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O NEGÓCIO DA TEXACO É ENERGIA. MAS NÃO SOMENTE 

A ENERGIA QUE AJUDA A MOVER A ECONOMIA E A CRIAR 

RIQUEZA E PROGRESSO NO PAÍS. É TAMBÉM A ENERGIA 

QUE AJUDA A MANTER VIVA A CULTURA DO BRASIL, 

COMO É O CASO DO PATROCÍNIO TEXACO AOS CONCER

TOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA. A ENERGIA 

TEXACO TEM A QUALIDADE DE MANTER A CHAMA ACESA. 

TEXACO , 
MANTEM VIVA A 

CHAMADA 
CULTURA 
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GOVERNO 00 ESTAOO DO RIO DE JANEIRO 
FUNDAÇÃO OOTEA 1RO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

TEA1ROMUNICIPAL 00 RIO DE JANEIRO 

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 
Diretor Musical-Regente Titular: ISAAC KARABTCHEVSKY 

Sábado, 11 de Setembro de 1993, às 16 horas 

TEXACO (U e CITIBAN<O 
apresentam 

OS PIANISTAS 
3º Concerto 

PROGRAMA 

Piano Solo 

FRÉDÉRIC CHOPIN 
Sonata n2 3 em Si Menor, Opus 58 

Movimentos: 
. I- Allegro Maestoso 

TI- Scherzo -Molto Vivace 
IIT-Largo 
IV- Finale- Presto non tanto- Agitato 

INTERVALO 

Piano e Orquestra 

SERGUEI PROKOFIEFF 
Concerto n2 1 em Ré Bemol Maior, Opus 10 

Movimentos: 
Allegro brioso- Andante assai- Allegro 

Scherzando (sem interrupção) 

JOHANNES BRAHMS 
Concerto n2 1 em Ré Menor, Opus 15 

Movimentos: 
1- Maestoso 
II-Adagio 
ill- Roiuló- Allegro non tropo 

Solista: José Carlos Cocarelli 
Regente: Mário Tavares . 

APOIO: 

8 Lufthansa 
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PIANO SOLO 
FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849) 

As Sonatas para piano 
Frédéric Chopin compôs três sona

tas para piano. A primeira em Dó 

Menor, Opus4, é de 1828 e pertence 
à sua fase deaprendizagem,quando 
ele tinha ainda 18 anos de idade, 

vivia em Varsóvia e era um aluno 

promissor do Prof. Josef Elsner. É 

uma Sonata raríssimamente toca

daeporissomesmopoucoconhecida 

do grande ptj.blico. As outras duas 

-a em Si Bemol Menor, n2 2, Opus 

35 e a em Si Menor, n2 3, Opus 58-
são da fase mais madura do 

compositor. Elas se constituem nos 
mais ambiciosos projetosde Chopin 
parapianosolo,apesardenãoserem 
necessariamente os mais bem 

sucedidos. Chopin não se sentia 
muito à vontade para com a forma 

sonata. Não possuía nem o poder 
de organização e integração, 

tampouco o dom do desenvolvi
mento e da transformação tão ne

cessários na composição de sona
tas. O que ele realmente fez foi inte
grar quatro peças musicais distin-

tas, todas de extraordinária beleza, 

cada uma delas possuindo seu efei
to como uma composição indivi

dual, mas sem relação com a sona
ta, como um todo. Elas provocaram 

reações contrárias, principalmente 

porque não seguiam as formas de 

seus antecessores: Haydn, Mozart, 
Beethoven e Schubert e, pelo con

trário, brotaram da imaginação de 
um músico extremámente liberal e 

que nunca se prendeu a conceitos 
fossem eles artísticos, sociais ou 

políticos. O próprio Schumann, que 
descobriu Chopin, escreveu sobre 
a Sonata n2 2, o que se aplica a sua 
sucessora: ''Ter chamado isto de 
sonata nos leva a pensar num 

capricho, senão em orgulho. Pois 

ele simplesmente conectou quatro 

de seus mais loucos filhos a fim de 

introduzí-los fraudulentamente sob 

este nome, em um lugar no qual, de 

outra forma eles jamais teriam en

trada". O fato é que as sonatas em Si 
Bemol Menor e a em Si Menor 
sobrevi verarn às críticas e se trans
fomaram em peças obrigatórias do 
repertório universal do piano solo. 
A grande força dessas obras está 

em seus temas líricos, para aos quais 
a energia musical sempre se enca

minha. São longas: a nº 2 dura cerca 
de 23 minutos e n2 3 tem aproxima

damente26rninutos. Mas são sempre 
ouvidasdurantetodaa sua execução, 

com maior prazer e atenção princi

palmente quando interpretadas por 
grandes pianistas. 

