- aia • saladuda. IrentenomeH«pontode ™°"M" blMCK»  c/11 a nE 1 nvn 2070CJ1550ra"Va,m°' '6™ aK.IX'SrSS __ ||. Copacatana. TO 85000,00 Tel.: 239- CENTRO - Ed„ Av Centra, 0,,- elavador, mSbll'lada; SAO CRISTOVAO land com bt.tak> ro. piscina voler. ideai (v'spa'pou- afTin* jH| li V) 5499 A7«)t9CJ 4510 ma1 sala. Irentei Rio Bianco, central com Stelefo- -Vende-se predlo In-

TERESOPOUS Leitso Aparta TERES6PaiS ¦ AderrwSSanta. «S^SIP.'S^I'2",3® a'TIOa ¦¦¦¦A BARRA - Salas d loja. Teh233-4626 CM-imb'mm- nes, trente Metr6. Rua du8,rlal - galpoes, ter-
merto 2qtos. Rua Rui Bartwsa go vende Casas condominio Par- '558-0399C12665 nnreininciiii-u-u n. I imin n on>inlin ErlCO Verfsslmo, 101 5. 9255CR24835 Senador Dantas reno Com 2900m', Al-330.903 Var:ea dia 19/0S-2001 que Imbui Sala. 2qtos. sacada TERESOPaiS ¦ (r,uca) casa ti- CACHOEIRA DE MACACU • Dtvi- LIQU6 e 3niinCI6 Excelente Ponto pr6- " 117/509 RS450,00 (Fla- nilrante Marlath,288as 12ti no local rVxma^fies Lei- lavabo. connha. banhoiro area no trato. 560m', terreno « Itaborai fcicelenle sllio fiflMTrRPT& T xlmo bancosl A oartlr CENTRO ¦ Editicio Lineu de Pau- dor) Tel. = 9218-5725 /General Bruce, 129. «loeiro De Paula Tel 524-0545 estacionamento RS5 6 0 0 2 000m1, gramado. prdim. pisci- 53 000m . piano active. c»sa, LUMEjitt'IAlj RS69 OOO Arnltarrinc Machado Andar c/IOOOm', va- Cr 20387 Tratar c/proprletdrlos '«04217ww.^Wt, W 21.742.1333094,3 fe -, UN tH\\ IU TAA/I 5Sl ^3-01
TERES6POL.S-6.l- 3 Quartos Tel »2-,939 /511-5423 Cre- *94*315-7603 0 20394 [i 

| J ^ID"jvv0 , „ ,a<t 
™.:494-7131 Palrfcla .9779-4360DrMoacyrCJ399 SSSS

mo locall Apartamento r._nn.c .. TERES0POL.S - Ve- » »-OJA8 BARRA DA T.JUCA CENTRO • Urgente cial. c/ante sala. banheiro, pr6*i- dassifcados^ACHQ mOvbs coi»-I'locagao, varanda, S/h.rt'rT0^. nha conhecer magnltl- ~~ , -Vendo sala. Av. das compramos salas ou mo meiio SFcoXavier, 1'ioca- pfu e venoa e aluguel • tan '
2atos demnls doDcn- 65 3 a e " va,anda sul,e' Condominio techado. 4qtos terreno* c/llndas BARRA ¦ Lo(Jo 280m- Ponto no- Americas (oosslb.ll- aruiTo de sala. alA ?s° RS55 000 Tel 208-518B w» E «uxml • aoe
jT_ '1'.. . . _ 2quados casa hospede. piscina. (2stes| lavat» escntorio. cflurras- cos IBrren°s C/ttnaas brlssimio, tuncionando restauran- 2Ih„ !„> ?I„"? satas ate (SLDCi23657 VEiaxo• casa - **1 ewbeoos •
DC7oCnnn c i h 1 T sauna churrasqueira, vfilei queira, depend^naas completas caaaa de campo na iceirirAnnc te" todo montado!c/estaciona- em ,ren" "Om', mesmo preel- 1M™7 kouiAica-amcaiwimoto.
RS78.000 Esluda Imo- RS270 000 www ludicearau- Terreno piano Pr6nmo ao Centra Granja Mafra, (Pesse- CLAaSIr ILADUa mento Vendo tudo (imivel tne- te Downtown, vagaes- sando obras ou Iven- tijuca • Otima saia rhantonn Anunde pot teletone de sequndavel menor valor Rio, pcombr RSiBOOOO Tel O1.21)643-4292 guelros). Aprovelte JORNAL DO BRASIL «6cio). Oportunldade unica crltura. RS65.000 Tra- tdrlo.Pagamos 4 vista. a sexta-leira nan tnd« ascarro. Tel.:21-234-4237 Tel 24-2223718/24-237-2885- www pauloandradeimo- n/van de luxo grills. Tel 492-4087 /9949-7176 Creci tar Tel.:494-4575 (ho- Tel.:9632-3881 /3477- dominio barato Tel 233-4626 edcSes de domnoo 0 smmrla-/254-0698/254-9185 CJ2154 «ishpgcombrC,ea25l85 Int. Planeja 247-7904. ¦¦¦¦¦¦ '6289 rflrlo comerclal) 3242 Sr.Heraldo /2&3-536QW82 9255CR24&35
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LOCALIZAQAO TIRO QTS. REF TEL. PREgO LOCALIZApAO TIPO OTS. REF TEL. PREQO LOCALIZAQAO TIPO QTS. REF TEL. PREQO LOCALIZAQAO TIPO QTS. REF TEL. PREfO 
?X

C0PACABANA Conj. - 547-7399 400_ LARANJEIRAS Apto. 233-3522 700 BARRA DA TIJUCA Sala 7842-2476 180.000
COSME VELHO Casa 4+ 246-3521 5.500 LEBLON Aplo. 1 - 521-8050 1.200 BARRA DA TIJUCA Sala - 7842-2678 180000ABAAC COPACABANA Rio - - 521-5768 700 ENGENHONOVO Apto. 2 533-7295 450 LEBLON Apto. 1 - 9981-5535 3.000 BARRA DA TIJUCA Sala 233-35?? 4vT *BARRA DA TIJUCA Rio - - 493-3998 650 FLAMENGO Apto 1 220-2816 500 LEBLON Apto. 3 - 533-7292 1.160 CASCADURA [^,—7 PM.^S?PCOWCABA^^^^Rio^^^29MM1^40 FLAMENGO Apto 1 225-3896 800 LEBLON Aplo. 3 - 521-8050 4.500 CENTRO Garag 

262-0538 TicT 
^

FLAMENGO Aplo. 2 521-8050 1.300 LEBLON Apto. 3 - 549-2236 7.000 CENTR0 Loja" 533.7292
FUMENGO Aplo 2 521-8050 1.300 LEBLON Apto. 4+ - 549-2236 5.000 CENTRO VV^TOQO ™ 

'
BARRA DA TIJUCA Apto—1 274-2568 680_ FLAMENGO Aplo. 2 233-3522 500 RECREIO Apto. 2 - 437-5563 600 CFNTRO 1Qn7 — jBARRA DA TIJUCA Apia  3325-3929 1.000 FLAMENGO Apto 2 533-4757 600 RECREIO  Apto 2 - 3325-3929 680 pfmtro rrrzrr; TrrBARRA DA TIJUCA Apto. 2 - 257-0911 750_ FLAMENGO Aplo. 2 274-2568 680 RECREIO  Apto. 3 - 252-0006 2.000 —:  ^BARRA DA TIJUCA Apto. 2 - 233-3522 750_ FLAMENGO Apto. 4+ 549-0878 3.500 SANTA TEREZA Qto/Vg - - 508-9068 449 240-7678 300^ ^
BARRA DA TUUCA Apto 3 - 431-4030 1.800 FLAMENGO Conj. - 240-0773 300^ SAO CONRADO Apto. 3 - 422-0033 3.500 240'7678 52L
BARRA DA TIJUCA Apto. 4+ - 431-4030 1.500 FLAMENGO Conj^ - 240-0773 300" SAO CRISTOVAO Apto 3 - 240-0773 450 —1 HZ—j^'6022 552.
BARRA DA TIJUCA Apto. 4-t- - 249-1095 1.500 FREGUESIA Casa 4+ 9985-4482 1.200 SAO CRISTOVAO Casa 2 - 220-2816 400 f?!?—1 569-9998 521
BARRA DA TIJUCA Casa 4+ - 431-4030 3.400 GLORIA Apia 2 233-3522 1.000 TIJUCA Apto. 2 - 258-6610 500 522-6446 550_ •
BONSUCESSO Casa 1 - 240-0773 250_ GRAJAU Apia 1 240-0773 40? TIJUCA Apto. 2 - 233-3522 600" ^ENTR0 ^ala 

' 285-3350 800
BOTAFOGO AplO. 2 • 521-8050 750_ GRAJAU Apia 2 258-6610 550" TIJUCA Apto. 3 - 258-6610 700 CENTRO 5ala ' 533-7292 950_ ,
BOTAFOGO AplO. 2 - 513-0219 850_ GRAJAU Apia 3 268-0666 550^ TIJUCA Apto. 3 - 233-3522 700^ COPACABANA Loja - 101 224-6022 300_ ,
BOTAFOGO  

" 
Apto 3 ¦ 521-8050 800 GRAJAU Apto. 3 240-0773 700 TIJUCA Apto. 4+ - 539-4323 1.400 COPACABANA Sala - 533-7281 350 

'¦

BOTAFOGO Apto. 3 - 533-7292 B96 GRAJAU Conj^ - 233.3522 250" TIJUCA Casa 3 - 3325-3929 590 COPACABANA Sala - 533-4757 350
CATETE Conj. - - 240-0773 300 HIGIEN6POLIS Apia 1 220-2816 250 TIJUCA Qto/Vg - - 571-9490 300 COPACABANA Sala - 531-1762 450
CENTRO Apto. 1 241 224-6022 280 HUMAITA Apia 521-8050 800" TOPOS OS SANTOS Casa 3 - 240-0773 580 CURICICA Galpao - 494-3039 3.500
CENTRO Apto 2 - 252-0006 400 IPANEMA Apto. 1 257-0911 700" URCA Apto. 2 - 233-3522 650 HIGIEN6P0LIS Loja - , 220-2816 400
COPACABANA Apto 1 - 549-0878 1.000 IPANEMA Apto. 1 521-8050 800" VIA 'SABEL Apto. 3 - 239-4328 600 HUMAITA Sala - 537-5767 450
COPACABANA Aplo 1 • 257-0911 450_ IPANEMA Apia T 521-8050 800" V'LA ISABEL Casa 2 233 224-6022 500 IPANEMA Loja - 521-8050 600 -V
COPACABANA Apto 1 - 240-7678 450^ IPANEMA Apia 2 549-0878 1.300 VILA ISABEL Casa 4t - 523-6163 1.200 IPANEMA Sala • 493-3269 1600.000 '
COPACABANA Apto, 1 - 295-1381 700 IPANEMA Apia 2 246 224-6022 2 000 LARGO DO MACHADO Loja 533-7295 2.680
COPACABANA Apto. 2 ¦ 521-8050 1.000 IPANEMA Apia 2 21-7421941 700" LARGO DO MACHADO Sala 240-0773 300 ' u
COPACABANA Apto 2 - 549-0878 800 IPANEMA Apto. 3 549-0878 4.000 MSlER Sala 533-7292 198 ICOPACABANA Apto. - _ 521-3820 800 IPANEMA Aplo. 4+ 286-3307 3.000 MEIER Sala 533-7292 350 7
COPACABANA Apto. 3 - 9985-4482 1.100 IPANEMA Aplo. 4+ 437-6806 4.500 RUA JARDIM BOTANICO Sala 512-5141 750
COPACABANA Apto. 3 • 3872-1591 1.300 JACAREPAGUA Casa 4+ 533-7292 1.200 TFRFSrtPOI IS Aptn ppn.PRifi i&T SAO CRISTOVAO Loja - 434-2319 2.000 -m
COPACABANA Apto 3 - 240-7678 750 JARDIM BOTANICO Apto. 294-7974 650 TIJUCA Loja 533-7292 270 "
COPACABANA Apto. 4-t- - 549-0878 7.500 LAGOA Apto. 4-f 521-8050 2.000 TIJUCA Saia - 233-3522 350"COPACABANA Conj. - - 233-3522 280 UVSOA Apto. 4+ 549-2236 6.500 ANDARAl Loja - - 533-7295 258 TIJUCA Saia - 533-7292 500* ,COPACABANA Conj. - - 233-3522 300 LARANJEIRAS Apto. 3 521-8050 3.500 BARRA DA TIJUCA Sala - - 494-4575 12.000 VILA ISABEL Loja - 533-7292 4ii" 1

llllll NAAAIpan'ema/Ba^" ^aXenlos'K-ada ^IS^ASSg!: ¦KT1FLAMENGO - Apartamenlo om LARANJEIRAS • ORIAL aluga: _KT^ .'
|4 I B Temporada, aparta- curia lodos lamanhos cer». Irente. mobiliado Tempora- H^H1!£|HI tr, ,ni 7m fim'm r ^ 0°? 1 1 i ^f'BlllVfl rnentos moblllados, t^empresas c pessoas exigentes da curia/ longa. RS790.00tlaxas 533-4757^ 533^292 Ynrpv^ pi mmni.ia 'nffinn lnfl°v4rlos tlpos, R$ 40,00 (simples/ luxo). Condra nosso Oulro Humaita. 2qlos. / 533-4757 533-7292 Ygrey - CJ complete vaga. RS700 00 Inls .f

dum / r$ 700,00 men- {J"*""*«^8-74k (24ho- RS69o«ttaxas. Tei.513-2845/ B«nflca Catote CosmeVelho flamengo—bTTTS Botafoao im®
ITi'vo'ira. 40 /X3nerT0ia M.nguelra GI6ria_ Flamengo c^Slan^ 4ouma„awU» HumaM

k 521-5768 / 287-6295 logo, outros seja bemISidol Tem- 0utras Localldades SiO CHst6vl0 Santa Teresa LaranjelraS cr!tbrlob 2°ot'os8/su?" FLAMENGO Av Rul UrCB 
' 
WBSEB&Si 

' i!
HB sganemeuol.com br rjTSS N^A,Y0R°VE ' »».^ —— __ B^rbosa 

' 
Vlstio  %mswmBm tpMi^a* E^«?SS&J!fS|K: APARTAMENTOS apartamentqs apartamentos la I, cozlnha, armd- 300m2, 4quartos, suf- APARTAMENTOS >

CIDADE rem- copacabana-"^aiaT^uarto ^259 ,620 /239 ,433 /9^1° rlos. ^rea, depend6n; 
^nJbanhe.ros dep

alugo • ConjugadSo, mobiliado, com dependfincia Posto Cinco, 3 Quartos Quartos e Vagas Conjugado RS1.300,00 Tel.: 521- luxo, direto propriety- 1 Quarto'rente, vista maf R$ 450,00 lempofada curta I longa. Tenho Comunico o extravio do Ah/ani de qao PRiQTrt\/An ai c amta tpppqa 8050 www britocordfii* rlo Tfil *60Q-4fi07 rflRdeso trat. dir. oroo. tenho otrtm mi.rn R«ia mmr.n mar Licenca Mra tnr^Arin » Hn S/^0 CRISTOVAO - AI. SANTA TERESA -A- C1 _ ttuau V^.DNlOCQraei no. jeh.B09 4607 res. HUMAITA - BritO Cor-5^^=555^= Tel: 235-2726 547-6096 ap6s 11 Tel.: 539-9207 / 9138,225 Dire- Canao de Inscribe mimero sala 3 quartos banhei- partamento mensal hiaaHo corn cozlnha ro-com.br (L0027).  722-4686 com delro. Amplo sala •.
borasCel 9634-7061. topraprietdrio 1.099 428-00, concedido a Maria ro cozlnha irea e wc s/flador RS449.00 c/ca- L 9 u„ipS nn FLAMENGO - Brlto FLAMENGO - Mega quarto separados t4-
apartamentos temporada —————; Coeii Nunes Oias de Barros Pinio, de servlco. RS450.00 16, piscina, estaclona- . R Buaraue Cor(lelro- Varandao Lar aluga Av.Rul Bar- buas corridas• Copa/lpa 1, 2 e 3 qtos. mobilia- COPACABANA -Temporadas de Av. N. s. de Copacabana 195/ si. +taxas. Rua Sao Luiz mento, jardlns.Otlmo Ma'cedo 70/1105 8a'®° ^o^das eacrl- bosa.Luxo, mobiliado,. banh.soc.completo ar- ^dos, TV a cor, ar condicionado, te- ooni^dos h coberturatranquil.- 913 Gonzaga, 614/302 amblente. Hotel Bela °® ^aceao, rniioa. t6rjo 2qtos(8ufte)ar- 4quartos(8ufte), salao, m^rlos cozlnha ^rea ^P*iU| telone, gara^m Dias / meses. -Prix mo Largo da Vista/Hotel Santa Te- p0r,arla' mfirlos'banh.social j.lnverno lavabo, c0: RS800.00 Tel.: 521- ""

I C,T 3970 «111-496^C/Ki26335 Cance'a - Marcar vlsl- resa. R.Pascoal Carlos Tel.,240 0773. coz/arms. Area depen- pa-cozlnha, piscina, 8050 www.brltocordel- "
•. - www.notropicalsttals.com.br /9in 4967C.eci26335 ta.Tel.:240-0773 Magno,5. Tel.:508- FLAMENGO - AI. con- denclas 2vagas. sauna, play, sl.festa, ro.com.br (JB0058).

¦A iB ATLANTICA - Frente ao mar pr6- COPACABANA - Tem- i——9088/242-9346 jugado cozlnha ba- RS1.300.00 Tel.: 521- vagas, depend.empre- Comunico o oxlravio do Ah/a/4 de itximo Hotel Meridien Excelente porada alugo excelen- RnlrrA Ha PAflma CASAS n AccmnAi ipirtnn-;— nhelro. RS300.00 +ta- 8050 www.brltocordel- gada.Temos outros. iirenca Dara LocaiizacSo e do <n
tes apartamentos, mo- SSSL xas, Rua Senador Ver- ro.com.br (JB0027) RS3.500 Tratar dlarla- c'S TinsSfnu™^ T,W Temporada Tel-509-oTm 244- bllladoa, 1/2/3quartos. CflJU.^:2 Quartos classifcados - achei im6veis cow- 9, °» 203/1010. Pr6- FLAMENGO • ORIAL aluga: Rua mente. Tel.:549-0878 1.099.420-00. concedido a Maria ]"9680 ^44-9681 Tratar Tel.:548-7702 Centro  ^uanos «hhjw« 

w x mo Metro. Marcar vl- Paissandu. 385/502. Sala^quar- Z549-2236 Ref.38 Coeli Nunes Oias de Barros Pinto, ^myawfflimpwfc Cr.19937 SAO CRIST6vA0 • Rua General .... Aruc. cuoocr^c slta.Tel.:240-0773 tos, cozinha. banheiro, dependfin- FLAMMENO - Av Rula Av. N. S, de Copacabana 195/si.
?A/S^ ¦ Apar1 Ho,el- ,empora- Gambba Argolo, 95.2dormit6rios. sala. ba- —— cia empregada, vaga. RS500.00 narboaa vistao 913 "V
da/30mes, alto/vista Mar, mobilia- COPACABANA - Vis- nheiro,cozinha, drea, Todo refor- wformAtica - achei caaro e moto. 1 Quarto Infs.: Tel .233-3522 /283-1587 ?nanr°,° r-zr—  , ,r^do, ar, garagem. lazer. RS650.00 ts0 mar Conluaadao mado. RS400.00 Chaves casa 93. Anuncie por telefone de segunda /7B38-1893 300m, 4quartos, sul- 2 Quartos ,+taxas. Venha conlerir.Temos ou- mnhiiinHn nitn fmnta Saudo Tel.:220-2816 /240-6942 a sexta-feira para todas as FLAMENGO - Prbximo metrfi, sa-  te, 4banheiro8, depen- ,-

Iros. Tel'493-3998 /9958-4808/ K.!" n^n nn /I™' edicoes de dominoo e seounda- la quarto, area, totaimente mobi- 3 Quartos denclas, tel.: garagem BOTAFOGO - Brlto ,l"
494-3039/494-4460C.4114 DlarlaI R540,001 (m nl- feira at6 as 20h de sexta-feira. Hado. uicHsfllos ar garagem con- ~— luxo direto proprleta- Cordelro. Junto Metrd, Ta^-' rnpAPARAMA Par 5dias), prOx.Motro. abadtauciitaq dominio. RS800.00 Propnet6no. FLAMENGO - multlna- |- g 609-4607 res. andar alto Indavassa- "

anas rss bt 
*ts&xzv,*. Saftsra d

B^MSn ZTBSwIS NHni-nSUS: laad! Ligue e anuncie «fn« - KS&eaJ® fflBwifTJSg casas SW'Ji"§£'aj: •"

temporada SB2SSBB5 «SSUSfVi BSSTSSUS SJTWSgaW SSxtoar*.te mar e apart-hotel. FLAMENGO • Apartamento mobi- 56 apt9 C-02 chaves portaria RS /All PI I fhhh nS300,00 +taxas. Rua r$soo,00 Chaves porteiro Tratar Sr. Cordelro ro.com.br (L0064)
Tel.:256-9168 /9274- liado B'andar. Irente. retormado, 2BO.OO Sergio Castro Im6veis I f 11 kH.HIHH cimn? f. an?u ' Av.TrezedeMaio.47/1606.   COSME VELHO • Alugo excelen- BOTAFOGO - Rua BarSo de Lu-

