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0 JORNAL DE MARIO FllHO

i 6rQdo Covsvltiro de Ftpnrtes do F.stado eto Guar.abart

p.

CORITIBA

E ESPORTE

SOBEM

0 Coritiba melhorou sua po-

sição ao vencer o Santa Cruz

por 1 a 0, gol de Tiào Abatiá.

0 Esporte empatou em zero a

zero com o Sâo Paulo, tam-

bém reagindo 
para a classi-

ficaçõo ao turno decisivo do

Campeonato Nacional. (P. 9)

ANTARCTICA

'nfcyisncL

w >G* Próximos jogos

QUARTA-FEIRA — Botafogo x America 'MG'. Pai
meiras x Cruzeiro. Atlético x Bahia. Corit.m x
Internacional, Grêmio x Esporte e Santa Cruz x
Fluminense.

QUINTA-FEIRA — América <GB' x Flamengo p
Corintians x Portuguesa

SÁBADO — Esporte x Atlético.
DOMINGO — Fluminense x Corintians. Sa.^ Paulo
x Flamengo. Cruzeiro x Ceara. Contiba x Vasco.
Internacional x Portuguêsa, Santa Cruz x Palmeiras
e Bahia x America iMG'.

VIVA DE CABEÇA ERGUIDA,

VESA GUARANÁ CHAMPAGNE

ANTARCTICA

0 técnico Paulo Amaral fi-

cou com sua posição amea-

çada com a derrota de ontem

do Vasco para a Portuguêsa

por 3 a 0. Associados influ-

entes e alguns dirigentes

anunciaram para hoje uma

reunião secreta com o De-

partamento de Futebol para

estudar a situação. A Portu-

guêsa, que conseguiu ganhar

seu primeiro jògo, soube co-

mo explorar as falhas da

defesa do Vasco. (Leia nas

páginas três, quatro e últ.)

M". 
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O JORNAL DE MARIO FILHO

ôrQào CovMtltivo Hr Fiportes rio F.stario efa Guanabart

Tem muitas zébras

nos onze bilhões

Sc o teste 55 já era difícil por ter

vários |ogos equilibrados, tornou-se

omda mais difícil com o empate do

América com o Santos e principal-

mente com a vitória do Portuguêsa

de Desportos sôbre o Vasco, no Es-

tádio Mário Filho. Outro jògo que

derrubou muitos apostadores foi o

do Ceará, que venceu o Fluminense.

?O prêmio é de Cr$ 10.850.839,33.

Hoje a Loteria Esportiva anuncia os

ganhadores. (Leia na página cinco)

Corintians 0

Flamengo 0

Internacional 2

Vasco 0

Santos 0

Coritiba 1

Grêmio 1

Esporte 0

Ceará 1

10 C.S. Alagoano 3

11 Sampaio Correia 0

12 Botafogo 2

13 Sergipe 0

0

!

1

3

0

0

1

0

0

2

0

2

0

Botafogo arranca

ponto 

do Grêmio: 1 a 1

Nem um gol aos 2m desencorajou o Botafogo, que reagiu com classe e

disposição para arrancar o empate contra o Grêmio que valeu como vi-

tória. Os dois times conservaram a invencibilidade no Campeonato. (P. 6)

Flu 

perde 

no erro

de Galhardo: 1 a 0

Ao tentar dominar a bola com classe na área e num terreno perigoso, Ga-

lhardo 
permitiu ao Ceará marcar um gol e decidir o jôgo. Zagalo, irrita-

tio, se recusou a falar. Vítor ofereceu a vitória à torcida. (Página sete)

América assusta o

Santos em casa: 0 a 0

Cruzeiro

Atlético

Palmeiras

Portuguêsa

América

Santa Cruz

Botafogo

São Paulo

Fluminense

C. R. Brasil

Moto Clube

Treze

Itabaiana

PORTUGUÊSA VENCE VASCO E PROVOCA CRISE: 3 a 0

Amaral 
balança na derrota

Um time corajoso, bem armado e decidido a ganhar, o América empatou

«m zero a zero com o Santos e por pouco não venceu. Joel, goleiro do

Santos, 
garantiu o empate com defesas quase milagrosas. (Página dois) Edu enfrentou o Rei com classe e valentia

Brasil vence duplas e decide a Davis

(PAGINA OITO i

Mandarino • Koch venceram junto à ride

a

B a

01

Q
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Ratos X do Campeonato Nacional

SÉRIE A

POR PONTOS

V
Cruzeiro 3
Conntians 2
Coritiba  2
Ceara  1
Palmeiras 1
Internacional ... 1
Fluminense 1
Santa Cruz 1
Vasco da Gama ..4 1
Portuguèsa 1

POR RENDAS

Corlntlans 
Palmeiras 

Cruzeiro 
Ceará 

Vasco da Gama 
Portuguèsa 

Fluminense 
Internacional 1.
Coritiba 

Santa Cruz 

Total Geral

A CLASSIFICAÇÃO

Ps Pp Gp Gc

5 -3

-3

0

CS 1

Cr$

CrS

CrS
CiS

CrS
CrS

CrS

CrS

CrS

039 403.00

735.891.00

Ü71 456.00
551.566 00
478.701.00

431.273.00

389.330.50

351.783.50
305.996 00
290.181,00

SÉRIE B

POR PONTOS

J
Santos  5
Grêmio  5

Bahia 4
Atlético  3

4

3
4

4

4

4

Botafogo

América 'MG»

América tGB>
Esporte ....

Sào Paulo

Flamengo ...

Cr$ 4.418.495,00

POR RENDAS

Santos 

Bahia 
Flamengo 

Esporte 

Atlético 

Sào Paulo
Botafogo 

Grêmio 

América (MG)

América (GB)

r? Pp C«p Gc s

CrS
CrS

CrS
CrS

Cr 3
Cio

CrS

C>J5
CrS

CrS

4

5

2
1

0

2 i)
:í a

-4

-4

4 -2

81)1 127 00
83?. 095.0)
53'3 i;>3.25
462 097.00

457 477.75

412 327 00
412 650 00

401 082.25
233 927 00
216.869.75

ARTILHEIROS

Cabinho «Portuguèsa   4
8cota (Grêmio; e Tião Abatiá (Coritiba)  3

Tostào e Lima (Cruzeiro), Mirandinha 'Corin-

tians), Màzinho (Santos) e Carlinhos (Bahia > . 2

Jader. Dica e Edu (Santos); Flecha, Caio, Toii-
no e Loivo (Grêmio); César 'Esporte»; Dano,
Ronaldo e Lola (Atlético); Dlrceu Alves e Jair
Bala (America Mineiro); Caldeira e Ellseu
(Bahia); Zico e Rogério (Flamengo); Tcito e
Paulo (Sào Paulo»; Paulo César e Roberto <Bo-
tafogo); Edu «América-Guanabara); Rivelino.
Tiâo e Vaguinho (Corintians); Luciano e Beti-
nho (Santa Cruz); Dirceu Lopes e Roberto Ba-
tata (Cruzeiro): César e Luís Pereira (Palmei-
ias»; Paquito «Coritiba); Dê (Vasco»; Ivair "

Lula (Fluminense); Benê e Ciaudiomiro (Inter-
nacional); Dirceu (Portuguèsa) e Vitor (Ceara) 1

GOLEIROS VAZADOS

Jcel Mendes (Santos), Valter «Bahia>, Vitorio
(Fluminense) e Tobias (Esporte»  .. o

Ado «Corintlans), Cejas (Santos) e Hélio (Cru-
zeiro»   i

Leão iPalmeiras), Jair (Grêmio). Renato (Bahia»
Renato (Atlético) e Ubirajara «Botafogo) .... 2
Gainete (Internacional), Félix iFluminense) e
Alberto (América-GB)  3

Griando «Portuguesa» Ccho «com
to «Santa Cruz.» ç Pere/, »Esporte.
Sérgio t8ão Paulo)

EXPULSÕES

Cabinho (Portuguèsa1 Lur .o p
(Botafogo); Tarciso (America-GB
minensc»; Toninho «Sào Paulo o
MG»; Eliseu e Roberto Rebouça h

PÉNALTES

Luis Carlos tCorintinns em R ,

que Luciano converteu; Hrye- 1 .
deira «Bahia» <^ue Carlinho.s ..;uir .
niengo> rontra o «Botafogo) que V-
verteu; Herminio (IiUernacon^1
/eiro) converteu e Luís Perene
Braulio (Internacional» que Claudi-r:

RENDAS POR ESTADIOS

Fonte Nova 4 — jogos ... «
Mário Filho 7 — iogos 
Pacanmbu 3 — jogos  . ,
M(»rumbi 3 - jogos  

' 
, •

Presidente Varga-, 4 — jogos
Mineirão 6 — jogos
Ilha do Retiro 5 —. jogos
Estádio Glmpico 2 — iogos ..
Belfort Duarte 3 — jogos 
Beira-Rio 2 — jogos .
Parque Antártica 1 ~ jogo .

Total Geral  Cr$ 4.480 331,25 I Ubirajara (Flamengo) e Andrada (Vasco) Total geral

(r5
CrS
CrS

CrS

CrS

Cr*

:Í QQf' "i 
Qo

-6>.0()

'6.Í .")!!

O; (ti1

•' £411

Mengão

perde 

2

ia 

frente

As contusòes d(? Zico e Zé Lduardo criaram
Um problema para o técnico Fleitas Sohch esca-
lar o Ume do Flamengo para o jógo contra o Ame-
rica, õ.a-feira, no Estádio Mario Filho. Solich quer
armai um esquema bem ofensivo e em dois dias
cie ire.namentos — térça e quarta —, êle vai pro-
curar encontrar a melhor solução para o ataque,
sem dois jogadores que figuravam nos seus pia-
nos. Por isso, o técnico adiantou que só vai esca-
Iüi o time na quinta-feira.

Os jogadores, ainda abatidos pela derrota
para o Atlético Mineiro, foram liberados da con-
«•entrarão ontem pela manha. Na revisão médica,
* exceção de Zico, nenhum outro jogador apro-
í-ontou problema serio Zico sofreu uma torção
1)0 joelho e licara alguns dias parado, em trata-
niPiito. Alem de não jogar contra o América, Zico
fiiiieilmente tera condições de enfrentar domin-
go o Sáo Paulo.

Zé Eduardo será submetido a uma série de
rad o-^rafias 

para apurar a extensão da contusão
ijíje sofreu.

^ 

— Está explicado porque o Ze Eduardo nao
virAi jogando bem. Essa sua contusão e antiga
Ocorreu num treino do Bahia, quando èle se cho-'
cou com o Roberto Rebouças. Eu vinha observan-
do que havia algo de estranho com êle, mas como
nao aclamava nada, fui deixando passar -
o:.-si fleitas Solich

Solich acha que o Flamengo precisa com a
niHioi urgência de uma vitória e acredita que is„o
Montera con tia o América.

o Flamengo vem subindo de produção de
|Wa •|0Ç°- AS°ra- precisa de uma vitória pat*n •' Winquihdade que um Campeonato como esse

cxi^r.

Os jogadores pensam da mesma furma:
S2j 

que muita gente deu a maior torça
p<:;. num voltar ao time Contra o Atlético Mi-
nt: 10 tu tudo para marcar pelo menos um gol e
ícm que se conseguisse, nós ganharíamos Vou jo-
gar contra o América com a mesma disposição Há
muito tempo a gente não ganha bicho por vitória

d sse^Fio 

<"a° nâ° P0C*e continuar assim, não —

Praticamente sem tempo para preparar o
me fisicamente, Krancalacci e Jaime Saldanha
ào tentar aproveitar o pequeno intervalo entre

l^wm o Atlético realizado sábado último,
,< m o do America, 

quinta-feira, para apurar um

mS d3'5 

3 
¦ 

flS'Ca dos j°8ad°res, principal-mtnte dos que estiveram 
parados há algum tem-

i.fV'n 

° G ° CaS0Jde Samarone No individual deh ,c os preparadores físicos vão intensificar oii 1,11.0 aos exercícios.

JORGE ARÊAS

§•

••Jornal

do» 8port8

u < iiui-^íeM.jcnie Mario
U».o RocJrixurs Diretores:

Horacio da Matta,
e An-

einto ae
Cirrentc ae Mar-
AlXredo Baroellot.

Chtiol
JMi.» Alfredo f
tf-itar

(••• tínf: _
e i i; ntc Admlnutratlvo:

cario* O C. da Silva Edt-
to~: Aparicio Pires Redj-
çho Admlnlstriçlo. Pu-
oUcidad* • Oficinas Rua
r« ut-nte PomoIo, 13 ¦ 25
rtlfc 222-JU1. 242-929® e
23S-U830 Cx Portal 22013

AGÍNCIA CARIOCA -
liecepçAo de anúncioa. bal-
«o dt? assinaturas claMi-

fuanos e informações: Av.
1^ d* Maio 47 — sobreloja
*'i' ursa) sao Paulo — Rua
>"te dt Abril. '25 - |.t —
rtL: 34-366». Carente, gc/-

gio Tadeu Campai» de Car-
valho
Sucursal - Belo Horizonte;
Rua Guajaja.as. 410 conji
501 a 502 Tel. 24-6H74;
Chefe da Sucursal Mário
Viefa».

PREÇOS
Acre — Amazonas
- Para - Rio
Grande do Norte -
Pernambuco Pa-
raiba • Alagoas .
Sergipe . Bahia -
Dias úteis - Do-

 Cr| 0.80
Ceara • Espirito
Santo • Mato
Groht>o • Bra*ilJa

Goiás • Santa
Catarina • Para
ra - Dias útela •

Domingos  Cr$ 0 70
Rio Grande do
Sul • Dias úteis

Domingos . Crf 0,90
SAo Paulo. Minas
Gerais, Rio d« Ja
nelro e Guanaba-

ná • Dlaa úteis
Domingos . Cri ojjo

Interior: Vu RoaovUrla

Edu enfrentci o Rei com vc" ¦¦¦ '?r

América 
tira 

ponto 

do Santo

SERJE B

Cruzeiro Santoi

Corintions Gremio

Palmeiras Bahio

Sonta Cruz AHetico

v««co AmcricoMG

Corifiba Botofogo

Ceoro Amcrica-GB

Fluminense Esporte

Infcrnocionol Flamcngo

Portugucio Soo Poulo

aVE»V

íj / ^

eoji: -

Santos 0x0 América

\ >' /

EDU

Fêz três lançamentos cm profundidade no
primeiro tempo — dois para Tarciso
e um para Tadeu —, que poderiam

ter dado a vitória ao América,
que só não aconteceu devido ã ma

pontaria dos demais atacantes. Edu ainda
chutou algumas bolas perigosas, que

o goleiro Joel Mendes defendeu

quase conto por milagre.

ALBERTO — foi pouco empenhado, defendeu cuni
categoria e .segurança, principalmente um chute ue
Pele, violento e bem colocado.
DEJAIR — não se intimidou com Edu e loi varias
vezes a frente ajudar o ataque.
TIAO — marcou Pelé com categoria e lealdade: não
fez uma só falta violenta.
MARECO — está em grande forma. Toma conta de
toda a area. permitindo inclusive que Zé Carlos pos-
sa fazer o trabalho de vaivém pela esquerda. Salvou
a derrota do time, ao tirar a bola com categoria de
Mazinho.

ZÉ CARLOS — anulou Jáder e depois a Davi. e ainda
se transformou sempre em perigo para a defesa do
Santos. Soube explorar os avanç>s de Orlando, colo-
cando-se sempre no lugar certo.
BADECO — ajudou a Tiâo na marcação a Pelé. e ain-
da cobriu tòda a área. Foi o homem do primeiro
combate ao atacante adversarío. não permitindo ne-
nhuma jogada p,<r ai.
ANTÔNIO CARLOS — féz um primeiro temp» primo-
roso, quando defendeu e atacou com categoria. Caiu
um pouco de ritmo no segundo
TARCISO — teve nos pes as duas melhores chances
de vencer o Santos e não soube aproveitá-las.
TADEU — ainda um pouco fora de ritmo, devido à
longa inatividade, perdeu um gol certo, numa bola
que recebeu de Edu No trabalho de armaçào foi bas-
tante positivo, construindo boas jogadas.
SÉRGIO LIMA — sentiu ainda o período que ficou fora
do time. devido a um estiramento Mesmo assim, bri-
gou bastante na area adversaria. PARAGUAIO entrou
em seu lugar e deu maior agressividade ao ataque,
embora, também ainda não estéja totalmente ambien-
tado no nôvo time.

JOEL MENDES

Fez defesas sensacionais, mas não ficou so nisso;
a péssima marcação dos seus companheiros

de defesa, o obrigou a sair do gol
constantemente, a fim de impedir que*

o ataque adversário invadisse a sua área.
livre de marcação.

ORLANDO — sem ter a quem marcar, iargou-se para
a frente. Com isso deixou espaços para as descidas de
S:rgio Lima e depois Paraguaio.

OBERDA — confundiu-se com o esquema de ataque
do America, permitindo que o miolo de área do San-
tos licasse um convite ao gol.
MARÇAL — sempre envolvido, começou a apelar para
a violência para impedir que o adversário chegasse ao
gol.

TURCAO — no mesmo plano de Orlando, só que pelo
seu setor o América poucaa vèzes tentou alguma col-
sa. Ajudou bem no apoio

LEO — sempre multo adiantado, deixou um espaço
enorme entre o melo-campo e a defesa e com Isso ía-
cilitou as jogadas de ataque do adversário.

DIC£ "7 ®comPftPiJ°u Leo. deixando seus companhei-
ros de defesa sozinhos. Conseguiu armar bons contra-
ataques.