Sonata n º 3 em Si Menor, Opus 58 (1844) 
Movimentos: I- Allegro Maestoso II- Scherzo- Molto Vivace 

III- Largo W - Finale - Presto non tanto - Agitato 

Composta em 1844, quando Cho

pin, já com 34 anos idade e estava 
vivendo em Paris, num período bem 

amadurecido da sua carreira, a 
Sonata n2 3, em Si Bemol Menor, foi 

um dos poucos trabalhos com
pletados naquele ano. Pouco 

depois, 1845, era publicada por 
Breitkopt & Haertel, dedicada pelo 

autoraumadesuasalunaseamigas, 
a Condessa F. de Perthuis, esposa 

do ajudante-de-<:ampo do Rei Luiz 

Felipe. Chopin teve dificuldades em 

se concentrar na produção desta 

Sonata. Para ele era quase impos

sível escrever em Paris, onde seus 
compromissos sociais e de ensino 

tomavam-lhe quase todo o tempo. 
Enfrentava, também problemas em 

seu relacionamento com George 
Sand. E, para completar o elenco de 

dificuldades, seu copista e amigo 

JulianFontana estava viajando pela 

América e Chopin tinha verdadei

ra ojeriza de escrever na pauta a sua 

própria música. A Sonata em Si 
Menor reflete, portanto, esse perío

do da vida do compositor e mostra, 

por isso mesmo, harmonias irregu

lares e alguns impulsos criadores 
incontroláveis, aliás muito critica

dos por musicólogos da época. 
Embora não tão popular quanto a 

Sonata em Si Bemol Menor, com 
sua famosa Marcha Fúnebre, a 

Sonata em Si Menor é de extraordi

nária beleza, revelando-se repleta 

de idéias brilhantes e invenções 
temáticas. O primeiro movimento

Allegro Maestoso - mostra os efei
tos dos estudos que Chopin fez 

das obras de Bach e Mozart. O 
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Scherzo - segundo movimento - é 

constituído sobre uma linha meló
dica cuidadosamente tecida em 

torno da tensão e liberação harmô

nica. É um movimento de enorme 

encanto, de uma contextura leve e 
suave, contrastando com a riqueza 

temática do primeiro movimento. 

O Largo é marcado por uma mu

dança de tonalidade (si maior) que 
parece nos revelar um horizonte 

insuspeitado e na tranqüilidade 

desta nova paisagem; segue-se um 
"cantabile" ,muito ampliado em sua 

extensão, mas bem pequeno em 

escala. Pode-se notar que o Largo 

tem algumas características italia
nas e marca um dos melhores 

momentos criativos de Chopin. O 

Finale- Presto non tanto- Agita to

é das partes mais difíceis de serem 
executadas. O seu Agita to faz com 

que os mais talentosos pianistas 
tropessem. Sente-se, no Finale, um 
ressurgimento do ímpeto musical. 

As linhas são revestidas de passa
gens brilhantes e coloridas, mas a 

turbulência nunca mascara a ten
dência da melodia que é exposta 

através do movimento. Na opinião 

de muitos críticos, a Sonata em Si 

Menor é das mais fascinantes com
posições de Chopin. 

PIANO E ORQUESTRA 

SERGUEI PROKOFIEFF (1891-1953) 

Nascido em Sontsovka, na 
Ucrânia, a 23 de abril de 1891, 

Serguei Prokofieff, um dos 
maiores compositores sovié

ticos, foi também pianista de 

extraordinária precocidade. 

Entre os 9 e 14 anos de idade 
escreveu quatro óperas, uma 

das quais inteiramente para 
piano e outra comportando 
uma abertura que constitu

ía a metade da obra. Ainda 

nessa fase infantil compôs 

uma sinfonia, uma sonata 

para violino, duas para piano e uma 

suite sinfônica. Em 1902, com 11 

anos, começou a estudar composi

ção com Gliere, que fora passar as 
férias na casa dos Prokofieff. Aos 

14 anos de idade ingressou no Con
servatório de São Petersburgo onde 
recebeu educação musical, com 

Essipova - piano, Liadóv -

harmonia, Vitol - composição, 
Rimski-Korsakov - orquestração e 

com Tcherepnine-regência orques
tral. 

