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15 dias de 
Festival 
Rio 2007  

Tiago 
Camilo 

é o melhor 
do mundo

Presidente Lula tem 
33% de desaprovação
Ibope revela como o eleitor vê a forma do presidente governar 

Pesquisa realizada pelo Ibope, a 
pedido de CNI, revela que cresce 
o número de pessoas que desapro-
vam o presidente Lula: o percen-
tual que, em julho era de 30%, 
passou para 33%. A pesquisa 
realizada entre os dias 13 e18 de 

setembro avalia, também, outros 
itens como a confiança no presi-
dente.

A MCI Estratégia divulgou um 
documento com a analise da pesqui-
sa e declarou que apesar da imagem 
do presidente ter sofrido uma leve 

queda, isso não demonstra que a 
população aprove a atuação do gov-
erno. “Os principais itens de ima-
gem registram leve queda, enquanto 
a maioria das avaliações das áreas 
específicas de atuação do governo 
sofre variação negativa mais ex-

pressiva”, declara a consultoria.
Para a MCI, itens como in-

flação e desemprego tiveram uma 
avaliação ruim por parte da popu-
lação e isso ajuda explicar a os-
cilação negativa da avaliação do 
governo.                            pág. 04

Uma das maiores atrações turísticas da cidade, o Pão de Açúcar, completará 95 anos no dia 27 
de outubro e para comemorar abrirá um novo espaço no Morro da Urca para a música e a gastronomia, além de novos bon-
dinhos importados da Suíça.                                                                                                                                                                          pag. 02
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Economia - Saúde - Educação - Segurança

Pão de Açúcar passa por 
mudanças para comemorar 95 anos
Um grande projeto está sendo realizado para as comemorações.
O Bondinho comemora 95 
anos no dia 27 de outubro 
e a marca de mais de 36 
milhões de turistas trans-
portados. Para essa grande 
festa, o Pão de Açúcar vai 
passar por diversas 
mudanças que totalizam 
um investimento de apro-
ximadamente R$ 30 mi-
lhões. 
 A Companhia Caminho 
Aéreo Pão de Açúcar, uma 
empresa totalmente nacio-
nal, administra o bondinho 
desde a sua inauguração, 
em 1912, e planeja mudan-
ças no transporte. Serão 
quatro novas cabines com 
um design mais moderno, 
clean e com vidros fumê 
anti-reflexo, vindas da em-
presa suíça CWA. Também 
foi construída uma nova 
estrutura. seguindo as Nor-
mas e Procedimentos do 
Mercado Comum Euro-
peu. Ao todo foram gastos 
três milhões de Euros nesta 
aquisição. Para Maria Leite 
de Castro, diretora geral da 
empresa, o importante é a 

segurança: “Nossa missão 
é levar os visitantes com 
segurança e conforto para 
um mundo de encantamen-
to, onde é possível tornar o 
passeio ao Pão de Açúcar 
um momento inesquecí-
vel”, afirma ela.  
  Para atrair estrangeiros e 
o público carioca também 
haverá a inauguração de 

um novo espaço. O Baía 
de Guanabara será uma 
ambiente com três restau-
rantes climatizados, pal-
co para shows e uma área 
destinada a pequenos e 
médios eventos, localiza-
da no Morro da Urca. O 
espaço deve ser aberto ao 
público no dia 22 de no-
vembro com restaurantes 

de grife do Rio de Janeiro. 
Um calendário especial 

está sendo montado pela 
Companhia com eventos 
culturais e de lazer. Para 
o verão 2007/2008 haverá 
grandes shows com novos 
talentos e com artistas que 
foram lançados  no Morro 
da Urca nas décadas de 70, 
80 e 90. 

Acaba no domingo a 
Semana Nacional de 
Trânsito que tem o ob-
jetivo de orientar os 
motoristas. No entanto 
a semana se iniciou com 
a notícia de 4 mortos 
em acidente na Aveni-
da das Américas, 
Barra da Tijuca, 
por excesso 
de velo-
cidade, e, 
na segun-
d a - f e i r a , 
foi à vez de 
um ônibus 
tombar na 
mesma altu-
ra da avenida. 
Para se discutir o 
problema foi lançado o 
livro Trânsito no Brasil  
Avanços e Desafios que 
aborda o assunto. 

Para a engenheira 
Cristina Baddini, inte-
grante da Comissão de 
Trânsito da Associação 
Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP) e uma 

Velocidade é a maior causa de acidentes
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Gratuito
é ser 
inteligente

Gratuito? Hummm....
Talvez seja este o primeiro espanto quando algo nos é ofe-

recido sem preço.
Pode ser verdade quando falamos de um bem de consumo. 

Há sempre a desconfiança de que existe um objetivo velado, 
algo que não se quer demonstrar de maneira clara,  em busca 
de um ganho mais adiante.

Hoje e cada vez mais isto não acontece quando falamos de 
informação. Pela difusão democrática da noticia através dos 
diversos meios de comunicação e agora mais ainda pela In-
ternet, a informação não se separa mais pelo preço e sim pela 
qualidade e, algumas vezes, pela síntese.

Vivemos em um mundo sem tempo, bombardeados por 
mensagens de todos os tipos e de todas as formas. O nosso dia 
para capturar mensagens e separar o que deve ser absorvido 
ou posto de lado entretanto continua insistentemente com 24 
horas...

Tempo, na sociedade moderna é um dos ativos mais precio-
sos que dispomos. Valor é um outro componente que temos 
de pesar sempre.

 Pelo seu lado direto ou pelo aspecto subjetivo.
Quando se trata de informação devemos buscar a melhor 

equação entre tempo, valor e qualidade.
E o que isto tem a ver com o Metro Magazine que começa 

hoje ? O que este veiculo de comunicação pode nos ajudar a 
aproveitar mais o tempo, as informações e as oportunidades 
comerciais? 

Em 1996 na Suécia um grupo editorial lançou um jornal 
gratuito que pode ser considerado como de ultima geração. 
Atraia passageiros de metrôs, de trens e de barcas e o simples 
transeunte. A proposta era de preencher o espaço de tempo 
do cidadão comum quando se dirigia ao trabalho, para a uni-
versidade ou escola.

A mágica, simples, trazia conteúdo resumido de todas as 
noticias importantes, com excelente impressão e absoluta im-
parcialidade no trato da opinião. Ou melhor, não tinha opinião. 
Quem a formava era o leitor.

Imediatamente depois, em 1996, na Noruega, país líder de 
leitura impressa no mundo (72% da população lê, contra perto 
de 24% no Brasil) um grupo lançou  o “Vinte Minutos”. Mesmo 
modelo e mesmo sucesso.

Em 12 anos no seu inicio os jornais gratuitos cresceram para 
40 milhões de cópias distribuídas nos cinco continentes.

Nos Estados Unidos o jornal semanal “Village Voice” saiu do 
modelo pago e 300 mil exemplares de tiragem,  para uma ca-
deia de 17 jornais gratuitos, totalizando 1.8 milhão de exem-
plares. Em Nova Iorque, na ilha de Manhattan, o maior jornal é 
o gratuito AmNew York. Não é o New York Times.

Prova de que ser gratuito é ser inteligente.
Semanal de início quer se tornar um jornal carioca para os 

cariocas e respeitar o seu tempo e sua opinião.
De outro lado vai  oferecer ao leitor um noticiário sem apoios 

políticos e discursos comprometidos e extensa cobertura de 
lazer.

O Metro Magazine quer se juntar a este grupo com um mo-
delo de negócio diferente, servindo a  nossa cidade, sua popu-
lação e o seu comércio.

Gratuitamente.
Sergio Rego Monteiro

Jornalista, Consultor, único Latino Americano a presidir a Associação 
Mundial de Marketing de Jornais em 78 anos de sua existência. A INMA 

(www.inma.org) é sediada no Texas, Estados Unidos.

O novo espaço do Pão de Açúcar será inaugurado no dia 22 de novembro

das autoras do livro, o 
excesso de velocidade é 
a maior causa de aciden-
tes em rodovias de todo 
o país e essa situação 
só se agravou nos últi-
mos dez anos. Ela tam-
bém lembrou durante 

o lançamento do 
livro que as más 

c o n d i ç õ e s 
das rodo-
vias, a falta 
de acosta-
mento e o 
limite alto 
de veloci-
dades não 

ajudam mui-
to.
A prefeitura do 

Rio de Janeiro abraçou 
a campanha que este 
ano tem o objetivo de 
alertar a população e 
promover a adoção de 
condutas adequadas no 
trânsito, principalmente 
por parte dos jovens, e 
assim diminuir o núme-
ro de acidentes.  Crianças aprendem noções sobre o trânsito brincando

agência brasil
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O Governador Sérgio Ca-
bral, em visita a Roma, afir-
mou que o estado do Rio de 
Janeiro receberá um investi-
mento de cerca de 30 milhões 
de Euros de empresários ita-
lianos, nos próximos anos.  

A Confederação das Indús-
trias Italianas (Cofindustria) 
e a Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan) 
realizarão, em abril do ano 
que vem, um encontro de 
trabalho do qual participarão 
empresários italianos que de-
sejam investir nos setores in-

dustrial, pedras ornamentais, 
moda, serviços, petróleo e 
siderurgia. A idéia surgiu do 
encontro de Cabral e Luca 
Cordero di Montezemolo, 
presidente da Cofindustria e 
da Ferrari.

Sérgio Cabral também 
considerou seu encontro com 
empresários de transporte 
ferroviário muito proveitoso. 
“Eles demonstraram todo o 
interesse no projeto do trem 
de alta velocidade ligando o 
Rio a São Paulo”, afirmou o 
Governador.

Dinheiro italiano 
ajudará economia 
do Rio 

Os servidores dos Correios concordaram com a Fe-
deração Nacional dos Trabalhadores em Empresas 
de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) sobre 
o reajuste salarial, que será de 3,74%, abono salarial 
de R$ 500, além de aumento linear de R$ 60 em ja-
neiro de 2008. Os funcionários não terão que repor 
as horas paradas, desde que a entrega das corres-
pondências seja normalizada, o que deve ocorrer 
até o final do mês. 

Funcionários dos Correios voltam 
ao trabalho

Sérgio Cabral pede 
benção para o Rio 
Em viagem de negócios 
a Itália desde domingo, 
o Governador Sérgio 
Cabral teve uma audi-
ência com o Papa Bento 
XVI, a quem pediu uma 
benção especial para o 
estado. O encontro, que 
foi emocionante para o 
governador, aconteceu 
na praça São Pedro, no 
Vaticano.

Sérgio Cabral levou 
de presente para o Papa 

uma réplica do Cristo 
Redentor e pediu uma 
benção em favor do 
povo fluminense. “Fo-
mos acolhidos, Adriana 
e eu, com muito carinho 
pelo Papa Bento XVI e 
tive oportunidade de 
pedir sua benção para o 
povo do Rio de Janeiro”, 
declarou o Governador 
que também pediu ao 
Papa para orar pela paz 
do estado.

Rio comemora Dia Mundial Sem Carro
Amanhã será festejado 
o Dia Mundial Sem Carro, 
com o apoio da Prefeitura 
do Rio, que preparou um 
grande evento. Serão ativi-
dades ao ar livre, cursos para 
incentivar o uso da bicicleta 
como meio de transporte e 
um passeio ciclístico. 

No Rio já são 2 milhões 
de veículos registrados e 
desde 2005 acontece o even-
to por meio da ONG Trans-
porte Ativo. O presidente da 
ONG, José Lobo, lembra a 
importância do projeto:“O 
mundo inteiro participa 
desta campanha, são mais 
de 3000 cidades, e que tem 
como objetivo divulgar ou-
tras formas de locomoção”, 
declara Lobo que este ano 
conseguiu o apoio oficial da 
prefeitura e do metrô ,que 
permitirá neste dia que as 
pessoas circulem nos trens 
com suas bicicletas.

Estão programados para 
amanhã cursos da Secretaria 
Municipal de Transportes, a 
CET-Rio e a Guarda Muni-
cipal com noções básicas de 
trânsito e condução de bici-
cletas para adultos e crian-

ças, e um passeio ciclístico 
que terá início às 10h na 
Avenida Delfim Moreira, no 
Leblon. Os ciclistas segui-
rão pela ciclovia até Ipane-
ma em direção a Copacaba-
na, onde encontrarão a pista 
da orla na Avenida Atlântica 
fechada para automóveis 
e seguirão para a Rua Pra-
do Junior onde terminará o 
passeio. As ruas Santa Clara 
e Figueiredo de Magalhães, 
em Copacabana, também 
estarão fechadas para o trân-
sito de carros das 7h às 18h e 
nelas acontecerão atividades 
lúdico-educativas com os 
temas: trânsito, mobilidade 
por bicicleta, meio ambien-
te, saúde e cidadania.