 3157 novinho. S6 3p/andar, totaimente Tel: 224-6022 / 509-0717 Rel.: 1111 JID1 jUUll 66/801. Marcar vlslta. Tel 220-2816 /240-6942 LARANJEIRAS - Brlto te casa em ponlo nobredo Cosme cena, 135«02. 2quartos, armd- -
Rio de Janeiro /•no«/-»ii«M»—EJiX: I3™1'3'-.5313-su',e- cozinha Jun- 241. Illlfl* »fff Tel.:240-0773. Cordelro. Pque.Gulnle Velho. Rua e»dusiva. 400m'de "?»¦ slnleco, dependindaa, vaga— JanBlr° COPACABANA - Fdblo to prala Vis a, Cristo/njar. ' ' 2 Quartos vistao 3sultes/master Srea conslrulda. Suites, salas, play, piscina. RS850.00 Com fra

Anpni IITA pm TrMPnnAnA «os® aluga. Tempora- Tel.552-9340/3473-6826 2 Quartos 7 Qunrfns amplo salao/|antar 5banheiros. casa em centro do dor Tratar Mario Tel.:513-0219 n'*>
da longa /curta. Oas —— — — . l«H2Ii£S  FLAMENGO • Aluga-ae aparta- mdrmore hldros terreno 670m>, com trente para «24-5446  :Jp

1M|SlK melhores aparlamen- WWEMA RttJCE • Otmo spfc CENTRO • (Cldade Nova).R.A- GL6RIA - ORIAL aluga: CJndido menlo sala. 2quarlos, banheiro, coz planelada/egulp 3ruas inclusive Cosmo Velho. Uso URCA ¦ ORIAL aluga: Av.Pasleur, iiritos pelos menores "T Cavalcanle.13/802. Exce- CLASSIFICADOS Mendes. 157/403. sala, 2quar- cozinhat dependSnclas. AvCte. 5 e D e n d I n cla s " ™sldenclal ou sede empresa. 214/1202, Sala, 2quartos. cozi: -r
CJ2349 T 257-0559 /962BIM79 precos. 25anos de Ira- len,e Zquartos. deps. completas. jonNAL DO BRASIL los(lsulle). dependSncia empre- waldo Cruz, 70/103 RS680.00 |! ® P ® n d 6 " c.'a 8 • RS5.500 Tratar c/proprietdrio. nha, banheiro, dependencia em- co . nL t ^ . Hirani infnrmarnne bitiado. garagem, telefone. c/vista. vaganumerada, pinturanova,etc. JUKNAli IJU mtAaiL. gada. armdrios, vaqa. RS1.000 +taxas. Exia-se fiador, Chaves nS3.500,00 Tel.. 521- Tel/246-3521 /9142-1599 Visitas orenada rii«?nRn«5a FKfinnnn
Bar*"— asa-sissssr s«farT* autar mm br—*" ssss-r- ssjsmnr sJMT*r

,

IMÓVEIS
COMPRA E VENDA

Temporada

Rio de Janeiro

Niterói

Região Serrana

Comercial

LIGUE i ANUNCIE

IMÓVEIS
ALUGUEL

TERESÓPOLIS - Quln-
ta da Barra. R$120.000
Vendo casa junto da
cidade, duplex, 4quar-
tos (2em cima/ 2em
baixo), 330m' de área
construída, dependén-
cia, garagens, cozi-
nha, 400m' total de
área, bom estado. Tra-
tar Tel.sSI96-8923
/549-4866 Cr.19937

MIGUEL PEREIRA • MansAo du-
piai, próximo Centro, piscina,churrasqueira, uuna. quadra ti-nis Alto luxo Acerto apartamentoZona Sul Base R$200 000Tel 542-8862
NOVA FRIBURGO • Vendo Imdacasa veraneio, condomínio fecha-do, resorva florestal c/3qtos. Istodependências, sauna, piscina,churrasqueira R$120 000Tel (24)523-6767 /(24)9976-4603/(24>9961-9950
TERESOPOLIS • EU Teresopo-lis-Fnborgo. Km2. montanhas, sa-Ia. 3qtos. dependências, casa ca-selíO, terreno 12 BOOttW Preasaobra R$53 000 Tel (21) 225-2862 /(21)9779-4360 Pr Moacyr
TERESOPaiS ¦ Condomínio, lo-cal tranqüilo 3qtos (1 suite), sala,copa-cozinha, lavabo, banheiro,área Novíssima, tnplex. I00m»R$59 500 Financiamento CEFLD-lmôveis Tel 21-7422052 C-26809

BARRA • MIDTOWN Lo|a 128 DENFICA - Cadeg vendo ou alugovendo, junto Nova Ipanoma. Va- sala mobiliada divisôna geladeirazia, mozanmo. ar-condicionado, lei RS 25 000 00/ aluguel RStolotone Aceito imóvel monor va- 300,00 Tel 3890 0416 567-2768lor Financio Aquino Tel 9292 9837-1406 Andrade Creci 33923439/495-7015/431-2012 CASCADURA • Centro Alugo so-BARRA PLAZA • Loja 35m' ? gi- brado. 1 lOm*. 4salas, 2banhei-ral 30m' Toda montada, vaga ros. próprio p/contocçôes, cursos,garagom. excelente oportunidade academia S/condominio! AluguelInveslimenlo Informações R$850,00 R Silva Gomes 14Tel 492-4085 /9949-7176 Creci Tol 491-5542 /3084 0S2B18289 —CENTRO • 80m>,ótimalocalização eaqulnaPresidente Wilson. Na-da a tazer.Acelto tl-nanclamento CEFR$80.000 Tel.:9632-3881 /255-B467 /9241-3503 Avaliamos grátis.Vendemos o seu.

3 Quartos COPACABANA • Barata Ribeiro774, ampla sala. c/copa e banhei-ro, frente, pródio alto nível. Ape-nas R$35 000 Tel 233-4628/263-1368/9982-9255 CR 24 835
FRIBURGO - Olaria.
Vendo apartamento
quitado, livre de qual-
quer Ônus, vazio,
3quartos, sala c/aara-
gem, s/condominlo,
Preço R$30.000. Te-
nho urgência.
Rio Tel.:552-4992 de
domingo a quinta c/
professor Dlmas

COPACABANA - Rua •
Ministro Viveiro daCastro. Edifício gara- •
fiem 

automática. Exce- "
ente oportunidade. CR$15.000 TratarTel.:97 1 2-1 951Cr.19937

COPACABANA • Excelente pon-to, consultório módico linamontedocorado. arcuito TV. ar central,música ambiente. PABX. oquipa-do c/eletrodomósticos Informa-ções Tel 287-1417OUTROS
ESTADOS

OUTROS
MUNICÍPIOS PRESIDENTE VARGAS • Esqui-na Rio Branco Vendo vagas Eo5-cio Garagem Aulomótico Exce-tente pródio R$16 000 Tels 562-8650 (hor.com) 1224 6034 Cláu-

ÁGUAS ÜNDAS (Ilha) Itacuruça,beira mar, ptsarui, água corrente.6casas tamanhos variados.R$290 000 financio/ trocoTel 225-4250/3826-1458

CENTRO • Adib Jasmin vendo:Lojâo c/sobrado, torreno 12x90Excelente para igreja R$456 000Facilito Visitas Tel 533-3718Z262-5353 C 2680

COPACABANA • Sala comercial250^, pontaço, próximo Figueire-do Magalhães, servo qualquer ati-vidade, vaza. pronta cnlroga Do-cumonlada RS35000 Mangalar-
ga Tel 523-1555 /S23-4857/523-0148 CJ2388

ARARAS • Terreno
9.1 BOm' úteia, glebanorte da Estrada das
Vldelras, dentro do pe-rfmetro urbano juntoestrada A, área n* 81
da 2'quadra.
R$120.000 Sr. Ferreira
Tel.:(21) 221-9002
/9834-8068 Cr22363
TERESÓPOLIS - Estra-
da Teresópolls-Frlbur-
8o 

Km34. Terrenos ur-
anlzados 1.700m'

vista panorâmica la-
RosI 

montanhas. Partir
$17.000 Facilitados

Ints. proprietário.Tel.:21-6410279 /641-
0429 www.hotelboavl-
da.com.br
Comumco o extravio do Afvara doLicença para Localização e doCartáo de InscriçAo número1099 428-00. concedido a ManaCoeli Nunes Dias de Barros Pinto.Av N S de Copacabana 195/ st913

ITAlfWA • Casa. 4qtos, 2salas,dependências, c/garagem, emmaravilhoso vale. vendo /troco
p/apto rona sul R$100000 Tratartel 21-558-3976 (res) 21-534-4413 (com)

CENTRO • RB Imóveis Excelenteloja c/200mJ ? 2andares, total600 metros R$600 000 Tol:521-8856 /513-2917/9712-2527Cred 13707
COPACABANA • SI-
queira Campos exce-lente centro comer-ciai, sala, quarto, ba-nhelro, cozinha, lun-dos c/40m>. R$55.000Tratar Tel.:548-7702/9712-1951 Cr.19937

2 Quartos
CENTRO - Absolutaoferece sala comerciallocalização privilegia-da vlstao Bala dividabanheiros externos
portaria recentementeroformada desocupa-da oportunidadeR$26.000,00 CJ.4210Tel.:(0xx-21) 568-6770/ 5 6 8 - 1 3 3 3
(Ref.:D/9038)
CENTRO • EDIFÍCIO SLOPERimóvel em estilo clássico, localiza-
çâo privilegiada, administraçãoprópria, 03(trés) elevadores cor-redores amplos, asseio, confortoe segurança Alugamos excelen-les conjunlus c/28, 70,165. 180 o2100)*. prédio situado a lOOmtsmetrô na Rua Uruguaíana Tratarp/tels 221-4975 /3852-0996/9666-8601 Sr Macedo

MIRACEMA - Vendo
casa, 4quartos, copa
cozinha, sala + depen-
dências, Sbanhelros,
garagem 6carros, 2a-
parlamento de quartoe sala, arvores frutffe-
ras R$120.000 Aceito 1ou 2 apartamentos pe-
quenos Rio, como par-te pagamento.Tel.:(021)-526-0848
Creci4452 Estudo Pro-
posta.

CAXAMBU (MG) • Vendo aparta-mento novo Varandâo, saldo.2qtos. suite. play. garagemR$72 000 Tratar Rio Tel 239-2111 Dami Caxambu (35)3334-12121 Maria Helena

CENTRO - Andar pon-to nobre. 570m>, arcentral, 7banhelros,1copa, acarpetado,
perslanaa e telefonia.R$900.000 Guilherme.Tel.:522-9276 Cr.9119

COPACABANA • RB Imóveis So-breloja Centro Comercial, vazia,R$35 000 Tel : 521-8856 /513-2917/9712-2527 Crec13707
Cobertura

TERESÓPOLIS • Alto Lindíssimacobertura, estilo casa. vista Co-mary CBF. 200nV Churrasqueiracoberta Garagem Armários De-
pendências completasR$180 000 Tel 0xx21)643-4292www pauloandradeimo-veis hpg com br Cred 25185

4 ou mais Quartoa
TIJUCA - loja frente de
rua, 80m:, Conde
Bonfim, 831. Passa-se
contrato comercial.
Aluguel R$1.900
Tel.1238-7016 /7B43-
5536 Antero

ITAIPAVA • Judce A/au|0 Con-domínio terreno 2 400nV. 2entra-das. ótima topografia, vista linda,excelente local residencial, prontop^onstruir R$60 000 www/udi-cearai^ocombrTel 24-2223718/24-237-2885-CJ2154
ITAIPAVA • Jud«» Araújo Varan-dáo. saláo. lareira, sl jantar, suíte.3quartos. banheiros, lavandena.copa. piscina.gramadolOOOOm1 Casa mulo charmosaR$450 000 www judicearau-jocombrTel 24-2223718/24-237-2885-CJ2154

REGIÃO
SERRANA

COPACABANA Av copacabana,sala c/ recepção, copa banheiro,Frente, andar alto somentea^and R$ 68 000.00 PropostasTel 511-0491/99662328

CENTRO - Edifício va-zlo vende-se com loja,
jirau, sobreloja, 7an-dares corridos e co-bertura 2 elevadores.Av. Marechal Floriano.Sérgio Castro Imóveis252-1907 / 509-0717Creci J-250.

4 ou mais Quartos
RIBEIRÃO PRETO • Vendo chi-cara residencial, lOKm Centro,condomínio lechado, 4sui1es. pis-ema. sauna. pomar, canil, jardim,garagem, c caseiro, segurança,clelefone Tel 16-629-8684

MEDICAL LEBLON-Decole com o cora-
ção, pouse na bela sa-Ia, consultório, Invés-tlmento, 33m', vagas,ótimo preço. Tel.:521-4277 /9971-0483 Cre-cl17731

SÍTIOS2 Quartos 2 Quartos
1 GARAGEM

COPACABANA
ALC1B MOTA VENDE

Prédo comercial classe A', recepção,
sala dupla, frente no meta* ponto deCopacabana RS 85 000.00 Te( 239-5499 A7/Q019CJ4510

ITAIPAVA • Apartamento cobertu-ra. condomínio, varanda amplasuíte, banfteiro. cozinha, mobília-do Privacidade, garagem.ótimaconservação R$37 000 NativaImóveis Tel 24-2258384/(24)225-1761 nativaimo-vetsôuolcom br

PIRAI • Fazenda Cachoeira, sitio5 000ml com nascentes,frutei-ras. casa sede ? casa caseiro ex-celente dima R$85 000 Intorma-
çóesTel 249-1095 Cr16601

ARARAS • Casa charmosíssima,2stes 2salóes. lareira, adega. va-randas telefone, caseiro, lindavista 16 000m' arborizado.R$110 Mil Baldiimóveis/Cre-a 19903 Tel (24)222-2354 /259-1611 www compu-land com bfbakji
PETRÔPOLIS • Carangola Casa-ráo terreno 5 550™*, varandâo,2salões 4qtos. suíte, casa csei-ro. p«sa'na vôlei, ideal p«'spa'pou-sada R$190000 Tel 21-2941707/-558 0399 C 12665

SALA DE LUXO - Hol,elavador, mobillada,central com Stelefo-nes, frente Metrô. RuaSenador Dantas117/509 R$450,00 (Fia-dor) Tel.:9218-5725Cr.20387

CENTRO • Edil Av Central óti-ma sala. frente Rio Branco,46m7. linda vista, ar-centralTel 233-4626 /263-136B /9982-9255 CR 24 835
SÍTIOSTERESÓPOLIS • Leilão Aparta-mento 2qtos, Rua Rui Barbosa,330-903 Varzea dia 19/0S"2001ás 12h no local 'ntormaçóes Lei-loeiro De Paula Tel 524-0545/220-4217 www depaula lei bf

TERESÓPOLIS ¦ AdemuSSanlo-
go vende Casas condomínio Par-
que Imbui Sala. 2qtos. sacada,lavabo. cozinha, banheiro, área.estacionamento R$56 000Tel 21-742-1333 C 9413

BARRA - Salas e loja.
Erico Veríssimo, 1015.Excelente Ponto, pró-xlmo bancosl A partirR$69.000 Aceitamos
ofertai Ver local
Tel.:494-7131 Patrícia

Ligue e anuncieCACHOEIRA DE MACACU • Divi-sa Itaboral Excelente sitioSSOOOm', plano aclive. casa,5quartos, pisdna. lago peixesR$100 000 Tel 240-7890 /240-7894/9315-7603 Cr 20394

TERESÓPOLIS • (Tifuca) casa «-no trato. SeOm7. terreno2 OOOm7, gramado, jardim, pisa-na. sauna. futebol society. casahóspedes.canil R$260 000Tel 552-1939 /511-5423 Cre-O4102

CENTRO • Edifício Lineu de Pau-Ia Machado Andar c/lOOOny, va-zio R$1800 000 Sigilo Maioresinformações Tel. 225-2862/9779-4360 Pr Moacyr CJ 399
CENTRO - Urgente
compramos salas ou
grupo de salas até120m», mesmo precl-sando obras ou Iven-tárlo.Pagamos à vista.Tel.:9632-3881 /3477-3242 Sr.Heraldo

COMERCIAL

TIJUCA • JCASTANHO Condede Bonfim Excelente sala comer-ciai. c/ante sala. banheiro, próxi-mo metro SFco Xavier. 1'loca-
çâo R$55 000 Tel 208-5188(SL1) Cr 23657 

CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 • Essa hnha vende tudoclassificados ¦ achej môyos ccw-PBA E VENOA E «lUCUEl • KHEIVEXJÃO - CASA - AOti EMPREGOS •
WOflUATlCA • ACHE) CAflflO E MOTOAnuncie por tetetooe de segundaa sexta-feira para todas ased>$es de domingo e segunda-feira até as 20h de sexta-feira

3 QuartosTERESÓPOLIS - Ótl-
mo locall Apartamento
1'locaçâo, varanda,
2otos., demais depen-
denclas, garagem.RS78.000 Estuda Imó-
vel menor valor Rio.
carro. Tel. :21-234-4237
/254-0698 /254-9185

TERESOPOLIS - Ve-
nha conhecer magnffl-
cos terrenos c/lindas
casas de campo na
Granja Mafra, (Pesse-
gueiros). Aproveite
n/van de luxo grátis.Inf. Planeja 247-7904.

BARRA DA TIJUCA-Vendo sala. Av. dasAméricas, (possibill-dade letrelro) em fren-
te Downtown, vaga es-crltura. RS65.000 Tra-tar Tel.:494-4575 (ho-rário comercial)

TERESÓPOLIS • PanoramaCondomínio fechado, 4qtos
(2stes) lavabo, escntóno, churras-
queira, dependências completasTerreno plano Próximo ao CentroR$180 000 Tel 0xx21)643-4292

pauloandradeimo-veis hpg com br Cred 25185

CORREIAS • Judice Araújo Salaestar, lareira, varanda, suíte.2quartos. casa hospede, ptscma.sauna churrasqueira, vôleiR$270 000 www judicearau-jocombrTel 24-2223718/24-237-2885-CJ2154

BARRA • Lojâo 280^ Ponto no-bríssimio, funcionando restauran-
te. todo montado, c/estaciona-mento. Vendo tudo (imóvel +ne-aócio) Oportunidade únicaTel 492-4087 /9949-7176 Creci18289

CLASSIFICADOS
JORNAL DO BRASIL TIJUCA • ótima sala c/banheiro,

próximo metrô Sáens Pena Con-domínio barato Tel 233-4626/263-1368 <9982-9255 CR 24 835

LOCALIZAÇÃO TIPO QTS. REF TEL. PREÇO LOCALIZAÇÃO TIPO QTS. REF TEL. PREÇO LOCALIZAÇÃO TIPO QTS. REF TEL. PREÇO LOCALIZAÇÃO TIPO QTS. REF TEL. PREÇO
COPACABANA LARANJEIRAS BARRA DA TIJUCA Sala 7842-2476 180.000
COSME VELHO LEBLON BARRA DA TIJUCA 7842-2678 180.000ABAAC COPACABANA Rio ENGENHO NOVO LEBLON BARRA DA TIJUCABARRA DA TIJUCA FLAMENGO LEBLON CASCADURACOPACABANA FLAMENGO LEBLON CENTRO 262-0538FLAMENGO LEBLON CENTRO
FLAMENGO LEBLON CENTROBARRA DA TIJUCA FLAMENGO RECREIO CENTROBARRA DA TIJUCA FLAMENGO RECREIO CENTROBARRA DA TIJUCA 257-0911 RECREIOFLAMENGO CENTROBARRA DA TIJUCA SANTA TEREZAFLAMENGO CENTROBARRA DA TIJUCA 431-4030 SÃO CONRADOFLAMENGO 240-0773 CENTROBARRA DA TIJUCA SÃO CRISTÓVÃOFLAMENGO CENTROBARRA DA TIJUCA SÃO CRISTÓVÃOFREGUESIA CENTROBARRA DA TIJUCA 431-4030 GLÓRIA TIJUCA

CENTROBONSUCESSO TIJUCAGRAJAÚ CENTROBOTAFOGO TIJUCAGRAJAÚ
COPACABANABOTAFOGO TIJUCAGRAJAÚ 268-0666 COPACABANABOTAFOGO TIJUCAGRAJAÚ
COPACABANABOTAFOGO TIJUCAGRAJAÚ
COPACABANACATETE TIJUCAHIGIENÓPOLIS

CENTRO CURICICATODOS OS SANTOS Casa 3HUMAITÁ
HIGIENÓPOLISCENTRO URCA252-0006 IPANEMA

COPACABANA VILA ISABEL HUMAITÁIPANEMA
COPACABANA VILA ISABEL IPANEMA257-0911 IPANEMA
COPACABANA VIU ISABEL IPANEMAIPANEMA 493-3269 1600.000
COPACABANA LARGO DO MACHADOIPANEMA
COPACABANA LARGO DO MACHADO SalaIPANEMA 21-7421941 NITERÓICOPACABANA 549-0878 IPANEMA
COPACABANA IPANEMA
COPACABANA IPANEMA RUA JARDIM BOTÂNICO SalaARARAS 24-2258384 1,500COPACABANA JACAREPAGUÁ SÃO CRISTÓVÃOTERESÓPOLISCOPACABANA JARDIM BOTÂNICO TIJUCA
COPACABANA 549-0878 LAGOA TIJUCA
COPACABANA andara!LAGOA TIJUCA
COPACABANA LARANJEIRAS BARRA DA TIJUCA Sala VILA ISABEL

ABAAC-COPACABA-
NA - Ipanema/Barra.
Temporada, aparta-mentos moblllados,vários tipos, R$ 40,00diária / R$ 700,00 men-sal. Inf.: R. Xavier daSilveira, 40 / 313 Tel.:521-5768 / 287-6295
sganem@uol.com.br
http: si-
tes.uol.com.br/sga-
rem.