As primeiras execuções públicas 
de sua obra para piano foram apre

sentadas por ele próprio e chama
ram a atenção para o seu talento de 

intérprete. Mas já então se dedica-

va também à regência e, em 1916, 
em São Petersburgo, regeu a sua 

Suite Cita, provocando um escân
dalo por suas audácias modernis

tas. Glazunov, então um dos mais 
prestigiados compositores russos, 
reagiu à apresentação, retirando

se ostensivamente da sala de con

certo. A Revolução soviética man
teve Prokofieff no ostracismo até 

que em 1918eleabandonouaRússia 

e passou a viver nos Estados 

Unidos, na França e na Alemanha. 
Nesse período produziu além das 

óperas" Amor por Três Laranjas" e 
"O Anjo de Fogo", muitas músicas 

para balés para os espetáculos de 

Diaghialev, a Segunda, 
Terceira e Quarta Sinfonias e 

os três últimos concertos 

para piano. Em 1927 Proko

fieff recomeça seus conta tos 
coma Rússia para onde retor

na definitivamente em 1936. 
Mas, tal como seu contempo

râneo Shostakovitch, foi por 

diversas vezes hostilizado e 
marginalizado por altos di

rigentes soviéticos, durante 

o período dos expurgos sta

linistas. 

O retorno de Prokofieff à Pátria, 

não havia encerrado o seu ciclo 

criador. Já então como compositor 

oficialmente, subordinado às or

dens do partido, seu estilo musical 
se aplainava e uma produÇão muito 
importante de Prokofieff era dedi

cada à obras corais, instrumentais, 

algumas de extraordinária grande

za, como os balés "Romeu e Julie
ta", " Cinderela" a Sinfonia n2 5. 

Em 1953, no dia 5 de março morria 

Serguei Prokofieff, numa cidade 

próxima a Moscou. Mas seu desa

parecimento passou praticamente 

despercebido, porque ocorreu às 
vésperas da morte do líder Stalin. 

_ I 
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Concerto n º 1 em R~ Bemol Maio~ Opus 10 
Movimentos: Allegro brioso - Andante assai -

Allegro Scherzando (sem interrupção). 

Os dois primeiros concertos para 

piano de Prokofieff foram escritos 

quando ele ainda era um estudante 
de conservatório. O primeiro ficou 

pronto em 1911 e estreouemMoscou 

'1'\0 dia 7 de agosto de 1912, tendo o 

compositor como solista. Com este 

mesmo concerto, Prokofieff apre

sentou-se na primavera de 1914 às 

provas de graduação do Conserva

tório e recebeu o cobiçado Prêmio 

Rubinstein. Mas os críticos não o 

receberam com entusiasmo: Saba-

neyer falou da "cacofonia primiti

va que dificilmente merece o nome 

de música" e da" desesperada busca 
da originalidade". A surpresa dos 

críticos vinha do primeiro encontro 

coma escrita percussivade Prokofieff, 

com as suas dissonâncias e o seu 

lirismo altamente pessoal. E o fato é 

que neste primeiro concerto o estilo 

maduro de Prokofieff já pode ser 

claramente discernido. A obra é 

episódica no seu desenvolvimento, 

mas as diversas partes estão firme-

mente interligadas, e seguem, com 

poucas modificações, a forma so

nata. Os três movimentos 'são toca

dos sem interrupção e depois dos 

três vigorosos acordes orquestrais 

da abertura, a primeira parte cul

minaem um tema comodemarcha, 

que se segue ao tema principal, bas

tante dramático, em oitavas. O 

movimento lento é lírico e notumo, 

enquanto o final é bem-humorado 

e satírico, recordando material de 

seções anteriores. 

JOHANNES BRAHMS - (1833-1897) 

É sui generis o romantismo 
alemão de Johannes Brahms: 
franco, viril, sem nada daque
la morbidez que por vezes se 
acusa em um Chopin, em Lis
zt, ou em um Schumann. A 
grande música de Brahms se 
mostra a mais profundamente 
sadia de todo o romantismo 
europeu, dentro ou fora da 
Alemanha. Esse caráter não 
exclui o intimismo, nem até o 
penumbrismo, que são condi
ções também específicas da 
música romântica: intimismo 
ou penumbrismo poético de 
Intermezzos ou das canções 
de câmara que coexistem lado 
a lado com a força, a robustez, 
a generosidade de tantas outras 
obras marcantes do genial músico. 
Mas quer se trate de miniaturas ou 
de pujantes páginas orquestrais, · 
nunca se pertuba nessa música a es
pécie de equilibrio moral que dis
tingue a personalidade do autor. A 
retidão, a energia, a varonilidade 
do caráter de Brahms, se refletem 
na sua música, posto que muitas 