JADER — totalmente anulado por Zé Carlos Perdeu
ura «ol certo, num passe que recebeu de Pelé DAVI
o substituiu e deu mais agressividade en ataque em-
bura nao tenha conseguido multa coisa em ema de seu
marcador. "C8tu

MAZINHO — multo bem marcai», por Mareco Não
acompanhou as descidas de Pele. e ainda teve pouca
presença de area. pouca

PELÍ _ as melhores jogadas de ataque do Santos
atiram de «us pés. Com a genialidade d7 sempre

té°nncia2iUgõl 
C°m ob,etlvldad', e ^ntou comSSÚ-'

EDU - conseguiu fazer boas jogtdts. inclusive uma
m"""» «»¦

W O.

Sào Paulo — O América teve cov
Pacaembu, contra o Santos, suas bo,
peonato Carioca- Jogou corajosamente (¦
a zero um jôgo que podia ter ganho, o .
cies, do Santos, féz defesas sensacional

! impediu a primeira derrota de seu time no T:

O América comecou o jógo corr
plantados, o ainda com Büdeco c A ••
fia ti roa. nao permitia espaços para
u o fíi/.ia o contrário: «.r.ona^ Oi,# •
°s dois ladrais avançados r T ro •
com ov apoia dores adversari-«.

Até os 30 minutos, o Auirricv '»•« «•
ces para marcar T-iici^o pfrdr •••
Hnpo s nV rrceber una bola dc í;
aberto p nao marcou.

O Santa* conses i- ais h ,v, •
Peié. que entre outras boas
< alcanliar para Jader, dentr«> da
e o nonfeiro não soube arrematai, p
drfc.sa de Alberto.

Dai ate o final do primeiro v-vi. •
minaram o ritmo de jogo, e o America í
slguns bons ataques, que terminava*
Jot'l Mendes, que devido â prssima mart ar
panheiros de zaga, transformou-»se em autêr:.

O Santos voltou para o segundo em;> r-i
a na defesa e tentando explorar o tair- >

contra-ataques. Com isso o ritmo acelera-
America, no primeiro tempo, caiu muito

Com os dois times bem armados
9 de um lado «5 jogadas de Pele e cip •
kou difícil aos dou> marcarem o go! o.1 <

'Iarcúso 
teve uma ótima chance de ma

lançado por Edu. encobriu mal o goleiro - '
«ora. Mazinho também teve a mesma ¦
trabalhada 

por Pelp. Valeu porem, a .* ¦ :
que tirou as bola,s do adversário dentro .•«

WAKin

-:0

f

I

í (

t 
°v

América 0
Tccnco n 3

Alberto
DfJtir Tiao MarWfP

« . ^leco Tadt
Antônio Carlos Edu Tare. m

1.° tempo: #aü - F<nal: 0 a o
Substituições — No Amer ca I

lugar de Sérgio Lima; nn Santov l>
de Jader.

Local: Parque Antártica
Kenda: Cri 98 259,00.

Edu

Turcao

Santos 0

Pele

Dica
Marçal

Joel Mendes

Tccnico: M. ro'reí

Ma.miiio

Leo
Obcrda

i \\ \

V i >'¦.
V

(

Juiz: Maiiuel Amam — Auv»l«arrv
e Silvio Luiv
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pofxuguêsa vence Vasco todo

j,;,, nmpUc^rtn. r rie*organt/ad<> tot o Vawo

. t^utew para a Portuguesa f\e Desporto*

Kst«¦.id«o Mano Filho e tirou nutria jm-

u ii 1 luta pela cinsenficaçáo A Portuguesa

t p.utedo iogo. com um futebol sirr»

... iifbota tnpi<io e objetivo, e quase não

, p.«:lo advetsario.

r
Inm •*

••j*' 1

--rr1

•>4 O*

!•

C

IpfltügUi

, c 
•'

f <

;^c-v

,VÍÍJ itiei

I ;v- "

i melhor no secundo tempo, quando a

, c»'-m a vantagem de 2 a 0 obrigou o

, ao. Mas a Poituguèsa tinha sem

; i' tu^adores fechando a entrada da

dificultava as jogadas de ataque do

p umecite porque seus pontas eram com

anulado* por srus adversários. O Vasoo

uv =» tentai o gol em chutes de lota da

, ,) menor perigo paia Orlando.

\ _>• ü ^ o tempo, os dois times jogaram com

. , . :< !'.( A Portuguesa patecia disposta a ga-

np. e pela quantidade de jogadores qu^

L n-í defesa. Mas quando saia para o ata-

, • t, . • ,\.i boas jogadas explorando, principal-

|,..r;n:)3 esquerdo, 
onde Alfinete levava um

R- tmho. A melhor chance do Vasco foi

^40n 
':jma boa manobra do seu ataque. Logo de-

y,< «o ertinto. a Portuguesa marcou o primeiro goí.

\r «<AU!«do t^mpo, o Vasto voltou com Ferreti

ivitR' V H^cíe e o time ganhou mai* agressivida-

de. *em cooatfHir tio eaW**<Q. patmia* m are« ^
Portufuêaa, 

que rontunieva mwto fachada

Num ecmtra-ateque, aos Tm, a Portugiieaa pefevi
o Vasco de*preven»do e Dtrcew marrou o aagundo

go^. Alem das talhas no ataque, o Vasco errava jihii-
to na d«teaa A Portuguesa deoteva apenas Cahmho
«a trante. para v* lançado, a com isso dificultava os
ataques do Vasco, o que levou a torcida a vaiar o h-
me a partir dos 15 minutos, por santtr-se sem qual
quat esperança de vitoria.

O Vasco tentava sem exato turar o bioqueto da
Portuguesa. e aos 30m. num lançamento d«f Lorten.
CabmVio marcou o ter cairo gol. Depois disao. a Por-
tuguèaa ainda mandou uma bola na trava, por inter-
médio de Luís Américo.

OS GOU 

Porfut/ueta 1 a o Ratinho pautou po* Alfrnêté- to*
ti fwha (tf / ufido e centrou para. a area torceu. abrti,
a* pernas ' deixou a bolo pastar para Cahmho que rhn-
toa iortr. semi chance de dejeta para Andrada. Aos 44m
do primeiro tempo

Poriugvtsa 2 a n — Piau recebeu a Ooia «a entrada
da nrea e. diante da indecisão d* Mia* Motes. *o-
(.ou para Dirceu. que colou no canto esquerdo de An-
drada Aos 7tn rto wghrttío tempo

' Por?h0U+n<! 1 a 0 - Lurtço dominou a bola f-p **e*o
• do 'Ximpo " lançou pare Cabinho Miquff 'aéhov «c
i Tan«a^' o. cüftmidp CflWtrtio dow»nou. mrafru a area e

mortoi, 4<>fc Mm,

WA xt«l€ B

»« SsMw

(onetwin, Gremio

fefaie"<» t^ifcta

HnrtiaeiMa

Into Aivt«rtc«(M4l

Jfnto Ct»* Atlettco

Ftamefifo

Ceflfs America ($1)

ha«rfio<4o«at Sio Pauls

^4 laporte

4^

Port. 3x0 Vasco

'c/o>v

complicado

Mais do 
que 

barato!
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"Sim ^
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FILTRONÍX AMTi-OERMC

Modeno aoarelho para aitiape*.
de aqud diratamenfe na íornàiia.
Prático. *^.10 

precisa °^r irr>talaoc-.
Ellmifaráo lofal de knpurezar
Aprovcí.jo peto 1 !-i 

* 
Vartas c4tí>s

d<r&£ç por 00

LANTERNA

LAPISEWA

poriada. f<r,o
-ro a nitantanec

L'tii ro lar. no

jrrO, COnstj/tOfiP"
eáico3, viagens,

etc. Leve 0
inquebrável,

oe por

C50

I ue>Ct

«O

CARREGADOR 0£ BATERIA

d^rega auiGit^í/ca-
- 'c. 

baiefias a 
'¦ 

volte. Ca^a
m q » proteja e co^setva «

1'»^, 59 !.eu c-tífO Fyitcajna
n corrente oe 

''D 
vo!ts.

pQf

v >';

GiLÉIA REAL

API NUTRE

<\ iK.niuv 1; pi«\í;ir\)

DIRfcTAMKNTH DO DEPOSITO
"> l W.K A. PARA REVESTIK-SE Dt TOTAÍ.

GARANTIA
rm«! ^eguintiV) endereços:

' "t \». Vvenida Passos, 111, *ala ^«1
Kua Drrnardino df Melo l^lü. %. í»

'• • Knri/onle: Rua SÂn Paulo. fi.lK. •«. 743
D, 1 ¦ • nto e^pr-ejal para Revendedores

;'. ': • ¦ :' ¦*¦

> •< X " J ?. ^ y.j .

Orlanóo enfrento a lòto o desespéro ch> Vasco

Portuguesa 3
Teanico; J, Av«H«a

OaíatKia

Arengia Darcio lstrir»r<» Fogueira

Lorico Dirceu

Ratmho Baíiiio cabinho Piau

1 0 tempo; Portuguesa l a t «Cabinho. aos 44m».

Final: Portuguesa 3 a 0 (Direeu, aos 7 a (abinho

aos 3üm> Substituições; No Vasco, l.uis Carlos no

lugar de Ala f lerreti tio de Buglé. Na Portugur-

** Luís Américo no de Ratinho a X*\a na de Piau.

Local: Estádio Mario Filho. Renéa: C r$ 142.5fi.Mtt

com tS.UM pagantes.

\ 
Conhaque

CEORGES

AUBERT

e o 
quente!

(az champanha tão bem

I conhaque também.

;'3Vi tVCAUOEM

rrf»5an'açoas Dramont lida.
I tio Livrimeata* 28/30 •' 

« ?8t5 241 R*io

iNf

Rodrigues

Alfinete

Vasco 0

a:

Harolou

And r ao a

Técnico: P. Amaral

Juiz: Jose Cavalheiro Auxiliara» Jasias Miran-

ria Paulino e Carlos Floriam» Vida!.

Dl» NELSON VAI É*V£N - '.SM «53* * D® AfVlNDO FALCAO fILHO
LSV §221 ? L>* üStbTtü Alt* ANJKiNO DA C*U<? - CSM f8«

« tüUlPkl> D» Mf-ÜI^OS» tí-FtCt4LlJAC0«

DISTÚRBIOS E DOENÇAS SEXODIS

no horstm s na mulhsi - Vtntffologi» - hmoas. txclustvam»nts

a HVtNIDA KKLSIDtNTE V&RG4S. 633 • Siia! 1 213 t Xi ¦

«jquina RUA UPUüUAlAMA no hourto dt 7 éi 20 hoia?

Sabados t Ftr-ado^ 8 m 18 Hora«

Co I

mjgm&BMI cas finamants I
aecoraoas pad ¦

<ie I
neros ali.Tieriti- ¦
c,os* 

^Desenno^ ¦

TAPÉTE SUPEH.MLEX

Fssiclaf?-? ° de ionQa ôuialMktoe
Par? bjr h- ... (j>pa. coximíB. w\0-
mc.eis pisos <h eor*mtafc e<c.
Varias côres.

de^ftôOUpor

JÔGO oe TALHERES

HERCULES

lnox. fníis$ip«o acaOa«
fnerto capos eni nylon,
idedí p^ra t tormaçáo
ae faqueiros com o
i • rie oeç^s que
você desejar.

Varias còres.

de^^J^ÒQ. po'

>190

<1

W.
»' .^1

CONJUNTO

DE ESPÈTOS

P/CHURRASCOS

Estôjo de |t:xo CO-
12 e? petos ae
íiummio especi-.j;

Anfi-feirugeT,
Cabo e suporte ^
madeira de te;

oe

JÔGO Dt FâCAS TRAMONTINá

r1' /.;o de 3 fa- is pdra oao.
cíifní;. í^çjumes. »íic, f facáu

•• : ' '. • upo cutelo Ar.o moxi-
po

90

ALICATE

TESOURA
'\òvê 

ferrafuen^ dc
v.uí uiUwa^a». Ccv^ i»oe
aramas, cabos, (5lhw a o^apa§
•' etàlloa^ P%rtl e*4raçào de
pregos, pawfueoa, flofosa. e<«
Oaoo com tsofaoietvb ale
6OCO voíts.

deXO por Q5®

CAPACHO
"DÁ PÊ"
;j* óòra ae c.oco prensada .Vaa
•asfia. rsrs transa o 3bí«X
-bsorva 

poe^fd a ofote^e
.issoalrtos, p5soi, ate.

de PWCUpo/

!

CHUVEIRO ELÉTRICO

ROBOT-"POUPA CORRENTE"

Suoer-econòT>ico . Automático •
Tet.nosNto sincronizado paia 4
temperaturas • com efe viador e
luveírini»o • Facll instalação. Ga-

rj -ua ae 0 anos.

JÔGO OE SERROTES
IMPORTADO

-ofijunto oe 5 1.1 v •» ;»s ae va*'oa
t!por o. taM.annos osm ^ ...<t«o!as
utilidades. Cabo er r.iace.*a r^io»-
võda co'f o?otevüü p-»fd as TdOS

por 50

por

JjOVIS 
0FER1IS I PREÇOS IBBIXO 00 CIISIO

UITRAIAWKRÉ

CENTRO: Rua Uruguaiana, 103 e Rua da Assemblaia, 104-A • COPACABANA
Av N.S. de Copacabana, 673 • MEIER Rua Dias da Cru*, 92 e Rua Arquias
Cordeiro. 278 • MADUREIRA: Estrada do Portela, 54 • VICENTE OE CARVA-

kH0. 
E3i^^dâ^Víe^,? de 

5^arialho' 
66|-° • CAMPO GRANDE Rua V,uva

Dantas, 60 - G. H e I • NITERÓI: Rua Joso Clemente, A-"T • NOVA IGUAÇU-
Ruj do Ouvidor. ^5 • CAXIA§: Av Nilo Peçanha, 207 • r

VJ

PRECl

DISTURDIOS

^oIT^lEL50JrTr^7vET^L7vr»5S4^rTrTI!viND?TArrATTrH?

u^y *217 a L)l» OUtsTfc!! A'-t * ANJRiNO OA C*U<? - CftM »8«
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DISIURBIOS E DOENCRS SEXOMS
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a AVtNIDA PKLSlOtNTE VARGAS. 633 - Saias 12131.216 •

•jquina RUA UPUGUAlAfiA no ho:ana da 7**s 20 hoi as

Sabados a Far-ados 8 *% 18 bora'
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Paulo 
Amaral ameagado de cair I 

l^rujT rT

^ '"I'u.n i.. de r;uiln Amaral no Va.sco f<nm dih- rm dinntp iremos convey ip rom o. jogador* p, I

/Ov rv f 
l' • ' ' ontrm para a Portuguc a e ,,, .ai,rr o quo esta acontn-endn f 

v 
p"X

ill I fi a £?*( I '!ni 
semana, segundo declare ram De era um dos mais ineonformadoxp nao se can I —]/

¦ vni V !' 
11 1 "meiuava-se qur boa havn Sava de afirmar que desta maneira nao vai dar para —

\^Jf LAAJkJ1 11,1 numao °cr«-ta entre o Dcpartamento d( F'ntr , aficacao. \\ /
< v ' 

(.!1 >l'1 " 
\]'\ IV1'11 

d«-|dir ,sr °t tecnico per-ni'if. Puxa, eu Ipvo botinada n tortn p a direito la 1
I a V + \( ^ / AY7\l" TV XfV /'"X v... .. . 

1 
,.M! , 

' i , p,| on te rn — foi a uni a baixa do na I rente e nao tenho com qurm tabelar. Assim na I 

J I i L ; I Sn S i 4^ p.,' , 
' 

• ]V a. 
»¦ n1?; 

01 1fvad') ;,s l),r • • vai dar para fazer go! Hojc, a Portuguesa .se fechou I
IA Ml* i I 

™ 
i • I • I1 i 1/ ' %\ 1 V 

'1 IU(J(' 
.,Sao Bento. a fun do consfatar p era mnlto dlficil entrnr na sua 6rea, porque rra uni i

¦ _m. o'i rmtusao. Segundo o Supervisor cv>-i eonlra seis. as vpzps setp. Nao podia dar cert-o de I
Kaeio'nn]0 LUJ men*° Poc*ei'a J°Kar no Campeonat maneira nenhuma. Tern que mudar. Iff

, ... , . Afonsinho Jevou uma pancada no iliaco p qua- I mm <t

I r>Dirr\ tiuaimri In .111, 
" l;;r,0(,° Va.sc0''r:l tcn" rr'ii- •* nao podia andar. Reclamava da atuagao do timn I WW ft 6 & 4 ft ., 

; V

LUK i C-Cv trfnta mimitn. L^oh'v P h k°f ?. rpols 
fl' e nao sabta expllcar o porqu# da derrota. Ja que eon- ' 

* 
f'v raltra^mmn'oft^,, l0ram a^rtas e-Pa"'"Ama tra 0 fluminnn.se, na .semana passada, o time esttv,. Irai. iranqullo, afirmava que seu timp nao jogou m-U beui I

' *uf 
j"P'r'«-nna 

-• lalrnto fol c por isso n;io mereela um eacorr tno dilatado. n tn. HaroMoque tamWm fr" sua rslroia no v-isro i fVf ±*fJ[K m «
 

\ . uM*alm. 
parlicipou. :. .vs aiidavani fazendo uma tremenda ea.\- eome^o 1 a gritar pplo nomr de Fidel e- I

7 Criio.Z /!-. n..!1 ,.ru7 
i,van?ad" Pan1h:l "nira 0 Motses- afirmando qur ole , Eu sri quo cMrmr num 11 mr qti.- p. rde o mui-

r . . hHia fitii fkil! <a"Hce"o. 
Agora voccs viram a dureza com qur rsle In ruim para o jngador Mas nan sri rxplirnr n por Quontir, solreu o pri,r, ,

v„ r„ i 7 
' 

v,a 
(a? ' ob?"vo' Jogador da PorUictufsa entrou no Ala, scm Jiprcss: qur di«M tvdo. pois no treino tudo deu crrto 

" 

, . . ,No final, drpoia da v.tona praticammte awenradj. dado Acho qur o nosso time tocou bom a bola nr., r.i salu tudo an contrario 'slova Perdcndo ha vorio.s mm.
plantou-sc a 'jentrdos zagueiros e foi uma harrrir,,, nao noubemos aproveitar os pontas. para furar o blol impossibilidadp ternicn e tali esfriaudo o time do Vaseo. queio dcfensivo armado DPla Portucuesa \)r arma * i 

¦ ""»
ORLANDO - demonstrou um poueo dp nprvosisn^o agora 

|jin, r,W;i vifona. Pode-tf* mosmo n/irmm fl
r-. primriro tempo. Depots flrmou-se a fol muito sr. 

