
TELECO-TECO
Sabado 'próximo, a partir 

das 21 horas no Iate Clube de 
Brasília, o Banco Itaú, atra
vés de sua regional de Brasí
lia. fará realizar o seu primei
ro festival de música entre os 
funcionários de toda região 
integrada pela Capital Fede
ral, Rondônia, Mato Grosso 
e Acre. São nove os partici
pantes. Após o concurso, o 
banco promove um baile ani
mado pelo conjunto Esque
ma Seis. O traje é passeio. Os 
convites estão sendo vendi
dos desde já a dois barões - 
individual; seis mil a mesa - 
dá direito a quatro lugares e 
aos ingressos • Leila Rabelo 
mudando sua área de gandá- 
ia. Trocou neste fim de sema-
na passado o Gilbertinho e 
a Corte pela badalada e des
contraída Flor Amorosa, onde 
foi vista já pelas altas horas da 
madrugada. Essa maneca não 
perde tempo. • Por lá tam
bém circulava Fernando, o 
bisneto do marechal Rondon. 
• Aquele velho ditado revela 
que “cara feia pra mim é 
fome". Será que os leões de 
cfâcárá das casas noturnas de 
Brasília ficam sem comer a 
noite inteira? Aí não há leão 
que agüente e boêmios que 
não se intimidem. • Dêem 
uma olhadinha para a cara 
do leão do Flor Amorosa. É 
fácil notá-lo. Ele está sempre 
em pé próximo às escadarias, 
cobrindo um grande espaço 
da casa com sua robustez. Sai 
pra lá, jacaré. • Procurem 
dar uma olhadinha também 
na programação dos cinemas 
de Brasília. Viram? Vexami- 
nosa. não? • Segunda-feira 
somente a programação extra 
da Cultura Inglesa mostrava 
algo mais interessante, ou 
melhor, aproveitável. José.

Aciolli. lembrando tempos 
recentes, montou a fita As
sembléia Geral, que diz res
peito às greves nas universi
dades brasileiras. E como Wão 
podia deixar de ser. a UnB 
foi um dos seus principais 
alvos. A platéia pede bis. • 
Mesmo em ritmo de ficção, 
Aciolli. • Em termos musi
cais Braguinha Barroso é 
quem estará agitando as noi
tes dos dias 13. 14 e 15. 
sempre a partir das 21 horas 
na Sala Funarte. É uma boa 
pedida antes de sair pelos 
botecos da Vida. • O preço 
da cerveja já chegou à casa 
do barão. Vários são os bares 
e restaurantes que estão ofe
recendo a loura suada nessa 
faixa. Isto porque o Dallari, 
da Seap, disse que tentaria 
evitar fazendo com que. mes
mo não tabelando o precioso 
produto, uma margem muita 
alta de lucro fosse alcançada 
por aqueles que o comerciali
zam. • Pau na gente! • Hoje 
o espaço da Choparia Cari
nhoso. na 413 Sul. continuará 
aberto aos artistas, que quei- 
ram mostrar setis dojes. • 
Amanhã é a vez do Xop Xup 
com projeto semelhante. • 
Graciosa e o husband saíram 
de férias para Guarapari. Fé
rias merecidas, pois, o movi
mento que vem sendo regis
trado em sua taberna, a Tas
ca, na comercial da 404 Sul. 
pode até mesmo levá-los a 
uma estafa. Deixaram a casa
em mãos de seus auxiliares, 
pois sabem que a peteca não 
cairá e atenderão com a mes
ma eficiência dos patrões. 
Aliás., um bom lugar para se 
tomar um vinho nas noites 
frias de Brasília. A Tasca está 
sempre movimentada.