Hoje acontecerá na rua 
Senador Dantas em frente 
a Travessa dos Poetas de 
Calçada no Centro do Rio 
o evento Vaga Viva com o 
objetivo de convocar a po-
pulação para o Dia Mundial 
Sem Carro. Em uma área de 
estacionamento pago na rua, 
duas vagas se transformarão 
em uma pequena área de la-
zer com flores, grama sinté-
tica e bancos.
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Sábado deixe seu carro em casa e saia de bicicleta

Rio terá novas barcas até 
o final do ano
O Governador Sérgio 
Cabral afirmou que en-
trará em operação, ainda 
este ano, a  nova linha 
de barcas ligando o Rio 
de Janeiro a São Gonça-
lo. A declaração foi feita 
durante uma palestra para 
um grupo de empresários 
italianos na Confindústria 
(Confederação das Indús-
trias Italianas) e o Go-
vernador ainda mostrou 
disposição para a constru-
ção do trecho com a par-
ticipação dos empresários 
italianos. 

Desde sua campanha 
Sérgio Cabral promete 
a ligação por barcas en-
tre as duas cidades para 
beneficiar São Gonçalo, 
considerada deficiente em 
transportes. Após a per-

assessoria
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Ruas fechadas amanhã em Copacabana

- Avenida Atlântica -  pista da Orla - entre as ruas  Francisco Otavi-
ano e Prado Junior das 7 às 18 horas.
- Rua Xavier da Silveira, da Praça Eugênio Jardim até a avenida 
Atlântica, das 7 às 18 horas. (Será permitido acesso de moradores)

- Santa Clara das 7 às 18 horas.
- Figueiredo de Magalhães das 7 às 18 horas.
- Durante o passeio ciclístico: Rua Jêronimo Monteiro e as aveni-
das Delfim Moreira, Viera Souto e Francisco Otaviano.

gunta do empresário ita-
liano do setor naval, Ro-
drigues Cantiello Navalli, 
o Governador reafirmou a 
intenção de fazer a liga-
ção e que está à procura 
de parceiros. 
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Amanhã o Ministro da 
Justiça, Tarso Genro, viaja 
para o Principado de Mônaco 
para intervir, pessoalmente, 
no processo de extradição 
do banqueiro ítalo-brasileiro 
Salvatore Cacciola. O Prin-
cipado havia solicitado a 
presença de uma autoridade 
brasileira para entender 
melhor à importância desta 
prisão e do processo para o 
Brasil. 

Tarso Genro se encontrará 
com o diretor-geral da Justiça 
de Mônaco, Philipp Narmin-
au, e apresentará os fatos 
mais relevantes da sentença 

Tarso Genro vai a 
Mônaco pedir extra-
dição de Cacciola

CPMF pode sofrer redução

Pesquisa revela que população mostra desconten-
tamento com o governo Lula

O Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, admitiu que 
o governo poderá reduzir 
gradativamente a alíquota 
da Contribuição Provisória 
Sobre Movimentação Finan-
ceira (CPMF) a partir do ano 
que vem. 

Esta foi à estratégia escol-
hida pelo governo para evitar 
uma modificação na forma 
de cobrança ou a suspensão 
temporária do tributo, já que 
pela nossa legislação uma 
nova cobrança demora 90 
dias para entrar em vigor. 
Guido Mantega defende o 
CPMF nos moldes atuais: 
0,38% cobrados sobre as 
movimentações financei-
ras, 0,20% é repassado para 
saúde, 0,10% para previdên-

cia social e 0,08% para er-
radicação da pobreza. 

A CPMF está em discussão 
na Câmara dos Deputados e 
seu presidente, Arlindo Chi-
naglia (PT-SP), já marcou 
8 sessões deliberativas para 
votar o imposto. A prorro-
gação do tributo até 2011 já 
venceu em primeiro turno e 
até o final da  próxima se-
mana deverá ser votado no 
segundo turno. Para prorro-
gação definitiva da CPMF 
são necessários 308 votos a 
favor dos deputados federais, 
em dois turnos, com interva-
lo de cinco sessões. Caso seja 
aprovado, vai para o Senado 
em votação em dois turnos, 
com a maioria dos votos, 
antes de ser promulgada.

Desde quarta-feira já está 
em órbita o novo Satélite 
Sino-Brasileiro de Recur-
sos Terrestres (CBERS-2B) 
e hoje já fará imagens de 
testes em alta resolução 
de uma faixa de 27 Km de 
largura.

O CBERS-2B partiu da 
base de lançamentos 
de Tayuan, na província 
de Shanxi, a pouco mais 
de 400 quilômetros de 
Pequim, na China, já que 
a base brasileira de Al-
cântara, no Maranhão, 
não tem um lançador 
que suporte um satélite 
de 1,5 tonelada. Estavam 
presentes no evento o 
ministro da Ciência e Tec-
nologia, Sérgio Rezende, 
o diretor do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espa-
ciais, Gilberto Câmara ,e 
o presidente da Agência 
Espacial Brasileira, Miguel 
Henze.

O satélite tem três 
câmeras principais e pas-
sará três vezes por dia em 
território brasileiro. O ob-
jetivo é observar a super-

Satélite 
Sino-Brasileiro 
já está em órbita

O município de Campos 
dos Goytacazes quer 
produzir biodisel a partir 
do reaproveitamento de 
óleo doméstico usado na 
produção de alimentos. 
O projeto visa a proteção 
do meio ambiente e  uma 
nova fonte de renda para 
as famílias mais carentes. 

O óleo de frituras seria 
recolhido por comuni-
dades que receberiam in-
centivos pela matéria-pri-
ma e entregue a secretária 
municipal de Programa 
Social. O projeto ainda 
será discutido em uma 
reunião no próximo dia 26  
na Promoção Social em 
Guarus com o secretário 
de Petróleo e Bioenergia, 
Renato Barbosa. 

Campos 
quer Biodisel 
de óleo 
queimado

Cai a satisfação com Lula

Produção de Petróleo 
cresce no Brasil
A Petrobrás informou que a 
produção de petróleo do país 
cresceu 2,5% em agosto em 
relação ao mesmo mês do 
ano passado e que, até o fi-
nal do ano ,serão mais quatro 
plataformas em produção. 

Foram cerca de 1,807 mil-
hão de barris diários, oito mil 
a menos do que em julho, 
mas segundo o comunicado 
da empresa isso se deu por 
problemas operacionais: 
“Essa diferença de oito mil 
barris  por  dia,  em relação 
ao mês de julho, foi motivada 

por pequenos problemas  op-
eracionais  nas  plataformas 
de Marlim e Albacora, que 
foram prontamente  solucio-
nados”, declarou a empresa

Quatro novas plataformas 
estarão em funcionamento 
até o final do ano: P-52 e 
P-54, ambas na Bacia de 
Campos, Piranema, na Ba-
cia de Sergipe/Alagoas e 
Cidade de Vitória, no  litoral 
Capixaba.As novas platafor-
mas do estado do Rio terão 
capacidade de 180- mil bar-
ris diários. 
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A satisfação com o gov-
erno caiu de 59% em ju-
lho, para 48% em setem-
bro, segundo pesquisa 
realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística 
(Ibope). Também oscilou 
a porcentagem de pessoas 
que consideravam o gov-
erno regular, de 33% para 
32%, e os que considera-
ram péssimo aumentou de 
16% para 18%.

Para o Presidente da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), deputado 
Armando Monteiro Neto 
(PMDB-PE), a pesquisa 
mostra um quadro de “in-
conformismo” da popu-
lação com os impostos 
elevados e a prestação 
de serviços público de 
má qualidade. Monteiro 
Neto ainda afirma que o 
levantamento mostra que 
a população considera a 
CPMF desnecessária e 
que rejeita o argumento 
de que o imposto mel-
horou a saúde.
Monteiro Neto votou con-
tra a prorrogação da Con-
tribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira 

(CPMF), alegando que o 
Brasil tem uma carga trib-
utária elevada e lembrou 
que uma sondagem mos-
trou que apenas 5% con-
cordaram com a decisão a 
favor do imposto.

A aprovação da maneira 
de Lula governar também 
foi avaliada e caiu 3 pontos 
percentuais, de 66% para 
63%, enquanto a desaprov-

ação aumentou de 30% 
para 33%. A confiança no 
presidente também mostrou 
uma baixa: em julho era de 
35% que não confiavam em 
Lula e hoje o índice foi para 
37%.

A pesquisa realizada pelo 
Ibope ocorreu entre os dias 
13 e 18 de setembro , com 
entrevista de 2.002 pessoas, 
em 142 municípios do país.  
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Armando Monteiro Neto pesquisa mostra inconformismo

de Cacciola. O Principado 
de Mônaco ainda não deu 
resposta sobre o pedido, feito 
pela Justiça Federal brasilei-
ra, para a prisão preventiva 
com fins de extradição do ex-
banqueiro e negou o relaxa-
mento da prisão pedido pelos 
advogados de Cacciola. 

O ex-dono do banco 
Marka, Salvatore Cacciola, 
foi condenado a 13 anos de 
prisão por crimes contra o 
sistema financeiro e no úl-
timo dia 15 ele preso pela 
Interpol e agora espera uma 
decisão da justiça local numa 
prisão.

O ministro Tarso Genro que a extradição de Cacciola 
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fície terrestre, ajudando a 
controlar o desmatamen-
to da Floresta Amazônica, 
investigando queimadas 
e observando o tráfico nas 
fronteiras do país. 

O custo do projeto foi 
de US$ 15 milhões só 
para o Brasil e o diretor 
de Política Espacial e In-
vestimentos Estratégicos 
da Agência Espacial Bra-
sileira, Himilcon Carvalho, 
comemora o sucesso do 
lançamento. “Acho que é 
mais um grande desafio 
que conseguimos vencer. 
Um desafio tecnológico 
importante, a continui-
dade da nossa capaci-
dade de observar o nosso 
próprio território”, afirma 
Himilcon. 

Com o lançamento do 
novo satélite, o Brasil 
continua a sua política de 
distribuição de imagens 
para empresas, governo 
e instituições de ensino. 
Desde de 2004 já foram 
320 mil imagens dis-
tribuído gratuitamente 
pela internet. 
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esportes
Brasil sem Janeth
A seleção feminina de bas-
quete passa por mudanças 
pra disputar o Pré-Olímpico 
das Américas, que acontecerá 
entre os dias 26 e 30, no Chi-
le. Esta será a seleção mais 
modificada dos últimos 10 
anos: só as alas Iziane, Karen 
e Micaela e a pivô Êga, que 
jogaram no Mundial de 2006, 
permanecem no time.

Para o técnico Paulo Bas-
sul, esta renovação era inevi-
tável, principalmente com a 
saída de Janeth. “O time está 
bem modificado. Foram oito 
mudanças. Jogadoras como 
Helen e Janeth encerraram a 
carreira. E há as que ficaram 
fora por outros problemas.”, 
lembrou Bassul, que também 
é novo na seleção já que assu-
miu o cargo no lugar de Antô-
nio Carlos Barbosa que ficou 
10anos à frente do time. 

Os treinos da seleção vão 

até amanhã quando as joga-
doras embarcam para Valdí-
via, no Chile. Apenas uma 
vaga está disponível para as 
Olimpíadas de Pequim e Izia-
ne se sente responsável por 
essa conquista. “Na semana 
em que cheguei, senti falta da 
Janeth, da Helen e da Ales-
sandra. Tirando a Claudinha 
(armadora), que voltou, sou 
a mais experiente do grupo. 
Acho que tenho mais respon-
sabilidade por estar há mais 
tempo.”, lembra a jogadora.

O Brasil divide o grupo 
A das eliminatórias com a 
Argentina, Chile e México e 
o primeiro jogo será no dia 
26 de setembro contra as ar-
gentinas. A seleção vitoriosa 
garante a vaga para as olimpí-
adas e os semifinalistas ainda 
têm chance no Pré-Olímpico 
Mundial, que será em junho 
do ano que vem.

O Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) deci-
diu reduzir a pena do técnico 
do Fluminense, Renato Gaú-
cho, de 60 dias de suspensão 
para 30 e o restante será con-
vertido em 50 cestas básicas. 
No entanto o técnico ainda 
não participará do jogo deste 
domingo, só a partir de 30 de 
setembro ele poderá estar no 
banco.

Após o jogo onde o Flumi-
nense perdeu para o Palmeiras, 
no Maracanã, o técnico Rena-
to Gaúcho se excedeu nas de-
clarações. Durante a coletiva 
de imprensa o técnico afir-
mou que o time foi roubado 
e isso o rendeu uma acusação 
no Superiro Tribunal de Justi-
ça Desportiva. Primeiramente 
ele foi absolvido, depois o 
STJD aplicou a suspensão de 
60 dias baseado no artigo 188 
do Código Brasileiro de Justi-
ça Desportiva que se reverteu 
esta semana para 30 dias fora 
de campo. 