COPACABANA • Ipanama /Le-bJon apartamentos p/temporadacurta /longa, todos tamanhos
p/empresas e pessoas exigentes
(simples/ luxo). Confira nossoatendimento Tel,:548-7402 (24ho-

LARANJEIRAS - 3qtos, telefone,
garagem (opcional). General Gli-cério, frente, mobiliado. Têmpora-da cúria/ longa. R$790,00+taxasOutro Humaitá, 2qtos,R$690,OOttaxas Tel 513-2845/513-1365

FLAMENGO • Apartamento em
perfeito estado. Rua Paissandú,46 apt 702 75m R$ 600,00 Tel.:533-4757 / 533-7292 Ygrey • CJ3803.

LARANJEIRAS • ORIAL aluga:Pereira da Silva. 492/1903/BI A.Sala. 3quartos, dependênciacompleta, vaga. R$700,00 Infs.:Tel.:233-3522 /283-1587 /7838-1893Benflca
Mangueira
Sio Cristóvão

Catete
Glória.11111
Santa Teresa

ÇtàmelVilhó
Flamengo
Laranjeiras

BotafogoaHH
Humaitá :mm
urca .-mmm

FLAMENGO - BritoCordeiro. Varandâosalão táb.corrldas, es-crltórlo, 2qtos.(suf-te)armárlos banh.so-ciai, cozinha, armá-rios, área, dependén-
cias, 2vagas.
R$1.300,00 Tel.: 521-
8050 www.britocordel-
ro.com.br (L0027).
FLAMENGO - BritoCordeiro. Varandâo
salão t.corrldas escri-tório 2qtos(sufte)ar-
márlos banh.social
coz/arms. área depen-dências 2vagas.R$1.300,00 Tel.: 521-8050 www.britocordel-
ro.com.br (JB0027)
FLAMENGO • ORIAL aluga: RuaPaissandú, 385/502. Sala, 2quar-tos, cozinha, banheiro, dependén-cia empregada, vaga. R$500,00Infs.: Tel.:233-3522 /283-1587/7838-1893

4 ou mais QuartosCOPACABANA • Ipanema/Bota-fogo, outros seja bem vindo! Tem-
porada vista mar, frente/tateral/e-
quipado. Ótimo preço diária/mês.Tel: 549-6017 / 9971-5796
COPACABANA • Sala, quartocom dependência Posto Cinco,temporada curta / longa. Tenhooutro. Sala, quarto, vista mar.Tel.: 539-9207 / 9138-4225. Dire-to proprietário.

Outras Localidades
FLAMENGO - Av. RuiBarbosa. Vistão300m2, 4quartos, suf-te, 4banheiros, depen-d£nclas, tel. garagem,luxo, direto proprletá-rio. Tel.:609-4607 res.722-4686 com

NOVA YORQUE • Alugo aparta-meto luxuossíssimo, melhor pon-to, prédio 5estrelas. Môs de julhoTel 259-4620 Z239-4433 /9221-6102
Comunico o extravio do Alvará deLicença para Localização e doCartão de Inscrição número1.099 428-00, concedido a MariaCoeli Nunes Dias de Barros Pinto,Av. N. S. de Copacabana 195/ sl.913

CIDADE 3 Quartos Quartos e Vagas
SANTA TERESA -A-
parlamento mensal
s/flador R$449,00 c/ca-
fé, piscina, estaciona-
mento, jardins.Ótlmoambiente. Hotel Bela
Vista/Hotel Santa Te-
resa. R.Pascoal Carlos
Magno,5. Tel.:508-
9088 /242-9346

ALUGO • Conjugadâo, mobiliado,frente, vista mar R$ 450,00 +desp trat. dir. prop. lenho outroTel.: 235-2726 547-6096 após 11horas Cel: 9634-7061.
APARTAMENTOS TEMPORADA• Copa/lpa 1, 2 e 3 qtos. mobília-dos, TV a cor, ar condicionado, te-lefone, garagem. Dias I meses.Telelone: 236-7881 Creci 3970www.riotropicalsftats.com.br
ATLÂNTICA • Frente ao mar pró-ximo Hotel Meridien. Excelentesaláo em 3ambientes, 3quartos(1 suíte), totalmente mobiliado.Temporada. Tel.:509-0158 /244-9680/244-9681

1 QuartoConjugado
FLAMENGO - Al. con-
jugado com cozinha
banheiro R$300,00-ftaxas. Rua Buarque
de Macedo, 70/1105.
Chaves na portaria.Tel.:240-0773.

SÃO CRISTÓVÃO - Al.sala 3 quartos banhei-ro cozinha área e wcde serviço. R$450,00-ftaxas. Rua São LuizGonzaga, 614/302-Próximo Largo daCancela - Marcar visl-ta.Tel.:240-0773

HUMAITÃ - Brito Cor-
delro. Amplo sala
quarto separados tá-
buas corridasbanh.soc.completo ar-
márlos cozinha área
R$800,00 Tel.: 521-
8050 www.britocordel-ro.com.br (JB0058).
Comunico o extravio do Alvará deLicença para Localização e doCartão de Inscrição número1.099.428-00, concedido a MariaCoeli Nunes Dias de Barros Pinto,Av. N. S, de Copacabana 195/ sl.913

FLAMENGO - MegaLar aluga Av.RuI Bar-bosa.Luxo, mobiliado,.4quartos(sufte), salão,
J.inverno, lavabo, co-
pa-cozinha, piscina,sauna, play, sl.festa,vagas, depend.empre-
gada.Temos outros.
R$3.500 Tratar diaria-mente. Tel.:549-0878
Z549-2236 Ref.38

COPACABANA • Temporadas deconjugados ã cobertura, tranquili-dade e segurança, dientes cadas-trados Tel. 244-7235 /244-7431/9111-4967 Creci26335 FLAMENGO - Al. con-
jugado cozinha ba-
nhelro. R$300,00 +ta-xas. Rua Senador Ver-
gueiro, 203/1010. Pró-
xlmo Metrô. Marcar vl-sita. Tel.:240-0773

COPACABANA - Tem-
porada alugo excelen-tes apartamentos, mo-
blliados, 1/2/3quartos.
Tratar Tel.:548-7702
Cr.19937

CASAS CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 • Essa linha vende tudo.
classificados • achei imóveis com-
PRA E VENOA 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 segunda-
feira até as 20h de sexta-feira.

2 QuartosCentro! SÃO CRISTÓVÃO • Rua GeneralArgolo, 95. 2dormitórios, sala, ba-nheiro.cozinha, área. Todo refor-mado R$400.00 Chaves casa 93,Tel 220-2816 /240-6942

FLAMMENO - Av. RulaBarbosa vistão
300m], 4quartos, sul-te, 4banhelros, depen-denclas, tel.: garagemluxo direto proprletá-rio 609-4607 res.7224686 com

Gamboa
Santo Cristo
Saúde

BARRA • Apart Hotel, têmpora-da/30mes, alto/vista Mar. mobília-do, ar, garagem, lazer. R$650,00¦ftaxas. Venha conferir.Temos ou-Iros. Tel.:493-3998 /9958-4808/494-3039/494-4460 C.4114

1 QuartoCOPACABANA • Vis-
tão mar. Conjugadâo
mobiliado, alto, frente,Diária R$40,00 (mfnl-mo 5d!as), próx.Metrô.Informações Av.Prin-
cesa Isabel,7 sala 201Peterson Tel.:295-
1381 /295-7460/9335-
6816

2 QuartosFLAMENGO - Próximo metrô, sa-Ia quarto, área, totalmente mobi-liado, utensílios, ar, garagem con-domínio. R$800,00 Proprietário.Temos outros. Tel.: 225-3896/9655-2193

3 Quartos BOTAFOGO - Brito ""
Cordeiro. Junto Metrô, "/
andar alto, Indevassa- 1
do, sala, 2qtos., banh.social, cozinha, área,dependências, vaga.R$750,00. Tel.: 521-8050 www.britocordel- ?•ro.com.br (L0064)
BOTAFOGO • Rua Barão de Lu- 'k
cena, 135/202. 2quartos, armá- ...rios, sinteco, dependências, vaga,
play, piscina. R$850,00 Com fia- «»•
dor Tratar Mario Tel.:513-0219Z9624-5446

FLAMENGO - multlna-clonal necessita deapartamentos 2, 3 e4quartos para parafuncionários e direto-res para locação evenda. Tel.:521-8050
Sr. Cordeiro.

COPACABANA - Bar-raI Ipanema. Excelenteapartamentos mobilla-dos 2/3quartos, qua-dra praia. Tenho co-bertura 2quartos fren-te mar e apart-hotel.
Tel.:256-9168 /9274-3157

Conjugado
1 Quarto Ligue e anuncie FLAMENGO • Rua 2 de Dezem-bro, 137/204. Totalmente refor-mado,(juarto(armário), sala,á. serviço, dependências.R$500,00 Chaves porteiro. TratarAv.Treze de Maio,47/1606.Tel 220-2816 /240 6942

CATETE - Al. conjuga-
do com divisórias,
qultlnete e banheiro
R$300,00 -ftaxas. Rua
Almirante Tamandaré,
66/801. Marcar visita.
Tel.:240-0773.

CASAS
CENTRO • Saleta quarto separa-dos indevassável Rua Resende.56 apf C-02 chaves portaria R$280,00 Sérgio Castro ImóveisTel : 224-6022 I 509-0717 Rei.:241.

TEMPORADA 4 ou mais QuartosFLAMENGO • Apartamento mobi-liado, 8'andar, frente, reformado,novinho. Só 3p/andar, totalmentefamiliar, sala, suíte, cozinha. Jun-to praia. Vista Cristo/mar.Tel 552-9340 Z3473-6826

COSME VELHO • Alugo excelen-te casa em ponto nobre do CosmeVelho. Rua exdusiva. 400mJ deárea construída. Suítes, salas,5banheiros, casa em centro deterreno 670m7, com fronte para3ruas inclusive Cosme Velho. Usoresidencial ou sede empresa.R$5.500 Tratar c/proprietário.Tel.:246-3521 /9142-1599 Visitasno Local Rua Tobias do Ama-ral,18.

LARANJEIRAS - BritoCordeiro. Pque.GuInle
vistão 3suftes/master
amplo salão/jantarmármore hldroscoz.planejada/equip.
dependências.
R$3.500,00 Tel.: 521-8050 www.britocordel-
ro.com.br (JB0071)

Rio de Janeiro COPACABANA - FábioJosé aluga: Têmpora-
da longa /curta. Oasmelhores apartamen-
tos pelos menores
preços. 25anos de tra-diçaol Informações
Tel.:275-1418 CJ2768

2 Quartos
2 Quartos 2 QuartosABSOLUTA EM TEMPORADA•Apartamentos/ apart-hotéis.Dias/ meses. Copacabana, Ipane-ma, Botafogo. Rent A FiatCJ2349. T:257-0559 /9628-0479Barata Ribeiro, 207 www renta-

FLAMENGO - Aluga-se aparta-mento sala, 2quartos, banheiro,
cozinha, dependências. Av.Os-waldo Cruz, 70/103. R$680,00¦ftaxas. Exija-se fiador. Chaves
porteiro.Tratar Tel,:274-2568
/9997-3605 Z252-9424

IPANEMA PALACE - Ótimo aptoamplo 2quartos, varanda, comple-to, lavabo, ar condicionados, mo-biliado, garagem, telefone, c/vista.Período a combinar. Tel.:21-247-0713/21-9974-1365

GLÓRIA • ORIAL aluga: CândidoMendes. 157/403. sala, 2quar-tos(1 suite), dependência empre-
gada, armários, vaga. R$1.000Infs.: Tel.:233-3522 /283-1587/7838-1893

CENTRO • (Cidade Nova).R.A-tonso CavalcanlB, 13/802, Exce-lente 2quartos, deps. completas,vaga numerada, pintura nova, etc.R$400,00 ftaxas. Fiador/Marcarvisitas I Tet.:252-0006 Creci 6115

URCA • ORIAL aluga: Av.Pasteur,214/1202. Sala, 2quartos, cozi-nha, banheiro, dependênda em-pregada, dispensa. R$650.00Inl/Vis Tel.:233-3522 /283-1587/7838-1893

CLASSIFICADOS
JORNAL DO BRASIL
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'* i Clientele cadastrada. to/servlcos. Conlrato cln, garagem. RS7.000 2 Quartos TomDorada/lonao Dra- ~~7 ;—tz—^ dochurrasquetra.sala2qts,cozi- vares, 3j 1Lola IE I5im . %
¦ 
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• 
wsJssnat ajar 4s» SSS& xasasas feasssr- —— aesu&tt,,  jei 54» UlUtt low gufte banh.SOClal cozl- 500m* salftes, 12suf- vafanda 4ql0S 3banheiros. ^ Siha. 922 chaws na loja 920

, APARTAMENTOS LEME • VisJa Mar, 2quar1os, sala. 2236 Ref.3146 IPANEMA nufl nlanelada depen- tc8« hldro, ar, tv-cat>0, 2qtos empregada.siao lestas, pts- TERES6P0LIS • R Mendon^a Sergio Castro Im6ve«s Tel.: 224-
. —a—— varanda. corinha. banheiro.de- LEBLON • Apart-Rio Dewgn Cen- do Morals. 200m ,sa- -iAnciaa aaraaom PABX, 3cozlnhas, c/e- cina, 2vagas Fiador R$1400 Pro- CASAS ClarV. 5&702 Quarto /sala c/ar- G0?2/5090717Ref 238.

 (ipnd^ncias cornplelas. garagem ter K^obdiado, sala. quarto, closet, lao, 4quartOS, 2ba- .coi onqn wvm/hrl- levador, pl9Clna c/cas- pnetdrio Tel 539-4323/551-5732 mArios. cozinha. dependftneias
n.,»rfrt« A Vana* I R Anch.eta n'5'1002 Ver local | cozmha comoleta. 2tvs. tncioon- nhelros. COpa-COZlnha "ei..o^i;ou3u | churraBaue|ra. | |  | completas, garagem e telelone |

: TratarTel:240-4856(hoccom) das. miqlavar. 2ar-condK:iona- c^dependdnclas com- ?r,C°^xe,r0-C0m-br aaraaem COberta —i——3 Quartos RS400.00 Para ver e tratar SALAS

£iorm«? SSS5 Cobertura~~' ^ "5J cia. retormado, svaga, RS650 00 delro apart varanda Tel.:286-3307 79995- ^^^rSa qaraMm naclonal. Seguran^a 2 Quartos casa sala 3qtos ba- TEres6polis • Alio Aiugo Americas, am .
^ueestuda Tel 38133680 ^tanas. condominio barato 8a|a quarto scparodos 9549 1266-6036 R5750 00 Maxpian Tel 257-09ii total, estaclonamento nhelro cozlnha dep. R$1 000 /vendo RS120.000 nriiDo 4s'ala«iI. Tel ( 0 ** 2 1 ) 2 8 7- arm^rlos banh.soclal Cr.25099 ^8^9052(^4765 11 v re condomfnlo. VILA ISABEL - Casa viia retorma- amplas de servlQO, dl- AptVcoberiura 6timo esta- ga-se gr po asaias

Conlugado C353'(0**2i)96i2-258i/9642- CQ2inha amerlcana to- ^rr^77 n, ^ 0.H,,ci ninn, ^n.«. ¦—r , TpI -nRft.OQfiQ /9963- 2^s irea ampla R$ 500 00 ro,to de estaclona- do.R Augusto Amarai Peixoio, 125m , 4vngas. Raul 4381 tastrpOlerracom br Cre- 2,,,"5ft p BARRA • ORIAL aluga Cel ^ula Tel..3388 0969 /9963 Teodoro sdva. 917 • casa 3 Cha- mento RS580.00 -fta- amplo terraqo2sal6es.2quartos. 493-0125
COPACABANA • ORIAL aluoa ci2l544 talmein*® ™ ^ ^0m MaI,a ResGnde- 13^2700 Sala' 4778 Visits virtual ves no 920 Sergio Castro Imbveis xaB p'ua j086 Bonlfd- P»««na. 3vgsgaragem Un- ORIAL aluaa Sala co-. , n I I equ I pad O garagem amplo. mobiliado, saiao,_4qtos 2suites. corinha. drea, vaga | www.rlo-paralso.com I Te|. 224-6022 I 509-0717 Ref | *?_8, I da Vtsta Para verlratar Tel 21- |tlarata Fweiro. 194/810 Cor^uga ——— R$1.200,00 Te .: 521- (Isuite). copa-cozinha. 2vagas, r$750 00 Inls Tel 233-3522 o-m clo, 741-casa XI - apt 2205086 mercial cbannei o, 35m_ Av 80S50 wwwbrlUjccrdo,-  MS'KW 1— "wwoSo %

ATLANTICA - SM alu- <L002B» [VbX Mega Lar 3 Q"art°» SKf WmBmM ™ ™
.ijpacabana • ORIAL aluga g« trentao mar, andar 2 Quartos nluga 300m' de con- gom suite, play, 6timo lazer, pis- 'I .... .. ,
¦^ua Sh Fenetra, 142/404 Conju- alto, varanda, 2salas, ¦ forto Sambalba, cina, campos RS1000 Paulo La- AI4A j4iTRAtt Vlifi TUUCA • Casa, 3quartos, saa. if UARPA • Oportunitlide unna! No
uado co/inha, banheiro 3quartOS, 2banhelros, IPANEMA • Luxo. finamente mo- cefda Tel 3325-3929/9982-0137 AltO da D<MI VI813 suite. armArios dependfincias. Centro Empresar.nl BarraSbop-
AS30000 Infs Tel. 233 3522 cooa-cozlnha. de- Miado(tudonovo), telelone, TV aquar 10slsu 110va Anrlaral varanda. grande area.terrago. . _fc ping &ilto grande antesala e
/33 1587/7838-1893ABADI472 nnnd nmoreanda tele- cabo.voltadopara0verde,sala,2 randao, vista, salao, —, pntwrins flBS?! RS590.00 Paulo Lacerda .1 banheiro. a maior t> mais hem lo-P°ncy ',®' __ qts R$ 2 000.00 Sergio Castro COpa-COZlnha, SOl ma- RECREIO - 1 Loea^ao. 2quar1os. Tel 3325-3929 /9982-0137 |H| 1_ calizada do Fmp"»eodimento com
XiPACABANA ¦ RRepuUca do !°n?'.ar' aIT?rj°® CI!1' Imiveis.Tel 224-6022Rel 246 nha. RS5.000 Dlarla- f3. .. ' . .. - - 01.4064 CoMflto jBUall haWese ttmdo peto pwyi da

.•eru. 143/ 406 Quadra paia.6,1- butldos RJ4.000 +ta-, ,pANgMA . Ue-aTTr mente. Tel.:549-2236 &?;.!*!»• p!®?° °Lace"da Maracanfl g— |ra|« . ¦HMItt conslruvJo RS180 000 train,
caj4S894 alSga t/burocr'a'cl-. «49-0878 Rot.079 ?;^332a5-39a29/°9982-0137 Pra^a da Bandtlra 4 ou mala Quartos ¦¦¦¦¦ *£*» w 7M22"6 ,5W

Dr Oia" l0Cal Tel 547 399 COPACABANA - Alugo Ladeira Fnnte? seml'mobUla- 113 Pra,a Excelentes apartamen- RECREIO ¦ Alugo trente. sol ma- VILA ISABEL - Teodoio Sil- VH* CoStadiiSlH COMERCIAL BARRA - Oportunlda-
. -J35  doe Tabaiaras 14OT01/B01, potto d_ chaves na hora, los Praia' mobTvazio, varanda. nhS. excelente locata^o, varan- WSfffst va.303lCS01- 5qtos (suite) 2salas lIRRgnjsiM do unlcal No Contra

l OPACABANA Conwaado indo tutu'o metiO Siqueira Campos _m'n.0 saia onuartos salao,(2amb). 4quaitos,(ste), ar- da. S3ia. 2quartos (sendo Isuite). 2banheiros, copa-«izinha. depen- Emprosarlal BarraS-
retoSTsi Ferrelra228/525 Sala. 3qtos. banhe.ro, cozlnha. 8J"P10' miiios. 2banheiros. copa-cozi- HS60000 , MMc Imdveis d4ncia. 4rea 2andaras, 2vagas. yi-t- " ____ hopping. Salao, gran-dep/emp.egada RS750.00 .ta- dar, COXtnha decora- rta. jdependindas. 2garagens Tci 437-5563CJ4943 In.nT.ur>itn. 2arcortd.RS1.200,00 Marcar vlsl- IIHMIIHUHIIIIIIII . de anlo-sala. banhelro.as Ch porlana Tel 240-7671 da itroa O deMndfin- ^ 287-6821 CR 20164 RECREIQ A topim0vel . APARTAMENTOS la Tel: 523-6163 Cr 3843 >"OJAS e vaga na oicritUra. A
I'i wi«rm^3?978R/M767B90 ¦ Constanle Ra- Tel.:'549-0878 /549- APARTAMENTOS ALUGO OU VENDO • Excdente m"ior '°"k^s .521B03Q' 5232978 | (rente. sot/manhA. local privi- | 2236 tKIb?" I Quartos B Vaflas | ————— | loja com 550m1 Vazia 6timo | callzada do_Empreon-

1 Quarto legiado, 3quar1os, aimSnos. sale- —— riSJr tlni'  ponlo comercial Rua Condc Bon- dlmonto com hablte-
  ta. sala dupla. copa-cozinha. de- IPANEMA ¦ Nascimenlo Silva. / 5149 /487-5150/487-5031 2 Quartos tn. 123, intormai;0es Tel 512- so. Vendo pelo pre<;o

COPACABANA - Aten- pendSncias. garagem. smte- 2qts, sallo, 4rea. bant*™ em- / /wwwlopimovelhpgcombr liSh I^IStv dS ••  5141 CJ3597  do construi;no.
?ao empresasl Con|u- I GAVU 3 Quartos | Sf™ra l^m E,,,o rele.6n- Bonau«»sa0 I I VILA KOSMOS - Tr6s excelentes I ANDARAl-Excelente locator | nSI80.000_ Tratar
B£SSXS iSt:..— ¦a.ggisss.S: Mhs»smw.. »»«..T.»r.«...