I 
Wo tempo, how* apnno, „ gol,

..fil'NGUI — o niais fraro da defrsa. Nao tern bom ~———— cordini a definicno f/o /ogo nr
(Inniinio de bola e se tivesse forcado mais o setor es- SIRIE A t SfRIE B „ mpfro - a fnvnr rln Pnrf,,^, P""
fir.rrdo do Vasco seu time poderia tor chegado mais * P°i^ugoesci 3x0 Voseo I ^ ' '# 

o ttu
ccdo a vltoria. CruMiro « ^ M r f^tebol, pelo menot ontem, fo dc „.t
UaRCIO — muito firme, anulou completamente as Corin*i««. -t.1 X }P*\ #> | I cocao irrepreensivel¦ contm , 

'
j.radas de ataque do Vaaco. Corintioni Gremio ,^/ || 

• \/ I 
] 

cot°° '"epreensnei. contra o Vcj .o 
por-w

jSlDORO — Formou com Darcio um mlolo de area rolmeirai Bahia l//x 
,,ns. ) | 

nao e possivel equilibrar um hm* n* ,-j

fwsfir. syfsujsarjr 
~ 

K"~ ty Vr .w. ^. 
™»„ab.,

> OGl-EIRA -- anulou completamente o extrcma Ala AmencalMQ) I 
campo quak\uer croofo o/ensfvo

JTarcou em eima. nao dando espacos ao ponta do Va*- I 1 
0 v'rui AHetico V 

,j I
< v Foi um dos melhores do timp. ! Coritiba Ftamenqo ; ^ j[ J II^JRCF'U exeelente atuacao. Formou ao lado dp Lo- Ceard America (G3 l 

Apesar de promessos o

rjrOTaajMfc'.ft: 
•jsr?- 

'i>^¦£& ; r.-—J I ara O primpiro roI de.Cabinho e a entrada com I Eiport« I 
I 

° pifmeiro tempo hxo ine .. c

vs^wastfu, c«n riri- 
—ka&s: IJ *«» ^. 

*
> fnceis e desconcertantes levou perlgo permanente 

i 
mai% uma ver n fogj# a fun tl l , 

nqj
•*]° r.ol do Vasco. Sempre que aeionado. reallzava gran- I afncnr Camn n Vmm nh,r, ¦^XVFV'CC)15' ° 

bf5'tC 
^ara 

^ 
primel!]0 po1; LUIS I 

1 
' 

(B I* Al Af

| 

^

ftffinte* ^ ? 

* 

now- 
dJx, l

T- krrvtp a ™»a° 
C,ru >rc*"^"('ia a-s j°gad^» do ataque. •» •>' ' VV& &K> .«, I 0/ Pata 0 primeiro combat'. !|

%%&zzzs&zs-jx£r'*« ww 
m- 

¦ *»*¦ ¦ 

-gHF ^ 

I

srss-xj!*-*""—**<"•»¦ ,i. 'J-Ot- .5*K. i k',ra 

I

J{ -*«•¦¦¦ I 
um p0uco habilidode te ^ * II ;

Hmoido fo, sempre combattdo e nao pode sair para opoiar I 
'h# un,c^oc'e coletiva, aiew de m: II

"jJT" ~M 

- dtspotar 
a bola em tyuaique ¦ 'd*' 

J|

Jodo 

Avelino: 
Vusco 

nao existiu e

-lilsSiK IP

eosm.s do Ilaroldo, que avaneava muito e deixava uin f v1,)u1 pila 
'er rht^ado a escore maior. nao fo>se AP deVpaqc^'r 

aCUIla d»f Cl$ 300 mil E»quanto o azerto do time r*

sasitss"p?iraBg,ag,.,«&'iiter f0™1*; ^-• -,L
O tecnico Joao Avelino, que e.sta cumprindo uma hfn ^o^J0§' / 

cal para twe liP° de jogo. r ,,timpnto £10 inico J°gador entregue ao De- 
^erocco do ntmo jamais die fir r LB"

J!rn no?tunclSda PoAugu^par?6com uid^r'0° t?m»e 
'ilK; credit0'1 faltn°tie wteBdo to"quOogou mui 

a<Uan{?u "'"f 
|ora 

rondip'or" paVa V^fcon"ra'!! foo 
tatico que aproveite 0 vale ||

As-:-tiu ao jogo dafcabinas de rid^ e^sse que Wi de ^mcr^V?},muid? 
pel° azar e 

c fsoo'm?! 
b'Ch° ^ vitori^«ra entre Cr$ 600 

4 '^adores contratados no- '• 1 
¦

l'ma' ° !etlliC° ^ 
ra 

dimen54° da Pa'^a total! tes iKKfiW&yn ! 
'C °'- ^rrofo ficord omo , • > o, ^ I

*v 

''''''A 
^ 

^ 

v 

^

Ala e De se p&rdem na r#fr(iwco do I

Paulo 
Amaral ameaçado de cair

em dinnte irpmo? ponvers ir rom o^ lopadorr; pa 
¦.

aljrr o (jtjp psta acontecendo
De era um dos mais inconformados r nao sp ran

-ava de afirmar que desta maneira nao vai dar para
(..1 Mficaçào.

- Puxa, pu levo botinada a torto p a direito la
i:a frente e nao tenho com quem tabelar. Assim na »
vai dar para fazer gol Hoje, a Portuguesa se fechou
e era multo difieil entrar na sua área. porque rra um
contra seis, as vpzps sptp. Náo podia dar certo de
maneira nenhuma. Tem que mudar.

Afonsinho Jpvou uma pancada no lliaco p qua-
sp não podia andar. Reclamava da atuação do time
e não sabia explicar o porquê da derrota, já que pon-
tra o Fluminense, na semana passada, o time esteve
bem

Haroldo que também fé/ sua estréia no Vaseo. r.áo
quis falar sòbrc a partida o jogador mostrava-se cha-
tendo com o papel da torcida que depois do secundo

»t. começo 1 a gritar pelo nome de Fidélis.
Eu sei que estrmr num time que perde é mui-

to ruim para o jogador Mas nao sei pypliear o por-
que di.sso tudo. pois no treino tudo deu certo «• ,vsr
j. 1 saiu titfo ao contrario.

w €MC8€M#i

tmsvints

LORICO

Com vwa rvppririnia r talento foi
um líder dentro do «ampo.

C) ftitfbol que apresentou foi de alto nível trenlcn.
'¦•Pia eorreção ilas jogadas que participou

N«» prin.riro tempo atuou um pouco avançado
c coordenou a maioria dos ataques,
cem toque de bola fácil e objetivo.

No fiiul. depois da vitória praticamente asseçurada,
1 íantou-se ã frente dos zagueiros e foi uma barreira»

esfriando o time do Vaseo.
ANDO - demonstrou um pouco de nervosismo

no primeiro tempo. Depois firmou-se e foi muito se-
j: 

* i ro
aí:: NGUI — o mais fraco da defesa. Não tem bom

minio de bola e se tivesse forçado mais o setor es-
<»r.e:do do Vasco seu time poderia ter chegado mais
1 Jo à vitória.
J: \RCIO — muito firme, anulou completamente as
,i - .adas de ataque do Vasco.
jSIDORO — Formou com Dárcio um miolo de área
intransponível. Bom no desarme e melhor ainda na

'bertura. Por ali, o Vasco não conseguia nada.
1 OGUEIRA - anulou completamente o extrema Alá.
:.-ou em cima. não dando espaços ao ponta do Vab-

' r.v. um dos melhores do time.
DIRCFiU excelente atuação. Formou ao lado de Lo-• » um meio-campo excelente. Tem visão de jògo e

' -"listrou isso em duas jogadas decisivas: o corta-
» 1 ara o primeiro gol de. Cabinho e a entrada rom
«:er. .10 para marear o segundo gol.
?:ATTNHí) .. deu um passeio em Alfinéte. Com dri-
b • fnreus e desconcertantes levou perigo permanente

?'ol do Vasco. Sempre que acionado, realizava gran-
I» oas. Deu o passe para o primeiro gol. LUÍS

AVKRICO. que o substituiu, teve a função de pren-
d°r iaais o jôgo.
1 ARINHO — mostrou oue é artilheiro, com dois go!s
oe oportunismo. Não deu uni instante de sossego à
defesa do Vasco e foi outro destaque.
BASlLIO — um primeiro tempo excelente. Jogou aju-
dando o meio-campo e fazia o papel de ligação do
meio ao ataque. Participou das jogadas mais perigo-

; do ataque
PIAU — tem muitas virtudes Eficiente tanto no meio
como na extrema. XAXa. que entiou em seu lugar,
teve pouco tempo para aparecer.

Roberto Ricao

QurviW*) sofreu n pmr.r,

estava perdendo hn vários nur <

impossibilidade ter nica e tátic , ,

vitoria, Pode-se mesmo aiirmni rr

da tempo, houve apenns o <\¦

cordia: a definição do jòrjr, r>r

meiro — a favor do Portuqijô n p<

futebol, pelo menos ontem, foi ri»

caça a irrepreensível: contra o Vo

nào é possível equilibrar um tim*

atacantes modestos e nao recebe

campo quahjuer apoio ofenwo

l.ili* Rirpr.i

SW5IE B
Portuguêíci 3x0 Vosco

Cruzeiro

Coríntioni

Palmeiras

Fluminense

Vosco

Sanfa Cruz

Coritiba

Ceará

Internacional

Português

Santos

Grêmio

tohia

Boto f 090

América(MG)

Atlético

Flamengo

América (G3

São Paula

Cl porte

Apesar de promessas

nn, os dr>fpitos vnscororx c<v>'r

No primeira tempo hxo u rf

sua influência absoluta nn / 1

mais uma ver a Ruglê a fvn ao

atacar. Como o Vasca atua c 01 •

res típico^ (Buqlô, Alcir r Afon-.ml

cantes (Alá, Dó c Rodngue

nao opaieca na zona de ataqtr

lagre produzira gol, tua grond*

numérica entre quem ataca e ;<

Parece logico que a escoi; 1

Atonsmho, muito mais /ogador a-

setores fechados do que Bugié P,

chegou a anunciar que Âfonsinhç

liberdade. Mas o apoio continue

por Buglê e a desastre nao d«vno-

lizado nas pontas, pela fraco ren

Ala e Rodr.gues, naturalmente e u

avançar alem da medida o se>

po, e ali a Portuguesa ganhou o

lhante comportamento tático r/< ; -

e Basilio, ajudados por um iógo

que há muito nao se vê com tente

no Rio.

ANDRADA

sempre combatido e nao sair para apoiar

Roberto Ricao

P$
x>

&



INTER É

FORÇA NO

TESTE 56

v - e Internacional sào teoricamente os grandes
. re>te 56 da Loteria Esportiva. Seus times sào*' 

. .. ; •• dos seus adversa rios do próximo domingo,

f . . p. :ugw>a de Desportos, respectivamente, alem
C'\'1 

, , em '«eus campos-
c? 'nÕí*oi":tros 

jogos existem alguns favoritos, mas o equl-
., é - tônica principal do teste. Além de nove jogos

. TYv;sfto Extra do Campeonato Nacional, íoram incluí-

5J v..'n:; um lõüro da sua Divisão Regional, dois do Cam-
catarinense e um do Campeonato Cuiabano. O

; i, entre Santos e Botafogo, será decidido por sor-

JOGO S.° l
tantos x Botafogo

\>c3 foi realizado na quarta-feira da semana pas-
fX:\a marcado para sabado, mas a CED autorizou

,ir/ecipacão para o Santos excursionar. Como haverá
c de sorteio, os apostadores devem cercar todos

L Wtados para garantir o ponto.cs JOGO N.° Z
Fsporte Recife x Atlético Mineiro

Pelo que apresentou até agora, o Atlético Mineiro tem

ffS1s VíVbilidades de conseguir a vitória, apesar do jogo

f--'i:s;v.:tado 
em Recife. O Esporte começou com uma vi-

?ma <ób:e o Flamengo, por l a 0. mas posteriormente seu
?m-e caiu muito d<s produção. O Atlético, ao contrário, me-

lhora a cada jogo. e mesmo fora de casa tem feito boas

miaçò?* •

palpit-e duplo: vitória do Fluminense e empate.

JOGO N* 3
rtnminense x CoríntUns

O Corintians já está com a classificação praticamente

er»r,t:d8. ao contrário do Fluminense, que, mesmo bem

Sassificado, ainda precisa melhorar sua colocação no gru-
* como o jogo será realizado no Rio, esta e uma boa

íttjrturidade do Fluminense firmar-se definitivamente. No
«pirtp twnlco os dois times se nivelam,

palpite símplei: vitória do Fluminense.

JOGO N* 4
Sâo Paulo x Flamengo

ifrgo multo difícil, porque os dois times ainda nà«>

laliasrain boas atuações. O Sâo Paulo leva a vantagem de
vnr em casa, mas pocfc encontrar no Flamengo um ad-

JJsirto difícil. O time carioca sempre melhora de pro-
Éjcao em circunstância adversa, como as deste jôgo de

iPHüngo. Tecnicamente, o time do Sfto Paulo é superior,

palpite duplo: iritóna do Sào Paulo e empate.

JOGO N* 5
Cruzeiro x Ceará

Kwte 50.10. aparece o p.i...^ro grande favorito do

totr o Cruzeiro. Seu time é bem superior ao do adver-

#rto no aspecto técnico e ainda leva a vantagem de jogar
tm cí8a. Dificilmente o Ceará terá condições de conseguir

tur. oom resultado neste jôgo. O Cruzeiro tem tudo para
ter.cer e caso isto náo ocorra será uma grande zêbra o re-

giltBdc -1a partida.
palpite feimple»: vitória do Cruzeiro.

JOGO N* «
Coritiba x Vavn

f} jôgo sera realizado em Curitiba, mas Uto nao tira
do Vajco a condição de favorito. Entretanto, favori-
t!<mo 

-áo e tào grande como o do Cruzeiro, no iópo n.° 5.
Vasco leva certa vantagem poroue seu time ac • 

poucos,
rii aoçuirindo maiores condições de entrosamento. O Co-
Títiba ? um adversario Perigoso, principalmente quando
;wa *m essa e éste aspecto deve ser levado em conta

pcios Apontadores. r
p pite duplo: vitoria do Vasco e empate.

JOGO X.9 1
Internacional x Portuguesa de Desportos

7 ' ^rnacional é o outro favorito destacado do tes-
t* pyque além de ter um time mais entrosado que o do
? • rsano. jogará no Beira-Rio, onde sempre con-
t-y as resultados. Sua campanha e brm melhor que
« . Po^ueuésa de Desportos, que não confirmou no Cam-
f\ o Nacional as boas atuações nos amistosos realizados
tpo< o Campeonato Paulista.

Palpite simples; vitória do Internacional.

JOGO N* *
Santa Cm* x Palmeiras

V -mo em Recife o Santa Cruz não tem feito boas
guando d«. rrotou o Vasco por 1 a 0. no início «»o

j Nacional, seu time nâo esteve bem. Vai en-
Palmeiras, num jôgo muito difícil O Palmeiras

i* o time bem entrosado e é um dos sérios can-
a classificação, apesar da derrota de 2 a 1 para o
lonal. no último sábado. Se repetir suas melhores

ituacívv, deve vencer.
Pa pite simples: vitória do Palmeiras.

JOGO N.# 9
Bahia x América ÍMG)

n B.ihi* e^a praticamente classiílcodo por renda,
ir? ?'-mo no a>pecto técnico seu time tem se apresen-
t?r .'Pi. O América mineiro ainda não perdeu nenhum
Joco úsj C .nipeonato Nacional, mas seu time não demons-
trou o momento muitas qualidades. O Bahia leva
certo favoritismo, porque embora seu time esteja no mes-
mo nível do América, Joga em casa, onde sempre consegue
bens resultados.

Palpite tíuplb: vitória do Bahia e empate.