A punição de Renato 
Gaúcho será só de 30 dias

Brasil enfrenta o primeiro campeonato pós Janeth

O Melhor do Mundo

Depois da ótima atuação no Mundial de Judô, Tiago 
Camilo ele foi eleito o melhor judoca do mundo. Du-
rante a competição foram sete ippons em sete lu-
tas e apenas uma punição, o que levou o judoca ser 
o ponto alto do Mundial. É a segunda vez que um 
brasileiro ganha este título, a primeira foi em 2005 
quando João Derly foi premiado. 
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O orçamento do programa 
Bolsa-Atleta, que hoje é 
de R$ 13,2 milhões, deve 
dobrar no próximo ano. A 
declaração foi feita pelo 
secretário nacional de Alto 
Rendimento do Ministério 
do Esporte, Djan Madruga.

O programa é voltado 
para atletas olímpicos e 
paraolímpicos que não sejam 
patrocinados e que disputem 
torneios nacionais, internac-
ionais e estudantis. O Bolsa-
Atleta atende 840 esportistas, 
indicados entre os três mel-
hores do Brasil em campe-
onatos oficiais do esporte, e o 

Bolsa-Atleta 
dobrará em 2008

valor varia de R$ 300 até R$ 
2.500 mensais.

Hugo Parisi, que participa 
de torneios internacionais 
de saltos ornamentais, é um 
dos atletas que recebem o 
apoio. “Hoje em dia, se eu 
não tivesse essa bolsa, não 
sei se estaria dentro do es-
porte ainda, porque eu tenho 
que pagar minhas contas e 
iria ter arranjar dinheiro de 
outro jeito. Eu iria ter que 
trabalhar, tem muitos atletas 
abandonam o esporte”, re-
salta Parisi, destacando a 
importância da ajuda para o 
esporte brasileiro.

Ayrton Senna ainda é 
considerado o maior piloto 
de Fórmula 1 de todos os 
tempos, segundo pesquisa 
realizada no site do jornal 
italiano Corriele della Serra 
anda comprovando através 
de uma pesquisa realiza-
da em seu site. O piloto 
brasileiro está na liderança 
da escolha com 70,2% dos 
votos dos leitores seguido 
pelo heptacampeão Michael 

Senna ainda é o maior 
piloto da Fórmula 1

Schumacher, com 26,1%.
Os nomes citados pelo 

jornal foram do piloto 
argentino Juan Manuel 
Fangio, pentacampeão 
nos anos 50, que está em 
terceiro lugar com 2,1%, 
e o francês Alain Prost 
- tetracampeão mundial em 
1985,86, 89 e 93 - que está 
em último com 1,6%. Para 
votar basta clicar no site do 
jornal www.corriele.it. 

O Supremo Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) 
decidiu punir com uma 
suspensão de 120 dias o 
atacante Obina, do Fla-
mengo, por ter agredido, 
com uma cotovelada, o 
jogador Índio, do Inter-
nacional. 

O Flamengo preten-
de recorrer da decisão, 
mas o técnico rubro-
negro, Joel Santana, se 
diz preocupado com  a 
suspensão, pois Obina 

Obina é suspenso
ficará fora do Campe-
onato Brasileiro. Além 
da possível ausência de 
Obina, Joel também na 
pode contar com Maxi, 
Renato Augusto e Paulo 
Sérgio no jogo contra 
o Juventude. Esse é um 
jogo importante para o 
time, que ocupa a 13a 
posição na tabela e corre 
o risco do rebaixamento, 
além de estar em último 
na zona de classificação 
da Libertadores. 

fo
to

co
m

fo
to

co
m



sexta-feira 21 de setembro de 2007 www.metromagazine.com.br

Domingo 23/09/2007
- Botafogo/RJ x Fluminen-
se/RJ 18h10 no Maracanã

- Vasco/RJ x Cruzeiro/MG 
18h10 em São Januário 

- Juventude/RS x Flamen-
go/RJ 16h00 em Caxias do 
Sul (transmitido pela TV)

Alberto Dualib 
pode sair do 
Corinthians
Alberto Dualib bem que 
tentou, mas a Comissão 
de Impeachment do clube 
decidiu, depois de analisar 
a sua defesa, enviar ao 
presidente do Conselho 
Deliberativo, Carlos Senger, 
a recomendação da destitui-
ção de Dualib do cargo de 
presidente do Corinthians. 

esportes

A seleção feminina brasi-
leira venceu por 1 a 0 a Di-
namarca, em Hangzhou, na 
China, em um jogo morno. 
A vitória, na quinta-feira, 
garantiu o primeiro lugar do 
Brasil no Grupo D e a clas-
sificação da seleção para as 
quartas-de-final.

O Brasil entrou no pri-
meiro tempo sem gás e dei-
xou a Dinamarca dominar 
às jogadas. Aos 7 minutos a 
defesa brasileira bobeou e a 
atacante dinamarquesa Pape 
chutou a gol, salvo pela bri-
lhante defesa da goleira An-
dréia. Nem a torcida chinesa 
gritando  “Brazi...Brazi...” 
ajudou o time a se livrar da 
marcação dinamarquesa e o 
Brasil só melhorou quando 

Brasil está nas 
quartas-de-final

Uma vez Flamengo
O Flamengo é o preferido 
entre os torcedores cario-
cas: 43% dos entrevistados, 
em uma  pesquisa nacional 
do Instituto Datafolha, re-
velaram que o rubro-negro 
é seu time do coração. Em 
segundo lugar está o Vasco 
com 16%, depois vem o Flu-
minense com 10% e, por úl-
timo, o Botafogo com 7%. 
No Brasil, o Flamengo tem 
15% da preferência nacio-
nal, seguido pelo Corin-
thians com 13 %: como toda 
pesquisa oscila em dois pon-
tos percentuais, isso pode 
ser considerado um empate 
técnico. 

Foram ouvidos 6 mil bra-
sileiros, acima de 16 anos, 
nos dias 23 e 24 de maio e 

os  números mostraram que, 
em relação à última pes-
quisa, feita em fevereiro, a 
preferência pelo Flamengo 
diminuiu: no início do ano 
eram 17% e, agora, o índice 
foi para 15% . O Flamengo 
também ganhou na região 
nordeste com 21%.

A pesquisa também mos-
trou que os brasileiros estão 
mais ligados em futebol do 
que em fevereiro: a taxa au-
mentou de 31% para 35% e 
a seleção brasileira tem 3% 
da preferência dos torcedo-
res. O índice só perde para o 
verificado em julho de 2002, 
logo após o pentacampeona-
to, quando 40% dos brasi-
leiros se declaravam muito 
interessados em futebol. 

Classificação do Campeonato Carioca
Times PG J V E D GP GC SG

01 São Paulo 57 26 17 6 3 40 8 32

02 Cruzeiro 48 26 15 3 8 61 44 17

03 Santos 42 26 13 3 10 40 33 7

04 Botafogo 42 26 11 9 6 45 38 7

05 Grêmio 41 26 12 5 9 28 26 2

06 Vasco 40 25 11 7 7 42 29 13

07 Palmeiras 40 26 11 7 8 33 34 -1

08 Fluminense 40 26 10 10 6 35 22 13

09 Sport 36 26 10 6 10 40 41 -1

10 Internacional 35 26 10 5 11 34 34 0

11 Figueirense 34 26 9 7 10 41 44 -3

12 Goiás 33 26 10 3 13 33 39 -6

13 Flamengo 33 25 8 9 8 39 39 0

14 Corintians 33 26 8 9 9 29 36 -7

15 Atlético-MG 32 26 9 5 12 40 39 1

16 Atlético-PR 32 26 8 8 10 37 38 -1

17 Paraná 31 26 8 7 11 30 41 -11

18 Náutico 30 26 8 6 12 41 48 -7

19 Juventude 26 26 7 5 14 29 45 -16

20 América-RN 11 26 3 2 21 19 58 -39

PG Pontos Ganhos / J Jogos  /  V Vitórias  / E Empates / D Der-
rotas / GP Gols Pró  / GC Gols Contra  / SG Saldo de Gols  

A seleção feminina vence a Dinamarca aos 
46 minutos do segundo tempo

O Botafogo assumiu  o 
Estádio Olímpico João 
Havelange com a vitória 
de 1 a 0 em cima do Ri-
ver Plate, o gol, feito por 
Joilson, levantou os 40 
mil torcedores do estádio. 
O time ganhou a licita-
ção do Engenhão graças 
à criação da Companhia 
Botafogo em 2003 que é 
responsável pelos negó-
cios do clube sem carre-
gar suas dívidas antigas. 

Logo após o término do 
Parapan foi anunciada a 
vitória do consórcio en-
cabeçado pelo Botafogo 

Botafogo assume Engenhão

Times Cariocas no 
campeonato brasileiro

Marta começou a jogar pela 
esquerda e, aos 30 minu-
tos de jogo, chutou rasteiro 
para o gol, mas a bola bateu 
na trave. 

No segundo tempo, o Bra-
sil voltou um pouco melhor, 
mas a defesa da Dinamarca 
não aliviou. O gol brasileiro 
só saiu nos acréscimos pe-
los pés de Pretinha, que re-
cebeu a bola livre e chutou 
por cima da goleira. O Bra-
sil terminou está fase como 
líder do Grupo D, com 9 
pontos e, nas quartas-de-fi-
nal, enfrentará a Austrália, 
que ficou em segundo no 
Grupo C. O jogo acontece-
rá no dia 23 de setembro, 
às 20 horas (9 horas de 
Brasília).

para gerir o estádio por 20 
anos. Para o presidente do 
clube Bebeto de Freitas 
essa conquista significa 
a entrada do Botafogo no 
século 21, mas ele lembra 
que não foi uma conquis-
ta financeira já que nada 
muda para o clube. O 
Botafogo está com pro-
blemas financeiros e a ad-
ministração do estádio é 
uma possibilidade de me-
lhorias para o clube, mas 
Bebeto lembra que nada 
acontece da noite para o 
dia e que é preciso cautela 
na escolha de projetos. 

Marta tentou, mas Brasil fez jogo morno

CBF

flamengo
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Também foi indicada a saída 
de seu vice, Nesi Curi. 

O Presidente do clube 
responde na justiça pelas 
falcatruas que marcaram a 
parceria com a MSI e pediu 
licença do cargo para se 
defender das acusações. 
Carlos Senger convocou 
uma reunião do Conselho 
Deliberativo para semana 
que vem e nesse encontro 
marcará uma assembléia-
geral, com os sócios do 
clube, para votar a destitui-
ção de Dualib.

Fluminense 
já pensa na 
Libertadores
O Fluminense enfrentará o 
Botafogo no Maracanã nes-
te domingo, mas o técnico 
Renato Gaúcho já começa 
a planejar o time para a Li-
bertadores de 2008. Em seus 
planos estão a renovação do 
contrato do meia Thiago Ne-
ves e a contratação do argen-
tino Acosta, que atualmente 
joga no Náutico. 

Para o  Coordenador de 
Futebol do tricolor, Branco, 
a prioridade é renovar o con-
trato de Thiago que acaba 
em dezembro e está na mira 
de outros clubes. Renato 
Gaúcho quer que o jogador 
se decida de uma vez: “Es-
pero que ele resolva a situ-
ação nesta semana, porque 
a situação é chata para o jo-
gador também. O clube não 
pode ficar esperando até de-
zembro. Se ele não renovar 
nos próximos dias, vamos 
buscar opções para essa po-
sição”, avisa o técnico. 

Brasil fica atrás da 
Itália e da Argentina 
em ranking da Fifa
O Brasil está em tercei-
ro lugar na lista divulgada 
pela Fifa com o ranking das 
seleções. Em primeiro está 
a atual campeã mundial, a 
Itália, com 1.488 pontos 
e, em seguida, a Argentina 
com 1.444. A Alemanha 
subiu uma posição, ficando 
atrás do Brasil, e a vice-
campeã mundial, França, 
perdeu posição, ficando 

em sexto, depois de derrota 
nas Eliminatórias da Euro-
2008.

Nem as boas atuações do 
time brasileiro nos últimos 
jogos o fizeram voltar ao 
primeiro lugar e uma nova 
lista deve ser divulgada no 
dia 14 de outubro. Até lá o 
Brasil tem chance de mos-
trar o seu futebol nas Eli-
minatórias da Copa. 

prefeitura  do rio

fotocom
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tecnologia
DVD é coisa do passado
Chega ao mercado brasileiro o Blu Ray, o sucessor do DVD

Microsoft 
é punida 
pela Corte 
Européia
A Corte Européia de Primeira 
Estância rejeitou a apelação 
da Microsoft Corporation e 
manteve a multa de US$ 631 
milhões contra a empresa. A 
Comissão Européia saiu vi-
toriosa, mas a Microsoft tem 
dois meses para a apelação. 

Foram duas decisões con-
tra a Microsoft: uma contra 
o abuso de monopólio por 
tentar usar seu poder de 
vendas casadas de micro-
computadores e de seus 
sistemas operacionais e sof-
tware, e a outra alegando 
que a corporação prejudi-
cou a empresa de software, 
a RealNetworks, ao integrar 
ao sistema operacional Win-
dows o seu próprio software 
de mídia. Para Brad Smith, 
conselheiro geral da Micro-
soft, esta decisão mostra o 
poder da Comissão Euro-
péia: “A decisão, claramente, 
dá à Comissão Européia um 
vasto poder. Existem muitas 
empresas na nossa indústria 
que têm uma participação 
muito grande no mercado,”,  
Brad ainda lembrou que a 
Apple tem 70% de participa-
ção no mercado de música 
digital na Europa, a Google 
tem quase 80% de participa-
ção no mercado de buscas e 
a IBM mais de 99% no mer-
cado de mainframes.