vezes sombria e envolta nas névoas 
nórdicas. Música sã que age sobre 
os ouvintes, não como um filtro 
perturbador, mas de maneira bené
fica e balsâmica. O fato se torna 
tanto mais curioso de constatar-se 
quanto Brahms teve a infância e 
adoslescência transcorridas em 
meio suscetível de perverter qual
quer indivíduo de índole menos 

pura. Nascido em Hamburgo, 
filho de um pobre c<;mtrabai
xista, começou muito precoce
mente a ganhar o pão, tocando 
em tascas freqüentadas por 
marujos. Tocava, naturalmen
te, à noite, o que lhe acarretou, 
aos quatorze anos, apesar da 
robustez de constituição, sério 
distúrbio de saúde. Naquele 
ambiente, desenvolveu-se sem 
a menor contaminação de 
maus costumes, o que se evi
dencia pela retidão escrupulo-

, sa e severa de toda a sua vida. 
Foi a certa altura insistente
mente convidado para uma 
grande e lucrativa toumée de 
pianista, nos Estados Unidos. 

Mas os pais, e o professorCossel, se 
opuseram, firmemente. Em vez de 
permitir que se explorassem facul
dades precoces, resguardavam o 
talento do menino. As afividades 
profissionais do jovem Brahms não 
impediam que ele obtivesse uma 
sólida e excelente educação musi
cal. Além do . piano, cujo estudo 
iniciou aos 7 anos, com Cossel, fez-
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se aluno de composição de Marx
sen, que o conduz ao aprofunda
mento do gosto e à larga disciplina 
do contraponto de Bach e das for
mas clássicas de Beethoven. As 
tendências naturais do espírito de 
Brahms encontraram aí o rumo que 
melhor lhe convinha, de acordo com 
o seu próprio peso específico. 
Também aí Brahms difere da maio
ria dos grandes românticos: do 
quase autodidatismo de um Wag
ner e de um Schumann, ou da mira
culosa espontaneidade de um 
Chopin, que já nasce armado da 
cabeça aos pés. Com abeberar-se 
nas mais vigorosas fontes tradicio
nais da música alemã, ele continua, 
verdadeiramente, Beethoven, e cria 
o seu próprio espaço, com perfeita 
independência, dentro do roman
tismo germânico. O neoclassicismo 
de Brahms, oposto na época ao 
neo-germanismo de Wagner e Liszt, 
indica um compromisso que se 
revela dos mais fecundos, no âmbi
to de criação musical romântica. A 

grande disciplina clássica une Bra
hms um temperamento de ardente 
lirismo, místico, poético, tempes
tuoso, de um conteúdo emocional 
que tanto o distingue dos mestres 
seus predecessores como dos coe
vos. A "música do futuro" de 
Wagner e Liszt havia acelerado a 
evolução harmônica. Declara 
Wagner que a Nona de Beethoven 
constuía o "non plus ultra" da for
ma de sinfonia - e o dizia, porque 
ele, Wagner, era um homem de 
teatro. As concepções teatrais da · 
música eram profundamente estra
nhas ao gênio de Brahms, que se 
faz, em pleno romantismo, um for
midável baluarte da música abso
luta. Em confronto com os neoale
mães cujos chefes de fila são Wag
ner e Liszt, ele se torna o mais ale
mão dos grandes mestres germâni
cos do Século XIX, porque remonta 
ao passado, a Bach e a Beethoven e 
estabelece a continuidade da lin
guagem musical pura, sem ne
nhum motivo extrínseco a animá-

la. Certa vez, durante a adolescên
cia de Brahms, passara Schumann 
por Hamburgo, e devolvera, sem 
lê-las, por falta de tempo, as com
posições que o jovem músico lhe 
enviara. Agora, porém, é Brahms 
que sai em toumée, acompanhan
do o violoncelista, judeu húngaro, 
Hoffman,que adotara o nome de 
Reménvi, o qual o conduz à presen
ça do grande violoncelistaJoachim. 
Brahms e Joachim logo se tomam 
amigos. Joachim o aconselha a se 
avistar com Schumann. É então em 
São João Batista saudando'o adven
to do Messias: "Apresenta todos os 
indícios-dizelea Brahms, na ''Neue 
Zeitschrift für Musik" - que nos 
autorizam a proclamar ser um pre
destinado. E conclui: "Reina em 
todos os tempos uma aliança secre
ta entre os gênios. Vós, que sois da 
mesma essência, agregai-vos ainda 
mais, a fim de que a verdade da arte 
transpareça cada vez mais límpida 
e fulgurante, espalhando por todo 
o mundo a benção e a paz." 