JOGO N.° 10
Tupi x Uberlândia

* ogo é válido pela Divisão Regional do Campeonato
Uttiora!. fase de classificação. O Tupi está no mesmo
uvel técnico do Uberlândia, ma* leva a vantagem de jo-
lar em casa. o que nos jogos entre clubes ao interior mi-

jjwo 
è muito importante. Alem disso o Tupi esta ere-

«Bcitdo ptlo empate de 1 a 1 obtido no primeiro jôgo
•ntf? o< dois. disputado em Uberlândia. Mas o Uberlândia

um adversário pengoso.
Palpite duplo: vitória do Tupi e empate

JOGO N.® 11
Palmeira* x Barra*»

p *i»r4 realizado na cidade de Blumenau, rom
ifittKio ae campo ao Palmeiras. Um fator positivo paravi time que no Campeonato Catarinense leva ligeira

^ntagem 
^óbre seu adversarlo. Os dois times começaram

wsi, ma"< aos poucos o Palmeiras melhorou de produção

^[Ja 
condições de tirar a forra dos 3 a 0 do turno,

JJ 
Itaiaf, numa das melhores atuações do Barroso

** agera,
Pslptte duplo: vitória do Palmeiras e empate.

JÔGO N* 12
Jo Tentos x Próspera

01 >\o\í times lutam pelo vice-campeonato. uma vez
W oiiicilmente o América perderá o título. Juventus e

per» balizaram boas campanhas desde o início do

^smpeonato, 
^ é muito difícil apontar-se um favorito nes-

Jo?o o Juventus leva a vantagem de jogar em casa.
J Pr0f!*r& caiu um pouco de produção nos últimos jogos,

quí_teoricamente dá uma ligeira vantagem ao Juventus.
Palpite simples: vitória do Juventus.

JOGO N.# 13
Operário x Sâo Cristóvão

ihr, ^rãrio reapareceu no Campeonato Cuiabano

ránY* 
0 com 11111 improvisado, mas suas atuações

tóvá.- 
am nias* condições de derrotar o Sào Cris-

•5, porqua aos poucos sua equipe vai se entrosando,

?ówi 
rao DOriP ser considerado favorito. Trata-se de um

eA0 n ,!to equiíibrado, mas a má fase que atravessa o
°< -;tóváo tende a favorecer seu adversário.

C-r.p'

tfenrai
esta
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CARLOS SILVA 56.° TESTE

J'.ntcv. 'SP) t 1 ; • ( I

Espcrte - if?^PE) A,,,..

f lumincn^e (r-l /•' '... rintr n ( •'

Sao Paulo(SP* Kbnvng .! •'

Cruzeiro(MG) C ara(CE)

Coritiba(PR) Vasco(GB)

Internacionol (RS) P. Dcsp:-rtos^

Sonta Cruz (PE) Palmeiro (5P)
Bahio(BA) AmcpcafMG)

10 Tupi (MG) Uberl ndio (M
11 Palmeiro^. (^C) Barrcso(^C)

12 Juvontu - jC) ' r >poro (SC)

13 Operario(MT) b. Cristovao ( \ ) (MT)

Donos dos

Com um prêmio superior i ..
CrS 10.800 m.l. p:i,:a os M,anh^do-

res, sera inicac1 i . ; i»h (''• hnjo a
apuração do U:>\5õ da Loteria i' •

portiva, em todas as svl estaduais

da Datamee. Seu resultado, cem a
relação nem.uai dos w ucedorcs.

será divulgado por volta das lõh,

na sede da Loteria Esportiva.

Se.ao comp:;tad(;s ao t• -.do 
qMa-

se oito milhões de cai' 
' 

cujas

apostas cncontram-«o ' 
s cn

fitas magnéticas. E fiorme o irt\r-

I 

*11

Hí 
&

ranha dores

'h,0

Ç/Tjfí
o» «•'i'' AJ

f

1 /

^ > 4/(2^ 
'4s,

resse pelo numero

porque a Loteria Esportiva tem ofo-

rec:ao sem.pi e :;»• in > prêmios ò? -

(i"1 o in '.o (:n Campcnna',.'.» Nmív»-

nal, cm lace do equilíbrio dos jov-;s.

Apos «T divul-rarao d«>s novos

rmlionár rs, a d' ' ao rio c'incurso

dá um pr .•» de 10 dias • 
sra es ra-

e!nma<Tes dos aou

cartão nao foi dado

do, ca lelaçao nu°

posição de tecles, u

leria il. portiva.

como ínipu-

se acha à d;
1 _ J s T

a sede r.3 1/

a '.eras 
que se

achem com direito ao pvà a;o e a,;a

tenham seus nonv- iia-hia!-^ na re-

1 fio dos \-eticodor-\-; ("i nvani en-

tretanto, es te ca.;'\ vsrSi'icar c o

Apostas a venda

As apostas para o teste 56 já
1 escoai a?n à venda em toda? e

là 
' ¦:! . des.a> abado. Em Minas,

;\janã e Rio (' ande do Sul a ven-

e 1 é eneerrada às quartas-feira •.
¦" a(' > cio n outros Estados e>

sposevVres tem rté quinta-fer;»

pai a fa:-c s suas aposta

'.es condia

i. Os rev

i cartões

ra de\ em

ana pa a r

u-io de 13

ultinT

a ci

p 'pite 
iimples: vitória do Operário

por que
| 

cabelo

fgi«

OT?

ISTO INTERESSA A VOCÜ

Estas sáo as mais comuns anomalias
responsáveis pela perda do seu cabelo

CASPA — SEBORRÉIA - COCEI-

RA — CABELO RESSECADO -

Gmrn«w CABELO OLEOSO - CABELC
WBRADIÇO — COURO CABELUDO DOLORIDO

!•*« .NAO SEJA UM CALVO VOLUNTÁRIO
A QUEDA DO CABELO PODE SER CORRIGI
D*! « VISITE-NOS HOJE MESMO

EXPERIÊNCIA

E SUCESSO
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mente a cargas ..
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A Esplanada 
já 

começou

eio Centro, Niterói, Ksaáitíoiiífl a C

a mais tradicional Liquidação do Rio. 

"joiafog

o rea^e

ò

ly/iw/n
Lf be* t *¦ * eniDate com Grêmi

o

®p:~p® 
ww:;

v. '"-: 
,•

no 1
tr;Mi

mvi

V.Í1C

CDll
F'ec

me:
do-

pau

Porto A'of,r" • Ape«nr do surpreendi !o com

ijvo :.- - . 1 iv i!*'iro ' :' i>o. 0 }> ' n ; • r •

(liiiliciaor c at cou ti empa;..- com o ('» ê mo em 1 a 1

m. MC Kstiuiio O! I! O uol foi cie Hol> f.o «m>
.¦ ¦ ., :i;;M i npu. Com o resriT.do, o Boaalo ;o r > «

,•; o >-. > C'ampi,,-,oa;«» Vr.aomt!. cn.n<aa, soo v»*.o:m:.

com b.• \s chaimcs de ela -^'.i a. nca< • 1' 1 1 '>' 'nlv !• • •

mio. que contint i líder d- .-a grupo ao lado do Sana •

O O 
'- 

mo jocou f om tona cautela na d"r->-a. b1oom?;ma'»

utraria da ai a com Jadir, Torilio c Gaspar. Para 1

contava com a velocidade de

. r>;:. ,• r >ei p: va Hobero Sati.-MV rom o er -

Vii nor Silva, a fim '« 
gastar o

HOoS 00

pate. o V" ¦'o",') ' » i Nci por
; mí po com o tocjae o*- bo a

O C.jr •: " •

<quniva lOi

ataque ponta
•t) í e Luivo levaram n mie peruzo ao gol d-» Tia:ar

io :u,;.r < Ti que se dtvloeawm para o :i o, era lança-

to* Oa«pnr Senta i'oi da snnde u' ila!ade. rle^o-an-

• • para a.- lateral.» a fim de abrir t»paiv.s para si-us co.n-

aeiiôs.

m 2m do

, > conformou com n empate e alterna

nClo-so mais ofensivo c ai a .substitui"

Km. etnnto, a babdidaue. a elo - .e

,, ',,1,-nto tio- . i.i>•!('•< do Botafogo dificultaram os obje-

(j,, , ; i A-.- n. o Grêmio trocou Flecha, .iá e»-

,, ¦ , Pi- ... v ,;n..<euirr a vitória. O Bo-' 
, 

' 
>;.,,u •• <••• -o a ; I I. s:-a. sfestn com o em-

, n.! » afobou em uet:i:..ai instante dos minuto?

ü is.

JOHC.L MENDES

Grêmio 1

Fl.<plnosa

FlfCha

Tecnito; Oto Qlor,,

Jftir

Ari Hercilio R^ta
Jtdir Tortno

Scota Gaspar »«.

Mesmo com a 3 es vantagem de 1 a 0. 1

s>»-iuu'iVo ti )'; -J, o B a.foao foi v : \ r«!n 1 ¦ • I) "1 U • -

(1 i 
'1 

átiv« 'a A v.ui <:.>:¦¦<> ía jc.i de To/ino .-••'-br.- Vtu -
•f> c ,;,r ri, a ; i • 

p-,;cr V d -a • d<< ' a e a-- •. m.-u-...

em que o ponta-eaqiierda decidiu ?e deslocar por todos os

do a' Mino nr'-'.ando u-n aaxil: » p:e a--o pa«ra o tia -

baliu» 
"de 

Iaa.y Cl 1'1 i:o na oi.auiraO .a

O i-m ' : cm . '-afio d' rar.fe n- HO

(; -õp io \ a s« iaa e com o«« nonias i

área, o Boiafo^o ua >u com bom aproveitanr

c.e /. ¦ nita. O noabi-direita l^vou saa nso a ir. a

• >hr- Kv-aa^Uio nfncipalmente nas jo--anas •" >'•

,lii-(ado n ,r âí'ir:i. Rcberto briuou com rara na arca e ;

r.bou sempre de De».'), mas sentiu a falta de apoio nr a.

oiío ao inves cie -.a a sua habiUdr.de. pro; non - va.

da catirrba. Ari Hercilio combateu-o com se araa,a

huva ene encharcou o campo ; M .
'u 'o l'o:nfow e o atino do C ém

OS G0LS

1 • tempo: Grêmio I i • /Loiro. a«n ; minuta
— Final: 1 a 1 (Roberto, aos 23 minutos

Substituições — No Botafoço: Vm f0j suhstitai
do por Silva; no Grêmio: Caio e Bira entraram nol
lugares de Gaspar e Flecha.

f ocai: Estádio Olímpico
Renda: Cr* 130 437.00

;i v

0 0

Nem
lhou
O V

•:mn a
e da V

Cr' .i i >01" i.rirn cobrou o t ro de rtieUi

i ; //( rei 'c m ^tcii 'V cuiwça Scoia dominou "<¦
.,\;V ... n iy u por / ; C!<n;rfio € JOCOU par ,

, ' r t co i^min-c.r-tav.rd. t'ste derol-

. o', : r. ¦<!->"¦ ¦'>¦>!. 11II (' pfí.^OK pOT V (lll <?>ICÍ f <

,f II f/n" l oiro vnrfro i p-*h
.o e c;¦ !oi1 ¦ f u fivp/c-jfl de Ubirajara. aos 2m ti<

H'i" o tempo
i; . i o J — M^rn rpcehet/ na $t»a it/fer-

diário, tabelou com Zequinhã, qu$ lançou paro
•rio:: lí '< 'rtC X> r» dcsloCOU pflrfl Hf C.SfJV Pr,/fl .

o oi/r-vr DrihU a r ooío. a. An Hercilio e Ia»-
¦ / !'»< rí« . 'jur r»;efjo« flTites de Be»o ?/a joga-

ic ¦; (/<>{' . 'i reclamava impedimento, ó'*'

dírciHi de Juir, aos 23m do segundo tempo

' -nhàPaulo César Nei Rober^-o

Luís Cláudio Cftrloa R
Valtencir Osmar Rri»o m-.,,

Ubiraiara

Botafogo 1 Técnico Porequqtj

Juir: 0«car Scolfaro — \imliarn. ^

cobar t Aírton Bernardtao
I

itu de O ol surgiu a' m do

Grêmio 1 x 1 Botafogo

Banks discutiu com o juiz

RSSSNHA INTERNACIONAL

Rodida inglesa tem

m;iis 57 advertidos

Cru7.ciro

Ccríntionj

Paírnoirrs

Senta Cruz

Vasco

Corit.ba

Ceará

F'uniincnse

lntcrnac:or.

Portuguesa

1 ,11 O i a.,'• ii.u:: Ho;-;vj.> vr urn n Hudn I-- ;.f. W ¦ 7 ^

Held por 4 a 1 na terceira roaaua do Camphorato lnu.f,-.
¦ r >r.i bo!. Martin ChivtTS e Alan Oilzean marcaram

(.lis sols cada.
A mai. i ;a ¦,<" .o no Tottenham foi Ralph Coates,

a?no pass" f .i ( aiiprado ao Burnley por 190.000 libra-v •

i^.44^ milbuas oe cruzeiros). 0> juizes man'ivcram «>• vv>- .a- ^a\ 
¦ a

frn.'- r.orriu's tie rit'or e adverilranj 37 iopador< > o n'a :v.;"' 
yi

tc.a o total de ndvcilidos a mais de 120 def-fl*. <r»e ao- a-;v^ v-;-;.;.

i a tfiupo! ada na soman a posada. ¦'<$¦& ".-i

. « J
O ' ¦ iittcrnaclotial Oordor Banks, v> . :e (ryt

fn; 'im oo.s adwitlao'* peio Uiiz. pur olscutii sua-* oi ;-o-. ¦ 
. 

'.'v5^

Banks loi (Uamauo a alcngio duas vezes poi salt lia airu Y

O Shvl'tiell United, que sc clasntficou e>te ano ni 5;

BtunMia Di\i.ao, burpreendtu ao vtneer o Eve:ton em W
I u ivmpo p r 1 a 0, periuanecendo sdzinho em pnmelro
lusra.i* com stis pontos em ties partidas. :.N

T 'aapc.®, i West Bromwich. o Derby e o Man- ^ /.y

ChCjUr United, estuo em sesuraio com eineo pontos. a:

Resultados

«.imputados pela terceira rodada da Liga

Uiin os •- :uliu.es resultados:
a : x j .Maia.ii - ter City Lefd.s 0x0 Wol-

.1 csier 0 *< 2 Derby. Newcastl. 3 x 2 Li-
— o : iv»:. - * c 1 x 0 Wen Ham. Snuthainpton

v.ich. nk< 3 x 1 Chivstal Pa lace, Tof.cuham
daiííeld e Wcm Bromwich 1 x 1 Coventry.

C.cliic 
ganha /ora

i
íI í a 

-a 
i la t \C(k ia

( • a Al j:* • - O Critic obteve importante

rr . m *• a ,i de «eu campo, ao derrotar o Ayr Uni-

t* (\ ror :» u 0. pcia Taa a dn Lipa Escocesa Os demais

r - 
/> 

¦ -rios do.> Jogos realizados ontem. . foram o<

kc-y-iU .

AbeicU r n 1 x b Folkirk Airdrie 1 x l St John^-

t Allna 1 x l Brochln Arbroath 2x2 East Fife

- n ! ' 'i - x 3 Q;ieen's Park - Clyde 0 x 1 Dundee •-

( ; br.n 2 x 1 Cowdebrath Dundee United 2x2

Mc.nvher\a-Ml - Dnndernllne 1 x 0 Hearts - Hamilton

1 x 4 Forfar Ilibernian 15 x 1 Kilmarnoch - Mon-

t"r-c :» v 2 Stranraer - Queen of The South 1 x 0

Drmivrton Rnith Rovcis 1 x 1 Patiek Thistlo —

1\,, a n Morton - St Mirren 1 x 0 Albion

v' s S'aanliousemuir 1 x 1 Stirllng Albion

Barril Mitnicb empata

no Campeonato Alemão

1 raiaíorte (AP-JS> — O Bavern Munich. time dn

Bee aumur. empatou com o Hertha Berlim em 2 a 2,

fcOmuido apenas um ponto contra três perdidos

Os n multados de ontem pelo Campeonato da Ale-

yuapiia foram os seguintes: Moenchengladbach 5 x 1

Blelefeld Frankturt 2x2 Colopnc, Oberhausen 2x3

Boehum. Scharlke 2x0 Duisburg. Brunswuick l x 1

Stuttgart. Duesseldorf 2 x ü Hannover, Bremen 2x2

K.nserslautern e Dortmund 1 x 1 Hamburgo.

RIEA . SIRIKB ^VVO\ 

;
Sontos ^

Grama ^

Pchii V

Atlctico I

Amcricfl'MG I j I

Botafoga V \ Jj J
America-CB ""

Esportt *1 
i"^ -

Flomenq-?

Sco Paulo

CDtój

ROBERTO
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Paulo César, Zequinha e Carlos Roberto vibram com o gol

_ ^ UK ® , .r anfmafi^ N

V: 0Rfln )

i

l.utou eom r»c» e espirito de utUu-
em boM» do gol de empat* durftiile todo f> i

isolado entre dois marradnre* f -o.ihr

r\plor»r sempre a fragilidade do menos h.ibii!«!
— ptra tentar o gol. Eità voltando ^ v;»

melhor forma técnica. O (rol foi o prêmio * -•«.«

• habilidade contra uma defesa viril e bem arai.-

i B1RAJARA — íoi pouco exigido duraov <

míii absoluta «eguranca. No final salvou cr'
e de Loivo. Sern culpa no gol.
•t:RA — aproveitou o recuo de [.ovo »

para auxiliar Zequinha Tento j a s
,,t!tas. fazendo boa atuação

RRITO — abusou da clats# em i-ga^v-
v laar em go * do Grêmio. Facilitou no s

ta. ante penetrou veio aeu lac)o. Depois ?»
¦ « e fè7, valer a sua categoria.

OSMAR — um zagueiro tranqu 
'o 

e e* *.e

.«.to. Não se confundiu com oí cov^a *.¦

Scota. Pelo .«eu lado o atacante naúa
o. Foi o melhor da oefe?a.