Os avanços tecnológicos 
não param e o DVD já está 
sendo considerado ultrapas-
sado. Para substituí-lo, já 
existe o Blu-Ray, um dis-
quinho azul-violeta de 12 
centímetros de diâmetro e 
com uma capacidade enor-
me de armazenamento. Seu 
poder é de 25GB, cerca de 
6 horas de gravação em alta 
definição, com resolução de 
1920X1080 pixel. Para se 
ter uma idéia o DVD tem 17 
GB de armazenamento e su-
porta, no máximo, 720x480 
pixel de resolução. 

O que torna o Blu-Ray um 
disco com alta capacidade de 
armazenamento são os pon-
tos de informações legíveis 
menores do que num disco 
de DVD, o que significa 
que em um mesmo espaço, 
com a tecnologia Blu-Ray, 
contem mais informações. 
A nova tecnologia utiliza um 
laser mais preciso, o laser 
azul-violeta tem um cum-

primento de ondas menor do 
que o laser vermelho usado 
pelo DVD. 

O Blu-Ray foi desenvolvi-
do em 2002 por um consór-
cio de empresas, com a Ap-
ple, Dell, Hitachi, Hp, Sony. 
Seu nome se deu pela cor 
azul do raio laser utilizado 
na sua gravação, “blue ray” 
em inglês significa “raio 
azul” e como a expressão é 
muito usada, não pode ser 
registrada: a solução encon-
trada foi à retirada do “e” e a 
marca passou a ser Blu-Ray. 
O primeiro aparelho foi lan-
çado pela Samsung e a Sony 
produziu o primeiro filme 
do novo formato “Charlie’s 
Angels: Full Throttle” (As 
Panteras 2) em alta definição 
e formato MPEG-2.

Calma, antes de correr para 
jogar fora o aparelho e os 
filmes em DVD, vamos es-
perar para assistir a consoli-
dação da nova tecnologia. O 
Blu-Ray ainda compete com 

o HD-DVD para ver quem 
vai suceder o DVD e é uma 
briga acirrada. Nesta disputa 
estão também as produtoras 
de filme: Paramount e Drea-
mWorks vão lançar seus fil-
mes em HD-DVD, enquanto 
a Fox e MGM apostam suas 
fichas no Blu-Ray. Apenas 
Steven Spilberg anunciou 
que seus filmes serão lança-
dos nas duas tecnologias. 

No Brasil já começou a 
venda de aparelhos Blu-
Ray, que também são com-
patíveis com CDs, DVDs 
e MP3, mas, no entanto há 
poucos filmes no mercado 
brasileiro. Alguns títulos 
disponíveis para venda no 
mercado americano são: O 
Quinto Elemento, O Exter-
minador do Futuro, Triplo 
X e o desenho animado A 
Era do Gelo. Para conhecer 
mais algumas novidades do 
Blu-Ray, visite o site oficial 
http://www.blu-ray.com ou 
o site da Sony.

O Blu-Ray foi desenvol-
vido para acompanhar a 
capacidade da TV digital 
de alta definição, que 
chega a ter 1080 linhas de 
vídeo em padrão HDTV. Os 
primeiros aparelhos de TV 
tinham 30 linhas apenas, 
depois passaram para 240 
linhas na década de 30 e 
hoje a TV analógica tem 
cerca de 480 a 525 linhas, 
como informa a enciclopé-

Nova televisão de alta 
definição

dia eletrônica Wikipedia. 
A Hyundai lança esta nova 
TV de Plasma de 42”com a 
resolução de 1368 x 1024, 
entrada HDMI, Pal-M, 
NTSC, S-Vídeo e USB para 
computador. A potên-
cia do áudio chega 2 x 
15RMS, tem160 graus de 
ângulo de visão, além de 
combinar com o ambien-
te, já que está disponível 
nas cores preto ou prata. 

Chega ao mercado brasileiro o aparelho de Blu Ray da Sony

Aurélio é 
sucesso de 
mídia

0�
so

ny

Quem nunca comeu um ca-
chorro quente e teve que ficar 
balançando a embalagem de 
catchup  para o líquido sair? 
Pois esses dias difíceis estão 
perto do fim! Cientistas ale-
mães criaram uma nova gar-
rafa com um revestimento 
que impede que o conteúdo 
grude nas paredes. 

Cerca de 20% de produtos, 
como catchup e molho, se per-
dem dentro das embalagens e 
não é só o consumidor que 
fica no prejuízo, as empresas 
de reciclagem também. “Os 
restos primeiro têm que ser 
removidos da embalagem, o 
que é caro, demorado e uti-
liza uma grande quantidade 
de água.”, explicou a Dra.
Cornelia Stramm, do Insti-
tuto Fraunhofer, em declara-
ção publicada no site www.

Chega de embalagens difíceis
inovacaotecnologica.com.br 
defendendo seu revestimento. 
As embalagens de produtos 
químicos serão os maiores be-
neficiários, já que o novo re-
vestimento eliminará, de vez, 
os resíduos tóxicos que ainda 
podem conter nos frascos. 

Para o novo revestimento, 
os pesquisadores desenvolve-
ram uma película de 20 nanô-
metros de espessura, mais fino 
que uma camada de tinta, que 
é aplicada por uma descarga 
de plasma. O processo ainda 
não está disponível em escala 
industrial e serão feitos testes 
para certificar que o revesti-
mento não interfira nas pro-
priedades dos produtos arma-
zenados. Maiores informações 
no site www.inovacaotecnolo-
gica.com.br ou no site do insti-
tuto www.fraunhofer.de. Inovaçãotecnologica

curiosidades

Toda a Bienal do Livro é 
a mesma coisa: milhares 
de pessoas procurando 
e adquirindo um dos 
mais antigos e completos 
dicionários do Brasil – o 
Aurélio ou Aurelião para 
os mais íntimos.  O famoso 
dicionário, agora, ganhou 
novas versões virtuais e, até, 
uma versão hi tech de bolso. 

Foi lançado este ano o novo 
Corretor Aurélio compatível 
com os aplicativos do pacote 
do Office, Outlook, Works, 
FrontPage e Publisher, 
com capacidade para 
reconhecer 100% a mais de 
palavras do que o corretor 
do Office. O programa 
faz a revisão ortográfica e 
gramatical, além de conter 
um dicionário de sinônimos 
e antônimos e um editor de 
textos. Tem quatro estilos 
(formal, corrente, informal e 

personalizado) 
e para textos 

técnicos possui oito 
dicionários temáticos. 

Para se manter em 
dia com a língua, o 

programa ainda tem dicas 
gramaticais. O novo Corretor 
Aurélio é compatível com 
os Windows 2000, XP, 2003 
e Vista.

A grande sensação está 
sendo o novo dicionário 
Aurélio de bolso hi tech. 
Trata-se de um aparelho de 
100 gramas, com visor de 
cristal líquido, que escaneia 
a palavra e procura a 
definição no equivalente a 
2.000 páginas de dicionário. 
O Aurélio Digital ainda 
oferece um tradutor de 
palavras, frases e expressões 
do inglês para o português. 
Para acessar o conteúdo do 
aparelho, basta deslizar a 
ponta pela palavra, como 
se estivesse grifando, ou ir 
à seção Guias e Glossário, 
onde há as abreviaturas 
utilizadas nas definições, 
ainda pode se ver o histórico 
onde são armazenadas as 
palavras pesquisadas. 
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Peças gigantes são 
destaques da Bienal
Revistas, livros e até uma prancha de surf gigantes 
atraem o público para o estande da Ediouro
No imenso estande, de 
450 m2 da Ediouro é pos-
sível encontrar atrações 
como a maior palavra 
cruzada direta, o maior 
caça-palavras do mun-
do, o maior livro, a maior 
prancha de surf, além de 
muitas brincadeiras en-
volvendo Palavras Cru-
zadas e Jogo da Memó-
ria. 

Todos os “gigan-
tes” sofrem a interação 
do público, como, por 
exemplo, o Caça-Palavras, 
com 3,20m de largura por 
1,30m de altura. Os cario-
cas também se divertem 
preenchendo a maior Pa-
lavra Cruzada Direta do 
mundo, com 3,45 m de lar-
gura por 1,30 m de altura e 
mais 3,2 mil perguntas. 

Para chamar ainda mais 
a atenção do público, esta-
rá exposto o “maior livro 
publicado no mundo”. A 
obra - uma edição especial 
de “O Pequeno Príncipe” - 
tem dois metros de altura, 
por um 1,50 metro de lar-
gura e 128 páginas. Con-
sumiu 450 metros quadra-

Eterna Brasilidade
A galeria de arte Villa 
Riso, em São Conrado, 
abre suas portas para mais 
uma belíssima exposição: 
a “Eterna Brasilidade”, do 
artista plástico Alexander 
Pacheco. A exposição vai 
até o dia 13 de outubro, 
de 2a a 5a de 11h às 19h, 
às 6as de 10h às 15h. No 
domingo, das 13h às 17h. 
A galeria de arte Villa Riso 
fica na Estrada da Gávea 
728. Maiores informações 
através do telefone 3322-
1444 ou pelo site www.
villariso.com.br

curtas

De acordo com pesquisa 
realizada em Liverpool, 
da Universidade 
John Moores, estrelas 
internacionais do pop 
e do rock têm o dobro 
de chances de morrer 
prematuramente em 
relação ao restante da 
população. Isso se deve 
ao alto nível de stress 

O Riocentro é palco da 
XIII Bienal Internacional do 
Livro do Rio de Janeiro, o 
evento que vai até domingo 
reúne 950 expositores e o 
número recorde de 320 au-
tores, sendo 21 estrangeiros. 
Somando todos os espaços 
da Programação Cultural são 
133 sessões, número também 
inédito na história da Bienal.

Pela primeira vez a Bienal 
presta homenagem a escrito-
res vivos: o brasileiro Ariano 
Suassuna e o colombiano 
Gabriel García Márquez, que 
completaram 80 anos recen-
temente. Outra novidade foi 
o lançamento de novos espa-
ços dentro da Programação 
Cultural: o Botequim Filosó-
fico, que estimula a reflexão 
sobre temas diversos com 
a descontração e o clima de 
barzinho; e a Esquina do Lei-
tor, ambiente de debates que 
possibilita a participação in-
terativa do público através de 
votação eletrônica. 

Bienal 
internacional 
do livro termi-
na domingo

Artistas do pop 
e rock têm mais 
chance de mor-
rer cedo

A rua Campo Grande terá 
trechos interditados no 
domingo das 14h às 22h, 
por conta da realização 
da Parada do Orgulho 
Gay.  As pistas interditadas 
serão, no sentido Inhoaíba-
Campo Grande, entre 
a Avenida Albardão e a 
Estrada do Rio do A e no 
sentido Campo Grande-
Inhoaíba, entre a Rua Tapes 
e a Avenida Albardão.

Campo Grande 
terá ruas 
interditadas 
por parada do 
Orgulho Gay 
no domingo 

O cantor vocalista do 
grupo Jota Quest, Rogé-
rio Flausino, foi escolhido 
como padrinho da Campa-
nha Nacional de Doação de 
Órgãos e Tecidos, da Asso-
ciação Brasileira de Trans-
plante de Órgãos. O músico 
foi o padrinho da campanha 
no ano passado e a decisão 
da mantê-lo para este ano 
se deve à boa campanha 
que ele ajudou a realizar. O 
objetivo é aumentar o nú-
mero de doações de órgãos 
e tecidos e reduzir o núme-
ro nas filas de espera para 
transplante. O Brasil possui 
o 2° maior sistema de trans-
plante público do mundo e 
efetua um grande número 
de transplantes, entretanto, 
o número representa menos 
do que 25% da lista de es-
pera que, atualmente, é de 
70 milhões de pessoas.

Vocalista do Jota Quest é padrinho 
de campanha de doação de órgãos

dos de papel (o equivalente 
a meio campo de futebol) e 
pesa 250 quilos! 
A intenção da editora é in-
cluir esses novos recordes 
na edição do próximo ano 
do Guinness Book, do qual 
ela detém os direitos ex-
clusivos de publicação no 
Brasil.

No espaço dedicado ao 
Guinness, o público tam-
bém relembra a façanha 
realizada pelo surfista Rico 
de Souza, no ano passa-
do, na Praia da Macumba 
(RJ). Estará em exposição 
a prancha de 8,05 m de 
comprimento, com a qual 

ele surfou uma onda, por 
11 segundos.

A diretora executiva das 
Revistas Coquetel/Ediouro, 
Vânia Tavares, enfatiza a 
importância da participação 
da editora na Bienal do Li-
vro. “Estivemos dez dias em 
contato direto com nossos 
consumidores, fato sempre 
muito enriquecedor para 
nossa empresa e para a mar-
ca Coquetel. Este ano, ain-
da, tivemos grandes ações 
no estande, como o maior 
caça- palavras do mundo, 
que sem dúvida é muito di-
vertido . Esperamos todos 
os fãs de Coquetel por lá.”