SB5S5 ;a" us- sacsssxt 0.,^. mm:...-- ssasarfs ssassr&r ¦«¦»>ym°»
^AiMa?" ffi'SSS^SZi-IPANEMA/L'EBLON Vidigal tos(sulte), armSrios. salSo. varan- Jardim America 7292/533-4757 Ygrey-CJ 3803 rasCADURA ORIAL aluoa Lfr -A!ug°" COher'ura CO-

: rHPSESs ESSE» — /9649-1377 aparts da Zona Sul. APARTAMENTOS -4 rsi 500 Inl/Vis Tel 233-3522 unlco, av. das Am6rl-•'>PACABANA • Ladetra dos Ta-  Sequranca/confor- ————— BARRA- Best Aluga,exc aparta- 5S%Si5l^?in5ioSi^ Parfldfl flfl LllCfll -^ /283-1587Z7838-1893 ens, condomfnlo bara-
^oumal. Quarto, to/lervljot Contrato 3 Quartos ."MS g™8 

08 LU^ ; 
CENTRO • E^ Aven^a Ce, to A.uguel M12.000

h- I ATLANTICA - SM alu- I ta-se depdslto/scguro jardim BOTANICO - Alugo Sa°s' 2oara™omhTotE I 1 Quarto Pflltha Circular I rSntn. tolas S laXios Ira- IHHordrlocomercial)
Jor/depoillo. Ch.porlaria I ga Posto 4. Frentao llanpa. Dlarlamonte. apartamento tipo casa, sala, Tel 287-6821 CR 20164 . H89S9BS KJl!S!?i,5S!8X-maR" BOIAFOOO • RwiVBsiffiib,itl 240-7678 I mar andar alto, salao, I Tel.:549-0878 1549- Quartos, dependSncias comple- w^wbestimoveisqbnet | GRAJAU - AI. exceien- IMinvS - . CASAS I 5353/533-3716 C 2660  | T.v:v^r. 1 nao lesKJeiKial.
COPACABANA • Leme Claro 4quartos(1sulte), ar- 2236 Ref.3146 ^rTJKS!!" R$6S°UT',n BARRA DA TIJUCA ,e apartamento quarto V]gjj|io Geral , — CENTRO - MagmTica loja. Rua 4s.Tlas ctohelro, cozlnha, tea,
i-.-iado sol manM, sala. guaito mirlos, copa-coz.pla- —— J" Tel 294-7974 a partu de 10 _£ de gran(je cozlnha banhelro dep. n*   CondedeLages,44,Wauprtxl- pr6ximo metr6 Tralar Tel 220-
Ipilo). banhelro, cozmha nelada banhelro so- 3 Quartos !»as norte iiatalada na re- "TPJ' ™ra" 1_v9' a——«— 4 ou mals Quartos ™ ^s Ameranas/ACM. RS 9794 |Hcomercial) DNeuza
HH50.00 Maxpian Td 257-0911 c|a| deoend.emprega- JARDIM BOTANICO • Alugo apto P - necesslta de RS400,00 +taxas. Rua CASAS CENTRO - 1'locaijao,9969-9756CJ4765 p«k nnn mobiliado. excelente tocalizai^o. R'A?.*.,? 55.* Barao de Mesqulta, FREGUESIA ¦ Casa linear. Estra- ga. Tel . 533-7292 I 533-4757 H A„anHonnv11q"rnparaBAMA - Mm. I Sli'JaJ'Bi r mmS°° I RiMhilIlllKllMlill] «*. 3qts. va.andas, teletono. Hnbvels_^ara, djtpto- | 95g/403 Marcar vl8„a  | da Bananal, perlo lluverava. | V9'ey-CJ3803 iVlnLUKALAdflNA g Tel..495 1579 UJ4U94— 2vagas, ar-condicionado, Rua res, funclonarlos. LO- _ . .040.0773 . . 4quartos, 2salas, banheiros. va- CENTRO • Otima loia de Galeria u V 1 ai..«..«iLar aluga sA>Urocracla rnpArAqANA Mean Benjamim Batista. Tel.205-9422 cacao, departamento 1 Quarto randas, lavanderia. depend^ncias pua ^ Rjachuelo 333, loja 11 Aluguel

: I'SsWr. I KtHjU  fe.^521-8050 I 2 Quarto, I BONSUCESSO - AI. | SKiSS^SWT ?S&8^
;SSrlE BMBH Sr!sass K3»-¦¦AZXrtiX. 

SSt!? ir,a- mSSSm SfiT- u tecisK as»I Dlarlamente. Tel.:549- RS7.500 Tratar dlarla- I—BWIH &%08164 wwwbestmo- nha. depend«ndas 2vagas ar- "^ 4, a. ban^o ,aga ca8a 2. STBtTm00 Tel.: 533- Tel. 225V/ 509-0717 Rot Wjn^ Tel 262 5353
:°no|738146 

«49-223# SJSlVnSrtJW UBimi vSqb.net | Moiorff M| T«l:24(M»773. | 7292 / 533-4757 Ygrey - CJ 3803 | 101 | /533 3 718 C 2680
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3 Quartos
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3 Quarto*
BOTAFOGO • Brito
Cordeiro. R.Barèo de
Itambl, reformado, sl-
loncloso, sala, 3qtos
armários 2banheíros
rtroa, dependências
completas. R$800,00
Tol.: 521-8050
www.brltocordel-
ro.com.br (JB0117)
BOTAFOGO - Multlna-
clonal necessita de
apartamentos de 2, 3 e
4auartos para tunclo-
ndtlos e diretores, pa-ra locação e venda.
Tol.:521-8050 Sr. Cor-
delro.
BOTAfOGO • Vista liontal Pto de
Açúcar, sala. 3 qtos (suite), dop
er^xegada. armànos emtwtidos,Praia de Botalogo, 110/401,
mm', RS 898,00 Tal 533-
7<9? / 5334 757 Ygrey • CJ 3803
JARDIM BOTÂNICO-Multinacional necos-
sita de apartamentos
2. 3 e 4quartos parafuncionários e direto-' tos para locação e

! venda. ToI.:521i IWSOSr.Cordelro.._————
| Cobertura
! ttftCA • Best Aluga. Excelente co-» tortura tripte*. 6500»*, alto-luio1 vista'baia, terraço.3salôes, .

jquarto» (suite), armários ba-
nlutrM. copa coíinha. 2depen-•J6ncias, 3garagens. Tel 287-

\ 0821 CR 20164 *wwbestimo-' viscjbnol

Copacabana
LoméVMsàfe

APARTAMENTOS

Quartos e Vagas
XWCABANA • AJugo quarto irv
lependente. banheiro privativo,pré<*o totalmente tamiluir para«noça trabalhe tora ou comprove
H# estuda Tel 3813 3680

Conjugado
COPACABANA • ORIAL aluga
Barata Rfcetro, 194810 Conjuga-
Ji) cornha banheiro RS2Ã000u4;Vis Tel 233-3522 /283 1587

838 1893 ABADI472
COPACABANA • ORIAL aluga*tu Sá Fenetra, 142/404 Conju-
uado. co/inha. banheiroilSJOO.OO Inls lei 233 3522/33 1587 /7838-1893 ABADI472

:l)P.\CABANA ¦ R RepuWca do
¦tyu. 141' 406 Quadra praia, óti-
no conjugadào. sala' quarto, co-' :inha. banhetro R$400,00 ?tanas

. Cl.aves local Tel. 547-7399
DrPiair
COPACABANA Conjugado lindo

, lelormado Sá Ferreira228/525
motiAado banheiro tanque armá-no geladeira atencioso ventiladoliador baratoRS300.00loh 5218030/ 5232978 1 2876789

1 Quarto
COPACABANA - Aten-
çào empresas! Con|u-
gadâo moblllado, alto,
frente, reformado, llm-
po. R$700,00 (taxas In-
cluldas). Alé 1 ano.
Tel.:295-1381 /295-
7160 /9335-6816 Peter-» son.
•; • ^ACABANA • Ladeira dos Ta-
baiaras 140703. perto futuro me-
liô S»queira Campos Sala, quar-Io. banheiro, cozinha, dep/em-
pregada R$450,00 «taxas Fia-
dor/deposito Ch. portaria\\ 240-7678
COPACABANA ¦ Leme Claio,arejado, sol manhã, sala, quarto
(armário), banheiro, cozinha.IW50.00 Maxplan Td 257-0911'<969 9756 CJ4765
COPACABANA - Mega
Lar aluga s/burocracia

, melhores flats e aparts. da Zona Sul. Seguran-' ço/conlorlo/servlços.i Contrato mensal ou¦ anual. Aceita-se depó-
silo/seguro tlança.

i Diariamente. Tel.:549-'0878 /549-2236
I Rol.3148

COPACABANA • Me-
galar aluga s/burocra-
cia, c/dopóslto. Av.Co-
pacabana. Moblllado,
silencioso e tranqüilo.
Chaves na hora. Sa-
Ia/quarto, cozinha de-
corada, varanda.
R$1.000 Tel.:549-0878
/54B-2236

| COPACABANA • Sainl Paul Re-
sidoncíal, sala. guaito. cozinha,

, banheiro, mobiliado Tel 511*
3328 crec. 16573 César Botelho
PRAÇA VEREADOR • Rocha |Leio junto Batalhão amplo sala,
quarto separado, coziníu». banhei-
ro. todo retormado. R$ 400,00 ? I
tis . visitas Tel 547-7616 (API)

2 Quartos
COPACABANA - Brito
Cordeiro. Junto ao
Metrô tolalmento mo-
blllado sla.2ambtes.
2qtos. banheiro social
éroa dependências |completas garagemR$1.000,00 Tel.: 521-
8050 www.brltocordel-
ro.com.br (JB0136)
COPACABANA - Mo
galar aluga excelente
apto, 2quartos, sala,
varanda c/vista mar,
cozinha, èroa sorvlço,
dependências.
R$800,00 c/dopóslto.
S/burocracla. Chaves
na hora. Tol.:549-0878
Z549-2236
COPACABA/IA • M^uet Lemos.
124'504 Silervioso. mobiliado,
sala. ?quartos c/armários, cozi-
nha. banheiro, área serviço, ba-
nhetro empregada R$800.00 «ta-
ias lei 521-3820 /287-6316/9675-9450
FRANCISCO OTAVIANO 67 • Sa-
Ia. 2quartos dependôncias. gara-
gwn RS90000 cond R$165.00
Chaves com Plantimóvel hoje
Tel 244-9695 /244-9S93 /9974-
8786 CJ2217 Temos outros
GUIA DE TURISMO-Necessita Imóveis
moblllados e vazios
p/locacào Imediata.
Clientela cadastrada.
Em toda Zona Sul.
Apartamentos
2,3,4quartos
Tel.:551-6421 Cr.6869
LEME • Vista Mar, 2quar1os. sala,
varanda, cozinha, banheiro.de-
(•endênoas completas, garagemR Anchieta n'5lt002 Ver local
Tratar Tel 240-4856 (hor com
MINISTRO VIVEIROS • De Cas-
tro 2qtos armários, salão ba-
nhetro, cozinha, área. dependèn-
cta. retormado, sVaga, R$65000«taxas, condomínio barato
Tel (0.x21)2876353.'(0xx21)96l 2-2581/9642-4381 tastrpOlerracombr Cre-
ci 21544

Cobertura
COPACABANA - .Me-
ga Lar aluga cobertu-
ras duplex/llnoar,
3/4quartos c/vista am-
pia, piscina, play-
ground, slio.lestas,
¦auna, etc.Prédio lu-
xo, classe AA.. Dlarla-
mente. Tol.:549-0878
/549-2236 Rei.3146

IWNEMA ¦ Best Aluga. oxc. apai-
tamontos, varanda, sala, c/2am-
bienles. 3quar1os. suite, armários,
banheiro, lavabo. cozinha, depen-
dêndat, 2ga'agens. Tol.:287-
6821 CR 20164 wwwbeitimo*
veis c)b no!
IPANEMA • Excelanlo salío,
3q1os. suite, garagem, tinamenle
mobiliado, ar. Outro 2qto3. gara-im. Proprietário Tel 287-0516

574-2191

lpan*ma
Lébkm .

APARTAMENTOS

IPANEMA - Mega Lar
aluga Rua Barao da
Torre. 200m', 3ouar-
tos(iufte), salào, lava-
bo, copa-cozlnha, 2de-
pendências, garagem,jlay, etc. R$4.000 Tra-

ar diariamente.
Tel.:549-0878 /549-
2236 Rel.78

Conjugado
ALTO LEBLON • Apartamento ti-
po studio, 30mí. retormado, ar
refrigerado Rua Timóteo da Cos-
ta, 541/408 Chavos c/porloito

1 Quarto
IPANEMA • Baiio da Tone ptòxi-mo Aníbal. 4andar. lindào. sala,
quarto separado, semi mobiliado
R$700.00 «taxas Tel 257-0911/9969-9756CJ4765
IPANEMA - Brito Cor-
delro. Sala (2amblen-tes)quarto separado
armários banh. social
completo coz.armá
rios, área dependôn-
cias, R$600,00. Tol.:
521-8050 www.brlto
cordelro.com.br
(L0022)
IPANEMA - Brito Cor-
delro. Sla.2ambtes.
ato.soparado/armáos banh.social comp.
coz.armários área
deps. R$800,00
Tel.:521-8050 www.brl
tocordelro.com.br
(JB0022).
IPANEMA/LEBLON•Megalar aluga s/buro-
cracla melhores flats e
aparts da Zona Sul
Segurança/conlor
to/serviços. Contrato
mensal ou anual. Acel
ta-so dopóslto/seguro
fiança. Diariamente
Tel.:549-0878 /549
2236 Ref.3146
LEBLON - Apart-Rio Dcsign Cen
ter Mobíiado, sala. quarto, closet.
cozinha completa. 2tvs. irwaoon-
das. máq lavar. 2ar<ondic»ona
dos RS3000 -taxas Tel 9981
5535 /274 3535 Eltarm

LAGOA • Therosa Novia Rua Eurt-
Cruz. II. Sala. 3quartos. cozi-

nha. banheiro, precisando pinturaTel: 239-4328 /274-5503 cte-
CI26302

4 ou mais Quartos
LAGOA - Brito Cordel-
ro. Andar alto vista I
verde sala em L
4qtos(sulte)armárlos
área dependências
completas garagem |R$2.000,00 Tel.: 521-
8050 www.brltocordel-
ro.com.br (JB0127).

IPANEMA • Muitlnaclo-
nal nocesslta de apar-
lamentos 2, 3 e 4quar-
tos para funcionários
e diretores para loca-

õo e venda. Tel.:521-
050 Sr. Cordeiro

IPANEMA/LEBLON
Mega Lar aluga s/bu-

rocracia. Os melhores
apartamentos do
2/3quartos em prédiosde categoria. Aceita
depósito ou seguro
fiança. Diariamente.
Tol.:549-0878 /549
2236 Ref.3146
LEBLON - Brito Cor-
dolro. Andar alto va
randão vista mar/Ia
goo salão 3qtos suíte
armários cozinha de-
pendências 2vagas.
R$4.500,00 Tel.: 521-
8050 www.brltocordel
ro.com.br (JB0071).
LEBLON • Excelente apartamen-
to Sala. 3 qtos. cozinha, banhei-
ro, dependências empregada Av
Gftl San Martin. 974/302 RS
1 160.00 - Estudo Carência Tel
533 7292 I 533-4757 Ygrey • CJ
3803
LEBLON - Megalar alu
ga Av.Delflm Moreira
200m>, vista Indescri-
tivel, 3quartos, salão,
sl.jantar, copa-cozl
nha, área, dependèn
cio, garagem. R$7.000
Diariamente. Tel.:549-
2236 /549-0878 Ref.89

4 ou mais Quartos

3 Quartos
ATLÂNTICA - SM alu-
ga frentão mar, andar
alto, varanda, 2salas,
3quartos, 2banhelros,
copa-cozlnha, de-

end.empregada, tele-
tone/ar, armários em-
butidos. R$4.000 +ta-
xas. Tel.:495-1579
CJ4894
COPACABANA - Alugo Ladeira
dos Tabapras 140301/801, pertofuturo metrô Siqueira Campos
Sala. 3qtos. banheiro, cozinha,
dep/empregada R$750.00 ^ta-
xas Ch portana Tel 240-7678
COPACABANA - Constante Ra-
mos. frente. sottnanhA, local pnvi-legtado, 3quar1os, armários, sale-
ta. sala dupla, copa-cozinha, de-
pendências, garagem, sinte-
co/pintura novos R$1.100
Tel 9985 4482/533-8458
COPACABANA - Rua Prolessor
Gastáo Baiana, 503quar1os
(suíte). gSrtf.dependénòas com-
pletas, armários embutidos. Iva-
ga garagem R$1 300 «taxas
Tratar Alexandre Tel 3872-1591
/9649-1377

4 ou mais Quartos
ATLÂNTICA - SM alu-
ga Posto 4. Frentão
mar, andar alto, salão,
4quartos(1sufte), ar-
mários, copa-coz.pla-
nejada, banheiro so-
ciai, depend.emprega-
da, 1vaga. R$6.000
Tel.:495-1579 CJ4894
COPACABANA - Mega
Lar aluga Av.Atlântlca.
240m», luxo, linamen-
te moblllado, vista to-
tal,4quartos(sufte), va-
randão, ar, 1vaga.
R$7.500 Tratar dlarla-
mente. Tel.:549-0878
/549-2236 Ref.80

LEBLON - Brito Cor-
deiro apart varanda
sala quarto separados
armários banh.social
cozinha americana to-
talmente moblllado e
equipado garagem
RS1.200.00 Tel.: 521-
8050 www.brltocordel-
ro.com.br (L0028)

IPANEMA - Prudente
de Morais. 200m,,sa-
lão, 4quartos, 2ba
nheiros, copa-cozlnha
c/2dependênc!as com-
pletas, armários sol
manhã 1p/andar
R$3.000 +taxas
Tel.:286-3307 /9995
9549 /266-6036
Cr.25099 

2 Quartos
IPANEMA • Luxo. finamente mo-
bdiado (tudo novo), telefone, TV à
cabo voltado pira o verde. sala. 2
qts RS 2000.00 Sérgio CastroImóveis, Tel 224-6022 Rei 246
IPANEMA - Megalar
aluga s/burocracia.
Av.Rainha Elisabeth.
Frente, seml-mobilla-
do, chaves na hora,
amplo, sala, 2quartos
c/ar, cozinha decora-
da, área e dependèn-
cias. R$1.300
Tel.:549-0878 /549-
2236
IPANEMA • Nascimento Silva
2qts, saláo, área, banheiro em-
pregada, sauna. academia ainás-
tica, retormado, edifício c/segu-
rança, condomínio barato, fiador,

| R$700,00 Teresópolis Tel. 21
7421941
IPANEMA/LEBLON-Megalar aluga s/buro
cracla melhores flats e
aparts da Zona Sul.
Sogurança/conlor
to/serviços. Contrato
mensal ou anual. Acel
ta-se depósito/seguro
fiança. Diariamente.
Tol.:549-0878 /549
2236 Ref.3146

3 Quartos

BRITO CORDEIRO
521-8050

ALUGUEL
AVALIAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
R. Francisco Sa, 23/707

Copacabana

IPANEMA - Quadra praia, exciusi-
va R Paul Redfern. c/vtsta p'mar.amplo, mobiliado, saláo, 4q1os
(1 suíte), copa-cozinha, 2vagas,
R$1 500 «taxas Proprietário.
Tel 437-6806/497-3879
LEBLON - Mega Lar
nluga 300mJ de con
forto. Sambalbo
4quartos(sulte), va
randão, vista, salão
copa-cozinha, sol ma-
nhã. R$5.000 Dlarla-
mente. Tel.:549-2236
/549-0878 Ref.079

aluga Rua Gal.Tasso
Fragoso.Ed.Man|opo.
Altíssimo luxo,
250m>, seml-mobilla-
do, 4sulles, salão, la-
vabo, dependèn-
clas,4vagas. R$6.500
Diariamente. Tel.:549- I
2236/549-0878 Rel.052

/
Barra da Tljuca
ÍÕramari te?,
mm m
iRecralo ¦
SSoConrado

RECREIO A TOPIMWEL • Alugaapartamento 3quartos, varandáo,
sallo, copa-cozinha, dependèn-cias complotas. 3vagas. próximo IPraia R$1 200 «taxas. Tel.: 487-
5149 /487-5150/487-5031*w< lopfTiovel hpg com br
RECREIO A TOPIMOVEL-Alugaapartamento Squartos, varandáo.
salio. copa-cozlnlia. depend«n-cias complotas. 3vagas. próximoPraia RSI 200 .laias. Tel/ 487-
5119/487-5150/487-5031ww* topimovel hpg com br
SÂO CONRADO • Praia OuinleAlugo excelente apartamenlo sa-
l&o. varandáo. lavabo. 3quar1os
c/armários, copa-cozinha. 2de-
pendências, 2vagas R$3.500
«taxas Tel. 422 0033 li633-5789
creo27506

4 ou mais Quartos
BARRA • Administradora Reis
Príncipe Condomínio Santa Mó-
nica Espetacular 4quartos(suíte).
armários, varandas, cozinha pia-I nejada, dependência, local nobre
R$1.500 Diariamente 20hsTel 431-4030

. BARRA • Varandáo, 4qtos, suite
I a varanda da, armários embutidos,ar condicionado, lavabo.cozinha

planejada, dependências.vaga
garagem, piscina, tênis, sauna.
ele RSt 500 Visilas Tel 249-
1095 CM6601

| IMOBILIÁRIA ORIAL LTDA
Compra, Vende e

| Administra Imóveis e
Condomínios

1233-3522/283-1587
27 anos de experiência
www.orial.com.br

CJ 2747 ABADI 472

TIJUCA - Antonio Basflio sala.
2qtos, armários, banheiro social,dependências completas, ampla
«rea serviço, cozinlia armários.
RS500.00 Tel .258-6610 Tomos
outros LOC12127

ORIAL aluga Oesom-172/201. Sala.TUUCAbargador Isidro.2quar1os, dependência completa,
vaga. todo moMiado R$600,00
Inls Tel. 233-3522 /263-1587
/7838-1893

3 Quartos
GRAJAÚ • Al. aparta-
mento sala em 'L' 3
quartos (1 suíte) cozi

Dal CaSMUiãS^sI

NITERÓI

APARTAMENTOS
APARTAMENTOS1 Quarto

GLÓRIA ¦ Lola Rua CAndklo Mm-
dos com 45m» dois «mbientos,
cozinha, banlioiro. piso Eucalox
combinar visitai Sérgio Castro
imóveis, Tel i 252-1907 Creci J-
250- SCV-IOO
IIIGIENÔTOÜS • Rua Eudoio
Bortinck. 58 Loja A ótima loja. k>
cal tranqüilo, ffonto Praça Clia-
vos no lado R$400,00 Tratar
Tel 22O28I6/2406942
IPANEMA - Brito Cor-
delro. Oalorla Vip Con-

HIGIENÔPOUS • R Eudoro Ber- I
Iinck,58/apto201. Quarto/saletac/varanda, totalmente retormado. '
R$250,00 Sem condomínio Cha-
ves Loja B Tratar AvTreze de I
Maio. 47/1606 Tel 220-2616/240-6942

3 Quartos
NITERÓI • Boa Viagem, sala. 3
qts. depondêncías. garagem,
prédio, novo. Rua EdmundoMarch. 156 / 8W R$ 1 300,00Chaves portaria, Sérgio CastioImóveis, Tol 224-6022 I 509-0717 Ref 247.