VALTENC1R — ce deixou envolver pe 
•

locidade de Flecha. Apelou para a vir, .
equilibrar o duelo. Atuação reguia*..

CARLOS ROBERTO — mesmo sem a ha-
soube bloquear a entrada da área com e:

rl^o de aacrificlo. Combateu Scota com .r \ <*

versas Jogadas.

liUIS CLÁT.DIO — precisa ganhar ritm< oc
\i tatien do G.èmio o impedia de r

r>s nos lansamentos em profundidade. V .
ao combate aos adversário».

ZFQUINHA — levou «empr» a e oi »
"iH-endo na velocidade. C«>ntm' .. »

of pelo alto E.«tá em boa forma témiia

NTF1 — sentiu a marcaoim de Ari Hercn-i J

bs.^e da catimba. Deu o pisse pars eo' ^ '

^ubstituido per SILVA que garsnUu o • t. '

PAtTLO CÉSAR — aoeaar (i^ b^m ma
r'e nela <ua habilidade. Reabro*: .n-

a »:;>ar no '.tiolvidualismo

ARI HERCÍLIO

Impôs s aua eategoria eontra Nei ginliinrt»»
• Huelo com o ataoante, que aeahou .%|>ri*ndn 1

violência em algumas jogada* Foi *

mais eficiente doa fagueiros dando inrlusi•*
cobertura a Beto. que foi «rmpre envohidfl

por Roberto. An bolas centradas p<»r 7.eqi»inlv« v" '

pararám sempre nas «nas rebalirta*

JATR completou o bom trtfbalbo.ie (

li ando defesas seguras. O gol cie Robe*"o r

KSPINOZA - corton com o a-ixilio de T^nr, •»

cã sòbre Pai do Cémr e nelo sen s-?tor o Ro'
¦ -.os objetivo

RF.TO ¦ perdeu a maior parte ia- „".auu.-
e se r3o fó.si^e a ajuda de ^Via H
formado no caminho mais fácil do gol
ainda para a violência.

F1VTTRALDO — levou um passeio de 7.eq' 
¦

câ-lo de longe e foi vencido pela veloc '

direita.

•TADTR — foi o homem do primeiro eon*ba*e 1

oue adversário. Deu tranqüilidade aoe «»•:.> -«v

de defesa, que com laao tiveram trabalhe taíür"

TORINO — entrou no rreio-de.camno para
César, mas acabou se cansando com o-. J" ' ' 

(
atacante e foi batido em muitos lances Vale

de sacrifício.

GASPAR — logou sfflto no aooio e trr,
verdadeiro pião na distribuirão das josada»-
sou no final e foi substituído por CAIO

pela sua lmpetuosldade.

FTjECHA — procurou feebar sempre n •

vêres em que tentou a linha d* fm d r
con*ra Valtènctr. A velocidade e a « a» ¦

RIRA entrou em seu lu^ar. sem te:; o par;
«be.

SCOTA — procurou .se deslocar o r * a
abrir espaço para os companheiro , .<> ' '

de Osmar e Brito.

LOIVO — cumprtu bem a sua f itv* r>"

meio da área. Foi poucas vezes nela lst "*1 p

meira jogada. Marcou a gol do Grêmio.

F

:a
felií

1,1 tff

«i ?r

SRS. REVENDEDOIl F.S

da liOTCRIA KSPOnTH 
*

W«M O OORRIQIDOR Dl VOLANTES

Corrige o VOIJ^NTK e confere o CARTM^ t
TRIZ com eficiência e rapider, evitando os> er

cansando as vlstrs

Aguarde a visita Ho

Representante «• o\p«*rlw<'n

\y PRMiniNTF VARO%« «* W ' ' 
V-.
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?

m
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Jornal d<-.« Sr

Os homens estão correndo 
para 

o

Centro, Niterói, Madureira ou Campo Qrande

para 
não 

perder 
a Liquidação da Esplanada.

lu 

perde para 

Ceará na falha da defesa

Quando resolveu auxiliar mais o ataque.

o Ceará passou a ameaçar mais o

triversario. Fés excelentes lançamentos em

profundidade para Marco Aurélio. No

pnmriro tempo» comandou o time durante a

pressão maior do Fluminense e depois

•flube prender a bola para garantir a vitoria.

>IDRWBO — 
grande parte das boas chances de

do Fluminense esbarraram na sua atuação per-

ita Demonstrou conhecer a porção.

(AiíHO CRUS — atrapalhou-se com a boa atua-

Jo d» Lula. mas nào comprometeu. Procurou

íaj ataque e de um centro seu saiu o gol da

itorw.

llAL'BO CALIXTO — 
perfeito nas bolas altas Foi

raeneirr» oa sobra e soube neutr alizar as jogadas

a5 do Fluminense.

.AGEi, — deu o primeiro combate a Ivan e às

*;r> abusou do iògo violento. Cumpriu sua

e ainda auxiliou Carlindo na marcacao

Cafunnga.

AK1.1NDO — so jogou bem quando passou a

na;c.*ir Cafuringa em cima.

ÍUÂOZINHO — plantado na frente dos zagueiros,

e bem. Mostrou poucas qualidades quando

o ataque.

,1MA — praticamente não apareceu em campo.

;pietamente anulado por Marco Antônio e

í 
* 'ou 

marcar o lateral adversário quando
>ie subia para o ataque.

YOR — brigou com os zagueiros adversários

todo e foi premiado ao marcar o gol da

:;ona cie seu time.

AND1 -- aproveitou a falha de Galhardo para
• p.i.-se a Vitor que marcou o primeiro gol do

a no Campeonato Nacional.

A COSTA — não estava no melhor de suas con-

físicas e pouco rendeu. Foi substituído poi
\ 

'C0 
AURhLIO que deu mais velocidade ao

VJtyue.

DENÍLSON

TMr\e em todo* os lados do campo, procurando
!*\ar n lime a frente. Alem de cumprir o *eu

paprl normal de filtrar as jogadas para os zagueiros,
><• íf7 presente em todos os lances de atavie

transformando-se. no maior jogador em campo.
Teve ama atuação perfeita e não deixou

de lutar um so instante.

rtux — sem muito trabalho, porque o Ceará

irartinna apenas dois homens na frente. Nào teve

tulpa no gol.

OLIVEIRA — com um bom primeiro tempo, a nu-

kw Da Costa. Atrapalhou-se um pouco depois, com

• velocidade de Marco Aurélio.

GALHARDO — falhou no gol do Ceara, quando

petmitm que Erandi dominasse a bola e lançasse

Victor.

ASSIS - Tomou conta de seu setoi e deu uma

cobetruia muito boa a Marco Antônio quando o

lateia! subia para o ataque.

WARC.0 ANTÔNIO — não tomou conhecimento

da presença de Lima e ainda foi à frente, transfor-

mando-se em ponta-esquerda para tentar o gol.
DID1 

preocupou-se mais em auxiliar o ataque,

© fjue nào ièz bem.

^Ai-URINGA — muito bom no primeiro tempo.

Quando Carlindo passou a marcá-lo mais em cima,

pwdeu-so completamente.

CLÁUDIO — ausente das jogadas de área. foi subs-

tituido 
por MICKEY, que se contundiu logo no

teiceiro lance, JAIR entrou e não teve teinpo para
*parecer.

1 AIR — tentou furar o bloqueio do Ceará, mas,
fi'eni de jogar muito isolado, tinha sempre dois

7 eueiros adversários para marcá-lo. Ainda assim,
'r :ni dos bons jogadores do time.

' ÍA o melhor jogador do ataque Deu muito
1 < ' * Mauro Cru2 e quase empatou o jogo

F..S.

nm prosil

r 
- Líj Pronto Socorro Infantil

DIA E NOITE

DR. MIGUEL VIEIRA FERRElSA. 26« —
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fé/íx tem a protrçào <£e sempre de Denílson e Oliveira

Ceara 1 x 0 Fluminense

MICKEY CHORA OS GOLS

PERDIDOS E A CONTUSÃO

Fortaleza - Num jogo em que foi sempre -n-

perior ao sou adversário, o Fluminense foi dern»-

tado pelo Ceará, na única falha de sua defesa. O

time carioca, embora melhor em campo, errou aj
tentar sempre as jogadas pelo meio, permitindo,
com isso, que a defesa do Coara atuasse com
tranqüilidade.

O técnico Marinho armou um sistema defendi-
vo com pelo menos sete jogadores na entrada da
-ua área, deixando apenas Vítor no ataque para
aproveitar os lançamentos em profundidade de
Kdmar Dessa forma, o Fluminense pôde tomar i
iniciativa do jo^o e tentar o gol desde o início.

Denilson quase marcou aos 4 minutos, mas o

goleiro Pedrinho salvou, com boa defesa Com o
avanço permanente dos laterais, o Fluminense do-
minava inteiramente o meio de campo, mas pou-
co utilizava os dois pontas. O Ceará preocupava-
^e apenas em não tomar i>ol e só aos 17 minutos
ameaçou numa boa penetração de Vitor.

Ate o final do primeiro tempo, o Flumi»enM5

perdeu boas chances, por falta de tranqüilidade

ue seus atacantes. Aos 40 minutos, numa das pou-
eas jogadas pela ponta esquerda. Lula marcou,
mas o °ol loi anulado porque o ponteiro estav a
impedido.

Para o segundo tempo, o Ceará voltou com
Marco Aurélio no lugar de Da Costa e passou a
ter mais velocidade nos contra-ataques. Ainda
assim o Fluminense era melhor e continuava
ameaçando. Mas uma falha de Galhardo deu a
vitória ao Ceará O Fluminense ainda perdeu uma
chance muito boa, aos 31) minutos, quando Lula
foi lançado em profundidade por Galhardo, mas
não teve tranqüilidade para marcar. A partir daí,
t> Ceará ficou tocando a bola, esperando o tempo

passar.

rm AR l>E MM SA

 . - O GOL

CEARA 1 A 0

Mauro Cruz avançou pela direita e centrou
paro a arca Galhardo falhou ao tentai controlar a
bola e perdeu para Erandi que lançou Vitor na mar-
ca do pènalle. O atacante chutou forte, de pé es-
qnerdo. no canto direito de Felir que nada pôde
fazer, /los 16 minutos do xerjundo tempo.

M:ckey ei a ontem a miauem da tris-
uva perdeu ciois gols ceitos, o jogo,
torceu o tornozelo e e*tH pralicame -

lt afastado ao time contra o Santa
Cruz:

— Nào perdi prôpi íum * :e o.- r:-

pois. Deixei ae fs/A-iov A bola não
i iava muito paia mim, e wm paia
t» z;.gUfiro adver alio. Mas p.vtou le-
almente aboriecido. pri nMpalme^tc

porque me machuquei logo açora que
o Fluminense precisa de gols para >e
clarificar.

Muito aborrecido com a dor o*a.
Zngalo chegou a te negar a talar do

Jòjo Uma coisa api-na*» o técnico dei-
xou CwTto:

— A vitória ao Ceara foi muito

Justa,
t Vil " classificou cie viaiento o lóro

c.aáo pelo Uni' do Coará e
meu c.» 1 muito . icil unce*lo

iin
• Aqui não e moi Ou tico a I) »l 1

011 fie * o adverti rio. Mas não puc -

mos tirar os mérito> ua v::ória de-
les. que foi realmfie muito justa.

IVIix fê?. uma espécie do re!pçóes
pública? junto a torcida do CYa «

que admira muito o time do Flumi-

nnr.íe: terminado o lógo. o golciio
ticou muito tempo • o campo, abi -

coj todus 0^ advcríãrio.s p aincia
' onverfcou com Vítor, que marcou o

gol da vkói in.
O time do Piumincuí-c fica do

'j:as ein Fortaleza e antes de emuar-
«Ai pai a Rccifc, d. vc rca!i"ar um
treinamento no Estádio Pivsioente
V.ií ;a,s. O Dr. Ju»e Rízzo e^clarmu

à exceção do problema de Mi-
« aov. não existem outros contundidos
Mar .somente hoje. apo« n revisáo
medica, poderá informar sobie o e.<-
'duo geral do.s jogadores.

Ceará l

Mauro Cruz

Lima

Técnico; Morinho

Pedrinho

Mauro Caiixto Najçrl Carlindo
Joãozinho Edmar

Victor Erandi Da Costa

Vítor üjerccc o 
«oi à torcida

1 0 tempo: 0 a 0 — Final: Ceara 1 a 0, de
Vi<tor. aos 3(i minutos.

Subst tuicõfs — No í rurn Da Costa foi sub*»-
tUnido por Marco Aurélio. No Fluminense: Micke^
entrou no lugar de Cláudio e foi substituído por
,1a ir.

Local: Estádio Presidente Varga*.

Uenda: Cr$ 147 728.00, rom ?7 52l pa«ante«

— Eisi torcida maravilhosr- ptecl-
•ara ü? uma v;»oiia c meu gol e ote-
leciao a ela. Nunca deixou d.
apoi. r e ai e-'.4 o .seu prêmio. O Cca-
ra obteve sua primeira vitc.ii no
Campeonato Nofi: al •» loao .sobrr o
atual caaipcáo brasileiro. Não poma
.ser melhor.

Vítor era cumprimentado por com-

panheiros e torcedores pelo gol da vi-
roria do Ceara. O atacante di.ve qu*.
mesmo quando o Fluminense doinl-
nava. sabia que acabai ia fazendo o

s"vi f que o Ceará ganharia o lòso
(4u«-m espera sempre aicanc-

) 1 tinha certeza ae que eles i m cai
'.mia bobeira e perderiam o jóíio. !"

n 'i. uava a lutar .sem par..; Na
ho-a rm que Galhardo perdeu para

Franai, me adiantei e pedi a bola

porque sabia que ali estava a minha
'"hance Chutei rom raiva e nunca
senti uma aleçria tfio grande quando
a bola entrou.

O têcnicr» Marinho Rodrigues
tranqüilo, ai^ia que e.speráva a vitó-

tia, porque o Flum1ner.se atacava
errado.

— Em vez de utilizar a velocida-
. • de >eus po;.:;i^. que t a minha
maior prcocup.\áo. o Fluminense

preferiu às. iogadaN pelo meio, faeill-
•ando o nosso trabalho. E uo> sou-
bemos aproveitar a chance de mar-
rar. Agora e pensar nos próximos
ioros r encará-los com a seriedade
(Je sempre. O Ceara nâo vai fazer ma
figura no Campeonato Vai derrubar
muita gente.

t;.s.

Lula Ivair
Didi

Marco Antônio As?i

Cláudio
Denilson

Galhardo

Féiix

Cafuringa

Oliveira

Fluminense 0 Técnico: Zoçolo

.Tu 17.: Jovc Clemente de Oliveira

Jo*e Fehcio e fiilherto Ferreira.

AnsiNare*;

OFUSCA

CONSERVADO 
ESTA

NO TIME DOS® nnp qíS o r.nnQÁrnn ImaHtatr* ter"n 
' 

I

PES 
QUENTES.Rov(

tirma4 -iqu

Venha buscá-lo no Consórcio Imediato da Uniào dos Revendedores.

" " " 
cousoh ío imcriiaU* <l<i

UNIÃO DOS REVENDEDORES

Auto Industrial Auto Modelo Guanauto

Exposição e Vendas

R SA<- Cloment»'. 298 festa- \<j>  '<• oropf.'

TeI 2054 2 J()

Rua Buenos A 1H

O Fusca Conservado, irmãos, éaquele> »

que só o Consórcio Imediato tem:

revisado, com gar.intia, 4 pneus
novos e um radio com sotaque

P<>,s esse Fusca esta a disposição de

vocês Basta entrar no Gmsorcio

Imediato 

do Fusca Conservado,

que e um neqocio da União dos

Revendedores garantido por estas modesta#' 
" 

1

aqui Auto Industrial. Auto ModeloeGuartôufó ^-j
Ah, sim, P^ôuente.^

E o seguinte, irmãos- o Con$orcio'tem lances'»*^,
• * e sorteio 4,.^

O lance não fica retido, e o'lance vencedor
1 er v»1 para abater no saldo, ao preço do dia.

E tem sorteio. T f
E como tem muita gente sendo sorteada ^

e muita gente dando lande, .'.<%> :i]
' undo sai motorizado em pouco tempo'.-^

q Isto e. ta cheio de Po Quente

buzinando ai, por estas estradas da vjda !