Com o objetivo de des-
pertar nos jovens o inte-
resse pela música clássica, 
a Orquestra Sinfônica Bra-
sileira da cidade do Rio de 
Janeiro apresenta, neste 
domingo (23), Concertos 
da Juventude – 440 vi-
brações por segundo. O 
evento será realizado às 
11h no Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro e conta 
com a regência de Marcos 
Arakaki  das obras de Mo-
zart e Haydn. Os ingressos 
custam R$1,00.
Maiores informações: 
2505-8383/25424010 ou 
www.osb.com.br.

Orquestra 
Sinfônica 
Brasileira se 
apresenta 
neste do-
mingo com 
ingressos a 
R$1,00

em que os artistas são 
submetidos, além da 
maior disponibilidade do 
uso de álcool e drogas.
Mais de mil profissionais 
americanos e europeus 
do mundo da música que 
fizeram fama entre 1956 
a 1999, de Elvis Presley 
ao repper Eminem, foram 
estudados. O perigo está 
entre os primeiros 25 anos 
de fama, onde o risco de 
overdose e os problemas 
relacionados ao álcool 
são responsáveis por mais 
de um quarto das mortes 
prematuras destes artistas.

foto divulgação

foto divulgação

Em função da greve dos 
Correios, a Secretaria do 
Audiovisual do Ministé-
rio da Cultura prorrogou 
para o dia 24 o prazo de 
recebimento das ins-
crições para a seleção 
de filmes de longa-me-
tragem que poderão 
representar o cinema 
brasileiro no prêmio de 
Melhor Filme em Lín-
gua Estrangeira, na 80ª 
Cerimônia Anual de Pre-
miação do Oscar. Cinco 
filmes em todo o mundo 
serão selecionados pela 
Academia de Artes e Ci-
ências Cinematográficas 
de Hollywood. O nome 
da produção escolhida 
será divulgado no dia 26 
de setembro, no Rio de 
Janeiro. 

Prorrogada 
inscrição de 
filmes 
brasileiros 
ao Oscar

Pequeno Príncipe 
- O maior livro do 

mundo - Conquista 
garantida no Guiness 

Book
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Primavera nos 
museus

música

Os sambas de Maria Rita
O refrão de um antigo 
samba pergunta “Onde an-
dará Maria Rita?”. Se a mes-
ma pergunta fosse feita no 
último ano, provavelmente 
ela estaria por ali na platéia, 
ouvindo, pesquisando. Em 
seu terceiro CD, Maria Rita 
mergulha no mundo do sam-
ba e lança Samba meu, pela 
Warner. 

Se o disco anterior, Se-
gundo, repetia a fórmula de 
sucesso de seu trabalho de 
estréia, o novo CD traz a can-
tora focado no mais brasilei-
ro dos ritmos. “Tenho muita 
admiração, muito respeito 
pelo samba”, revela em en-
trevista coletiva virtual. “Não 
sou sambista como Beth Car-
valho e Teresa Cristina. Mas 
gravar esse disco de samba 
vem dessa paixão e desse 
momento de minha vida”, 
revela. Samba meu traz uma 
bem caprichada coleção de 
músicas, todas lapidadas 
com grande esmero. 

O conjunto de sambas se-
lecionado é plural e muito 
bom. A primeira música a 
ser trabalhadas nas rádios 
foi Ta perdoado. Maria Rita 
esbanja graça na irresistível 
Corpitcho, que já nasceu 
antológica. Perguntada so-
bre as regravações presentes 
no disco, Maria Rita aponta 
apenas O homem falou, de 
Gonzaguinha, e Mente ao 
meu coração, que a cantora 

afirma conhecer na gravação de 
Paulinho da Viola. Maria Rita es-
queceu, porém, de Trajetória, que 
batizou o CD de Elza Soares em 
1997. Tá perdoada. 

Os boatos de que Maria Rita estava 
gravando um disco de sambas agitou o 
mundo do samba. “Começou a chegar 
muitas coisas que eram feitas pra mim. 
Mas eu achava que tinha que ser di-
ferente, eu que tinha que me virar 
para entrar no universo dos 
sambistas. Fomos 
e s c o -
lhen-
d o 
p o r 
aí”, re-
vela. 

P a u l i s t a , 
Maria Rita viveu nos 
EUA por muitos anos 
com o pai, o pianista César 
Camargo Mariano. “Quando 
morei fora ouvia samba para ma-
tar saudades. O pão de queijo e o 
guaraná não faziam mais efeito”, 
lembra rindo. 

A mídia costuma cobrar muito 
de Maria Rita. A questão aqui 
não é se o samba está na moda 
ou não. Vale comemorar o 
disco em que Maria Rita vai 
fundo no samba. Bem re-
cebida, entra a turma com 
grande propriedade. Ela 
esta aí, e abram alas para 
seu samba. 

por Beto Feitosa
www.ziriguidum.com.br

Britney Spears 
continua com-
partilhando 
guarda dos 
filhos

Para marcar a chegada 
da primavera a Secretaria 
Estadual de Cultura vai 
oferecer ao público, na 
segunda quinzena do mês, 
várias atividades gratuitas, 
como shows, concertos, 
palestras e exposições nos 
museus e espaços culturais 
da rede estadual. O projeto 
“Primavera nos museus” 
foi desenvolvido pelo Ins-
tituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan) e tem como tema 
o meio ambiente. Museus 
de todas as regiões do país 
já garantiram participação. 
A programação conta com 
874 eventos, em 305 insti-
tuições, entre os quais:

Terceiro CD da cantora foca em 
repertório de sambas 

Estação é celebrada com várias ativi-
dades para o público

:: MAP – Museu Antônio 
Parreiras (Tel. 2299-9578)
Dia 22 - 15h Lançamen-
to do projeto de Educação 
Ambiental
15h30 Seminário “Museu e 
Responsabilidade Ambien-
tal”
Dia 22 e 23 - 14h às 17h 
Exposição sobre germina-
ção do Movimento Am-
biental Escolar do Colégio 
Aurelino Leal 
Durante todo mês - das 10h 
às 12h ou das 14h às 17h 
Oficina “Por que se escon-
de a árvore?”, com ativida-
des de pintura, desenho e 
paisagismo desenvolvidas 
ao ar livre 
:: Museu Carmen Miranda 

(Tel. 2299-5586)
Dia 22 -  14h documentá-
rio sobre aquecimento glo-
bal e preservação do meio 
ambiente 
:: Casa de Casimiro de 
Abreu (Tel. 2299-9824) 
Dia 22 - 17h Sarau com 
músicas e poesias sobre 
Meio Ambiente
19h Filme: “Espelho 
D’água”, de Marcus Vi-
nicius Cezar e produção 
de Carla Camurati Dia 23 
- 9h Passeio de barco pelo 
Rio São João
:: Museu do Primei-
ro Reinado (Tel. 2299-
2148/4950)
Dia 26 - 12h30 Coral da 
Petrobrás.

O ex-casal Britney Spears 
e Kevin Federline continua 
a brigar na justiça pela 
guarda de seus dois filhos, 
Sean Preston, de 2 anos, e 
Jayden James, 1. Após duas 
horas de audiência, a cantora 
pode respirar aliviada. Seu 
ex pediu a guarda total das 
crianças, que foi negada pela 
Justiça. Ficou determinado 

que os pais têm a guarda 
compartilhada. Amigos de 
Federline afirmam que a 
razão do dançarino querer a 
guarda total dos filhos não 
é financeira, mesmo após 
documentos serem divul-
gados pela revista People 
que mostram que a receita 
da cantora é de US$ 737 
mil por mês e que o pai das 
crianças vai receber ajuda 
de Spears no valor de U$20 
mil somente até novembro. 
Os dois deverão, ainda, 
completar um programa que 
ensina os pais a viverem sem 
conflito e pediu que evitasse 
trocar declarações ofensivas 
entre si.

Vanessa 
Hudgens se des-
culpa por fotos 
publicadas
Alimentadas pela mídia,  
jovens celebridades vêm 
chamando atenção como 
“bad girls”, protagonizando 
escândalos em suas vidas 
privadas e ameaçando 
suas carreiras junto aos 
grandes estúdios. 

É o caso da atriz Vanessa 
Hudgens,que vive nas telas 
a Gabriela de High School 
Musical e teve, recente-
mente, fotos sensuais 
divulgadas na Internet. 
A atriz, de 18 anos, foi à 
público se desculpar aos 
fãs e ao estúdio da Disney, 
que ameaçou romper seu 
contrato. Vanessa disse 
que tudo não passou de 
uma brincadeira. A foto 
seria um presente para um 
ex-namorado.
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Estréia esta se-
mana com po-
lêmica Reality 
show nos EUA
Americanos sentem-se di-
vididos com a estréia do re-
ality show “Kid Nation”, da TV 
americana CBS. O programa 
reúne 40 crianças entre 8 e 15 
anos. Elas ficaram confinadas 
em uma cidade desértica no 
Novo México. O objetivo era 
que uma sociedade funcio-
nal com sistema de leis, co-
mércio e classes sociais fosse 
criada pelos jovens. Grupos 
de direitos humanos acusam 
os produtores de exploração 
infantil, já que elas foram dei-
xadas sozinhas sem qualquer 
vigilância. Mesmo antes de ir 
ao ar, a rede de TV já recebeu 
pedidos para o cancelamen-
to do programa, mas a CBS 
garante que não pretende 
voltar atrás. Os pais das crian-
ças isentaram os produtores 
da responsabilidade pelo 
bem-estar de seus filhos, atra-
vés de contrato assinado com 
a emissora.

Chacrinha na Central 
do Brasil
Termina no próximo dia 
1º de outubro a exposi-
ção sobre o comunicador 
pernambucano Abelerdo 
Barbosa, o Chacrinha, 
no Espaço Cultural da 
Central do Brasil. Além de 
fotografias, estarão ex-
postas, também, roupas 
do figurino extrovertido 
do apresentador. Os 

visitantes poderão assistir 
vídeos com imagens dos 
programas a “Buzinha do 
Chacrinha” e a “Discoteca 
do Chacrinha”, exibidos 
na Rede Globo desde 
1968. O Velho Guerreiro, 
criador da frase “quem 
não se comunica se trum-
bica”, completaria 91 anos 
este ano. 

Chacrinha apresenta a mãe mais bonita do Brasil, Kátia Arruda, em 79
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diversãoCasa de Cultura Laura Alvim 
apresenta “Ensaio de Mulheres”
Comédia revela os temores dos homens em relação às mulheres
A companhia Atores de 
Laura, sob direção de Da-
niel Herz, estreará novo 
espetáculo, “Ensaios de 
Mulheres”, uma adaptação 
contemporânea do texto 
francês, L’orchestre, de Jean 
Anouilh, um dos grandes 
nomes do teatro francês do 
século XX. Essa é a primeira 
montagem do grupo com 
participação apenas dos 
homens da companhia, 
de sua concepção até for-
mação de elenco. A estréia 
será no dia 28 de setembro, 
no Teatro Laura Alvim, no 
Rio de Janeiro. 

Durante seis meses, o 
diretor Daniel Herz e sete 
atores da Companhia se 
dedicaram a uma profunda 
investigação do universo 
feminino para realizar uma 
adaptação contemporânea 
da peça; os bastidores de 
uma decadente orquestra 
feminina, interpretada por 
homens.