APARTAMENTOS
CASAS

1 Quarto
BARRA - Aparl Sala, quarto, óti-
ma varanda, mobiliado, c/1 ele to-
ne. ar. tv. ptsana, sauna. restau-
rante, lavanderia e etc Garagem,
toda infra-estrutura Tel :491-
0439/9257-3133
BARRA • Excelento quarto e sala,
local nobre, condomínio com se-
gurança, área de lazer, mmlo ver-
de, lodo novo Tel 9985-2204/9994-1320 
BARRA • Ótimo apartamento sa-
Ia, quarto, banheiro, cozinha,de-
pendência, garagem, telefone,
ar-condicionado. piscina, etc
R Prefeito Ducfdio Cardoso.
2 800' 1 508 Condomínio Rosa
Barra RS660.00 .taxas Marca vi-
sita Tel 274-2568 -'9997-3605

2 Quartos
BARRA - Brito Cordel-
ro. Pedra de Itauna,
varandão, sala, 2qtos.
suíte banh.social cozi-
nha planejada depen-
dèncias garagem.Tel.:521-8050 www.brl-
tocordeiro.com.br
(JB0036)
BARRA • Condomínio Nau da
Barra Total infra lazer e seguran-
ça, varanda, sala. 2quartos(suite)armários,dependência, garagemR$750.00 Maxplan Tel 257-09111*9808 9052 CJ4765
BARRA • ORIAL aluga Cel Paula
Malta Resende, 1352708 Sala,
2suites, cozinha, área. vaga
R$750.00 Inls : Tel :233-3522/283-1587/7838-1893
BARRA TIJUCA - Costa Bela. sa-
Ia, 2quartos. dependências, gara- |gem, suite. play. ótimo lazer, pis-cina, campos R$1 000 Paulo La-
cerda Tel 3325-3929/9982-0137Cr 4061

3 Quartos
BARRA ¦ Condomínio Mansões,
casa estilo colonial piscina, sau-
na, churrasqueira, garagem 4car-
ros, 3qts (Isuíte c/ctoset). 3salas,
lavabo. banheiro social, depen-
dência empregada completaTel 3326 2983

4 ou mais Quartos
BARRA • Administradora Reis
Príncipe. Excolente condomínio.
Sernambetiba, casa, 4quar-
tos(suites), armários, cozinha pia-nejada. dependência completaR$3400 Oportunidade caminhar
Diariamente Tel 431-4030
NOVO LEBLON-Att.Multinacional!
Tompornda/longo pra-zo. Mobiliado, 2000mI |construída, frente mar
/reserva ecologlca.
500m! salões, 12suf-
tes, hidro, ar, tv-cabo,
PABX, 3cozlnhas, c/e-
levador, piscina c/cas-
cata, churrasqueira,
garagem coberta
p/10vagas. Reslden-
clal/comcrcial, p/todoseventos famlliar/multl-
nacional. Segurança
total, estacionamento
livre condomínio.
Tel.:3388-0969 /9963-
4778 Visita virtual
www.rio-paraiso.com

nha banheiro social AbOHçlO^S^ll

Eng.daDantro
lEnganho Novo ¦
Jacaré. |. §§' I
lUiSOTMH
Mélar^^KS^i

varandão
Rua Barão de Mesqul
ta, 959/901. Marcar vl
sita.Tel.:24Q-0773.
GRAJAU • Rua Henrique Mortzo, I
315^-101 Alugo sala. 3qts (Isul-te), dependências completas,orande área R$550.00 «taxas.

| Sem condominio. Fiador.Tel 268-0666/238-6579
TIJUCA • Araújo Pena Salão3ambientes, 3qtos, armários, ba-nheiros social, cozinha, área ser- |viço, dependência empregadacompleta, ar-cond R$700.00Tel 258-6610 Temos outros*LOC31Q6
TUUCA • ORIAL aluga Santa Só- |I fia, 261/202 Sala.3quar1os c/armemb. banfietro soaal /'emprega-

I da. vaga R$700,00 InlsTel 233-3522 /283-1587 Z7838- |1893
VIU ISABEL - Theresa Novis 28
de Setembro 122/302. Sala.3quarlos, cozinha, banheiro, va-randa. corredor R$600,00 Tel
239-4328 Z274-5563 crea26302

4 ou mais Quartos
TIJUCA • Apartamento luxo, De-
sembargador Isidro, Ip/andar, sa-láo, varanda, 4qtos, 3banheiros.2qtos empregada.sláo festas, pis-cina, 2vagas Fiador R$1 400 Pro-
prietário Tel 539-4323/551-5732

vw&sxmm

CASAS

2 Quartos
VILA ISABEL • Casa vila retorma-
da 2qts área ampla R$ 500,00Teodoro Stlva, 917 • casa 3 Cha-ves no 920 Sérgio Castro Imóveis
Tel: 224-6022 / 509-0717 Ref
233.

LEBLON/1PANEMA • Best aluga
na praia Excelentes apartamen-
tos praia, mob/vazio. varanda.
saláo.(2amb), 4quartos,(ste), ar-
mários, 2banheiros, copa-cozi-nha. 2dependências, 2garagensTel 287-6821 CR 20164www bestimoveis cjb net

APARTAMENTOS

3 Quartos
JARDIM BOTÂNICO • Alugo
apartamento tipo casa. sala
3quartos, dependências comple-
tas, sem garagem R$650.00 Tra-
lar Tel :294-7974 a partir de 10
horas
JARDIM BOTÂNICO ¦ Alugo apto
mobiliado. excelente localização,
sala, 3qts. varandas, telefone.
2vagas. ar-condicionado. Rua
Benjamim Batista. Tel.:205-9422Z9232-3283 

RECREIO • 1'Locação. 2quar1os.
sala. varanda, banheiro, cozinha. |área Base. R$680,00 Estudo
Proposta Paulo LacerdaTel:3325-3929/9982-0137 |Cr.4064.

m w m
Alto da Boa Vista
Andara!

sto
ToÜMMSàntos

APARTAMENTOS

Quartos
ENGENHO NOVO - Perfeito esta-
do churrasqueira, sala 2 qts. cozi-
nha. dep empregada, play. gara-
gem Rua Grão Pará, 140/303
78m2 RS 450.00 Tel 533-7295/
533-4757 Ygrey -CJ-3803

CASAS

Quartos
TODOS OS SANTOS-Al. apartamento tipo
casa sala 3qtos ba-
nheiro cozinha dep.
amplas de serviço, dl-
relto de estaciona
mento. R$580,00 +ta-
xas. Rua José Bonifá
cio, 741-casa XI - apt'
202. Próximo ao Norte

Marcar visl-
,:240-0773

REGIÃO
SERRANA

CASAS
Quarto»

ARARAS • Nativa Imóveis aluga,
I casas selecionadas, mobiliadas,
| oleletone. contrato anual/tempo-rada, a partir de R$1 500 Informa-

çóos Tel 24-2258384 /|24)225-
1761 natrvaimoveisOuol com br

Quartos
FRIBURGO • Alugo anual /tempo-
rada Excelente casa. 2salas.
3qtos, mobiliadíssirna, teletone.
saláo jogos, lareira, churrasquei-ra Permuto imóvel Barra /Re-
creio Tel 439-8429 /3084 0027

APARTAMENTOS

1 Quarto
TERESÓPOLIS - R Mendonça

j Clark. 55702 Quarto /sala c/ar-
mários, cozinha, dependênciascompletas, garagem e telefoneR$400.00 Para ver e tratarI 220-2816/240*942

Cobertura
TERESÓPOLIS • Alto Alugo
RSt 000 /vendo RS120 000
Apt9.cobertura, ótimo esta-do,R Augusto Amaral Peixoto,
amplo terraço.2sa!óes,2quarfos,deps .ptsana, 3vgs garagem Lin-
da vtsta Para verlratar Tel 21-
2205086

tor sobre lola 50m'
{iróximo 

oscndn rolan-
e ar central banheiro

glrau vltrlno R$600,00
Tol.: 521-8050
www.brltocordel-
ro.com.br (JB0139).
LARGO DA FREGUESIA • Jaca-repaguá tojáo antiga filial Brades-
co Seguros chavos Est Jacarepv7741/201 M Sorgio Castroimóveis Tel: 224-6022 / 509 0717Ref 227
LARGO DO MACHADO • Exce-lente ponto comercial loja frentedo rua incessante movimento RuaBonto Usboa, 184 • Loja J • Valor:
R$ 2 680.00 Tol. 533-7295/ 533-4757 Ytyey-CJ 3803
MÍICR ¦ loja I20.0n.ri> |2 anda-res), letreiro, Blinde*, piso arM-sia. Dias da Cruz, 3-12 Chiivps Sr
Cícero n' 308 Sergto Castro Imó-
veis. Tel 2216022

| MÊIFR • lojas Dias da Cruz.
200.00m'. 400.00m'.
600,00m», BOOOOm1 jtmlo esta-
clonnntento Chaws Cícero ri*
308 Sergk) (/astro Imóveis, Tel
224-6022/252-1907 Ref. 1907.
Mí'iF(l LCUA • lOOm" montada
para lãncfionele Rua Magathár»s
Couto chaves C'c»"o Dias <la
Cruz. 308 Serqia Castro InVwts
Tel .224 6022
SÂO CniStOVÂO ¦ loja 300m'.
pé direito 5metros, entra cami-
nháo Rua M^lo e Souza 130A
RS2 000Tel 431-2319
TUUCA • Ótima localização Ex-
celente loja de gaferia Rua Had-
dock Irt». 200 Ma K 21m RS
270.00 Tel 533-7292 / 533-4757 Ygrey-CJ3803
vTlA ISARfL • loja 200 00^
própria para bar'restaurante, Teo-
d«o da Si^. 9?l Chaves n.1 loia
920. Sérgio Castro Imóveis, Trl.
224 O ml 5090717 net.244
VII A IS«I3EL • Liijl 'Io Ir ente. pró-»imo Iguatrm» Rua Mendes Ta-
varos. 35 Loja F. 15rn*. R$
488.00 Tel 533 7292 I 533-
4757 Ygrey • CJ 3803
VILA ISABEL • Loja esquina
120m> sem condomínio Teodoro
d.i Sihn, 9?2 rJiavos na loja 920
Sérgio Castro Imóveis Tel.: 224-
Cf 122/5090/17Rel 238.

Shopping.
ta.TeL:240

RECREIO • Alugo frente, sol ma-
nhã, excelente localização, varan-
da. sala. 2quar1os (sendo Isuíte).R$600,00 + taxas. MMC Imóveis
Tel.437-5563 CJ 4943
RECREIO A TOPIMOVEL ¦ Aluga
apartamento 2quar1os, dependèn-
cia, varandáo, excelente localiza-
çáo. R$800,00 « taxas. Tel.: 487-
5149 /487-5150/487-5031Amvw.topimovel.hpg.com.br

I Maracanã raT
Praça da Baniciiiái I
TIJuc*ltliIlÍ§
Vila laabelíS±Sl2

APARTAMENTOS

TIJUCA • Casa. 3quartos. sala. |suite, armários, dependências,varanda, grande area.terraço.R$590.00 Paulo Lacerda I
Tel 3325-3929 /9982-0137 |Cr.4064

4 ou mais Quartos
VILA ISABEL • Teodoro Sil-va.303/CS01- 5q1os (suíte) 2salas
2banheiros, copa-cozinha. depen-
dência. área 2andares. 2vagas.
2ar cond RSI 200.00 Marcar visi-
Ia Tel : 523-6163 Cr.3843.

¦ /
ColéflloüÍM

I
Vicentad» Carvalho
UlIa^MM ^r" T-1Vila UOsITlOS i
Vila da Panha
Vlata Ategraali^

APARTAMENTOS
LOJAS

3 Quartos
BARRA • Administradora Reis
Príncipe Alia Classic Frente Ser-nambetiba, espetacular 3quar-
tos(suíte). armários, saláo, varan-
das, dependência, clube, calça-
dão da Barra R$1 800 Tel 431*
4030

LAGOA • Best aluga, excelentes
aptos, com vista, 2salas, 3/4quar-
los, suíte, armarios, 2banheiros,
copa-cozinha. dependências,
2garagens. Tel.: 287-6821
CR.20164 www.beslimo-veis cjb nel

BARRA • Best Aluga, exc aparta-
mentos, ót condominio, praia, va-
randa c/vista, sala, 2ambientes,
3quartos, suíte, cozinha, depen-
dèncias. 2garagem. T.outros,
Tel 287-6821 CR 20164www bestimoveis qb net
BARRA DA TIJUCA-Empresa de grande
porte instalada na re-
filão, 

necessita de
móveis para direto-

res, funcionários. Lo-
cação, departamento
jurídico. Tel.:521-8050
Cordeiro.
RECREIO • Av.Sernambetiba,fie mar. Exc 3qtos (suite c/hidro- I
massagem), banheiro social, la- |vabo. salão, varandáo, copa-cozi-nha. dependências, 2vagas,
mários R$2.000 +laxas. Fiador |Tel 252-0000 Creci 6115

Quartos e Vagas
TIJUCA • Alugo excelente quartomobiliado com TV. área nobre da
Tijuca para homem Exijo referên-
cias R$300,00. Tel.: 571-9490.

Conjugado
GRAJAÚ • ORIAL aluga: Enge-
nheiro Richard, 260/410. Conju-cozinha e banheiro.
RS250.00 Inl/Vis Tel 233-3522/283-1587 /7838-1893 ABADI 472

Quarto
GRAJAÚ - Al. excelen-
te apartamento quartocozinha banheiro dep.
compl. varandão 1vg.
R$400,00 -t-taxas. Rua
Barão de Mesquita,
959/403. Marcar visita.
Tel.:240-0773.

Quartos
GRAJAÚ - Juiz Fora. Varanda,
saláo.2qtos, suítes , armários, pi-so t corridas, lavabo, cozinha pia-nejada, área. banheiro, vaga.
RS550.00 Tel 258-6610 Temos
outros-LOC2107

Bonauceaao
I l»id« Pina ¦
Cordovil I

I líarfllínfiifaérical
Mangulnhos ¦
0larlá;J5 H
Parada de Lucas
Penha
Penha Circular B
Ramos 1 ü|l
Vigário Geral ¦

_~~~casas_^H
1 Quãrtõ~^B

I BONSUCESSO - Al!]
[ casa sala quarto cozi-
I nha banheiro qulntallR$250,00. Rua Tanga!

rá, 527 - fundos/casa
I 3. Chaves casa 2.

Tel.:240-0773.

2 Quartos
VILA KOSMOS - Três excelentes
apartamentos sala, 2 qts . cozi-

j nha, banheiro, área. Rua Imbtaçá,
57/102/201/202 lundos, eOm1,
R$ 240,00/R$ 290,00 Tel 533-
7292 / 533-4757 Ygrey - CJ 3803

r
Jacarepaguá

CASAS

4 ou mais Quartos
FREGUESIA • Casa linear. Estra-
da Bananal, perto lluverava.4quartos, 2salas, banheiros, va-
randas, lavanderia, dependênciascompletas, terraço, canil, terreno
700mJ RSI 200Tel 99854482
JACAREPAGUÁ • Excelente ca-
sa, salào, 4 qtos, piscina, lavan-
deria, garagem, 6 carros I varan-
da. Rua Santo Quintiliano, 70 -Cu-
ricica. R$ 1 200,00 Tel: 533-
7292/533-4757 Ygrey-CJ 3803

SALAS
BARRA - Centro Em-
presarlal. Avenida das
Américas, 4.200. Edifi-
cio Buenos Aires, alu-
ga*se grupo 4salas,
125m', 4vngas. Raul
493-0125
BARÍIA • OHIAL alina Sila ov
mercial c/banheiro, 35m' Av.
Américas. 1917 sala 223 Chaves
porteiro R$450.00 Infs
Tel 233-3522 /283-1587 /7838-
1893
BARRA ¦ Oportunidade única! No
Centro Empresarial BarraShop-
ping &alão grande ante-sala e
banheiro, a maior e mais bem lo-
calizada ito F np«^ndironto com
fiabitese V«!ndo pelo proa» ^
construção R$180 000 Tratar
Sr Ronaldo Tel 78-12-2476 /560-
8264 

COMERCIAL I BARRA - Oportunlda-
de única! No Centro
Empresarial BarraS-
hopplng. Salão, gran-
de ante-sala, banheiro
e vaga na escritura. A
maior e mais bem lo-
callrada do Empreen-
dimento com habite-
se. Vendo pelo preçodo construção.
RS180.000 Tratar
Sr.RonBldo Tel.:7842-
26787560-8264
BARRA DA TIJUCA-Alugo cobertura co-
mercial 1.000ma
(800cobortos),plso,único, av. das Arnérl-
cas, condomínio bara-
to. Aluguel R$12.000
Tratar Tel.:494-4575
(horário comercial)
BOTAIOGO • Rua llainbina.
155/101. Frente, não residencial,
4salas c/banheiro, cozinha, área.
próximo metrô. Tratar Tel. 220-
9794 (H comercial) D Neuza
CENTRO - 1'locação,
Rua da Alfândega,115
6®andar, frente, sala
com banheiro. Aluguel
R$500,00 + encargos.
Tel.:569-9998
CENTRO • Adib Jasmin aluga
Edifício Avenida Central. Excelen
le grupo, 280m> vista panorãmi-ca, ótimo estado! Visitas marca-
das, informaçóes Tel 262-5353
/533 3718 C 2680

ALUGO OU VENDO - Excelenteloja com 550m*. Vazia ótimo
ponto comercial Rua Conde Bon-
fim, 123, informações Tel: 512-
5141.CJ3597
ANDARAÍ • Excelente localização• próximo Rua Uruguai. Rua Ba-
rão de Mesquita, 891 box 19 com
banheiro R$ 258,00 Tel 533-
7295/533-4757Ygrey-CJ-3803
CASCADURA - ORIAL aluga Lo-
ja B Rua Ernani Cardoso, 72 2sa-
lões, 2saletas, 2banheirosR$1 500 Inf/Vis Tel 233-3522
/283-1587 /7838-1893

I CENTRO • Edifício Avenida Cen-
I trai. Adib Jasmin aluga /passa

ponto, lojas vários tamanhos tra-
i tar horário comercjal. Tel 262-
| 5353/533-3718 C 2680

CENTRO - Magnífica loja. Rua
Conde de Lages, 44 Lo|a C. próxi-mo Lojas Americanas / ACM. R$
588.00 sI vaga. RS 668,00 d va-
ga. Tel 533-7292 / 533-4757Ygrey-CJ 3803
CENTRO • Ótima loja de Galeria
Rua do Riachuelo, 333, loja 11
20m RS 237,00 Tel 533-7292 I
533-4757. Ygrey • CJ 3803
COPACABANA - Loja RS 300,00
Galeria Figueiredo Magalhães
870 loja N 26,00mí chaves loja
T Araújo Sérgio Castro Imóveis
Tel.: 224-6022 I 509-0717 Rol
101.
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JOBNAl PO SÉCULO
Brasil chora
por Scnna

Leia toda 5a-feira o Caderno Internet. Você vai ficar por dentro de todas

as novidades da Internet, educação à distância e comércio eletrônico.