Pe<)uem o dinheiro da condução, irmãos. } j
Venham para o tinu: P^-Ük^enfiBT^j

dó Fusca CoTO^icfaU^

W

rd

n

Lula Ivair Claudio Cafuringa
Didi Oenilaun

; Marco Ant6nio Asglg Galhardo Oiiveira

Felix
1

Fluminense Te£.,£^ 
Za#olo

Jui*: Jose Clemente de Oliveira — AotiMare*;

Jo^e Felicio e Gilbertn Ferreira.
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Se você é alio, baixo, 
gordo ou magro, vá buscar sua roupa nova

na Liquidação dia Esplanada Centro, Niterói, Madure ira ou Campo Grand

Brasil fica mais 

perto 

do título da DCl 
¦

De MARIA CÉLIA

Especial para o JS

r-a<» P.uilo icíp Mana Célia, cmi.ida especial) C»
Uras! prensi apenas uma vitoria pm uma cias duas par-
tidc.s c simpips hoje para disputar com os Estados Uni-
© .s o üMiif) ua Tr.ça Davis cio Tênis, que e considerada o
c unpconaU) munoiai por equipes deste esporte. A dupl.
Tomas Ko< h e ui son Mandavino venceu ontem a dos ro-
menos Tiiiae p Na st a -e por 3 a 2, dando a vantagem d,
2 a 1 ao Brasil i as semifinais. Os resultados dos set-
foram estes, Kji. ii a <i a 1. Brasil 6 a 3 e 6 a 3, Rotnè-
na 8 a 3 e Brasil ?> a 4.

irmãs Koch enlrenta Illte Na; fase. hoje. no iò-v-

principal, e F.ison Manda*in-> c!i putara a cIas.-nica'.ão com
J m r.uae. Ca-a u n dos doi. hi uulciros vença, estarão os
doi> cl-issitir^dc* para d' pu cr o titulo nm Estada4-
Unidos, cair.pp?»?^ ca laça i)av> da ano passado. A serie
f ai .-. ..1 ,,i. i .¦ t.as d as 8. 9 t 10 de outubro próximo,
em Clevcl mi. rV

As ma-mc.» pspuc,rç*s classificação do Brasil p<--
tão • po : . . •> (a lon ; > K . li. que c.4a no melhor ae
sua í< r.r.c Na p.mri.a paaida ri -impl*s venceu a Io::
Tin e por 3 a 1 II i" NaMa-?, k u adversário dp hoje, p
ro:.sic«eraeo i n da- -f .s melhores ie:ii-t ts do munao, e
f]p2rr:o.i cüii I -;e a Mandarino. no primeiio dia de
ci.-puia t An- »r d.- enf:•~nt.'i um t mista de uran-
ci^s .ii.ahuitc teeni roncas Koch tem a seu favor n
quauí eoj • •• »c:j b. si li iio.

r-na >'r. v^ rlrc, na -ua 
primeira partida pelas

seuuii .i- -p apresentou muito abaixo do oue póstuma
prcui.ir. on.rnta um aüversano muito interior a
Nas'. .. que o vencu por 3 i 1 e 1 apresentar o seu
rendimento r.rmal. tmi muitas chances de vencer e cias-
Biílcrr r Bra-il.

Contra Tcmás Koch, riilac apresentou sina'8 de can-
saco a par do jr.ro sei. Alem de jogor e.n qualra
bra-o.i~':a. r:à.çon Mandarino terá a van.agcm cio melhor
piepr.ro lírico no.ioco ae ho.i.'

0 73
Os dois jru.iures da Ramema. no primeiro ml, se

n a.a:n l\n mShor r ae os brasileiros. Conseguir.-m
quebrar o srrviço cie Tomas Koch e Mandarino várias vê-
ases, r cli.garam a uma vitoria fácil por tf a 1

iw i n <? s ;*» v a* m oo u melhores,
p -e soltaram nas na quadra. Koch foi mais a rede e
checaram com tranqüilir'a;1e aos 6 a 3 No set s-jguinte <•>
dois bra leiros re .eíínm a a uaçAo do anterior, e o Brasil
conquiseu nova vitória por 6 a

Tua- e Ka^Mse, no quarto srt conseguiram iw.amen*
te quearor o gr/viço i s br si çiros, è depn s de muita dlspu*
ta nos "?"> n°s" v -v ' a-'» oo" 6 i 3

O ú"?*:nr» set íoi dWpu aio com erande nervosismo pelos
teni • a do> doi ' cc- Ma» oc «ioi bra>i!oiros con. : :iuram

:sar m enr .raio em 4 a 4. quando
:no conseguiram quebrar o serviço dos ro-KOch e Mat

rj\o<. nr- « » • ^ m > n 1 t • o «» n . ven-
ceram o último r,.iTnA M'timo ponto foi conseguido com
um saqu? violem o c> Koch.

Vilória na iluphi aumenta
r

o otimismo Je Mandarino

sòbrc a Romênia»ontem soore
i> confiante paru enlrentai

À . aida «Io vost ano. dopoi-

dts.- que teve um

perturbar um

Depois da vitona rt'

Mandarino mostra-se m

Tlriae hoje, n;s siírplcs

de dar autógrafos vài-.as criar

momento d^ parti.1 em que tht

pouco eon. o outu lasmo da torcida, principalmente
no teiciro e no último 

'sou".

*- A torcida atrapalhou nào o ro:. nos. que f.-

ca ram irritados Au eu quase fico perturbado. Mas

Koch conseguiu manter-se bastante caitno e isso não

só me deu mais "onfiança e nos ajudou bastante a

vencer.
Sinto-me móis à vontade para joqur contra

Triac hoje, porque c jô.^o dêle é mais para o meu es-

tilo. Entretanto. nã*> ache que êle será um adversário

muito lácil.
Mandarii.o diz oue tem ainda outros trunfos, para

9 }é ,o de hoje: a orcida e o problema de rins de

Tiriac:
Ontem cie o»;ou irritado o que mostra que a

to f ida o patturbi. e sentiu também o seu problema
dc rins. Mas se narl? disso ocorrer, eu tenho confiança

de mí erju^-^rai' resse iõ,üO. porque estou mais cal-

mo c em moüa^res condições psicològ cas.

Koch tkTik a calma e

não 
fala 

nada da dcnsão

St-ri o i orno sempre. Tomas Koch a pás o jôgo contra o*

romena-, correu para o vestiário, de onde so saiu uma hora

depois Sóbie as duas simples de hoje. que pode rão cia -

Hficar o Brasil para a final contra os Estadas Unidos, nada

quis falar. Comentou apenas a partida de duplas e ficou
irritado com algumas perguntas:

Os romenos não jogaram mal de Jeito nenhum. Nas-
ta:-e e Tir ar, cumo eu e Mandarino sào considerados por
outros tendas como capazes de virar qualquer jÒRO. Qaan-
do ganhamos tedos acham que os adversarios jogaram mal

Depois, uai pouco mais ealmo. comentava
Embora inais perto da vitória, não deu para sentir

que ciamos vencer o jòto de duplas Tiriac e Nastase
são v: '..'nt w Nó- ganhamos porque jogamos melhor No
ül o sei. principalmente. Mandarino deu um shou e mos-
t:o'J «'Uo r um cios melhores do mundo.

•' b.f a d r:ota de Mundnrino para Nastase quarto no
rv , .i-t mutripl ue tênis Koch falou.

No s-ba;'.o o Manc^rino começou muito bem e do-
p<i caiu Comido já foi oiferente. Comecei mal. mas roa-
p p garanti o empate. Hoj« «ontem», aconteceu a me.smn
coisa ftles eomeçrram melhor do que nós. e depois caí-
ram mui1 o Só foram reagir no quarto set Mas Tiriac e
líaítase continuem a ser dois grandes tenistas.

Cocotá e Nacional

continuam na

C«.cc;à e Nacional, lideres invictos da Divisão Especial
<3o Campeonato do Departamento Autônomo, empataram
ontem em 1 a l, num iôgo que foi bastante disputado. For-
rriia. aos ci co minutos do segundo tempo, fez o gol do
Nacional, e Jano empatou quando faltava apenas um mi-
üuto paia terminai a partida.

O Nacioi.: 1 jogou com tveraldo, Valter. Picolé. Adalber-
t p Claumir; Br 1 o Jcâo «Valter); Liminha, Cardini, For-
r ira e Betir.ho • Ivãt O Cocota, com Julinho, Bira, Melo,
A.uisio p Márcio; MunJinho e Jairo; Mauro i Ademir> Pau-
lir.ho, Jacurre I Ari i » Erli. Nos juvenis o Nacional ven-
reu üp 4 a 1 A renda do jogo foi de Cr$ 120 com arbitra-

gem ae César da Costa Salv', que teve um bom trabalho.

Na outra partida de ontem, o Mavilis, jogando em seu
fampo. derrotou o Colégio por 3 a 2. No juvenis houve em-
pate de 1 a 1. Na Dívisào A, o Vista Alegre venceu o Ra-
mos por 3 a 2. nos amaaores, e 1 a 0 nos juvenis. Ainda pela
Divisão Especial, o Pavunense goleou o Coelho Neto por 4
ê 0. no amador, e perdeu no juvenil, pelo mesmo escore.

Com ésses resultados, as classificações das duas catego-
rias passaram a ser as seguintes:

Amador — 1°) Nacional e Cocota. com quatro pontos
panhos e zero perdido. 3-» Carioca Pavunense, Orientp p
< oletfio. com dob e dois: 7°> Mavilis e Municipal, com dois
perdidos; e em 9.°) Coelho Neto. com quatro.

Juvenis — Io) Nacional, com quatro ponta* ganhas e
r ¦ 
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Mandarino e Koch

Qipiião hroífac lisitas t

telefonemas 
para 

tenista

O capitão da equipe brasileira, Alticc.'
Procópio, proibiu qualquer visita ou tele-
fonema para os tenistas Tomas Koch e
Édson Mandarino. Logo ciepou do iôgo o-
dois foram para o hotel, onde ficarão co.i-
centrados para os dois jogos de simpl-
hoje.

Antônio Marcos, preparador físico dos
t nistas brasileiros, elogiou bastante
atuação dos romenos e disse que a vitó-
:ia de Koch e Mandarino foi valori/a •

pela grande categoria de Nastase:

— Na tase 4 realmente um dos melh« -
' '"s tenistas do mundo. Sômente a categ >t

• ir Tomas Koch e Mandarino poderia ¦ <

Uüar ai jogadas ser:
ac não fica atras, g
ir ser nervosa

Alegre com a vito
imentou as chances c
.uk> com os Estados U
'S já acredita nessa \
— Mandarino e Koch
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Ttriac e Nastase equiMwaram ate o fim

Stephan Georgecus, capitão da equí-

pe romena, saiu da quadra do Pinheiros
decepcionado com o resultado do jôp.»
Falava sempre que tinha certeza da vi-
tófla:

— No quarto 
"set" 

tinha certeza de
que Tiriac e Nastase venceriam com ta-
cilidide. Mas perdemos. Continuei oti-
mista, certo de que o quinto seria nosso.
Acho que o publico influenciou bastan-
te nesse re. ultado, pelo lado psicolo^i-
co. O público brasileiro não e o pior do
mundo, mas fica devendo muita coisa a •

ingièj e norte-americano, que dão aos
tenistas maiores possibilidades, ppjs fi-
cam em *ilê£jj£>. O tfrus é um exorte

qtftc ax4fe mnHa eonc«hèr«çâo.

Georgecus comer

gOu P.baíxo do seu ni
Koch jo^ou muito bc
excepcional. Sobre a
se, explicou:

~ Sua irritação
te e influiu também

possibilidades agora

temos o número exa

vencer o Brasil por 
"

os Ertados Unidos. ¦

nunca, poi., Mandarit

excelentes tenistas,

esperanças de vencer

am&nttá (hofe).

Mas

as riu

' i

ü

> ii

Pinheiros leva o Troféu Br

^ 1

C< 
'J

O Clube Pinheiros, de Sào Paulo. sa.

grou- ° onlfin ean.pt uo do VI TroiV t
Brasil, cali -ado na pista da Aoaden.ia da
Fôr.ça Aérea, no campo dos Afonsos. ao io-
talizar l!>l r tos, o Vasco ficou em se-
gundo com Oa e Botafogo cm ter.
ceiro cm 93.

Aperas i rec .c!e foi batido r.a parte
final das < nctin cò, na prova dc reve.
zamento 4xl0t), pela equipe do Botafogo,
cem > t-1;;• o dc 4::s. formada por Aida
dos Sa.'.!¦• >, it.eo !ha de bronze nos jogos
Pari-A .:(!.c,::nos ci • Cáli: Silvina das Ora-
cas p-reha. medalha de prata; Sônia Ma-
ria e Solange. O recorde pertencia às mes-
mas iitletas. com o tempo de 48sãd.

Os resultados das provas finais de on-
tem foram o "tinte: 200 metros raso.,
masculino: li Joroe Nascimento Mathias.
Vaf-eo, eom ; 2i Paulo Sérgio Pereira.
Pinheiras, : 'd e 3} Jor^e da Silva Samuel,
GEA1. 

"d.

4ÜU metros om barreiras masculino:

1) Dorival Negrisóli, Sar.io André. 54s3d,
2) José Antônio Rai)aga, Pinheiros, .">6sld e
1» Clodoaldo Jose Bossa, Colégio Parana,
56s3< l,

1 
"'00 

metro® rasos, masculino: l» Pau.
Io Yamagushi, Pinheiros, 3m58s3d; 2f Os-
\aldô Ivan Costa. Flamengo. 4mls7d: 3»
Xcl.son (lomes da Silva, Policia Militar de
São Paulo. 4m2s8d.

Arremesso do dardo, masculino: 11
npedes Alvs, All tico Mineiro, 1 > ;»4m;
•Tos.» Luís Carabolante. Kibeiiáo Prôto.
M.Srtm; 3» Darci João Maria. São Paulo,
i3,tí6m .

10U00 metros rasos, masculino. 1) Paulo
Vaii.aivüshi. Pinheiros. 33m38s7d; 2i Js.e
Oliveira. Boiafogo. 33m").'»s6d; Antônio Fer-
•landes Filno, Santo André. 34m5s4d.

Arremesso do Dardo, masculino 1»
Ivan Xavier Duarte, GKAl, 57,54m: 2)
José Augusto Marcondes, Flamengo, 53,82m;
Gilbeití) Tc . ti. Santo André, 52,16m.

Salto com vara, masculino; 1) César

Rassab, Pinheiros, 3,90m; 2) Sigfrido Va-
(aro, Fluminense, 3,80m; Riophi Mizukawa,
Pinheiros, 3,50m.

Salto em distancia, masculino: 1) íl<>
mero Alves de Oliveira, Vasco. 6,74m: L'•
Juvenal Luís Romão, Santo André, <>.f»7n .
3i Amilcar Branco, Santo André, 6,fi3m

200 metros rasos, feminino: 1) Silvina
das Graças Pereira, Botafogo. 24s7d; 2>
Aida dos Santos, Botafogo, 25s2d; 3) Vai
déa Maria Chagas, Vasco, 25s8d.

ROO metros rasos, feminino, li Mana
Bernadete da Silva, Campinas, com o tem-
po de 2ml8s3d; 2) Rosângela Mari.» Veris.
simo, do Grêmio do Colégio Arte e !• v
trução; 2m23s5d; 3) Vera Silva, Pinheiros
2m28s

Salto em altura, feminino: 1> Jurema
Silva, GEAI, l,tiOm; 2) Aida dos Santos.
.U Viviani Naonailhetas, Pinheiros, l,4ãm.

Arremesso do disco, feminino:' li Od--
te Domingos, Campinas, 43,72m; 'lj 

Maria
Angelina Bosso, Lençóis Pauiistar 39 32m
3) lrani Milane, Botucatu, 34,90m.

Revezamento 4 x i or

pe do Botafogo •>..
Solange), 4tis; 2» »
Jaclra, \aldea e Scinr
do Sa c.o Ardri iSi i:
Regina), 50s3d.

Revezamento 4\l 'o

pe do Colégio Parar;
Wolfo e Clodoal io»,
Santo André íKvarist
Danta.' i; 3) Policia ?.
iManoc 1. ei.;", os. .v :•>

A elas?ifie ) ao i
seguinte; 1. PímI:
L'» Vasco, 98; 3> B ;t

André 7V Ha o» -
Escola Arte e Insiro*
Paulistas, 4.' » Co!
Campinas, 3.V 101 P-
Paulo, 27. 11) Atl
Botucatu, 22; 13. s -o

minense, 14; lã) Pire
161 Esjtoriii. 10; 171 I
/are*, 5, 19) Lavras. 4

o N»

eto, Caríoci e p!\u-
cm 'J. ') Mavilis, com

Ju /ema choia de alegna poi ter vencido Aida
Home/o deu ponto ao \

»

i

r

1

oo
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Coritiba

ô errota

Santa

Numa tática inteligente o técnico Tini
. . rir a defesa do Santa Cruz para vencer

melhorar outra vez a posição ao Coritiba

tillr; - ,r classificação do Campeonato Nacional

percebrr que o adversario se mantinha préso em

(caiv.pj. T.m mandou seus jogadores se adianta-

r abrindo mais sua área para atrair o Santa Cruz

ífim nasceu o gol da vitoria, aos 29 minutos do se-

jndo toir.po
inicialmente o Coritiba adotou uma tatica caute

L como também o Santa Cruz. Como o jogo .se tor

iva di/icií a medida em que o tempo passava. Tim

p?o\\ 
c teve sorte. Conquistado o gol. o Coritiba re-

[ou outra vez para earantir a vitória.

Sc primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, o Co-
tba .;prtscntou um esquema tático bem defendido

LrcK-aüio. Negreiros. Abatia, Hidalgo. Paquito e
iaido. o••e formavam duas triangulações seguras fa-

[ndo a 'a correr rapidamente do meio de campo
a * grande area. Dèsses dois grupos destacou-se

•quito • m (Oportunas finalizações aos 15 e 40 minu-
. varam perigo ao gol de Gilberto.

S.mta Cruz preferiu a cautela a decisão. Mas
a . : hi a se definir pelo ataque ou a defesa

»o;; manter-se preso as jogadas no meio de
rval e Gena é que avancayam em direção

t 
• • Curitiba, mas abrindo espaços,perigosos en>

deffva

r : > <nundo tempo, o Coritiba modificou seu
laterais Hermes e Nilo passaram a sair

cie o seu campo, o meio de campo forma-
i> adio e Hidalgo adiantou-se e na ponta

únho entrou no lugar de Negreiros e
• 

.;m a Rinaldo na ponta esquerda, dando
: . > .-idade ao ataque.

a Coritiba atacando em massa, o Santa Cru/
•to mesmo na tentativa de equilibrar

o lógo. Entretanto, com maior coniun-
.'m manteve a superioridade inicial, o gol de

;•.»> 
".'O 

minutos, refletiu os objetivos dr
voadores participaram da jogada sem-

*ao à area.

do primeiro gol. o Santa Cruz ainda ten-
Rivaldo chegou a chutar uma bola na

• so t.nha o goleiro célio a sua frente.