Concerto nº 1 em Ré Menor, Opus 15 (1856) 
Movimentos: I- Maestoso II- Adagio 

Brahms compôs quatro Concertos: 
dois, para piano; um, para violino e 
um duplo, para violino e violonce
lo. O Concerto n2 1 levou seis anos 
a ser escrito. Foi, incialmente, esbo
çado como Sinfonia, quando, em 
março de 1854, Brahms ouviu pela 
primeira vez a Nona de Beethoven 
(no mesmo tom Ré Menor) e resol
veu transformar a partitura em 
Sonata para dois pianos. Finalmen
te, dada a natureza orquestral da 
obra, combinou as duas primeiras 
versões, no seu Primeiro Concerto. 
Um Scherzo lento, escrito para essa 
obra, foi retirado pelo autor, para 
aparecer mais tarde na segunda 
seção do Réquiem. O movimento 
inicial emprega imediatamente a 
linguagem das grandes tragédias: 
é este um dos temas de Brahms 
mais viris e dramáticos. Todo o 
movimento traz a marca de confli-

III - Rondó - Allegro non trapo 

tos e paixões, contrastando o dinâ
mico motivo inicial com um tema 
elegíaco expresso pelos violinos. 
Ouvindo essa comovedora música, 
podemos admitir a crença geral
mente aceita como verdadeira, de 
que ele exprime a pertubação ínti
ma de Brahms quando soube que 
seu querido amigo Schumann ten
tara suicidar-se. É provável que :t 
tristeza de Brahms por esse fato 
tenha persistido durante todo o 
tempo em que compunha o segun
do movimento que tem como epí
grafe: "Benedictus qui venir in 
nomine Dei". Dois belos temas -
um para cordas, com surdina, no 
começodomovimento,eoutropara 
clarinetas- constituem o material 
desenvolvido com profundo senti
mento. O Rondó final vibra de 
ardente vivacidade, mas, depois da 
cadência do piano, volta a sensação 

de uma beleza contemplativa. O 
próprio Brahms foi solis~, na es
tréia regida por Joachim, em Hano
ver, a 22 de janeiro de 1859. A obra 
surpreendeu, causando estranhe
sa, e Brahms declarou: "Faço ape
nas experiências e procuro encon
trar o meu caminho." Com sua 
modéstia característica, o jovem 
mestre parecia não ter inteira cons
ciência da obra-prima. O Concerto 
empolga pelo primor da sua con
<.epção e pela madureza que revela, 
em um jovem de vinte e seis anos, 
que nunca havia antes e!" .. Tito nada 
de maior envergadura para orques
tra sinfônica. Depois das Serenatas 
que o precederam, u Concerto re
presenta um passo gigantesco e 
Brahms aí chega ao aproveitamen
to total do seu enorme poder cria
dor. O Concerto, n2 2 em Si Bemol, 
só seria escrito em 1878. 
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JOSÉ CARI:OS COCARELLI 

Nascido no Rio de Janei
ro, José Carlos Cocarelli 
iniciou seus estudos aos 6 
anos de idade, com sua 
mãe Judith Cocarelli,pro
fessora catedrática da 
UFRJ. Fez vários cursos 
de Alta Interpretação e 
Virtuosidade no Rio de 
Janeiro e São Paulo e com 
9 anos ganhou um con
curso da Orquestra Juve
nil do Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro e no ano 
seguinte para solista da 
Orquestra Sinfônica Bra
sileira. Com 18 anos rece
beu uma bolsa de estudo 
do governo brasileiro e 
tentou pela primeira vez um concurso internacional 
de piano, chegando às finais. Foi, então,• aceito como 
aluno particular de Adele Marcus, renomada profes
sora do Juilliard School de Nova York. Em 1983 foi 
chamado por Nelson Freire para substituí-lo num 
recital em Amsterdam, Holanda e começou, daí, sua 
carreira internacional. Passou viver na Europa e fixou 

residência em Paris, onde 
estudou com Mercês da Sil
va-Telles antiga aluna de 
Claudio Arrau. Esta conse
guiu que Cocarelli tocasse 
para Arrau que, impressio
nado com seu talento, reco
mendou-o ao seu próprio 
empresário parisiense. En
tre os prêmios que conquis
tou estão: Primeiro Prêmio 
do Concurso Internacional 
Busoni -Itália,1985;Primei
ro Prêmio do Concurso In
ternacional Marguerite 
Long - Jacques Thibaud -
Paris, 1986; Segundo Prê
mio no Concurso Interna-
cional Van Clibum - USA, 