O diretor da companhia 
garante que, embora o 
elenco seja composto 
apenas por homens, a 
intenção não é rotular a 
mulher e sim apresentar a 
ótica masculina deste uni-
verso. “Não é possível para 
os homens entenderem 

Arquitetura 
é retratada 
em livro da 
Petrobrás
O livro “Arquitetura Verna-
cular Praieira”, do arquiteto 
e urbanista Genival Lima 
Junior, será promovido pela 
Petrobrás durante a XIII 
Bienal do Livro do Rio. O 
evento vai acontecer neste 
sábado (22), no Espaço Co-
nhecer Petrobrás. A publi-
cação registra a arquitetura 
do litoral nordestino, com 
suas casas típicas e vilas de 
pescadores, por meio de fo-
tografias e de levantamento 
histórico. Este é o primeiro 
livro que pesquisa e docu-
menta esse tipo típico de ar-
quitetura costeira.

as mulheres. Por mais que 
ensaiem a vida inteira, 
essa peça não pode ficar 
pronta, será sempre en-
saios de mulheres”, afirma 
Daniel.
Período: de 28 de setem-
bro a 25 de novembro
Local: Teatro Laura Alvin 

– Av. Vieira Solto 176, Ipa-
nema
Bilheteria: quinta a sábado 
às 21h e domingo às 20h
Classificação etária: Livre
Preço: R$20 (quinta) e 
R$30 (sexta, sábado e do-
mingo)
Informações: (21) 2299-5583

Aberta recentemente em 
um dos bairros mais nobres 
do Rio, a casa noturna The 
House está atraindo a aten-
ção do público da cidade. 
Com moderna infra-estru-
tura de som e iluminação e 
um bar completo com de-
coração lounge, um pouco 
asiática, um pouco praiana, 
a casa conta com um sushi 
bar de dar água na boca, 
além de algumas novida-
des preparadas pelo barman 
Luizito, como os drinks 
Red Espumante e a Saiqui-

Balada no Leblon
rinha de Häägen-Dazs um 
dos grandes atrativos para 
quem conhece a casa. Divi-
dida em dois andares, a The 
House apresenta um novo 
conceito em noite na cidade. 
Depois de aproveitar toda a 
sofisticação e boa comida da 
varanda, no primeiro andar, 
você pode subir e aproveitar 
também a boa música sele-
cionada pelo badalado dire-
tor artístico Dj Marcelinho 
CIC, que promete escalar 
nomes da moda para coman-
dar o som da casa.foto divulgação

foto divulgação

Prefeitura promove 
Semana de Trânsito

Novo posto 
de atendimento 
ao turista no 
Corcovado
Um dos pontos turísticos 
mais conhecidos da cidade 
acaba de receber um posto 
móvel de atendimento ao 
turista. A unidade foi criada 
com a intenção de informar 
os visitantes e fiscalizar a 
prestação de serviços no lo-
cal. Até o final de setembro, 
o posto funcionará todos os 
dias, das 9h às 18h, embaixo 
do viaduto do Túnel Rebou-
ças, no Cosme Velho, Zona 
Sul do Rio.

Produção 
cinematográfica 
do Procult recebe 
apoio do BNDES
BNDES aprovou fi-
nanciamento no valor 
de R$ 1 milhão para a 
Movi & Art Produções 
Cinematográficas Ltda, 
destinados à produção 
do longa-metragem 
“174”, também chama-
do, “Infância Roubada”. 
Trata-se da primeira 
operação do Procult 
no segmento produção 
cinematográfica nacio-
nal. O procedimento 
está sintonizado com o 
objetivo do BNDES de 
fortalecer as empresas 
da cadeia produtiva do 
audiovisual, segmento 
considerado prioritário 
pelo Banco. 

Campanha criada pela 
W/Brasil para apresen-
tar a nova coleção das 
sandálias Ipanema Gisele 
Bündchen, da Grendene, 
veste a modelo de 
água e causa grande 
impacto visual. No 
rodapé da peça, 
a assinatura é 
“Ipanema Gisele 
Bündchen G2B, 
porque a Terra é 
azul.”. 
A campanha 
tem for-
te 

ape-
lo à cons-
cientização e preserva-
ção do uso da água. E para 
confirmar que a empresa 
segue esta premissa, toda a 
água utilizada na produção 
do filme foi reaproveitada 
– no final da gravação, a água 
serviu para a limpeza e lava-
gem do estúdio e também 
na irrigação das plantas dos 
jardins. 

11
Gisele 
Bündchen 
vestida 
de água

Devido ao grande número 
de mortes de jovens no trân-
sito, foi lançada uma campa-
nha para a conscientização 
dos motoristas. O objetivo 
é alertar a população e edu-
cá-la quanto a importância 
dos cuidados que devem ser 
tomados em relação à segu-
rança no trânsito, em uma 
tentativa de diminuir aciden-
tes envolvendo jovens con-
dutores. 

A Prefeitura do Rio, por 
intermédio da Secretaria 
Municipal de Transportes 
e da CET-Rio, leva às ruas 
folhetos, faixas e painéis 
eletrônicos com orientação 

e educação no trânsito, espa-
lhados por diversos pontos 
da cidade, especialmente os 
que possuem maior índice 
de acidentes. Além disso, 
serão feitas apresentações 
em escolas, praças e praias e, 

ainda, eventos do Grupo Mí-
mica em Trânsito. A semana 
Nacional do Trânsito termina 
na terça feira (25).

Conheça os pontos onde 
você pode ver e participar da 
campanha: 
21/09 - Às 10h30 e 13 h na Es-
cola Municipal E.M.Wagner 
Emery em Campo.Grande.
22/09 - Às 14h30 Evento “Dia 
Sem Carro” na orla com apre-
sentação do espetáculo de mí-
mica
23/09 - 10h30 Arpoador, 12 h, 
início do calçadão; 13:30 posto 
9 e 15 h Baixo bebê (Leblon)
25/09 - 10h30, no CIEP Doutel 
de Andrade - Campo Grande
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Zona Norte

Cinemark Carioca Shop-
ping

Estrada Vicente de Carvalho, 
909 – 2º pavimento – Vicen-
te de Carvalho – Telefone: 
36882340.

A Hora do Rush 3  - 20h00, 
22h10. Cidade dos Homens  
- 19h15, 21h50. Eu os Decla-
ro Marido e... Larry  - 17h15, 
19h45, 22h15. Instinto Se-
creto  -  18h45, 21h25. Ligei-
ramente Grávidos  - 13h50, 
16h40, 19h30, 22h20. Nunca 
é Tarde para Amar  - 14h05, 
16h20, 19h00, 21h35. O Ca-
valeiro Didi e a Princesa Lili  
-13h55, 15h50. O Vigarista 
do Ano  -
22h05. Os Mensageiros  - 
17h45. Os Simpsons - O 
Filme  (dublado)  -12h50 
somente sábado e domin-
go, 14h50, 17h10. Rogue: O 
Assassino  - 12h30 somente 
sábado e domingo, 14h40, 
17h05, 19h35, 22h00. Turma 
da Mônica - Uma Aventura 
no Tempo  - 13h10 somente 
sábado e domingo, 15h00, 
16h45. Vira-Lata  (dublado)  
- 12h25 somente sábado 
e domingo, 14h10, 16h10, 
18h10, 20h10.  Xuxa Gême-

as  - 13h45, 15h30.

UCI Norte Shopping

Avenida Dom Helder Cama-
ra, 5080 - salão comercial 
4508, Piedade – Telefone: 
24610050

Sala 1 - Nunca é tarde para 
amar: 11h00, 13h10, 15h20, 
17h30, 19h40, 21h55, 00h00. 
Sala 2 - Os Simpsons:O Fil-
me – Leg: 18h00. O Vigarista 
do Ano: 20h00, 22h30. Os 
Simpsons: O Filme – Dub: 
12h00, 14h00, 16h00. Sala 
3 - Saneamento Básico: 
13h05, 21h10, 23h30. Vira-
Lata – Dub: 11h00, 12h55, 
14h50, 17h10. Sala 4 - Turma 
da Mônica - uma aventura 
no tempo: 11h20, 13h10, 
15h00. Hora do Rush 3 –Leg: 
16h50, 18h50, 21h00, 23h20.  
Sala 5 - Rogue, o assassino: 
11h40, 13h55, 16h10, 18h35, 
20h50, 23h05. Sala 6 - Ligei-
ramente Grávidos: 11h00, 
13h40, 16h20, 19h00, 21h40, 
00h20. Sala 7 - Ratatouille – 
Dub: 11h00. Cidade dos Ho-
mens: 13h30, 15h50, 18h10, 
20h30, 22h50. Sala 8 - O Ulti-
mato Bourne: 12h50, 15h15, 
17h40. Primo Basílio:20h05, 
22h10, 00h20. Sala 9 - Os 
Mensageiros:11h05, 13h05, 

15h05, 17h20. Instin-
to Secreto:19h30, 22h00, 
00h25.  Sala 10 - A Família 
do Futuro - Dub - 3D: 11h00. 
Licença para Casar: 20h15. 
Eu os declaro Marido e...
Larry:13h00, 15h25, 17h50, 
21h15, 00h35.

Zona Oeste 

Cinemark Downtown

Avenida das Américas, 500 -  
2º piso – bloco 17 – Barra da 
Tijuca – Telefone: 24945004.

A Familia do Futuro - 3D  
Dublado  -12h00 somente 
sábado e domingo. A Hora 
do Rush 3  - 18h15,  20h40, 
23h10 somente sexta e sá-
bado. Cidade dos Homens  
- 12h15 somente sábado 
e domingo, 14h45, 17h25, 
19h50, 22h15. Eu os Decla-
ro Marido e... Larry  - 11h50 
somente sábado e domingo, 
14h30, 17h10, 19h45, 22h20. 
Festival do Rio 2007  -
14h00, 16h30, 19h00 exce-
to domingo, 19h30 somen-
te domingo, 21h30 exceto 
domingo, 22h00 somente 
domingo. Instinto Secreto  
- 18h05, 21h00, 23h50 so-
mente sexta e sábado. Li-
cença Para Casar  - 17h05, 

21h25, 23h35 somente sex-
ta e sábado. Ligeiramente 
Grávidos  - 12h20 somente 
sábado e domingo, 15h10, 
18h00, 20h50, 23h40 somen-
te sexta e sábado. Nunca é 
Tarde para Amar  - 14h20, 
16h40, 19h10, 21h40, 00h00 
somente sexta e sábado. O 
Cavaleiro Didi e a Princesa 
Lili  - 13h25, 15h15. O Pri-
mo Basilio  - 12h40 somente 
sábado e domingo, 15h00, 
17h20, 19h40, 22h05, 
00h20E. O Ultimato Bourne  
- 21h10, 23h45 somente sex-
ta e sábado. O Vigarista do 
Ano  - 17h15, 19h45, 22h25. 
Os Mensageiros  - 19h15. Os 
Simpsons - O Filme  - Dubla-
do  - 12h05 somente sexta 
e sábado, 14h25, 16h35, 
18h45. Rogue: O Assassino  
-13h10 somente sábado e 
domingo, 15h30, 17h50, 
20h10, 22h30. Turma da 
Mônica - Uma Aventura no 
Tempo  - 14h10, 16h00. Vira-
Lata  - Dublado  - 12h10 so-
mente sábado e domingo, 
14h15, 16h15. Xuxa Gêmeas  
- 13h50 - 15h25.

Cinesystem Recreio

Avenida das Américas, 19019 
- Recreio dos Bandeirantes 
– Telefone: 3512-1919.

Somente sexta, sábado e 
domingo -  Sala 1 –Eu os de-
claro marido e Larry: 14:30, 
17:00, 19:20, 21:40. Sala 2 
- Os Mensageiros: 14:40, 
17:10, 19:30, 21:50. Sala 3 
- A Hora do Rush 3: 15:30, 
17:50, 19:40, 21:30. Sala 4 
- Os Simpsons - O Filme: 
15:00, 17:20, 19:10. Sala 4 - 
Cidade dos Homens: 21:00. 
De segunda á quinta -  Sala 
1- Eu os declaro Marido e...
LARRY: 14:30, 17:00, 19:20, 
21:40. Sala 2 - Os Mensagei-
ros
 14:40, 17:10, 19:30, 21:50. 
Sala 3 - A Hora do Rush 3: 
15:30, 17:50, 19:40, 21:30. 
Sala 4 -  Os Simpsons - O Fil-
me: 15:00,  17:20, 19:10.
Sala 4 - Cidade dos Homens: 
21:00.

Estação Barra Point

Avenida Armando Lombardi, 
350 – lojas 326 e 327. Telefo-
ne: 34197431.

 Festival do Rio 2007 – So-
mente quarta – feira (26/09) 
- Sala 2 - A culpa é do Fidel: 
19h00.

UCI New York

Avenida das Américas, 5000 - 

cinema
Festival do Rio 2007
Cidade será a capital oficial 
do cinema por 15 dias
Começou ontem (20),  e vai 
até 04 de outubro, a edição 
2007 do Festival de Cinema 
do Rio de Janeiro. O evento 
vai apresentar 300 filmes 
de mais de 60 países que 
serão exibidos em cinemas, 
lonas culturais e na praia de 
Copacabana.

O Festival aposta na 
diversidade através de 20 
mostras. Dentre as mais 
conhecidas está a Première 

Nunca é Tarde Para Amar 
estréia nesta sexta

Suspense tem atuação e 
produção de Kavin Costner

Instinto Secreto conta a his-
tória de um empresário bem 
sucedido, vivido por Kevin 
Costner, que mantém em 
segredo um vício: o marido 
e pai dedicado tem o ins-
tinto secreto de assassinar 
pessoas. O conflito do longa 
tem início quando um fotó-
grafo registra Brooks em um 
dos seus crimes e começa a 
chantageá-lo. 

O suspense é o primeiro 
filme do gênero do diretor 
Bruce A. Evans. Ele criou o 
roteiro tendo sempre como 
protagonista o ator Kevin 
Costner. Costner gostou 
tanto da idéia que, além de 
atuar, decidiu também pro-
duzir o filme. 

A comédia romântica de 
Amy Heckerling conta a 
história de Rosie (Michelle 
Pfeiffer), uma mãe de 40 
anos que se apaixona por 
um homem mais jovem, 
Marty (Fred Willard), ao 
mesmo tempo que sua 
filha (Saoirse Ronan) 
descobre o amor pela 
primeira vez. 