' trve bons momentos com penetra-
S pr!o miolo da área. O çol que marcou
r< p.ca de e. pirito: acompanhou a io-

» ti.no vie campo e concluiu com precisão,
.rou ótimo reflexo numa jogada — no

. quando vendo que não conseguiria
• p atirou-se rente ao chão p cabeceou

bater na trave No meio de campo, Hi-
. i abandonaram as triangulações no se-

) para apoiar mais o ataque

s nta Cru/ Ramon. deslocado para a ponta
!*»i o h«Muem mais perigoso do ataque A en-

1 T>priva!do em seu lug-T tornou menos agres-
•-..que 

do Santa Cru/. Eberval. quando se lan,
. 3mente ao ataque, centrou várias vê/es para

a perigo. Gilberto esteve firme no sol, e evi-
<> placar fosse ainda maior 0 Coritiba

PFDRO Z AMOR A

mp.
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|'j dtvi

rea c

que

0 GOL
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fcc.r-

0 lateral-csquerclo Nilo dominou a bola

i meto campo e avançou. Passou para
o que lhe devolveu próximo à linha de

Imediatamente Nilo fé: o cruzamento

nrea. Paquito dominou no peito, per-
angulo de gol e suspendeu para Tiiio

que cabeceou firme r!e cima para
Ao% 29m do segundo tempo.

flerme«
Celio

Nico
Leocádio

|fc#reiros Tião Abatia

Técnico: Tim

NiloPiloto
Hidalgo
Paquito Rinaldo

1 0 tempo: Oad- Final: Coritiba í a 0 (Tiáo
Abatia aos 29 minutos).

Substituições — No Coritiba: Rrnatinho no
lo^ar de Negreiros e Abel no de Rinaldo.

l ocal: Relford Duarte.

^ 
R^nda: Cr$ 49 212,00.

|to*anildo F. Santana Ramon Betinho

Luciano Lourival
lEbfrvr. Antoninho Rivaldo Gena

Gilberto

San/o Cruz 0

!ut: AIíIo Aníbal Oviedo -
"almeirine 

e Valdeniar Náder.

Técnico: Duque

Auxiliar: Heraldo

pira
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Se você dormir no 
ponto 

vai ficar sem o 
pijama

da Liquidação da Esplanada Centro,

Niterói, Madureira ou Campo duende.

StRIE SCRIE B

Cruzeiro Sonfos

Corntiom Gremio

Polmeiros Bohio

Fluminense Botofogo

V°*co America(MG)

Santo Crux Atletico

Coritiba Flomcngo

Ccoro j America (GB)
Internacionol i Sao Paulo
Portugucso | Esporte

j/nrv/
• v/ JL \r

(yd

V" \v

t ^ 
^

Esporte 0 x 0 S. Paulo

Coritiba 1 x 0 S. Cruz

1cio*

Esporte

O

Lilian Hcirris, da Inglaterra, sofre um gol da Argentina. (Radiofoto AP-JS)

ITALIANAS B FRANCESAS

SJi ATRACAM NO FUTEBOI

para

S. Paulo

Recife — Com uma tática defensiva muito colida.

Esporte empatou em zero a zero com o São Paulo,

ao atacou quase sempre, mas sem encontrar p«pa-

>s para penetrar A torcida do Esporte incentivou seu

iine do principio ao fim, aplaudindo os jogadores a

aida do campo.
O São Paulo teve boas oportunidades, mas o Es-

íorte, embora retraído, foi quem mais ameaçou com
contra-ataques rápidos, principalmente pelas pontas,
^piorando os avanços dos laterais adversarios. O téc-
íico Osvaldo Brandão fêz duas modificações em seu

time, mas sem qualquer resultado

O Si'0 Paulo iniciou o jogo lançand^-se a lrente

para tentar decidir logo. Seu ataque bom apoiado

pelo meio-dc-campo. levou perigo ã defesa do Esp?r~
fe. que procurou tirar a bola de sua area de qualquer
maneira Por trés vezes o gol do Esporte esteve para
aicr: num chute violento de Pedro Rocha da entrada
da área; numa cabeçada de Ze Roberto, que passou
por cima da baliza, e num cruzamento de Toninho II

que quase enganou Tobias. pois a bola tomou efeito p
obrigou o goleiro a toca-la para corner. com srande
dificuldade.

So depois dos 15m, quando o Sao Paulo diminuiu
um pouco o ritmo, e que o Esporte <e tranqüilizou e
«rmou melhor seu meio-de-campo Seu ataque tam-
oem passou a se movimentar mais e por isso deu mais
rabalho a defesa rio São Paulo, com contra-ataques

rápidos. Depois o iògo caiu um pouco e as meadas
assaram a <rr disputadas mais no melo-de-campo

do que nas area.s
O Esporte voltou para o segundo tempo com mais

ií>poicào e com cinco minutos de jogo seu ataqu*
quase marcou em duas oportunidades. O Sao P:íu]<*>
entiu a pressão e se plantou mais na defesa

I>?poÍs dos 25m o jogo caiu um pouco. A> ciua
equipes pareciam conformadas com o empate e ape-
nas tocavam a bola para passar o tempo O técnico
Brandão fêz duas modificações, colocando Paulo •?
Parana nos lugares de Pedro Rocha e Toninho II. par.i
tentar vencer a retranca do Esporte ma« não deu ccr-
to. porque a defesa do Esporte não se deixou levar

pelo entusiasmo dos dois
Apenas nos minutos finais o jogo voltou a a.u ar

porque os dois times forçaram mal-., sem resultados.
No Sãn Paulo, Jurandir foi o melhor jogador M ir

cou bem a Vanderlei e ainda tranqüilizou seus cornpn-
nheiros. Carlos Alberto defendeu p atacou com i me
ma eficiência e no ataque. Zé Roberto procurou ven-
eer n jôco a seu modo: brigando muito rom a
do Esporte.

Tobias. com grandes defesas, foi o destaque d»*»
Kr.pnrte e no meio-campo Drailton cumpriu bem *ua
missão de dar o primeiro combate. Ce^ãr. na t •

lutou muito mas não deu sorte
I.FMVAf no \o

CnJado d»> México (AP-JS) A Seleção da

Argentina derrotou ontem a da Inglaterra, por 4

a 1, no Estádio Asteca, em jogo válido pelo II

Campeonato Mundial de Futebol Feminino. A

partida Italia 1x0 França, terminou com as jo-

gadoras das duas equipes se pegando em unhadas

e obrigando a intervenção da polícia para acal-

mar as mais nervosas.

O gol da Itália foi marcado por Elena Schiavo,

apos 25 minutos do primeiro tempo, na cobrança

de uma falta. No segundo tempo, o iògo ficou pa-

O TELEFONE DO ESTUDANTE

222-2111, RAMAL 19

ralisado por cinco minutos, porque as francesas

reclamavam da violência com que as italianas jo-

gavam, e estavam dispostas a abandonar o campo.

O juiz convenceu-as a continuar jogando, mas

logo depois expulsava a italiana Elisabete Vigno-

to, que deu um pontapé no traseiro de uma adver-

saria.

A francesa Cristine teve de abandonar o jògo
depois de um choque violento com uma adversa-

ria, e a italiana Aurora Giubertoni saiu com uma

contusão na perna.

São Paulo 0 _• . « DTécnico: O. Brando3

Sérgio

Porlan Jurandir Arlindo Gilberto
Carlos Alberto' Êdson

Terto Pedro Rocha Ze Roberto Toninho II

TRANSILVÀNIA RÁDIOS LTDA.

£specializado em Conièrto de. Rádios — Gra-

vadores Mini K7 — Televisores — Vitrolas

transistorizadas. Serviço perfeito e garantido.
RUA MIGUEL COUTO, 23 — Sala 201

I,° tempo: 0 a 0 — Final: 0 a 0.
Substituições — No São Paulo: Paulo no lujrir

dr Pedro Rocha e Parana no de Toninho II.
I.ocal: Ilha do Retiro.
Renda: Cr$ 57.638,00.

Telé Vanderlei César Duda
Drailton Chiquinho

Neves Fraga Almir Ubaldo
Titnas

Esporte 0
Técnico. Pinheiro

Juiz: José Uis Barreto — Auxiliarei: Armindo
Tavares e Erilson Crnz Gnuvéa.

— Rua José Clemente

FACILITAMOS

A VIDA

DOS

ATRASADINHOS

DA TELEFÔNICA.

De hoje em diante, vocês nào precisam

mais entrar em fila para pagar conta vencida

ou taxa de religaçào.

A Telefônica colocou 13 agências do

Banco Bradesco e 11 do Itaú América, à

disposição de vocês.

Para seu confôrto, guardem bem esta

lista.

Mas o melhor mesmo é nào deixar

atrasar a conta.

E o único jeito de nunca ter problemas.

4

COMPANHIA TELEFÔNICA

BRASILEIRA

Vinculada ao Ministério das Comunica^òes.
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Centro

Bradc:-«:c

Rua Buenos Aires 1/7

Rua México, 148

Rua Gonçalves D>â$, 84 A

Rua Visconde de Inhaúma. 134-C
Itau America:

Praça Pio X, 99

Rua Sáo José, 28

Av. Graça Aranha. 174

Rua 24 de Maio. 316

Tljuca

Brades* *0'

Rua Pinto Fiqueirado 31 A (Saens Pefla)

Haddock Lôbo, 332-A

itau América:

Conde de Bonfim, 375

SSo Criatbvio

Pr^esc^-
Rua Figueira dc Melo, 387

Itau Amerf.a:

Rua Figueira de Melo, 359

Madureira

Bradesco:

Maria Freitas. 87
Itaú América:

Edgard Romero, 236 O

Penha
Itaü Amfri: d

Braz de Pina, 53-A r B

Copacabana

Brades» o

Barata Ribeiro. Üõb R

Miguel Lemos, Ò7-A
11.<u Amoncd'

N S. Copacabana 591

Ipanema

Bradesco

Visconde de Piraia 213 9

Gávea
Itaú America

Marquês de Sâo Viconte. 52 0

Laranjeiras

Bradesco-

Laranjeiras, 102 A

Botafogo

Brades<~o

Voluntanoa da Pat».a 220 A
Itau Amcn a

Voluntários da Pai' a, 479

I

m Jt ^Eu

lormii

E
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S* você anda 
p*k> pescoço 

com suu 
gravata»

vá comprar outras novas

na Liquidação da Esplanada Centro,

Niterói, Madureira ou Campo Grande.

CIB entra disposto a levar tudo no voli

REGULAMENTO EXIGE

MUITA DISCIPLINA

Os capítulos XI 9 XII dos Jogos da

Primavera s&o relativos As parte* de d usei-

pUna e disposições gerais Dêles íazem par-
te os artigos 45 a 65. que devei ào ser res-

peitaaos por todos os clubes e colégios in*-

critos na olimpíada. Os textos são os se-

guiiites:
Regulamento Gero!

Xi — DA DISCIPLINA
Art. 45 — As equipes ou atleta* que

cometerem graves infrações disciplinares
serão punidas pela Direção Geral dos JO-

OOS com a pena de exclus&o dos Torneios
ou Competições, sem direito a substituição

Art. 46 — Qualquer manifestação de
desrespeito dê dirigentes ou aiompanhan-
tes ligados à dtyeçâo de Representações, de-
vera ser anotada pelos Juizes e comunica-

ca a Direçáo Geral, paia as providências
tábiveia em cada caso.

Art 47 — A Representação que de-

sislir de tomar parte em qualquer Com-

petiçào ou Torneio em que esteja inscrita
na forma do Art. 14. perderá o direito da

colocação conquistada. ,
Art. 43 — A fim de previnir possíveis

Irreuuiarioades. a Direçào Geral poderá
exigir a apresentação de documentação que
prove a satisfação das <ondiçó$ estabeleci-
das pera a inscrição e a participação nas

Competições.

Art. 49 A Representação que ra-
tificar sua inscrição pela 

•papeleta de con-

firmação" e por qualquer motivo deixa: de

competir, serão atribuídos 5 trinco» pontos
negativos no cômputo gerai.

Art. 50 - Serão aplicadas penas dis-
eipilnares, classificadas entre aaverténcla,
suspensão e eliminação dos JOGOS DA
PRIMAVERA, as pessoas de responsabíli-
decie definidas * pertencentes âs respecti-
vis Representações. que tenham incorrido

oa.« seguintes infrações

I — Prejudicar o bom andamento okj
competições.
Promover balbúrdia antes, dura: -

te e depois das competições, até
300 metros de distância do local
das mesmas
Apupar juixes t demais auto-
í idade?;
Vaiar sistematicamente ad-
versaria;*
Incentivar atletas ao desrespeito
às autoridades ou adversárias
Estimular as atletas a pratica oe
violência;
Proferir palavras ou fazer gestos
ofensivos a moral.
Atirar objetos dentio uo campo
Invadir o campo-.
Faltar com respeito as autonda-
dos ou dirigentes do." JOGOS DA
PRIMAVERA
Agressão mutua entre dirigentes
'•e Representações.
Agredir jui7cs. demais autonòa-
des ou adversai ia.-.

II -

m -

xv -

V —

VI —

Vil -

VIII -
IX -

X —

XI —

XII -

XIII - Depredar Instalações aos locai*
das ooiíipetições.

"Concorrer 
paia a piatica ae an-

tudejr anti-esportivah.
REGULAMENTO GERAI.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
51 Os JOGOS DA PRIMAVK

T ^ feráo inaugurados em data marcada
peia Direçáo Geral com a necessaria ante-
cedência.'

T*ru '.iJ De acòrdo com a convemén-
eia dos «OOOS DA PRIMAVERA e de roo-
formIdade com o sorteio das tabela*, o ea-

XIV -

XII
Art

lendário e at programações poderão sofrer
as alterações que se tomarem necessárias,
as quais serão divulgadas previamente
para conhecimento dos interessados

Art. 53 — Nenhuma Representação po-
deva alegar descouhecimento de qualquer
decisão, referente aos JOGOS DA PRIMA-

VERA, desde que tenha sido publicada no
JORNAL. DOS SPORTS, cientificadas por
escrito peia Direçào Geral ou conforme o

disposto no 5 6° do Art. 14.

Art 54 A Representação que se rc-

cusar a competir em qualquer modalidade
sob a direção das autoridades designadas,
conforme previsto nos Artigos e ;>4. ou

ainda, não aceitar o local indicado de

acordo com o Artigo 7.°, será excluída da

mesma.
Art 56 — A inscrição nos JOGOS DA

PRIMAVERA signiiica também que os par-
ticipantes concordam com tòdas as con-

diçóe* cio Regulamento Geral e das mo-

üalidades em disputa
Art. 56 — O JORNAL DOS SPORTS

não se responsabiliza por acidentes ocorri-

dos com participantes ou por esta* ocasio-

nados a terceiros, não só antes, como du-

ranfce ou depois das provas de quaisquer
modahdaoes.

Ar! 57 ~~ As Representações poncor-

rentes só poderão participar das competi-

çòes devidamente uniformizadas
Art 58  O JORNAL DOs SPORTS

divulgará um Boletim, destinado a dar a

conhecei aos interessados toda> as decisões
dos diversos orgãos dos JOGOS DA PRI

M AVER A. sem prejuido do que dispõe o

Art 5.1.
Art 59 Quaisquer consultas deverão

ser tormuiaüa.- por escrito. pel"s Represcn-
tantes autorizados, a Direção Geral. a«

quais, apos o devido exame, t.rrao solução

divulgada no Boletim dos JOGOS DA PRI-

MAVERA
Art fiu - Nas modalidades em que

haja classificação oe atletas, prevalecerão
os resultados obtidos nas competições oe

que participaram na ano anterior nos JO-

GOS DA PRIMAVERA, -aso não possuam
cla>>ificação nas Entidades dirigentes das
referidas modalidades

Art. (il — Encerrado* os JOGOS DA

PRIMAVERA, as Representações poderão
apresentar sugestões quanto a disputa do

ano seguinte, inclusive sobre a inclusão ue
novas modalidades

Art. 62 - Qualquer atleta que partici-

par como principiante de uma modallda-
de numa Serie, não poderá subir ue classe
nos mesmos JOGOS DA PRIMAVERA,
dentro da referida modalidade.

i Io - Nos JOGOS DA PRIMAVERA
um» atleta poderá pertencer a uma classe

qualquer, numa modalidade e pertencer a
outra 

'•fiasse' diversa, noutra modalidade.
S 2.® V atle'a> que hajam participa -

o o aos JOGOS DA PRIMAVERA no ano
anterior, nas Series de Colégios, mesmo cm
•Qualquer Classe , serão consideradas

' 
Principiantes" na Serie de Clubes, ressal-
a ei as. naturalmente sua? classificações nas

Entidades Oficiais
Art. 63 — Apos a sua publicação, o pre

sente Regulamento e os Regulamentos oe
Torneios e Competições, não poderão so-
frer quaisquer modificações

Art. 64 Os casos omissos neste Re

gulamento e nos de Torneios ou Competi-
çòes serão resolviaos pela Direção Gera
ouvidos outros podêres que possam opinai
desde que isto se torne rwcessario

Art 8.» - O presente Reffulamento en-
trará em vigor na data de sua publicação.