E para ficar on line com o seu público, anuncie.

Você vai ver que o retorno é igual na rede: imediato.

Caderno Internet do JB.

A internet nunca foi tão fácil de ler.

Ligue (21) 574-4343/4898/4352

FAX: (21) 574-4408/4571/4433

Televendas: (21) 516-5000

CADERNO INTERNET DO JB.

MAIS COMPLETO, SÓ SE VIER

COM MOUSE E TECLADO JUNTO.

Governo aperta os planos

rlp sínifta p limiirlíi Arlrpss

www.jb.com.br

O jornal da inteligência brasileira. JORNAL DO BRASIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N" 003/01
A Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Itaboraí
informa que a TOMADA DE PREÇOS
n9 003/01 referente a contratação de
serviços para conservação anual do
Hospital Municipal Desembargador
Leal Júnior, fica CANCELADA, tendo
em vista que o procedimento licitató-
rio não foi autorizado previamente
pela autoridade competente desta
Municipalidade. Maiores informações

pelo tel. (0xx21) 635-3000 ramal: 431

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

IMÓVEIS
ALUGUEL

CENTRO • Anfdóf» Carvalho 29sala 207, sala 38^, telefone, banheiro, sala espera, predto Ki*o
R$550.00 Marcar visita Tratar
Tel 522-6446 Crea 5643
CENTRO - Av. Rio
Branco, 156. Alugo
conjunto do salas
2338/2339. Ar central,
copa, banheiro. Perlel-
to estado. R$800,00
Tratar Tel.=285-3350
/9967-5126
CENTRO • Excelente sala comer-oal Avenida Treze de Maio. 33.
sala 3102 50m' - RS 300,00Tel 533-7292 / 533-4757 Ygrey
CJ 3803

CENTRO - Rua Araújo Porto Ale-
gre 70. perto Justiça Federal Alu-
go sala 714 R$300 00 ? taxas
Fiador/depósito Tratar Tel 240-7678
CENTRO ¦ Rua Araú|0 Porto Ale-
gre 70. perlo da Justiça Federal
Alugo Mia 713 R$300 00 ? laiasFiador/depósito Tratar Tel 240-7678
CENTRO • Rua Assembléia, an-
dar exclusivo alugo R$ 1 700,00
apfov 1B0nf dtvisónas carpete,
junto ao Fórum próximo a gara-
gens Visita Sr WiHon, Tel: 252-1907 / 242-8945 
CENTRO • Sala 3 ambientes
33.00mJ divisórias carpete Rua
Sete Setembro 88410 RS 350,00chaves portaria Sérgio CastroImóveis Tel 224-6022 / 509-0717Ret 147
CENTRO • Salas comerciais d 2
banh e varanda Rua do Carmo09 salas 1101 11103 RS 950,00
2 salas a RS 686 00 Tel 533-7292/533-4757 Ygrey-CJ3803
CENTRO RUA DO OUVIDOR 60- Excelente grupo aproximada-mente 65m-\ todo equipado, re-
cepçáo.sala de venda, diretona,reunião ar central Tel 244-9893CJ2217
COPACABANA Excelente salacomercial com banheiro. Av Nos-
sa Senhora de Copacabana. 1059
sala 204 42m. RS 350.00 Td533-4757 / 533-7292 Ygrey - CJ
3803
COPACABANA - Rua Santa Clara" 50 sala 805 Montada c/móveis,ar-condioonado R$350,00 TratarHorário comercial Tel 533-7281

. Z533-8579 /5335592 Sr Edson ou
. Sr«Márcia 

COPACABANA- Aluga-se exce-lente sala AV Nossa Senhora deCopacabana, n®613 R$450.00 ?
taxas Informações Tel 531 -1762
HUMAITA • Sala comercial defundos, c/anti sala, cozinha Kit.banheiro, 25™*. R$450 00 ? ta-xas Tratar 537-5767 
IPANEMA • EdFonim Ipanema,alugo excelente sala vista mar,1a-
goa. 380^. recepção, banheiro,telefones ar, som. garagem, equi-
pada/náo. R$1600 000 Tel 493-
3269/9324-2067 Cr 21388
JACAREPAGUA • Freguesia con-
juntos comeraais sem condoml-mo Largo da Freguesia chavesEst |acarepaguá 7741/201 Fran-cisco Serg» Castro Imóvies Tel. 224-6022/252-104' LARGO DO MACHA-
DO - Al. sala comercial
com 3lm R$300,00-ftaxas. Largo do Ma-
chado, 29/sala 715.
Chaves portaria.Tel.:240-0773.
MEIER • ótima sala excelente
ponto Sala comercial, com ba-nheiro Rua Dias da Cruz.127/605 20mi • R$ 198,00 Tel533-7292 I 533-4757. Ygrey • CJ3803
MÉIER • Excelentes salas501/509 Rua Constança Barbosa.188.5'and R$ 350,00 c/vaga -RS
300.00 s/vaga Coração do MeierTel: 533-7292 / 533-4757 YgreyCJ 3803
RUA JARDIM BOTÂNICO. 674-Alugo ótima sala para consultó-rio Direito vaga garagem. RS750,00 mais condomínio RS150.00 Informações Jacta Tel :512-5141 CJ3597
TIJUCA - Aluga-se 2
salas 78m3 na Rua
Hadock Lobo,369 sa-
Ias 8031 804, piso gra-nlto, 2vagas. Ver local.Tratar Raul 493-0125
TUUCA • Excelente sala comer-ciai em ótima localização. PraçaSaens Pena, 45 sala 704 27m RS500,00 Tel: Tel.: 533-7292 / 5334757 Ygrey CJ 3803.
TIJUCA - ORIAL aluga Sala co-mercial c/banheiro. Rua SiqueiraCampos. 43732. R$350.00 Infs.:Tel . 233-3522 /283-1587 /7838-1893

GARAGEM
CENTRO • Alugo vaga de gara-qem Av. Almte. Barroso. 63.R$150.00 * taxas. Tratar 2* à 6*fTel.262-0538 /262-3586 Horáriocomercial.

PRÉDIOS
COMERCIAIS

TAQUARA • Aluga-se casa parafins comerciais. Ótima p/clinicas ooutros. Tratar direto c/proprietárioTel .491-4806 /494-3444 /9912-4858 Dr.Gelson.

URGENTE
Precisamos prédio
comercial Centro,
Zona Sul, Norte,
Grande Rio. Sr.
Heraldo.

Tel.: 9632-3881
3477-3242

GALPÃO

JUÍZO DE DIREITO DA 011 VARA
cível da comarca da capital

Edital de 1' e 2' Praça o IntimaçSo, com o prazo do 05
dias, extraído dos autos da Açáo do EXECUÇÃO movi-
da por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLEFRANCHE
contra JOSUÉ BATISTA SANTOS o REGINA DAS GRA-
ÇAS RIBEIRO SANTOS, processo n» 97.001.045767-4,
passado na forma abaixo:
OIAI Doutorlal FLAVIA DE ALMEIRA VIVEIROS DE
CASTRO, Juizla) de Direito da Vara acima, FAZ SABER,
a quaisquer interessados, especialmente JOSUÉ BA-
TISTA SANTOS e s/m REGINA DAS GRAÇAS RIBEIRO
SANTOS o a Credora Hipotecária CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL S/A, que no dia 31/05/2001 às 16:15hs., no
Átrio do Fórum da Capital na Av. Erasmo Braga, 115,
térreo, hall dos elevadores, Centro-RJ, pelo Leiloeiro
Público Oficial LUIZ TENÓRIO DE PAULA, com escritó-
rio na Av. Almte. Barroso, 90 • Grupo 1103 - Centro, te-
lefones 1211 524 0545 o 220-4217, acima da avaliação
do RS 121.261,00 Icento e vinte o um mil duzentos e
sessenta e um Reais), será leiloado o bem descrito e
avaliado nas fls. 129, constituidolsl de: APARTAMEN-
TO Ng 601 do Edifício denominado "VILLEFRANCHE",
e respectiva Iraçáo do 155/10.000 do terreno e com
duas vagas na garagem, situado na Rua Conselheiro
Olegário n® 34, Maracanã. Freguesia do Engenho Ve-
lho, nesta cidade. O edifício 6 uma construção moder-
na, de natureza residencial, pouco afastado do alinha-
mento da via pública. Constituído de 12 andares, com
6 apartamento por andar, 2 pavimentos de garagem e
um andar para lazer com piscina, sauna, salão de fes-
tas, play-ground. Fachada em pastilhas, esquadrias em
aluminio. Hall social moderno com piso em granito e
madeira, paredes revestidas em mármore, espelhos e
argamassa texturizada. O APARTAMENTO é de frente
e divide-se em: sala com varanda, 3 quartos (sendo um
deles suite com saída para a varanda), cozinha, banhei-
ro, área de serviço e dependências de empregada. Pi
so na sala e quartos em tábuas de madeira, banheiros
com piso cerâmico e paredes azujeladas, idem na cozi
nha. O terreno mede: 35,70m de frente; 49,00m à direi
ta; 50,00m à esquerda e nos fundos 23,70rn, mais
1.00m aprofundando o terreno, e mais 12,00m alargan-
do o terreno, confrontando à direita com o n5 42, à es
querda com o n' 24, ambos na mesma rua, e nos furv
dos com os n®s 12,16 e 18 da Rua Arthur Menezes. Fo
ram apresentadas as certidões de que trata o Art. 229
Inciso VI da Consolidação Normativa da Corregedoria
Geral da Justiça/RJ, as quais serão lidas pelo Sr. Lei
loeiro no ato do pregão. Ols) executados(s) foi(ram)
devidamente intimidadols) da penhota conforme certi
dão do fls. 113v. E não havendo licitantes na 1* Praça fi
ca desde já designada a data de 11/06/2001, no mesmo
horário e local, para venda em 2® Pregão, 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.
Arremalaçâo à vista ou a prazo de três dias mediante
caução idônea, 5% de comissão do Leiloeiro, 0,25% de
ISS e Custas de Cartório de 1% até o limite máximo
permitido de RS 112,83 na arremataçào, adjudicação
ou remiçào. Rio de Janeiro, aos dezessete dias do mês
de abril do ano de dois mil e um. Eu, SÔNIA MARIA V.
A. R. DE OLIVEIRA, escrivàolãl, mat. 01/5494, mandei
digitar e subscrevo. (Ass.) FLAVIA DE ALMEIDA VIVEI
ROS DE CASTRO - Juizlal de Direito.

CURICICA • Alugo galpão,Eslr.Bandeiranle 6353. terreno1200(11' sendo galpáo 860m»,loja lOOm', ótimo galpáo.R$3.500 Boa locallda-do Inf.Tol :493-3998 /9958-4B08/494-3039/494-4460 C.4114

JUÍZO DE DIREITO DA 35a VARA
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

Edital de 1' e 2' Praça e Intimação, com o prazo de 05
dias, extraído dos autos da Açáo de RITO SUMÁRIO
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO CO-
MERCIAL GENERAL OSÓRIO contra DIMENSÃO EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, processo n'
96 001.052951-8, passado na forma abaixo:
OIAI Doutorlal MARCO AURÉLIO DOS SANTOS
FROES, Juizla) de Direito da Vara acima, FAZ SABER,
a quaisquer interessados, especialmente DIMENSÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. através
de seu representante legal, Sr. FERNANDO ANTÔNIO
DE FARIAS, que no dia 31/05/2001 às 16:15hs., no Átrio
do Fórum da Capital na Av. Erasmo Braga, 115, térreo,
hall dos elevadores, Centro-RJ, pelo Leiloeiro Público
Oficial LUIZ TENORIO DE PAULA, com escritório na
Av. Almte. Barroso. 90 - Grupo 1103 - Centro, telefo-
nes 1211 524-0545 e 220-4217, acima da avaliação de
RS 101.792,00 (cento e um mil seteccntos e noventa e
dois Reais), será leiloado o bem descrito e avaliado
nas fls. 170, constituído(s) de: SOBRELOJA n® 14, si-
tuada na Rua Visconde de Pirajá, n' 86, na freguesia
da Lagoa, com a fração ideal de 30/6000 do respectivo
terreno que mede: 27,00m de frente e fundos,
47,00m de ambos os lados, confrontando à direita
com o prédio de n' 98/98-A da referida rua, em parte
com o prédio n' 84/A da mesma rua e em parte com
as casas II, IV, VI e VII da Vila 82 da referida rua, e nos
fundos com o prédio n® 27 da Rua Barão da Torre e
parte com os fundos do prédio n® 33 da Rua Barão da
Torre. O Edifício é do ocupação mista com 3 pisos de
lojas no térreo, sobreloja e subsolo, com um total de
46 lojas. Fachada em argamassa, esquadrias em alu-
mínio com o piso dos corredores em granito, interliga-
das por escadas. A sobreloja possui 4 metros de tes-
tada para corredor interno, piso em granito e paredes
em tijolo com a fiação aparente no teto. Matriculada
no 5® Ofício de R.G.I. sob o n® 46818, Livro n® 20/08,
Fls. 233. Inscrição n» 1151174-8, C.L. n» 08368-3. Cons-
tam na Certidão de Situação Fiscal Imobiliária débitos
de I.P.T.U. a partir do oxercicio de 1995. Consta ainda
na Certidão de R.G.I. penhora registrada do Juízo da
2* Vara Cível da Capital - proc. 95.001.012498-1, movi-
da por Paulo Roberto Brasileiro Rafael. Foram apre-
sentadas as certidões de que trata o Art. 229 Inciso VI
da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da
Justiça/RJ, as quais serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no
ato do pregão. Olsl executadolsl foi(ram) devidamen-
te intimadols) da penhora conforme certidão de fls.
154. E não havendo licitantes na 1' Praça fica desde já
designada a data de 11/06/2001, no mesmo horário e
local, para venda em 2® Pregão, pela melhor oferta, in-
dependente da avaliação. Edital na integra no Fórum,
ficando o executado intimado da hasta pública, se não
for encontrado pelo Oficial de Justiça, suprida exigén-
cia contida no Parágrafo 5® do art. 687 do CPC. Arre-
mataçáo á vista ou a prazo de três dias mediante cau-
ção idônea, 5% de comissão do Leiloeiro, 0,25% de
ISS e Custas de Cartório de 1% até o limite máximo
permitido de RS 112,83 na arremataçào, adjudicação
ou remiçào. Rio de Janeiro, aos vinte e quatro dias do
més de abril do ano de dois mil e um. Eu, HÉLIO GO-
MES LIMA, Escrivàolãl, matr. 01/13332. mandei digitar
e subscrevo. (Ass.) MÁRCO AURÉLIO DOS SANTOS
FRÓES - Juizla) de Direito.

OPORTUNIDADES
& NEGÓCIOS

COMUNICADOS

ACHADOS 205
È PERDIDOS

COMUNICADO • Comunico a por-ca do cheque n'850019 banco doBrasil, ag. Madurelra, em22/03/2000. VilmaTel.9316-6285/9183-6137

JUÍZO DE DIREITO DA 02* VARA CÍVEL DE
MADUREIRA - COMARCA DA CAPITAL

Edital do 1' o 2' Praça o Intimação com o prazo do
05 dias, extraído da Carta Procatória n® 24.623/00
oriunda da 02' Vara Clvol da Comarca do Sâo José
do Rio Preto do Estado do São Paulo, nos autos da
Ação de Exocuçôo requerida por RODOBENS AD-
MINISTRAÇÀO E PROMOÇÕES LTDA contra CAR-
LOS ALBERTO DE PAULA PINTO o OUTRA, pro-
cosso n" 1.878/98, passado na forma abaixo:
OIAI Doutorlal HELENA CANDIDA LISBOA GAEDE
- Juizla) do Dirolto da Vara acima, FAZ SABER, a
quaisquor intorossados, ospocialmonto CARLOS
ALBERTO DE PAULA PINTO o s/m WANDA CRISTI-
NA SILVA PINTO, quo no dia 24/05/2001, às
1S:05hs., no Átrio do Fórum do Madurolra, na Rua
Ernadi Cardoso, 415, Campinho-RJ, polo Loilooiro
Público Oficial LUIZ TENORIO DE PAULA, com os-
critório Av. Almto Barroso, 90 - Gr. 1103 - Centro,
Rio do Janoiro, 121) 524-0545 o (21) 220-7036, aci-
ma da avaliação do R$ 53.017,00 (cinqüonta o trôs
mil o dozosseto Roals), sorálão) loiloadots) ols)
bomlns) doscritolsl o avalladols) òs lis. 48, consti-
tuldo(s) do: APARTAMENTO n" 201 situado na Rua
Valério. n' 112, o sua correspondonto froçio idoal
do 20/100 do torrono, Cascadura, na froguosia do
Irajá. O Edifício é do ocupação rosidoncial, cons-
truçáo antiga, om concreto armado o alvonaria de
tijolos, rovostido om argamassa, osquadrias de
alumínio, com 02 pavimentos, sondo 04 aparta-
montos por andar. A ontrada social ó simples, cor-
rodor de circulação com piso em corâmica, porta
do entrada om forro. O acosso aos pavimentos ó
ofetuado através do oscada om mármore. O apar-
tamento fica localizado na parte da frente e divido-
so om: sala, corredor do circulação, 03 quartos, ba-
nhoiro, cozinha o banheiro do emprogada. O torre-

mede: 11,00m. do fronto e fundos por 50,00m.
de oxtonsâo do ambos os lados, confrontando à
osquerda com o imóvel som númoro da Rua Való-
rio. íi direita com o nB 100 da mosma Rua Valório,
o nos fundos com uma Rua Particular, que tom on
trada polo n® 754 da Rua Amparo. Possuindo o
prédio uma área do utilização exclusiva que mode
8,00m. do fronto o fundos por 22,00m. de oxtonsâo
do ambos os lados. Existindo uma ároa de uso co-
mum com o pródio 112-fundos, que mede: 3,00m,
do fronto o fundos por 22,00m. do oxtonsâo do am-
bos os lados. Matriculado no 6° Ofício do R.G.I.
sob o n® 17.950-A, Livro n® 2. Inscrição n® 1186518
5, C.L. n® 04704-3. Constam na Cortidão de Situa
ção Fiscal Imobiliária débitos do I.P.T.U. a partir do
oxercicio do 1997. Foram apresentadas as certi-
dóes de que trata o Art. 229 Inciso VI da Consoli-
daçáo Normativa da Corrogedoria Gorai da Justi-
ça/RJ, as quais serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato
do pregão. Os executados foram devidamente in-
timados da ponhora conforme certidão do fls. 13,
E não havendo licitantes na 1' Praça, fica dosdo já do-
signada a data do 07/06/2001, no mesmo horário o
local, para vonda em 2® Progão, pela molhor oferta,
independente da avaliação. Edital na íntogra no Fó-
rum, ficando o oxocutado intimado da hasta pú-
blica. so não for encontrado pelo Oficial de Jus-
tiça, suprida oxigôncia contida no Parágrafo 5®
do art. 687 do CPC. Arremataçào à vista ou a pra-
zo de três dias mediante caução idônea, 5% do
comissão ao Leiloeiro, ISS e Custas de Cartório
do 1% ató o limite máximo permitido de RS
112,83 na arremataçào, adjudicação ou remiçào.
Rio do Janoiro. Aos onzo dias do môs de abril do
ano de dois mil o um. Eu, EDMUNDO DE ALMEI
DA REGO NETO, Escrivãolã), mat. 01/12047,
mandei digitar e subscrevo. (Ass.) HELENA CAN
DIDA LISBOA GAEDE - Juizlal do Direito.