Com uma abordagem 
leve e divertida, Nunca é 
Tarde para Amar retrata 
não só as conquistas amo-
rosas das mulheres, como, 
também, suas batalhas no 
mercado de trabalho.

Brasil, com exibições de pro-
duções nacionais e sessões 
seguidas por debates no 
Centro Cultural da Justiça 
Federal, no centro.

Todo ano um país rece-
be um destaque especial 
no evento e, este ano, o 
país homenageado é a 
China, com 12 produções 
recentes na mostra Foco 
China, dentre elas, A mal-
dição da Flor Dourada, de 
Zhang Yimou.

 Na tenda montada na 
Praia de Copacabana, 
especialmente para o Festi-
val, acontece o RioMarket, 
no qual produtores, execu-
tivos e cineastas de todo o 

mundo discutem, através 
de seminários e rodadas 
de negócios, os segmentos 
de TV, internet e conteúdo 
para telefonia celular. 

Exibições de filmes inédi-
tos e clássicos, mostras es-
peciais, seminários, debates 
e encontros com diretores e 
atores internacionais fazem 
do evento um dos mais 
importantes encontros de 
cinema da América Latina. 

O longa A Via Lactea aborda temas universais como o amorCena de Corpo

Curta de animação Vida Maria
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tv por assinatura

A Vida é Bela  
A forma pessoal de Robert 

Begnini contar a experiên-
cia de um italiano aprisiona-
do por nazistas garantiu ao 
diretor o Oscar de Melhor 
Filme Estrangeiro.
A comédia dramática, de 
1997, pode ser dividida em 
duas partes. A primeira, 
consiste  na luta de Guido, 
protagonizado também 
por Benigni, para conquis-
tar sua amada. A segunda,  
suas ações  para garantir a 
sobrevivência de sua família 
durante a Segunda Guerra 
Mundial. 

A Vida é Bela é uma co-
movente história fictícia de 
um homem que, para salvar 
a vida de seu filho e mulher, 
usou sua imaginação e ale-
gria de viver. 
Telecine Cult, 21/09, 16h40.

Risos e críticas em 
Tudo pela Fama

A comédia  - Tudo pela 
Fama conta com uma forte 
equipe de atores, dentre eles 
Hugh Grant, Dennis Quaid 
e Mandy Moore.  No longa, 
Sally, vivida por Moore, é 
uma garota sonhadora que 
consegue participar do pro-
grama de TV American Dre-
amz, o que a ajudará a virar a 
próxima celebridade musical 
do momento.

O filme faz ainda uma crí-

tica a George W. Bush, numa 
alusão a sua declaração de 
que não lia jornais. Na ma-
nhã de sua re-eleição, um 
Presidente, personagem de 
Dennis Quaid, decide ler o 
jornal pela primeira vez em 
quatro anos. A atitude acaba 
transformando sua vida e, 
numa tentativa de diminuir 
sua obsessão pelas notícias, 
o politico passa a ser jurado 
do programa American Dre-
amz.
Telecine Premium, 22/09, 
22h00.

Profissão 
Professor 
Sob comando da atriz Beatriz 
Segall, Profissão Professor 
mostra os melhores pro-
jetos e trabalhos escolares 
do Brasil. Resultado da 
parceria entre a Fundação 

Victor Civita e a Fundação 
Padre Anchieta, a iniciativa 
mostra a importância dos 
professores brasileiros para a 
educação no País

Neste sábado, Segall apre-
senta dois projetos na área 
de Geografia. O primeiro 
foi desenvolvido através do 
tema a origem da água que 
vem da torneira. O outro, 
consiste na construção de 
um Atlas Histórico e Geográ-
fico, desenvolvido por alunos 
de Londrina a partir de visitas 
a museus, bibliotecas e pon-
tos turísticos da cidade.
TV Cultura, 22/09, 10h00.

Mais uma 
eliminatória 
no programa 
Prelúdio 2007 
acontece nes-
te domingo
O Domingo será de muita 
música clássica para os 
telespectadores.
O concurso, que revela 
novos talentos na área, 
chega a sua 7ª eliminatória. 
Prelúdio 2007, conta com o 
trompetista paulista Danilo 

tv aberta
Henrique, de 21 anos; o vio-
lonista paranaense Fabrício 
Mattos, de 23; o clarinetista 
paulista Cleyton Tomazela, 
de 22; e o pianista paulista 
Joaquim Vieira, de 20. 
TV Cultura, 23/09, 11h00.

13destaques da tv

New York City Center – Barra da 
Tijuca – Telefone: 24611818

Sala 1 - A Volta do Todo Po-
deroso – Leg:  20h00, 22h00, 
00h00. A Volta do Todo Po-
deroso – Dub: 11h40, 13h40, 
15h40, 17h40. Sala 2 - Hora 
do Rush – Leg:  18h30, 20h30, 
22h30, 00h30. Hora do Rush 3 
– Dub: 12h20, 14h20. Sala 3 - 
Eu os declaro Marido e...Larry: 
12h05, 14h30, 16h55, 19h20, 
21h50, 00h15. Sala 4 - Ligei-
ramente Grávidos: 11h40, 
14h20, 17h00, 19h40, 22h20. 
Sala 5 – Sem reservas: 11h40, 
13h55, 16h10, 18h40, 20h55, 
23h10. Sala 6 - Os Simpsons:
O Filme – Leg: 19h30, 21h30, 
23h30.. Os Simpsons: O Filme 
– Dub: 11h10, 13h10, 15h10, 
17h10. Sala 7 - Primo Basílio: 
16h15, 18h25, 20h40, 22h50. 
Sala 8 - Rogue, o assassino: .  
11h00, 13h10, 15h25, 17h50, 
20h15, 22h30. Sala 9 - Rata-
touille – Dub: 11h25, 13h55, 
16h25, 18h55. Ratatouille 
– Leg: 21h25, 23h55. Sala 10 
– Paranóia: 14h15, 19h45, 
22h00, 00h15. Piratas do Ca-
ribe 3 – Dub: 11h00, 16h30. 
Sala 11 - Harry Potter e a or-
dem de Fênix – Dub: 14h00. 
Licença para Casar: 12h00, 
16h50, 18h50, 20h50, 22h50. 
Sala 12 - Vira-Lata – Dub: 

11h00, 12h55, 14h50, 16h45, 
18h40, 20h35, 22h30, 00h25. 
Sala 13 - Nunca é tarde para 
amar: 11h30, 13h40, 15h50, 
18h00, 20h10, 22h20, 00h30. 
Sala 14 - Cidade dos Ho-
mens: 12h40, 15h00, 17h20, 
19h50, 22h10, 00h30. Sala 15 
- O Ultimato Bourne: 12h25, 
16h55, 19h20, 21h45, 00h10. 
Shrek 3 – Dub: 14h50. Sala 
16 - Os Mensageiros: 12h20, 
14h20, 16h20, 18h20, 20h20, 
22h20, 00h20. Sala 17 - Mi-
mzy - a chave do universo 
– Dub: 14h30.  O Vigarista do 
Ano: 12h05, 16h40, 19h05, 
21h30, 23h55. Sala 18 - Quar-
teto Fantástico e o Surfista 
Prateado – Dub: 14h00. Sala 
18 -  Instinto Secreto: 12h30, 
16h00, 18h30, 21h00, 23h30. 

Via Parque

Avenida Ayrton Sena, 3000 
– Barra da Tijuca – Telefone: 
24612461.

Sala 1 - Cidade dos Homens: 
14h40, 16h50. Eu os declaro 
Marido e … Larry:  19h10, 
21h40. Sala 3 – Instinto Se-
creto: 14h00 somente sába-
do e domingo. O Ultimato 
Bourne: 21h10.  Sala 5 – Os 
mensageiros: 15h20, 17h20, 
19h20, 21h20. Sala 6 – Hora 

do Rush 3: 13h50 somente 
sábado e domingo, 17h50, 
19h50. Primo Basílio 15h40, 
21h50. Vira Lata – Dublado: 
15h40, 17h30, 19h20.

Zona Sul

Armazem Digital – Leblon

Avenida Ataulfo de Paiva, 
270, Loja 114 – Shopping Rio 
Design – Leblon – Telefone:  
22745999.

Maria Bethânia -Pedrinha de 
Aruanda: 14h20, 19h10. Pos-
suídos:  15h10, 18h20. Brasi-
leirinho: 15h30. O Pequeno 
Italiano:  17h20, 20h20 

Cinemark Botafogo

Praia de Botafogo, 400 - Bota-
fogo Praia Shopping – Botafo-
go Praia Shopping –– Telefone: 
22379484.

Cidade dos Homens  - 12h25, 
17h40, 23h10 somente sexta 
e sábado. Eu os Declaro Mari-
do e... Larry  - 16h45, 19h40, 
22h20. Instinto Secreto  -
15h55, 20h50, 23h35 somen-
te sexta e sábado. Licença 
Para Casar  - 18h40. Ligei-
ramente Grávidos  - 12h50, 
15h50, 18h50, 21h50. Nunca 

é Tarde para Amar  -12h30, 
14h50, 17h20, 20h00, 22h30. 
O Ultimato Bourne  - 15h00, 
20h20. O Vigarista do Ano  
- 16h40, 19h30, 22h15. Os 
Simpsons - O Filme  (dubla-
do)  - 11h30 somente sexta 
e sábado, 13h45. Turma da 
Mônica - Uma Aventura no 
Tempo  - 12h40, 14h30. Xuxa 
Gêmeas  - 12h45, 14h35.

Estação Botafogo

Rua Voluntários da Pátria, 
88 – Botafogo – Telefone: 
22261988. 

Festival do Rio 2007 –  So-
mente segunda-feira (24/09) 
– Sala 1 - A culpa é do Fidel:  
12h00, 18h00.

Estação Ipanema 

Rua Visconde de Pirajá, 605 – 
Ipanema. Telefone: 22794603

Festival do Rio 2007– Somen-
te quinta – feira (27/09) – Pa-
norama do Cinema Mundial 
– Sala 2 - As Testemunhas: 
19h45.

Ponto Cine 

Estrada do Camboatá, 2300 
- 1º piso -  Guadalupe – Telefo-

ne: 31069995

Somente sábado  (22/09) 
- Sou feia mas tô na moda: 
14h00. As chaves de casa: 
15h30. Dois  filhos de Fran-
cisco - a história de Zezé Di 
Camargo e Luciano :   
17h30. Camelos também 
choram: 20h00.  Somente do-
mingo (23/09) - A Marcha dos 
pingüins: 14h00.  Somente 
segunda-feira – (24/09) - Vi-
nicius: 15h50. Caiu do céu: 
18h10. Cinema aspirinas e 
urubus: 20h00. Irma Vap – o 
retorno: 14h00. Favela rising: 
16h00.  Cidade baixa: 18h00. 
De tanto bater, meu cora-
ção: 20h00.   Somente  quar-
ta– feira (26/09) -  As chaves 
de casa: 14h00. Sou feia, mas 
tô na moda:16h00. Camelos 
também choram: 18h00. 2 
filhos de Francisco - a história 
de Zezé Di Camargo e Lucia-
no : 20h00.   Somente quinta 
– feira (27/09)  -  Cinema aspi-
rinas e urubus: 14h00. A Mar-
cha dos penguins. Vinicius: 
17h40. Caiu do céu: 20h00.  

Importante
O Jornal Metro Magazine não 
se responsabiliza por possíveis 
alterações.
Confirme os horários antes de 
sair de casa.                 

divulgação Imagem Filmes

conversa mística. 
HBO, 23/09, 23h00. 

Cirque Du Soleil 
– La Nouba

Como em todos  os espe-
táculos do ousado Cirque du 
Soleil, La Nouba apresenta 
um show circense mesclan-
do acrobacias, dança, tecno-
logia e teatro. O nome do es-
petáculo origina-se da frase 
francesa faire La nouba, que 
significa festa. Esta criação é 
uma viagem pelo universo 
humano que pode ser divi-
dida em  dois grupos de per-
sonagens: o mundo colorido 
circense e o mundo preto e 
branco da cidade urbana. 
A&E, 23/09, 22h00. 

Lolita: romance de 
características pe-
culiares

A segunda versão do clás-
sico romance de Vladimir 
Nabokov conta a história de 
Humbert, um intelectual da 
meia-idade que, ao procu-
rar um quarto para alugar, 
se apaixona pela filha da 
proprietária do imóvel, uma 
garota pré-adolescente co-
nhecida por Lolita. Desequi-
librado pela atração pela per-
sonagem-título e buscando 
aproximar-se dela, Humbert 
decide se casar com a mãe da 
jovem. Foxlife, 21/09, 22h00.

Episódio inédito no 
Brasil de O Estra-
nho de Cincinnatti

Envolvendo espiritualismo 
com problemas sociais, O Es-
tranho de Cincinnatti relata 
a história de uma família de 
surfistas na Califórnia, cujas 
vidas são alteradas quando 
um jovem surge misteriosa-
mente. A primeira tempora-
da da série foi cancelada pela 
HBO nos Estados Unidos, ao 
tentar substituir o sucesso 
Família Soprano. 