1989. Cocarelli fez uma carreira vitoriosa na Europa e 
Estados Unidos. Entre os teatros em que apresentou, 
estão: Salle Pleyer, Salle Gaveau, Theatre du Châtelet, 
em Paris; Concertgebow de Amsterdam;Camegie Hall 
de Noya York; Suntory Hall de Tokio; Orchestra Hall 
de Chicago; Herkulessal, Gasteig Prinzregent de 
Munique. 

MÁRIO TAVARES 

Regente e compositor, Mário Tavares é considerado 
como dos maiores intérpretes e divulgador da obra 
de Villa-Lobos. Titular da Orquestra Sinfônica do 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 
desde 1960, Mário Tavares obteve 
vários prêmios nacionais, entre eles, 
o do 5()2 Aniversário do Teatro Muni
cipal, o do IV Centenário da Cidade 
do Rio de Janeiro e o de Música para 
Bailados. Mário Tavares já regeu em 
diversos países da Europa e das Amé
ricas entre eles, Alemanha, Portugal, 
Romênia, Bulgária, Estados Unidos, 
Chile, Colômbia, Peru, Porto Rico e 
Israel. Por 16 anos foi o regente dos 
Festivais Villa Lobos, promovidos 
pelo Museu Villa-Lobos. Mário Ta
vares além de regente é violoncelista 

e foi o fundador da Associação Brasileira de Violon
celista. Como regente da Orquestra do Teatro Muni
cipal dirigiu inúmeros espetáculos de óperas e balés, 

além de concertos sinfônicos, em que 
apresentou em 11 Audição obras de 
Villa-Lobos tais como "Floresta do 
Amazonas", "Ruda" e a Fantasia 
Concertante para orquestra de vio
loncelos. Fez, ainda a estréia musi
cal do "Gênesis". Recebeu recente
mente, a Ordem do Rio Branco, no 
grau de Comendador em reconhe
cimento por suas atividades na vida 
musical brasileira e é membro 
efetivo da Academia Brasileira de 
Música, onde ocupa a cadeira n2 30, 
que tem como patrono o compositor 
Alberto Nepomuceno. 
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Novo Servico Intercontinental Lufthansa. 
Você vai se-sentir nas nuvens. · 

Novo Serviço Intercontinental 
wfthansa. 

Ao embarcar num avião da 
Lufthansa, você vai pôr os pés na 
Europa antes mesmo de levantar 
vôo. Ainda mais agora que a 
Lufthansa aprimorou o serviço de 
seus vôos intercontinentais. 
Na Primeira Classe, há mais espaço 
e o requinte vai da variedade do 
menu e da carta de vinhos até a 
nova coleção de porcelanas, 
talheres e copos. E agora também 
com o Executive Menu, uma 
refeição light para uma viagem 
suave. Na Business Class, 
o número de poltronas diminuiu, 
são no máximo 7 por fileira, para 
oferecer mais comodidade na 

hora de desfrutar até três refeições 
especiais. As mudanças de 
entretenimento e novo menu 
chegaram até a Classe Econômica. 
Todos os assentos de Primeira 
Classe e Classe Executiva têm vídeos 
individuais e programas de áudio em 
qualidade CD. 
Tudo isso para você fazer a sua 
viagem de negócios como se fosse 
de turismo. Ou turismo, com a 
satisfação de um grande negócio. 
A Lufthansa tem 5 vôos semanais 
para a Europa. Fale com seu agente 
de viagens ou ligue para nós. 
SP(011) 258-3555- RJ (021) 282-1253 
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UM BANCO COMPLETO 
SE INTERESSA POR 

TODO O TIPO DE NOTAS. 

CITIBANK. 
APOIANDO A ORQUESTRA 

A 

SINFONICA BRASILEIRA. 
-

- ~ 

CITIBAN<C. 
A FORÇA QUE SOMA. 
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