DECLARAÇÕES 210
AVISOS E EDITAIS

ABANDONO EMPREGO - SoWíamos o compareceimenlo da Sr1Maria Helena Lima Alves CTPSn®28.867 Série 083-RJ. no prazode 48horas, sob pena de ficar ca-racterizado o Abandono de Em-
prego, do acordo c/o Artigo 482,Lelral da CLT, Empresa: Pizzariae Reslauranle M.C.LTDA-ME,Av.Nossa Senhora de Nazaré,487. Gravalá -Saquarema (RJ).RJ. 19/05/2001
SOLICITO • O comparecimentono prazo do 48 horas da funcioná-ria Andreia Dias Mendes, Carteirade Trabalho: 61831/077 sob penade caracterizar abandono do em-
prego de acordo com a CLT 482

Ligue e anuncie
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JUÍZO DE DIREITO DA 01 • VARA CÍVEL DE
MADUREIRA - COMARCA DA CAPITAL

Edital de 1* e 2* Praça o Intimaçào com o prazo de
05 dias, extraído da Carta Precatória n® 22.713/99
oriunda da 03* Vara Cível da Comarca de Sào Jo-
só do Rio Preto do Estado de São Paulo, nos au-
tos da Açào de Execução movida por RODOBENS
ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA contra
VALDECI LUIS DA SILVA, processo n" 1.893/97,
passado na forma abaixo:
O(A) Doutorlal FRANCISCO JOSÉ DE ASEVEDO -
Juiz(a) de Diroito da Vara acima, FAZ SABER, a
quaisquer interessados, especialmente VALDECI
LUIS DA SILVA o s/m SE CASADO FOR. quo no dia
24/05/2001, às 15:00 hs., no Átrio do Fórum de
Madureira, na Rua Ernani Cardoso, 415, Campi-
nho-RJ, pelo Leiloeiro Público Oficial LUIZ TENO-
RIO DE PAULA, com escritório Av. Almte Barroso,
90 - Gr. 1103 - Centro, Rio de Janeiro, (21) 524-
0545 o 1211 220-7036, acima da avaliação do RS
26.509,00 (vinte e seis mil quinhentos e nove
Roais), será(ão) leiloado(s) o(s) bom(ns) descri-
to(s) e avaliado(s) às fls. 34 e 35, constituído(s) de:
APARTAMENTO n» 305 do bloco 02 do edifício si-
tuado na Av. Suburbana, n® 9755, no Edifício "Vi-
Ias Boas", o a fração idoal de 1/160 do terreno de-
signado por lote 3. O Edifício ó residencial, om os-
trutura de concreto armado e alvenaria de tijolos,
do laje coberta com tolhas de amianto, constituí-
do de cinco pavimentos, oito apartamentos por
andar. As oscadas e os corredores sào de marmo-
rito. O hall social é modesto, tendo piso de pedra.Tendo a fachada porta do ferro o portão para ga-ragem, também de ferro. O Apartamento está lo-
calizado na parte dos fundos e divide-se em: sala,
quarto, banheiro social e cozinha. O banheiro e a
cozinha sào azulejados ató o teto. O piso é de co-
râmica e possui esquadrias de alumínio, com por-ta de madeira. O terreno mede em sua totalidade:
38,60m do frente em 3 segmentos do 8,50m em
curva na concordância da Rua Palatinado com a
Av. Suburbana, mais 22,00m pola Av. Suburbana,
mais 8,10m em curva do concordância com a Rua
Moisés Lilembaum com a Av. Suburbana, 47,00m
de fundos por 51,50m à direita e 46,50m à esquer-
da confrontando com à direita com a Rua Palati-
nado, à esquerda com a Rua Moisés Lilembaum o
nos fundos com o n® 395. Matriculado no 6® Ofício
de R.G.I., sob o n" 73.444, Fls. 109. Inscrição n'
1113531-6, C.L. ns 06393-3. Foram apresentadas
as certidões do quo trata o Art. 229 Inciso VI da
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral
da Justiça/RJ, as quais sorào lidas pelo Sr. Leiloei-
ro no ato do pregão. Os executados foram devida-
mente intimados da ponhora conforme certidão
de fls. 11v. E não havendo licitantes na 1" Praça,
fica dosdo já designada a data do 07/06/2001, no
mesmo horário e local, para venda em 2® Pregão,
pola molhor oferta, independente da avaliação.
Edital na íntogra no Fórum, ficando o oxocutado
intimado da hasta pública, se nào for encontrado
pelo Oficial do Justiça, suprida oxigôncia contida
no Parágrafo 5® do art. 687 do CPC. Arremataçào
à vista ou a prazo do três dias mediante caução
idônea, 5% do comissão ao Leilooiro, ISS e Custas
de Cartório do 1% ató o limito máximo permitidodo R$ 112,83 na arremataçào, adjudicação ou ro-
mição. Rio do Janoiro. Aos onzo dias do môs do
abril do ano do dois mil e um. Eu, AUREA COR
REA B. C. DE ALMEIDA, Escrivóolã), mat. 13.862,
mandei digitar o subscrevo. (Ass.) FRANCISCO
JOSÉ DE ASEVEDO - Juizla) do Diroito.

MAQUINAS
EQUIPAMENTOS

INDUSTRIA 315

GERADOR VENDO • 12.5kwa.com automático, motor Porkins,dlesel. Tratar Tel 491-7995 |/9971-7592

mm^mWíiS/MÊÊÊÊÊÊÊIÊÊBÊÊIÊÊÊÊ
25 AMOS - ÚNICO NO BRASIL

Para alvenaria - Revestimentos - Pisos
e torreyóo de contratos danifitados.

pecuaria 325H Nao propaga fogo Refr. 1 .600 °C
AGRICULTURA

SEMENTES DE PASTAGENS•Direto produtor Braquiária, De-cuembons. Braquiarâo, Humidí-cuia, Tanzânia, etc. Sansáo do |Campo • Cerca vivaTel (21)508-6490 Wilson

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

Telefax:

ADVOCACIA IMOBI- |LIARIA - Locação,
contratos, despejo, re-
vlslonal, retomada, re-
novatórla, assistência
compra/ venda, Direito
Cível, comercial, con-
sumldor, Consultas!
Copacabana Tel.:255-
6524/ 548-4411/ 9176-
5563
DETETIVE BELCHIOR ¦ Protis-sional Intedebdade conjugai, le-vantamento de endereços, totós eNmagnes Reiatóoo danos Sigiloabsoluto. Atendimento 24hsTel 9273-3723/9754-7430

Mp^HF jlpgplff

DETETIVE THALESI Investigações criminais, conjuga* /
empresaria* busca óe paradeiro,todo Brasil, caráter confidencial

| Profissional de ato nível.
Tets.: 232-0608/ 9259-0033457-0205 - 24hs

ABSOLUTAMENTE MASSA-GEM-terapéuta dores coluna can-saço tísico Local tranqüilo esta-aonamento próximo 2*/sab A do-micílio Tânia Reg5627 Tel 522-9839 Copacabana
ACABE C/ESTRESSE-Dores Musculares,
coluna, insônla, enxa-
queca c/ shiatsu, mas-
soterapla, Relkl, aurf-
culoterapla, retlexolo-
gla. Tel.:292-8289
/ 2 1 0 - 6 1 4 7
/www.kzen.com.br

BALANÇOS 215

NEGOCIOS

ESTABELECIMENTOS 250
COM E INDUSTRIAIS

ADMINISTRADORA
IMÓVEIS - Compra
Carteira de Imóveis e
Condomínios ou asso-
cia-se. Sigilo absoluto.
Tel.:521-8050 Sr.Cor-
delro.
COPACABANA • Pe-
queno salão cabelerel-
ro, loja (rente rua,
montado, sem divida.
Excelente preçoR$18.000 renda bruta
R$13.000 Aluguel
R$800,00 Tel.:9712-
1951 Cr.19937
Comunico o extravio do Alvará deLicença para Localização e doCartão de Inscrição número1.099.428-00, concedido a MariaCoeli Nunes Dias de Barras Pinto,Av. N. S. de Copacabana 195/ sl.913
TIJUCA - loja frente de
rua, 80m2, CondeBonfim, 831. Passa-secontrato comercial.Aluguel R$1.900Tel.:238-7016 /7843-5536 Antero
VENDO/OU SOCIEDADE DEFIRMA • Seviços/construções:R$17.000 Urgente. Legalizada,sem dívidas, patrimônio R$17.000
(imóvel, equipamentos, etc...) LI-
gar Tel.: 3979-5034 /9662-2363/www.csItdaQbol.com.br

REPRESENTAÇÕES 255
SOCIEDADES

SÓCIO
Procuro parceria para ex-1
pandir produto de ampla I
aceitação nacional. Com |lucro do 100% imediato.

Contito» Tal.: 9691-1800
Silva

Submeter criança
ou adolescente à

prostituição ou à
exploração sexual
é crime com pena

de reclusão
de 4 a 10 anos, e

multa-ART. 244-A
Lei 8.069/90.

JUANITA PROMOÇÕES • Vendelate-RJ, Jóquei, Caiçaras, Marina,Floresta Remido, Touring Remido INevada Praia Clube. CadeirasMaracanã. Tel:(21) 208-0159Aceito Ofertas!! I

TELEFONES 275
(UNHA)

AGÊNCIA ALONSOFONE • Ven-de linhas digitais até 3 X s/ acrés-cimo, intalação em 3 dias. Resol-ve rápido. Molhor preço da praça

PROIBIDO

PARA

MENORES

DE

18 ANOS

Tombo só

é engraçado

se você tem

menos de

60 anos.
Barras de apoio, corrimãos, cadeiras,
bancos e assentos especiais fazem
do banheiro um espaço mais seguro
para a pcsjoa idosa.
A linha cromada Técnicos orientam
e a linha branca cada projeto de acordo
garantem harmonia com as especificações
com o ambiente. recomendadas.

CONFORTO E SEGURANÇA PARA BANHEIROS.
PRONTA ENTREGA - PLANOS ESPECIAIS PARA HOTÉIS, CÜNICAS E HOSPITAIS. WWW.CCrrj.Com.br
Show Room: Rua Paulino Fernandes, 56. BOTAFOGO. Tel/fax: (021) 541-1188. ccr@olimpo.com.br

IBARRA SENmFUl

ALTAMENTE PROFISSIONAL-Massoterapia revigorante.energé- |tica p/stress.cansaço. dores i
siedade.shiátsu, refieioiogia plan-tar Ambiente c/musicoterapia lo-
cal/domicílioTel 547-1634/9188-8276(Sol)24hs Reg8905
DO YOU WANNA - Feel
llke In the clouds (payattentlon) only If youmeed shiatsu, Indiana,
ay vêrdica Joana Hlgh
quallfed Profissional,
home, ofllce, apart ho-
tel 24hs. Tel. 285-7908/
9793-7738 Reg. 5045.
MASSAGEM PROFISSIONAL-Sueca terapêutica d deslizamen-tos reflexólogos/ digitopressores.Anti-stresse.cansaço.dores, insô-nia, reativando energia vital Tel
545-0902 local/ domicík) (Rosa-ne) Copacabana/24hs- Reg 1511
MASSAGEM TERAPÊUTICA•Profissional Combate stress. do-res, celulite, cansaço físico, rela-
xamento completo corpo/ mente.Exercícios, dieta. Damas Traba-lho sério Tadeu Tel. 9619-0071
ROSE/BÂRBARA • Terapia ma-
nual para dores, stress colunacansaço físico. Atendimento com
h. marcada de segunda à sábado.Reg 2889 Tel: 540-7307 / 274-
9341 • Leblon.
TERAPIA FITNESS
corporal. Ambientes
superluxuosos.Cen-
tro 252-7383/5094237
(9hs as19;30) Flamen-
go2256422/ 93141544
(9h as 21 hs) Atendi-
mento personalizado.H.marcada. Prollssio-
nals alto nível dlplo-
madas. Conti
ralReg7411

w w w d e s t
que.com.br/teraplacor-
poralfitness.htm
AULAS 370
PARTICULARES

NOTAS BAIXAS em MalemáticaFísica? Aumente suas notas! JoséAntonio prof. UFRJ Impado MVI.
Tel.: 4930820/ 495-8047/ 9792-
3933.
TERMAS E SERV 390
MASSAGEM

BOOK
MODEL'S

98583612
www.bookmodeb.com.br

C O M P A N Y -
GIRL.COM.BR - Lindas
gatas. Loiras, more-
nas todas seu gostofantasias. Festlnhas,
despedida solteiro,
massagens, apare-
lhos, duplas, trio. LI-
berais, discretas. Tels:
513-1867/522-6978.
EDUARDA- Loirinha olhos azuisenlouquecedora Simone morenasensual Keila jambo envolventeJúlia mulata indecepcionavel.Bronzeada sem decepções Copa-cabana 234hs tel2552013R$20,00

TAMARA GAÚCHA
Encantadora mulher

cabelos longos, 22a,
quadril exuberante,
realmente sensual,
corpo/rosto bonito.
Venha passar momen-
tos Inesquecíveis.
Tel.: 27 5-4775/9323-
6B13 www.centrodacl
dade.com.br

EMPREGOS

F

PROCURA-SE

FERNANDA LOIRINHA
19® 1,67 alt

man.38,cabelos lisl
nhos olhos mel rosti-
nho apaixonante cor-
po malhado marqui-
nha de biquíni.Real-
mente linda; sen-
sual.Te.:38730781
FÁBIO - Iniciante, 28a-
nos, 1.95a11., 97K.
branco, atlético. A me-
lhor companhia deste
Jornal para executi-
vos/damas/casais. Pri-
vê/domicilio. Tel.:513-
8013 (Ipanema)
IZIS MUSA TV • revistas(ga!a domilênio) modelada 1,70a!t. 53kg.cintura fina quadris exuberantes
(adoro beijar).A + perfoi-ta rS 1 50,00TeI.:3873-0420 (www paradisevip qb.net)
JADE 25® -Mulata tentação! cur-vas bem torneadas, quadril mara-vilhoso tipo exportação p/cava-lheiros alto nível. Somente hotéis/residências tel .97515615/ 24hs.

tel.: 543-5146/275-7676.
AGÊNCIA IDEAL X MORENO-Tel :542-12t2 I 295-5757. Com-
pra/vende/troca e financia, resol-
ve em 5 minutos. Qualquer linha.
Melhor preço.

ADRIELLEN LINDÍSSIMA • more.
ninha (florianópolis) recém chega-
da! Bronzeada! cabelos compri-
dos! Corpo malhado academia!
Verdadeiramente ga-la!(hllp://www.gallssima.vips.com. br. adriellen. moreni-
nha. Ilorianópolis.sc.lindíssima.hlm)Tel:(0xx21)5418783
(0x*21|2951183(privê luxuo
so)24hs. copacabana 

AGÊNCIA MAR1SOL Compravende telefones Zona Norte/ Zona
Sul Resolve rápido. Melhor preçoda praça, facilita ató 3 vezesr '
275-5555.
VENDO TELEFONE ¦ Unha 494.
pela melhor oferta. Particular x
particular! Tratar Tel.:208-0159.Livre/sem débitos

APOLLO NEGRO! Vips' (pernam-bucano) recém-chegado halterofi-lista... fenomenal, p/músculos, (fil-mes / revistas) verdadeiramentes/potente! Extraordináriamentemaravilhoso! Surpreendentemen-te inesquecível! (Qualificado)(http://www.apollo.negro.pernam-bucano.com.br/hallerofilis-ta. filmes, revistas. htm)Tel.:
(0xx21) 9786-0202 (24hs)

JONATHAN RAPAZES
Fortes e atléticos de

alto nível. Temos
book. Te!.:543-3582
http://www.gulavlp
.comAJonathan/
LEONARDO GARO-
TAOI - Morenaço, sa-
radão, 1,88alt„ 90kg
.Realmente abllldo-
solCom grandes sur-
presa para casais/
executivos exigentesl
Moro sozinho, aparta-
mento luxuosíssimo/
Vídeo e frlgobar(Faço
strlp-teasel) Indecep-
c I o n á v e I I I I
www.com.br.leonardo-
arotaoerotico/http
el.:(0xx21 ) 3 6 81 -

1584/9691-8486

COMÉRCIO 432
CORRETORES (AS) • Jacta ad-mite corretores(as) de imóveiscom experiência Aceita-se esta-
giários, comparecer no horáno co-mercial à Av. AtauHo de Paiva,1079 subsolo. Tel. 512-5141.

INFORMÁTICA 434
ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA DE MICROS - Aten-
dlmento todo Grande
Rio. Instalo, contlguro
seu PC. Plantão dia e
noite com eficiência
Tel.:222-7226
DIGITADORES - Free
Lance com micro pró-
Íirlo. 

Enviar currlcu-
um por E-mail paradathaped®ter-

ra.com.br

nível superior 435
IMOBILIARIA - Admito Advogadarecém-formada Enviar curnculumd pretensão salarial Vitae paraRua do Carmo, 09 gr 501 - Cen-tro.

CONSTRUÇÃO

E REFORMA

Em geral.
Melhores condições de

pagamento Rio e Grande Rio
Orçamento sem compromisso.

580-4747

UTILIDADES
DÓLAR

ANTIGÜIDADES 720
E ARTES

A ANTIGÜIDADES COMPRO-Quadros (Nacionais, Estrangei-ros). Praiana Santos BronzesMármores Marfins Cristais Por-celanas Bibliotecas Postais Miu-dezas Tel 295-8286 /275-5708Cubro ofertas
COMPRO MAQUINA F0T0GRÁ-FICA • Antiga^velha Leica, Zeiss.Canon. Nikon. Contarex Proje-tor/filmadora Bolex 16mm, mi-croscópio Mesmo c/deleito Voulocal Tel 446-8686 /446-6010(H 345) /9626-1316

MEDICO - Ultrasono-
grafista para 4'lelra de
8:00 às 17:00 horas e
escala de sobre aviso
Casa de Saúde em São
loão de Merlti.
Tel.: 7 56-1004/7 56-
0652 /53B-3737 códi-
go:893
CURSOS 440

CASA & CIA

LUMA LOIRAÇA - branquinhaolhos azuis (musa revista) 100%avião Estilo Sereia+que perfeita(adoro beijar).ótima compa-nhia,(www.paradise-vip.cjb.net).Tel.: 530-2401/93316326
MICHELE & GISELE-Duas gatas bonitas,
loira parar trânsito
morena de tirar folêgo.
Bonitas e carinhosas
s/decepções.
Tel.:249-9165 Leblon
24hs. www.hotsi-
de.com.br/mlchele.htm

CONSTRUÇÃO

OBRAS
REFORMAS

REFORMAS E CONS
TRUÇÃO -Pedreiro,
carpinteiro, marcenei-
ro, bombeiro hidráuil
co, eletricista, Imper-
meabilização, pintor,telhados. Orçamentos
s/compromisso! Paga-
mento facilita do I
T:694-4393 Roberval

MATERIAIS DE 710
CONSTRUÇÃO

PIETRA Panteraça 19 lugar con-curso Camiseta 2001 .morena,olhos verdes 19* (corpaço malha-díssimo) quadril causando torci-colo. (trabalhos revistas compro-v a d o s)R $ I 5 0 ,0 0tel.:(021XX)78124908/ 96593366
REBECA-loira sensualíssima.Isadora morena sedutora, Jaque-line jambo incontrolável. Moniquemulata envolvente. Irresistíveis(sem frescuras)Copacabana 24hsTel. 548-3544 R$30,00 Comprove
RICK - Olhos verdes
excelente nível para
pessoas que exigem o
melhor com seguran-
ça, sigilo e satisfação
completa. Engllsh
s p o a k I n g .
htp//www.rlckes-
cort.fr.st Tel.(21)9243-
2254. 
SHAYENNY presente dos deuses
, japonesinha 181 cabeláo lisinho
olhos puxadinhos peles rosada
corpo delicadamente apaixonam
te(realmente uma nati-
v a ) R $ 1 5 0 . 0 0
tel.:(021 XX)78124908 / 9659-
3366 
SUZI • A deusa negra, 20', corpo
exportação. Uma mulher de pararo trânsito, toda na medida certa.
Totalmente versátil. Tel.: 275-
7210 2'lhs

DEMOLIÇÃO
PALACETE

SUPER
Vendo

tudo em Ipê, portas In-
ternas, armários em-
butidos, tábua corrida,
escada, telhado colo
nlal, lambri, varanda
de entrada com granitos e mármores expor-
tação, cozinha com-
pleta, louças e metais
banhado a ouro, ba
nheira de hldro, bar,
aquecimento solar, ar
central, portões auto-
máticos e outos mate-
rias. Rua Demostenes
Madurolra de PI-
nho,309 Recreio
prox.Glauclo Gll

OSWALDO GOELDI
Procuro gravura e de-

senho assinados ou
matriz em madeira do
artista Tel.:0720(11)
3088-1638 Marcelo
QUADROS E BRONZE • Compro
quadros antigos, nacionais e es-trangeiros, estátuas em bronzeMesmo c/deleitos. Pago na hora!Tel 256-2759
VENDO QUADRO - Maunha, Pin-
tor Hebe Cruz, ano 1959, rnedin-do 1,10 x 0,80, moldura trabalha-da. RS3 500 Tel 258-7047 Paulo

DECORAÇÃO 725
CAPAS PARA SOFÁ ¦ Modelada.Cortinas Temos tecido. Entregarápida! Tel. 245-9261Z245-9264

BEBIDAS S 737
COMESTÍVEIS

BIA CESTAS - Presen-
tei com requinte a
quem você ama. As
mais belas cestas p/todas as ocasiões. Es-
pecial Dias dos Namo-
rados. Temos tele-
mensagens Tel.:256-
3586 /548-9320

AKITA JAPONÊS - Pincter ;eii-nho, cocker inglês, poodle micro,basset anáo, rotweuter, boxer ate-máo, pastor alemão, dog alemáo,shar-pei, chow-chow, yoric shire.outras raças Canil especializadona enaçáo das raças Fdhotes va-emados, vermifugados, vistoria-dos por veterinários. Parcelamos12x Credicard /Visa. Entregamostodo RJ. Tel 9777-0539 /9715-8818
BASSET ANAO - Pln-
cher zerlnhos, Yorks-
hire, Poodle Toyzl-
nhos, Fila, Pastor Ale-
mão, Lh8sa Apso, La-
brador, Rottweller,
Chow Chow, Sharpel,
filhotes selecionados
p/pessoas exigentes,
vermlfugados, vacina-
dos. Grátis apostilas.
Parcelamos Visa. Po-
demos entregar
Tel.:9916-8106/9851-
9538

FILHOTESPoodle, Boxer, Dalmata,
Rottller, Bulltier, Labrador,
Pinchor e outros.
Entregamos e parcelamos.Compramos filhotes.