No episódio Há algo no ar, 
o segundo da série, Butchie 
suspeita que algo estranho 
está acontecendo com sua 
família e Dr. Smith acredita 
que a cura de Shaun é um fe-
nômeno paranormal. Além 
disso, enquanto Cass conso-
la Mitch, Kai e John têm uma 
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Mirante Carioca
passeioFinal de semana ensolarado 

no Rio de Janeiro
Uma forte massa de ar quente e seco predomina sobre o 
estado do Rio Janeiro neste final de semana. A cobertura do 
céu varia com áreas de céu claro e de céu com poucas nu-
vens. No Grande Rio, máxima de 34°C no sábado e 37°C 
no domingo.  Na Região Serrana faz frio na madrugada e, 
durante o dia, o sol prevalece, cercado por algumas nu-
vens.

tempo
14

GRANDE RIO

Sexta - feira
Céu claro ou com poucas 
nuvens. Não chove.
Máxima: 34°C
Mínima: 18°C

Sábado
Céu claro ou com poucas 
nuvens. Não chove.
Máxima: 34°C
Mínima: 18°C

Domingo
Céu claro ou com poucas 
nuvens. Não chove.
Máxima: 37°C
Mínima: 19°C

REGIÃO DOS LAGOS

Sexta – feira
Céu claro ou com poucas 
nuvens. Não chove.
Máxima: 28°C
Mínima: 19°C 

Sábado
Céu claro ou com poucas 
nuvens. Não chove.
Máxima: 29°C
Mínima: 19°C

Domingo
Céu claro ou com poucas 
nuvens. Não chove.
Máxima: 29°C
Mínima: 16°C

REGIÃO SERRANA

Sexta–feira
Céu claro ou com poucas 
nuvens. Não chove.
Máxima: 29°C
Mínima: 13°C 

Sábado
Céu claro ou com poucas 
nuvens. Não chove.
Máxima: 29°C
Mínima: 13°C

Domingo
Céu claro ou com 
poucas nuvens. 
Não chove.
Máxima: 29°C
Mínima: 14°C

LITORAL SUL/ C.VERDE

Sexta–feira
Sexta – feira
Céu claro.
Máxima: 31°C
Mínima: 16°C 

Sábado
Céu claro ou com poucas 
nuvens. Não chove.
Máxima: 31°C
Mínima: 16°C

Domingo
Céu claro. 
Máxima: 32°C
Mínima: 17°C

Uma ótima opção de pas-
seio turístico para este fim-
de-semana de céu claro no 
Rio é o mirante da Vista 
Chinesa, que possui vistas 
deslumbrantes da cidade. 
A região fica em uma das 
muitas estradas do Parque 
Nacional da Tijuca.

Na época em que a 
família real portuguesa se 
instalou no Rio, imigrant-
es chineses vieram em 
busca de oportunidades. 
Porém, as lavouras de ar-
roz fracassaram e essa 
mão de obra foi empre-
gada na construção. O re-
sultado foi um “esqueleto” 
de um templo a 380 met-
ros de altitude, com várias 
características orientais, 

dentre elas o formato ar-
quitetônico e imagens de 
dragões na construção.

A Estrada da Vista Chi-
nesa atrai, além de pessoas 
em busca de relaxamento, 
ciclistas que aproveitam 
as curvas e descidas da 
região para testar a adren-
alina da velocidade.

Seja em busca de aven-
tura ou de meditação, 
a região se enquadra 
no roteiro turístico de 
qualquer pessoa que apre-
cie a natureza e deseje se 
encantar ainda mais com o 
Rio de Janeiro.
Endereço: Parque Na-
cional da Tijuca - Estrada 
da Vista Chinesa - Alto da 
Boa Vista.
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Solução

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

BANCO 3/pen. 4/bonn — enol — nerd. 5/field. 7/the sims. 8/ptialina. 10/selo procel. 

Cartão-
postal

carioca
Sadia;

saudável
Ator de "O
Aviador"

(Cin.)
A região dos

desencarnados Ancorar
(?) Antu-
nes: ex-

integrante
dos Titãs

Vinho tido como
excipiente medicinal

Campo, em inglês

Gás usado
em faróis
de avião

Flúor
(símbolo)

Aficionado por
computador (gír.)

Mãe (fam.)

1.400, em
romanos

Falar
perante
um juiz

Enzima
presente
na saliva

Mililitro
(símbolo)

Insistir
(bras.pop.)

Região paulista das
grandes montadoras
Capital da Alemanha
Ocidental, de 49 a 90

Que se
tornou

duas vezes
maior

Cantora
britânica
de "White

Flag"
Ansiedade;

ânsia

Deus egíp-
cio com

cabeça de
íbis (Mit.)

Conjunto de exames
essenciais à saude da

gestante e do feto

O cavalei-
ro como
Dom Qui-
xote (Lit.)

Vontade
rara no

anêmico

Jogo
de com-

putador de
simulação

em 3D
(inform.)

Tai-(?)-
chuan,

ginástica

Não
prestar
atenção

Grama
(símbolo)

Aceite
(o jogo)

Ilusão;
mentira

Veste

Caneta,
em inglês
Lamento
do cão

Certo
passo

de balé

Iodo
(símbolo)

Fruto su-
culento de
casca es-
verdeada

A vogal de
tom mais

agudo
Encanto
(ingl.)

Albert
Einstein,

físico
Previne

Certificado
que tem

como
objetivo
orientar
o con-

sumidor
na troca

da compra

SLFA
PÃODEAÇUCAR

ENOLNEON
FNERDA
IMAMÃEML

DEPORABCD
LTDOBRADO
DIDOOT

ANDANTEP
TLIGNORAR

CHICOTOPE
ENGANOPEN

USAPIRUETA
IRAIIT
MAIEVITA
SELOPROCEL

PE

U S A

1- Preencha os espaços 
em branco com algarismos 
de 1 a 9, de modo que cada
número apareça apenas uma 
vez na linha.

2- O mesmo deve acontecer
em cada coluna. Nenhum
número pode ser repetido 
e todos os números de 
1 a 9 se encontram 
presentes.

3- Nos quadrados menores
(3x3), a regra 
é a mesma: aparecem números
de 1 a 9, mas nenhum se repete. 

1

2

3

E
xe

m
p

lo

Solução

843672915
962518437
517493862
359741286
428365179
176829354
631254798
285937641
7941865236003400
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A capital das serestas. As-
sim é Conservatória, dis-
trito de Valença, na região 
Sul Fluminense, reúne 
atrações demonstram que 
tamanho não é documen-
to. 

Nas noites de sexta-fei-

Conservatória a verdadeira 
cidade da música

viagem
dicasVisconde de Mauá - 

Paraíso ecológico e gastronômico
Natureza, simplicidade  e 
boa comida; assim é Viscon-
de de Mauá. A região está no 
circuito das Águas da Serra 
da Mantiqueira ao norte de SP 
e sul de MG e RJ, localizada a 
36 km do Centro de Resende 
e a 210 km da cidade do Rio 
de Janeiro. É um dos raros lu-
gares no Brasil onde as pesso-
as podem banhar-se em rios e 
cachoeiras de águas limpas e 
cristalinas. A paisagem é alpi-
na com locais para vôo livre, 

canoagem, trilhas naturais e 
mountain-bike. A gastrono-
mia varia da comida caseira 
(mineira) à tradicional, com 
enfoque nos pratos típicos fei-
tos com pinhão.

Ao subir a serra você se de-
para com uma estrada de terra 
que, depois de recapeada, per-
mite o acesso a qualquer tipo 
de veículo (antes só de 4x4 
mesmo!), fazendo com que 
cheguemos à vila de Visconde 
de Mauá, propriamente dita 

– a vila mais antiga que deu 
nome a toda região – compre-
endida por mais duas vilas: a 
de Maringá e a da Maromba. 
Nelas ficam os vales da Santa 
Clara, das Cruzes, do Pavão e 
o do Alcantilado. 

Visconde de Mauá tem um 
centro comercial expressivo, 
com restaurantes, pousadas, 
bares, farmácia, delegacia, 
posto de saúde, etc., mas o 
principal ponto de encontro 
na noite de Visconde de Mauá 

acontece na vila de Maringá, 
que possui restaurantes mais 
sofisticados e bares com mú-
sica ao vivo. Também vive 
livre por lá o mascote da re-
gião, a dócil mula Rosinha, 
que adora pinhão e balas. 
Então, aproveite a dica e se 
esbalde em uma ou em todas 
as belezas naturais que a re-
gião oferece.

A região já foi símbolo dos 
hyppies nos anos 70, mas hoje 
não é mais preciso ser bicho-
grilo para gostar de seus rios 
cachoerias, vales e montanhas. 
Visconde de Mauá é reconhe-
cida pela abundância de suas 
cachoeiras limpas e cristalinas. 
Existe, apenas, uma restrição 
para visitar a cidade: ser frio-
rento. Em Mauá até nos dias 
de verão se dorme de cobertor. 
E o frio de montanha se reflete 
na paisagem através das arau-
cárias, que enfeitam os vales 
com ipês, quaresmeiras e uma 
infinidade de ervas medici-
nais. As vilas acompanham as 
margens do rio Preto, divisa 
natural dos estados do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. A alti-
tude é de 1300 metros.

Pico da Agulhas Negras  
Segundo maior pico do 
Brasil com 2787m de altura. 
A caminhada pode levar 6 
horas só para subir. O pas-
seio requer guia.

Cachoeira do Escorrega
Cartão postal da região. 
Possui um radical tobogã 
natural e uma piscina funda 
e extensa.

Com musicalidade enraizada, a cidade atrai turistas por sua diversidade
ra, podemos ver os seres-
teiros percorrerem as ruas 
da cidade, com seus casa-
rios da época do império, 
enquanto cantam para as 
mulheres, numa cena típi-
ca daqueles tempos.

A música é incorporada 

na pequenina cidade de vá-
rias formas, inclusive nas 
casas que tem nomes de 
canções afixadas em suas 
paredes. Podemos achar 
até um Museu dedicado às 
serestas e seus composito-
res. O clima de Conserva-
tória é muito agradável em 
qualquer época do ano. Os 
hotéis são muito confortá-
veis, com mesa farta, equi-
pes de animação, fazendas 
históricas e cachoeiras. É 
passeio para toda a famí-
lia.

Uma das curiosidades 
da cidade é em relação aos 
discos voadores. Conser-
vatória é atualmente con-
siderada um dos principais 
pontos de observação de 
ovnis, sendo inclusive re-
alizados lá congressos e 
festivais de filmes de ufo-
logia. Programa de outro 
mundo!

Para não per-
der a trilha
Depois de passar por Ma-
ringá, mantenha-se na 
mesma estrada por mais 3 
km, você vai chegar à Ma-
romba, que reserva as prin-
cipais cachoeiras e piscinas 
naturais da região, como 
a Cachoeira do Escorrega, 
considerada o cartão pos-
tal de Visconde de Mauá. 

Ao lado de Maromba 
(400m) fica o vale da Santa 
da Clara, conhecido como 
berço das águas devido a 
abundância de nascentes 
e rios de águas cristalinas, 
como as belas cachoeiras 
da Santa Clara, Toca da Ra-
posa e Santuário. 

Primeira visão do visitante na cidade

Informações

Como chegar
Partindo do Rio de 
Janeiro – Seguir pela 
Dutra até o km 236, 
em Piraí, pegar a 
estrada para Barra do 
Piraí. São 14 km até a 
BR 393, onde aces-
sa-se a estrada para 
Conservatória com 
mais 26 km. 

Altitude: 
535 metros

Principais atrações: 
Museu da Seresta, 
Casario Colonial, Se-
renatas, Fazenda São 
João da Prosperidade;

Origem do nome: 
A palavra conserva-
tória faz parte, ainda 
hoje, do vocabulário 
corrente de Portu-
gal. Equivale a uma 
repartição pública ou 
cartório de registros. 

O que fazer

Canoagem  
O esporte é praticado 
durante todo o verão, 
entre os meses de fevereiro 
e março, quando acontece 
uma das etapas do 
campeonato brasileiro de 
canoagem. 

Corredeiras do Alcantilado  
Passeio para toda a família, 
oferece bóia-cross, tirolesa, 
passeios entre a mata com 
visão do Pico das Agulhas 
Negras, rapel e arborismo.

Cavalgadas
Em diversos pontos da 
região alugam-se cavalos. As 
trilhas cruzam o rio, atraves-
sando para um vilarejo 
chamado Serra Negra.

Off-Road  
Estradas só alcançadas por 
off-road, especialmente 
as que levam ao alto da 
Maromba, a Santo Antônio, 
ao Mirantão, e até a São 
Tomé das letras.

Mountain bike 
Todas as cachoeiras têm 
acesso garantido para as 
bikes. Uma vez por ano 
acontece uma das rodadas 
do campeonato brasileiro 
de down hill. 

Praia da Tartaruga

Entre as praias de Manguinhos e das Virgens, a Praia 
da Tartaruga guarda na memória de seus visitantes 
belas recordações.
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