Tol.:442-7594
WEIMARANER 50 dias. lindos ti-lhotes, vermifugados. vacinadosrabos cortados, machos e fômeastel 9745-6213
Comunico o extravio do Alvará deLicença para Localização e do
Cartão de Inscrição número1.099428 00. concedido a ManaCoeli Nunes Dias de Barros PintoAv N S de Copacabana 195/ sl913

CESTAS GABI - Pre-
sentele com requinte,
§ualldade, pontualida-e. Flores, caixa bom-
bom. Linda cesta toda
ocasião. Inesquecf-
veis telemensagens
grátis Tel.:218-
6959/7812-2331

FESTAS BUFFETS 740
(Artigos e Serviços)

CESTAS CAFÉ MA-
NHÃ - Variadas/ opclo-
nals. Cestas:Dla dos
Namoradosl outras.
Brinde: mensagem e
fita grátis. Preços pro-mocionais. Entrega-
mos todo Rio.
Tel.:423-4436
TELEMENSAGENS
MARGARETH - Fona-
das ã partir RS5.00
Reação ao vivo, carro
de som c/fogos. Quall-
dade, pontualidade.Bouquet, cestas.
Tel.:457-6210 /4S7-
6196/457-6091
SERVIÇOS
PARA 0 LAR

ESQUADRIA • De ferro, alumínio,
portas, janelas, basculantes, ar-mários, box, portões, preto, bron^ze, fosco, brilho. Conserto geralTel.:3477-4279 /3473-6721
REFORMA RIBEIRO-Eletricista, ventilador
teto, Bombeiro, Elétrl-
ca, Pintura, pedreiro,ladrilheiro, gesseiro,aplicação slnteko/ver-
nlzes, polimento/IuS'tre pedras, vidracelro,
marceneiro, esqua-
drias alumínio, limpe-
za caixa d'água. Aten
do dia/noite. Inclusive
domingos. Mauro
Tel.:658-4758

ESTAMPARIA EM GERAL • Tela,Iranfer, criação e camisas promo-cionais Tel 3684-6046
ESTÉTICA E 790
COMÉSTICOS

ALUGA-SE • Dois equipamentosde estimulação Russa pela me-lhor oferta. Tel.: 267-9436

ESPORTE
E LAZER :

INSTRUMENTOS 810
MUSICAIS

A ARCOS PIANOS • Compra,vende, troca, novos, usados, to-dos modelos e cauda, teclado,violões. Rua Belford Roxo, 197 l|
D. Copacabana, tol: 542-5797 /
295-7212
A ARTSOM PIANOS-Compra e vende, cau-
da, arm. apartamentos
modernos. Facilita-se.
Rua dias ferreira, n"90- Leblon - Tel:294-
2799.

SUPLETIVO
NACIONAL
Cursos à distância. Sem froqüãniio de aulas.
Lei Federal 9394/96. Decreto 2494-98

Io e 2o GRAU EM 90 DIAS
Prova apenas em 1 dia.

Receba seu diploma de escola autorizada. Válido para
todas as faculdades do Brasil/ Mercosul e Concursos.

• Conquiste agora o que você levou a metade da
vida tentando.

Recupere o tempo perdido.
Aceitamos parcerias com escolas e cursos.

Maiores informações
T.: 412-5792/ 9122-0701/ 253-3018

A BEETHOVEN • Pianos novos,usados e cauda. Facilito paga-mento vendo e compro. Rua Ria-chuelo, 390 • Centro. Tel.:232-5209/242-2365
CASA PIERRE • Vende Pianos de
Cauda e tipo Apartamento, refor-
ma, laqueia, assina e transporta.Rua Arnaldo Quintela,106-B -Bo-
tafoqo.Tel.:295-1862
TECLADO YAMAHA • PSR 630,
amplificador Cygvus-A1B, mesaStaner 6canais, 2caixas de som
Lycs. (1 môs de uso). Motivo:Via-
gem exterior, 9159-6659
CLASSIQUALIFICADOS -
516-5000 • Essa linha vendo tudo.
classificados • acho imóveis com-
PRA E VENDA E ALUGUEL • ACHO
VEICULO • CASA • ACHEI EMPREGOS -
INFORMÁTICA • ACHEI CAflRO E MOTO
Anuncie por telefone de segunda
a sexta-leira para todas as
edições de domingo e segunda-
feira aló as 20h de sexta-leira.

FOTO E ÓTICA 820
COMPRO MÂOUINA FOTOGRA-FICA • AntigaArelha. Leica, Zeiss,Canon, Nikon. Contarex Proje-tor/lilmadora Bolex 16mm, mi-croscópio. Mesmo c/deleilo. Voulocal Tel.:446-0686 /446-6010(R.345) /9626-1316

DPL • Numismátiça: Especializa-da em avaliação o compra demoedas, cédulas, medalhas o
postais para colecôes. Rua da As-sembléia,10 loja-A Tel.:531-3110

I
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CENTRO
ZIRTAEB Av. Presidente Wilson em
frente ABL sala 2 quartos closet 2
banheiros cozinha totalmente refor-
mado 80 mil. Tr. R. Alfândega, 108 -

Tel.: 509-7992 CRECIJ 101 ABADI2.

CATETE
ZIRTAEB R. Andrade Pertence, 42 ap. 103
sala e quarto separado totalmente refor-
mado terraço, banheiro e cozinha com
armários área de serviço e dependênç as
completas próximo ao Metrô 70 mil. visitas
Tel • 9624-2427. Tr. R. Alfândega, 108 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

BOTAFOGO
ZIRTAEB - MORADA DO SOL -
andar alto Vista Bafa sala 3 quartos
armários 2 banhs coz área deps
comps emp vaga escrit 170 mil Tr.
R. Alfândega 108 509-7992/ 9624-
2427 CRECI J 101 ABADI 2.

COPACABANA
ZIRTAEB Excelente andar corrido
mm2 Av. N. S. Copacabana próximo
Figueiredo Magalhães 2 banheiros
privativos 150 mil. Tr. R. Alfândega,
108 - Tels.: 509-7992 9624-2427
CRECI J 101 ABADI 2.

GRAJAU
ZIRTAEB Excepcional casa 3 pavi-
mentos 350m2 2 salões 4 quartos 2
suites copa-cozlnha 2 dependên-
cias terraço garagens. Tr. R. Alfftn-
dega, 108 Tel.: 509-7992 9624-
2427 Creci J 101 Abadi 2.

MÉIER
ZIRTAEB R. Cirne Maia 48 ap. 205'
junto Ed. Norte Shopping. Ótimo
sala 2 qtos banheiro cozinha
dependências 70m2 40 mil Tr. R.
Alfândega, 108 Tel. 509-7992 9624-
2427 Creci J 101 Abadi 2.

| MÉIER
ZIRTAEB R. Getúlio, 319 ap. 201 pré-
dio novo frente varanda amplo salão

I 2 quartos banh coz área serv. Vaga
escrit 70m2 ótimo estado R$ 67 mil Tr.
R. Alfândega, 108 Tel. 509-7992
9624-2427 Creci J 101 Abadi 2.

ENGENHO DENTRO
ZIRTAEB R. Mario Calderaro,
59/104 ótimo sala 2 quartos (1
c/varanda) armários todo reformado
claro indevassável apto. tipo casa 45
mil Tr. R. Alfândega, 108, 9624-2427
509-7992 Creci J 101 Abadi 2.

RECREIO
ZIRTAEB R. Jorge Yunes, 180 apto 203
varandão, sala 2 quartos com armários
sendo uma suíte 2 banheiros c/armários
cozinha com armários área wc garagem RS
100 mil. Tr. R. Alfândega, 108. Tels.: 9624-
2427 509-7992 Creci J101" Abadi 2.

RECREIO
ZIRTAEB R. São Francisco de Assis, 273 ap.
201 prédio luxuoso (rente varandão 2 quartos
(1 suite) com armários 2 banhs coz planejada
deps completas (3® qlo reversível) 1 vaga
HOm2 RS 165 mil. Tr. R. Alfândega, 108.509-
7992 9624-2427 Creci J 101 Abadi 2.

át/1'fflííÜ RESIDENCIAL 'ALUGUEL * COMERCIAL

CENTRO

ZIRTAEB R. México 41 grupo
1601 com 5 salas e banheiro

perfeito estado R$ 650 + enes
Tr. R. Alfândega, 108. Tel.: 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

CENTRO
ZIRTAEB R. da Alfândega 108
grupo 801 amplo 60mz junto
Metrô com banh e garagem
R$ 600 + enes Tr. R. Alfânde-
ga, 108. 509-7992 CRECI J

. 101 ABADI 2.

AVALIAÇAO GRATUITA
Imobiliária Zirtaeb Ltdo.

VENDA RÁPIDA

509-7992
e-mail: zlrtoeb@zlitaeb.com www.zlrtoeb.com 5

CENTRO
ZIRTAEB R. da Alfândega 115
sala 903 primeira locação pré-
dio Inteligente 30m2 com
banheiro R$ 500 + enes Tr. R.
Alfândega, 108. Tel.: 509-7992
CRECI J 101 ABADI 2.

CENTRO
ZIRTAEB R. Alfândega 115 salas
1106 e 1107 PRÉDIO NOVO pri-
meira locação junto Metrô 70mz
VISTA INDEVASSAVEL 2 banhs
R$ 800 + enes Tr. R. Alfândega 108
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

CENTRO
ZIRTAEB Av. Presidente Wilscin
165 sala 1204 com 24m2 perfeito
estado próximo Consulado EUA
R$ 180 + enes. chaves porteiro Tr.
R. Alfândega 108 - Tel.: 509-7992
CRECI J 101 - ABADI 2.

CENTRO
ZIRTAEB Av. Rio Branco, 133
sala 506 com banheiro e co-
pa 35m2 R$ 250 + enes. Tr. R.
Alfândega 108 - Tel.: 509-
7992 CRECI J 101 - ABADI 2.

CENTRO
ZIRTAEB R. Alfândega 108 grupo
303 de frente com 4 salas e banh
privativo junto Metro R$ 450 +
enes. Tr. R. Alfândega 108 - Tel.:
509-7992 CRECI J 101 - ABADI 2.

URCA
ZIRTAEB CASA 3 andares Rua Cândi-
do Gaffree 50/52 com 300m2 IDEAL
P/SEDE ADMINISTRATIVA 12 salas 5
banhs deps comps garagem + 5 vagas
RS 3.000 + enes. Tr. R. Alfândega 108
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

JARDIM BOTÂNICO

ZIRTAEB R. Jardim Botânico, 674
sala 306 NOVA prédio inteligente
e/garagem R$ 800 + enes. chaves
portaria. Tr. R. Alfândega, 108. Tel.:
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

BARRA
ZIRTAEB LOJA BARRA SQUA-
RE EXPANSAO - Av. das
Américas, 3665 loja 135 com
61 m2 jirau e garagem R$ 1.300
+ enes. Tr. Filial Barra 439-8170
CRECI J 101 ABADI 2.

GRAJAÚ
ZIRTAEB Loja R. José Vicente, 84
frente de rua 90m2 escritórios,
banheiros 15 vagas garagem NAO
TEM CONDOMÍNIO R$ 2.800
+encs Tr. R. Alfândega, 108 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

CENTRO
ZIRTAEB R. Santana 77 ap. 503
varanda quarto separado sala banh
cozinha de frente R$ 280+encs
chvs portTr. R. Alfândega, 108 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

ESTÁCIO
ZIRTAEB R. Santos Rodrigues,
96/416 sala e quarto separados
banh cozinha interfone junto
METRÔ R$ 250 + enes. Tr. R.
Alfândega 108 509-7992 CRECI
J 101 ABADI 2.

CATETE
ZIRTAEB R. Artur Bernardes 43
ap. 305 sala e quarto separados
banh coz área qto emp R$ 500 +
enes Tr. R. Alfândega 108 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

CATETE
ZIRTAEB R. Artur Bernardes 48
ap. 403 reformado sala e quarto
separados banh coz área sinteco e
pintura novos R$ 350 + enes chvs
port Tr. R. Alfândega 108 509-7992
CRECI J 101 ABADI 2.

LARANJEIRAS

ZIRTAEB R. BelisárioTávora 324 ap.
202 sala 2 quartos banh coz c/arms
área deps emp garag R$ 750 + enes
ver domingo Tr. R. Alfândega, 108
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

FLAMENGO
ZIRTAEB R. Paissandu 162 ap.
1110 conjugado com banheiro e
kitinet próximo Metrô R$ 280+encs
Tr. R. Alfândega, 108 509-7992
CRECI J 101 ABADI 2.

AVALIAÇAO GRATUITA
Imobiliária Zirtaeb Ltda.

509-7992
Centro • Barra * Recreio

e-mall: zlrtaeb@zlrtaeb.com www.zirtoeb.com S

BOTAFOGO
ZIRTAEB Praia Botafogo,
356/838 conjugado banh
21 m2 R$ 160 + enes Tr. R.
Alfândega, 108 509-7992
CRECI J 101 ABADI 2.

IPANEMA
COBERTURA ZIRTAEB R. Redentor
152 cobertura com HOm2 varanda
salão 2 quartos (1 suite) 2 banhs coz
área deps comps emp garagem R$
2.500 + enes Tr. R. Alfândega 108 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2

IPANEMA
ZIRTAEB R. Nascimento Silva,
527 ap. 403 conjugadão banhei-
ro e cozinha R$ 400 + enes Tr.
R. Alfândega, 108 509-7992
CRECI J 101 ABADI 2.

LEBLON

ZIRTAEB R. Dias Ferreira, 297
ap. S/105 conjugado c/arms
bem banh coz e área R$ 420 +
encsTr. R. Alfândega, 108 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

BARRA
ZIRTAEB Av. Rodolfo de Amoedo
287 ap. 201 varanda sala 3 quartos
c/arms (1 suite) 2 banhs c/blindex
coz áréa deps emp 2 garagens R$
1.000+encs Tr. Filial Barra 439-8170
CRECI J 101 ABADI 2.

RECREIO
ZIRTAEB COBERTURA 586m2 CENTRO
COMERCIAL DO RECREIO R. Amaury
Monteiro 35 cobertura 01 toda com divisó-
rias montada para Colégio com cadeiras
banheiros, cantina, área livre 2 garagens
R$ 5.000+encs. Tr.Filial Barra 439-8170
CRECI J 101 ABADI 2.

RECREIO
ZIRTAEB CASA EM CONDOMÍNIO
FECHADO Rua Dr. Crespo 19 casa
1-D sala ampla banheiro cozinha jar-
dim próximo à Praia R$ 350 + enes
Tr. Filial Barra 439-8170 CRECI J
101 ABADI 2.

RECREIO
ZIRTAEB R. Raul Cunha Ribeiro,
217 ap. 203 varandão sala 3 qtos
(suite) 2 banhs copa cozinha área
garagem 18 locação R$ 900 + enes
chvs por Tr. Filial Barra 439-8170
CRECI J 101 ABADI 2.

JACAREPAGUÁ
ZIRTAEB PRAÇA SECA R Cândido
Benfcio, 1050/308 varanda sala 2
quartos banh coz área 80m2 gara-
gem R$ 350 + enes. Chaves com
porteiro. Tr. R. Alfândega, 108 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

TIJUCA
ZIRTAEB R. Conde de Bonfim,
149 ap. 507 sala quarto separado
banh coz área deps emp garagem
R$ 450 + enes ver domingo Tr. R.
Alfândega, 108 509-7992 CRECI
J 101 ABADI 2.

TIJUCA
ZIRTAEB R. Afonso Pena 116 ap.
502 sala 2 qtos arms emb banh
coz área deps emp garag interfo-
ne play R$ 500 + enes ver domin-
go Tr. R. Alfândega, 108 509-7992
CRECI J 101 ABADI 2.

TIJUCA
ZIRTAEB R. Pinheiro Cunha,
85/401 salão 3 amplos qtos 2
banhs deps comps garag R$
650+encs Tr. R. Alfândega, 108
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

TIJUCA
ZIRTAEB R. Almte João Candi-
do Brasil 69 ap. 202 sala 2 qtos
banh coz área deps emp gara-
qem R$ 430+encs chvs port Tr.
R. Alfândega, 108 509-7992
CRECI J 101 ABADI 2.

VILA ISABEL

ZIRTAEB R. Souza Franco 766 ap. 403
sala e quarto separados banh coz área
deps emp garagem R$ 440+encs
chaves porteiro Tr. R. Alfândega, 108
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

VILA ISABEL
ZIRTAEB R. Souza Franco 233 apto
404 sala 2 quartos banheiro cozinha
área deps comps emp sinteco novo
R$ 400 + enes Tr. R. Alfândega, 108
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

VILA ISABEL
ZIRTAEB R.Teodoro da Silva 796 ap.
602 varanda sala 2 qtos arms embs 2
banhs coz área deps emps garag pis-
cina sauna play R$ 500 + enes ver
Domingo Tr. R. Alfândega, 108 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

RIACHUELO
ZIRTAEB Travessa Cerqueira Lima 185
apto. 806 bloco 1 varanda sala 2 qtos
c/arms embs banh coz área deps emp pis-
cina sauna play garagem R$ 400 + enes.
chaves porteiro Tr. R. Alfândega, 108. Tel.:
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

LINS
ZIRTAEB Rua Isolina, 441 apto.
302 sala 3 quartos banheiro cozi-
nha área wc garagem R$ 380 +
enes. Tr. R. Alfândega, 108. Tel.:
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

LINS
ZIRTAEB R. Lins de Vasconcelos 298
apto. 209 sala 2 quartos banheiro cozi-
nha interfone área dependências com-
pletas empregada R$ 250+encs. cha-
ves porteiro. Tr. R. Alfândega, 108. Tel.:
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

HIGIENÓPOLIS
ZIRTAEB R. Além Paraíba, 482 apto.
101 varanda sala 2 quartos banheiro
cozinha área vaga para carro R$ 300 +
enes NÃO TEM CONDOMÍNIO chaves
ap. 202 Tr.R. Alfândega, 108. Tel.: 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

www.Airtaeb.com

CENTRO
ZIRTAEB Av. 13 de Maio 33 sala 1204
com recepção ar cond central arm
telef garag música amb. Persianas R$
350 + enes chvs port.Tr. R. Alfândega
108 509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

CENTRO
ZIRTAEB R. Alfandega 108 gru-
pos 801 e 802 com 100m2 junto
Metrô perfeito estado 2 banhs + 2
garagens na Av. Passos R$
1.000+encs Tr. R. Alfandega,108
509-7992 CRECI J 101 ABADI.

BENFICA
ZIRTAEB LOJA Rua Ana Nery
98 loja A com 150m2 de rua com
2 quartos nos fundos banheiro
e área R$ 400 + enes Tr. R.
Alfândega, 108 509-7992 CRE-
Cl J 101 ABADI 2.

LARANJEIRAS
ZIRTAEB R. Pinheiro Machado, 65
ap. 503 varanda sala 2 qtos banh coz
área deps emp interfone R$ 500 +
enes chvs port Tr. R. Alfândega 108
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

COPACABANA
ZIRTAEB R. Santa Clara, 219 ap.
103 sala 2 qtos c/armários banh
coz área deps emp R$ 700 + enes
Tr. R. Alfândega 108 509-7992 Tr.
R. Alfândega 108 509-7992 CRE-
Cl J 101 ABADI 2.

RECREIO
ZIRTAEB R. Taciel Cylleno 245 ap.
104 varandão sala 2 qtos tábua
corrida (1 suite) 3 banhs coz área
deps comps 2 garagens R$ 750 +
enes Tr. R. Alfândega 108 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

RIO COMPRIDO
ZIRTAEB R. Paula Frassinet,
5/301 varanda sala 3 qtos (1
suíte) dependências completas
reformado R$ 600 + enes ver
domingo. Tr. R. Alfândega, 108
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

TIJUCA
ZIRTAEB R. Barão de Itapagipe
429 apto. 304 sala 2 qtos arms em-
bs tábua corrida banh coz área
telef interfone R$ 450 + enes cha-
ves porteiro e Tr. R. Alfândega 108
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

LINS
ZIRTAEB R. Lins de Vasconcelos
298 ap. 409 sala 2 qtos banh coz
área deps comps emp interfone
R$ 250 + enes. chaves porteiro.
Tr. R. Alfândega, 108. Tel.: 509-
7992 CRECI J 101 ABADI 2.

ILHA DO GOVERNADOR
ZIRTAEB CASA Rua Fernandes
da Fonseca, 75 varanda sala 2
quartos banh coz área deps emp
R$ 700 + enes chvs Praia da
Ribeira, 13 Tr. R. Alfândega, 108.
509-7992 CRECI J 101 ABADI 2.

PETRÓPOLIS
ZIRTAEB QUITANDINHA Rua Bolivia 156 casa
com piscina sáuna churrasq. Campo sport amp-
Io jardim gramado ótima casa 3 salas, 3 qtos
(suite) com lareira arms embs + apto hóspedes
e casa caseiro telefone garagem p/6 carros R$
1.500 + enes chaves no local Tr. R, Alfândega,
108 509-7992 CRECI J 101 ABADI 2,

MATRIZ: Rua da Alfândega, 108 - Tel.: PABX: 509-7992 - Fax: 222-2576

FILIAL BARRA: Av. das Américas, 2901 Grupos 411 e 412 ¦ Ed. Barra^Business PABX /1FAX. 
eb m . creci j-m

FILIAL RECREIO: Rua Amaury Monteiro, 35 salas 201/215 - Centro Comercial do Recreio • PABX / Fax. 437-9459 437 —
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