O Clube Israelita Bra-
sileiro fez sua inscrição
lios XXIII Jogos da Pri-
mavera disposto a con-

quistar o titulo de voli-
boi nas duas classes. No
ano passado, conseguiu
o vice-campeonato, des-
tacando-se pelo nível
técnico de suas atletas
em tòdas u>: competições.

O CIB participará aln-
da de atletismo e voli-
boi para principiantes.
O clube está muito ani-
mado este ano e o chele
da torcida (Catalanoi,

iã esta preparando um
verdadeiro show de tor-
cedores. com charanga.*.
bandeiras, fogos de ar-
tificio. etc.

O diretor de volibol.

Steven Plotyczer, conu-

dera os Jogos da Prima-

vera da maior importau-

cia e 
"ja 

que o governo
esta dando tanto ampa-

ro ao esporte amador,

poderia fazer dos Jogos

uma verdadeira olímpia-

da nacional, patrocinan-
do as delegações de to-

dos os Estados, para o

congraçamento da atle-

ta brasileira".

Rainha

O CIB ainda náo es-

colheu sua candidata ã

Rainha dos Jogos, mas

as chances são muitas,

uma vez que o clube deu

a Rainha do ano passa-
do: Tânia Rennó Além

de rainha, ela possui os

títulos de campeã uni-

versitária de 70 e vice

em 71, campea carioca

juvenil em 70 e bicam-

peã do torneio aberto,

todos em volibol. Éste

ano. ela volta ao bas

quete e já disse (|tie vai

fazer fórça para con-

quistar o titulo
Tânia vai. ainda, co-

mandar o treinamento

das candidatas a Rui-

nha. seguindo o mesmo

método de trabalho dos

anos anteriores: ensaios

semanais. Mas. da logo

o se d conselho as can-

didatas:
— Aconselho às can-

didatas que entrem no

concurso como se ele fôs-
>e uma competição es-

portiva, com espirito do
camisa, muita paz e

amor. Durante os en-

saio*, procurarei instrua
as concorrentes e não
ilar aulas, pois fiao nv
considero capacitada

para ser professora de

passarela Alias, o com-

portamento social e ma:
importante que saber

andar, assim todo o con-
iunto pode aparecer e
não somente a venceria-
ra Vou procurar desen-
volver o espirito comp»--
titivo num clima de •

maradagem e alegri.»

para que toda .•sintam

rainhas e levem do cor
curso alguma coi a a
mais que dar duas vo;ti-
nhas na passarela

Campeãs

fctel Fllstein ias i , •

dalidades de volibol e

Et.el è

gos Infar
p bícim'

da Prim

vice em

Prà caric

6fl. camr

venil em

peã bra>!

cm 70 r saaoi

3

Rainha Tânia se esforça para o titulo

XXIII JOGOS DA

PRIMAVERA

INSCRIÇÕ

CO M IM A

ABERTAS

O Departamento de Reiaço

Promoções do JORNAL DOS SPORTS

Tenente Possulo. iõ 25. continua

inscrições* de todos os clubes e e

que desejarem participar dos XXÍ1I

Primavera. O atendimento é c

14 às 18h.

A Olimpíada terá a pre
consagradas, que*com a nies

principiantes, tudo larão paio
número de títulos aos seus cit.

estão dispensando desde ja

competição das torcidas na tentutn

maior número possível de torceu

um programa dinâmico, alegre * ¦

Além do incentivo à praíi

objetivo primordial dos Jogo^ ;

recer ao público uma demonstr i

idade e beleza.

ÍS

\i

A

Brasil 

fica 

em sexto no remo enrope ií

GUANABARA VENCE A

PROVA DAS NAÇÕES

A eqi.ipc da frederacao Hípica Metro-

pOutar.a somoi 40 pontos e venceu a Prova
Kxército Brasileiro, tipo Nações por equipe,
ro encerramento do Concurso Hípico Na.

rioraJ Oficial da Semana do Exército, que
reuniu o Ynaior numero dp concorrentes. As

provas forüim disputadas ontem à tarde no

Centro Preparatório d*- Oficiais d«i Rcser-

va. como parte da Semana do Exercito.

Na primeira prova, denominaria Comia,
aso Coordenadora da Criação do Cavalo
Nacional, o vencedor foi o Major Álvaro
Ortiz. da Academia Militar das Agulha*
Negras, mditfando Dom Bolinha. Foram os
seguintes os resultados das provas dispu-
Ia das ontem:

Ia Prova -- Comissão Coordenadora
da Criação do Cavalo Nacional, percurso
noj-ngi corr^ çjcnómetro, com julgamento
pela tabela. Major Álvaro Ortiz, da

AMAN montando Don. Bolinha com Mis e

15. 2i Tenente Armando Rafael, da PM
de Sao Paulo, com o Ciclone, com 46s e

3/5; :u Capitão Juarez Marcon, da AMAM.
montando Amok, com 47s. 4) empatados,
com 47 e 1/5, Arlérico Jaeome, da GB.
montando Carnaval e Capitão Ariel Be-
cunto, da Lscola dp Fquitaçào do Exército,
montando Diamanete.

2.° Prova — Exército Brasileiro. Tipo
Nações, por equipe.-.; L°i Federação Hípica
Metropolitana da Guanabara, com 40 pon.
tos; com os ginetes: Antônio Carlos de Car-
valho, montando Bossa; Roberto Luis Roí,
com Pericon; Gérson Monteiro, montando
Damasco e Luís Felipe no dorso de San
Patrício: 2.") Federação Paranaense de

Hipismo, com r>9 
pontos e 1/4. 3i P'edera-

cão Paulista df Hipismo, com 63 pontos.
4» Comissão de Desportos do Exército, com
72 pontas.

MOTONAUTICA ABRE

* • '«fW»»

O SEU CAMPEONATO

A Fedêràçáo Carioca cie Motonau-

tlr^ realizou, ontem, pela manhã, na

Lagoa Rodrigues oe Freitas, a primeira

pro?a do Csunpeonato Carioca de Mo-

toníutica. 
"com 

a colaboração do Clube

Naval e d<T1.° Distrito Naval. A cor-

rida contou com a participação de ca-

ri ocas e paulistas, em lanchas de alta

velocidade.. e .foi realizada na raia ofi-

dal d<i regag* cia Federação oe Moto-

nautica.

Os veiitíedores da rebata foram:

fiasse CatsrRj^ri i Miguel fítabile.

do Carioca lafp Clube 2• Manuel Bor-

t«s, do Carioca Iate Clube, 3> Almiran-

te Maurício Dantas Torres Presidente

rio Clube Naval Classe Turismo — 1>

Capitão Milton Felipe de Almeida, do

Carioca Iate Clube; 2) Jorge Sanchefi,

do Carioca Iate Clube; 3» Eduardo de

Sousa Ramos, do Clube Naval. Classe

Três Pontas — Antônio I.eandrini, do

Clube NaVfcl: Ricardo Magnànl. do Clu-

be Naval.

u Campeonato Carioca de Motonáu-

tica prosseguirá com mais trés provas,

que também .serão realizadas na LaRoa

Roririgue* de Freitas: dia 19 de setem-

bro e dias 10 e 24 de oufcubro.

Copenhague (Especial pata o JS) — O r/otibíe

de Harry Klein e Edgar Gijsen (Belga) conquis-

tou ontem para o Brasil o sexto lugar na final do

Campeonato Europeu de Remo. O técnico Buck

ticou satisfeito com o resultado e disse que. ape-

sar de estarem competindo com barcos empresta-

dos, Klein e Belga conseguiram 
"escrever 

uma pa-

gina de ouio para o esporte brasileiro".

Foi um resultado extraordinário para o

remo brasileiro. Depois de passarmos pelas elimi-

natorias. pela repescagem, fomos as finais O double

brasileiro de Harry e Belga escreveu uma pagina
de ouro para o esporte brasileiro. Êles que ja são

pentacampeòes sul-americanos, sétimos do mundo

nas Olimpíadas do México e campeões pan-ameri-
canos, dão agora mais uma alegria para o Brasil,

conquistando o sexto lugar numa prova que é sem

duvida um verdadeiro campeonato mundial.

Os cumprimentos que Harry e Belga recebe-

ram de vários remadores e desportistas dos pai-
ses que competiam, sâo para Buck um motivo de

orgulho para o remo do Brasil.

Todos aqui. desportistas e atletas de tòdas

as nações estão apresentando os cumprimentos por
èsse feito de Harry e Belga, que tenho a certeza de

que muito orgulhará o povo brasileiro. Competimos

com barco que não era nosso e que nas foi empres-

tado. mas mesmo assim esses remadoies deram ta^*

grande feito ao Brasil.

Ontem mesmo, tòda a equipe brasileua -— os

dois remadores, o técnico Buck. o auxiliar técnico

e timoneiro Manoel Tereso Nòvo e o chefe Rena-

to Borges Fonseca — chegou aqui e hoje a noite

embarca para Francfurt e dai para Heildberg, na

Alemanha.

Sabado

Em Heildberg. o double brasileiro vai parti-
cipar, no sabado. da Regata Internacional, a con-

vite da direção da prova. Nessa cidade, Harry e

Belga vão enfrentar novamente alguns remadores

que participaram do Campeonato Europeu, e \ ao

remar também em barco que lhes será emprestado

pelos alemães.

Depois dessa prova. « equipe brasileira retor-

na a Francfurt para aguardar a volta ao Brasil, que
será no dia 1 de setembro, chegando ao Rio pela
manha.

Os remadores brasileiros receberam ontem a

noite, no Copenhague City Hall. os prêmios por *ua

participação do Campeonato Europeu. A cerimo-
na de entrega dos troféus foi presidida pelo Prin-
cipe Heritier Knut, representando o Rei Fieden-
co IX.
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[ACKENZIE 
DÁ

GOLEADA E

vNTÉM PONT A

O Mackenrte nAo encontrou dificuldade p.ira *encer
o Pr. nu Mira nua, ontem pela innuhA. por b a 0. conser-
v'*' io a luni- Mvn mvicia ob calcou, mf:.> tll do Cam-
pconato Carioca de futebol de salão. Ivo <?>. ftdia í!?>
* t' ílj Sair» '2». n R-(H'am voW <1o wncedor, qu^loíou iom Paulo, I\.y k .o M i ms Ca* os o P:<uV,

tl U1> tvr.arno». r. Jo Ro Ivv \\r- noa metam Pr-
• 4?l . tloír iC:\rU .i Cki e Paulo iCclso) O

' l-v Vitlri-.- Cardoso.

C.«in o fjup. *• o.o Vasco. em Rao Jannario rom o Vi'*
f a j i por 1 a 1. h vitoria do Fluniirrn.se «obre o Sái
C .iMó\áo por 7 a 2 e a do Grajaú TC sftbve o America

por 5 a 3 n vaeOH-vnnçn d. ta'csoria Infantil c
o.» ir*s rínher. tonos com oito pontos p rdirio.v

P- Ia ca* «oria mirim, o Fluminense, mesmo derrot«
do pelo Sá;) CristóNao por 3 a 0, conservou i liden a
«.jí-noiía, nra< agDra com *eis ponto* perdidos. Fm v -
•, in:i'> p.Hta o Vil I*í»bel, com o!io, que t i.tem ni f i
o Vasco em 2 a Os demais rf sultndos foram os -.-qui:
tr«;: Msckenzie 3*0 Bon*ucesso, OvaJaú TC ti k Ame
rica C r K baira 3 x 1 Jurarcpaçua

Apos o6» .íopo ( n terceira rodada rio returnn. a ei;..»v
ücHçâa do certame infantil ?» a seguinte: l» Mmken/.
com 1: ?> V»sco. Fluminense e Oiabó TC com *
— Am^rira com tô: 6> — Hebraica c São Cristovâo com

8 C" i CC e Rocha Mnan<ia com lft • em 1#1
Vila 1 . b> i tom ?0 pontos paramos.

No ntiiiM Huminer si> e o lider eorn seis porto*,
ç'iif. > o o V.iit iMtbel roín oito. o Ciraiaú TC e S6o Crtf-

: o oiii 9. o M. < kenzíe l om 11. o Jacarepantiá com 13,
• v í a e Va«i'o com 15 c a Hebraica cotn 17. Em dl-

'.mo t h o Hon ucf .so, com 23 porto* perdidos.
A próxima iodada, quartn go retuno. f.stá armada

- ü» M.tíciw \ Orajau CC. na Rua Dias da Cruz,
(rs.iiau 1C X Viiu Isabel, na Avenida Engenheiro RJchard,
Fluminense x Ameuca, em Aivaro Chaves; Sào Cristóvio
\ Vasco. • n, Fi^urira dr Melo, e Rotha Miranda x Ha-
braica, em Rf.cha Miranda.

nmD€F€sm.

o flnivERSfiRio do Bonzao passou mns

fis vBnmocns cofmnuflm sem iludir nm

rfKLADEIRA

ro.NSUL LUXO

:;0 litroa.

52/®® fliensais

Entrada 52,00

3(1 x 52.00 a 1.560,00

lotai 1,612,00

f#L¦I

*

GELADEIRA FRIGIDAIRE

NOVA LINHA.

Modito Luxo. 290 litroi.

69/50 mansais

Entrada 69/50

30 x «9.50j= 2.085,00

XÜT 3.154,50

II

^¦iHI

GELADEIRA NOVA

i UMAX ALPINA

Super luxo - 2701 -

Azul ou vwmelha.

44/®®

hntrada 44#00

36 * 44,00 = 1. 514,00

lotai 1.621,00

<iKLADEIRA ADM1UAL

kü io
2HU litroi.

49,50 utHli

Entrada 49# 50
"A 

x 40,50 = 1.782,00

rfx y.

^

•T ;

1 ¦ '
I

|_ 

J]

mAquina lavai?

HltASTEMP

n.ENOMÁTICA

Azul ou branca.

09 00
men«»ait

Kntrada 92,00
'.':i 

x HL.no 
j 

2.116,00

FoUl 2.208,00

*

líADIOKONE ABC

IZAHCLA

43/®® men-ai*

Entrada 43,00

:'.t» \ 13,00 - 1.548,00

'l 
o tal 1.591,00

GRAVADOR

PHIUI'S EL 3302

Grátis t fitas K7.

34/®® mensais

Entrada 34,50

2:i x 34,50 «

Total 828,00

I.STABIUZADOÍl

ELKTROMAK

1,'AUA TV

10/®® mensais

Entrada 10/50

30 x 10.50 315,00

Total 325,50

(p^y

MÁQUINA 8INQER

MULTIPONTO

Gabinete.

46/°° meniale •

Entrada 46#00

19 x 46.00 a 874/00

Total mõo

11

m

lotai 1.831,50

MÁQ. COSTURA ELOW

ZIü-ZAG ULTR AMATIC

Gabinete. Z 1422.

32/®® mensais

Entrada 32/SO
' 

23 x 32,50 =» 747,80

rot»i 7%ÕíÕÕ

í

:: i'

FOGÃO ALFA LUXO

Mod 1012. i bocas, com
ty lupa. Azul oti verinelUn.

noo/ mensais

Entrada 11,00

\ 11.00 396,00

lotui 407,00

HB

¦H

fooAo
sr.Ml.U RAIUAM !

sUPKKLUXO üUIO.

A/.ul ou vermelho.

<10 00
Vw/ mensais

Entrada 33,00

::i x rj.oo - 759,00

Total 792,00

L

TELEVTSOll ADMIRAI.

AQUARELA l.T\

IPortátil H4 cm)

41/®® tuensai1»

Entrada 41,50

:t6 X 41,50 = 1.494,00

1.535,50

TELEVISOR PHILCO.

Mod. Ranger. Cireuito

Espacial. 59 cm.

95#®® mensais

Entrada 95,00

23x95,00 =.2.185,00

Total 2.280,00

TELEVISOR

TELEFUNKEN

8ATURN0

Snperluxo 59 cm.

56/®® mensais

Entrada S6#00

30 X 56,00 -1.680,00

Total 1.736,00

MAQUINA ESCREVEU
REMINGTON
ENVOY 111

Moo/ niensai*

Entrada 32,00

2", 736,00

Total 768,00

(mM

\U^

^I

PATEDMHA

SOVA AUNO

Com mfsturador.

W50/ mensais

Entrada 15,50

ij x 15,RO — 232,50

lotai 248,00

ASPIRADOR DE PÔ

W A LIT A OENfAL

oi 50
41/ mensais

1'ntrada 21,50

.19 x 21.50 - 408,50

Total 430,00

C1CÍ.OMOTOK

VRLOSOLEX LUXO nsoo.

W50/ mensais

Entrada .89,50

¦-,0 X 89,50 - 2.685,00

Total 2.774,50

ENCERADEIRA NOVA

ARNO LUXO

20#®® mensais

Entrada 20,0O

lIsNAI « 380,00

SALA DE FÓRMICA.

CANADÁ.

Buffet: 1,25 x 0,80 x 0.40

Mesa: 1,20 x 0,70

Cadeiras: de luxo

W50# mensais

Entrada 19,50

:.0 x 19,50 - 585,00

Total 604,50

GRUPO LAFER MP 7!» -

LUXO MARIA MOLK

125/®® mensais

Entrada 125/00

10 x 125.00 1.250,00

Total 1.375,00

ARMÁRIO DUPLF.X

jacarandA
Vendemos também pe-
ças avulsas de dormitõ-
rio. No mesmo estilo.

AQ 00
OO / mensais

Entrada 68,00 >

.10 x rt8.ni) r- 2.040,00

Total 2.108,00

5JlV35!r v.^; V

DORM1TOIUO

FRANCÊS

IO 50
M7/ mensai*

Entrada 39,50

:|R* 30.50 1.422.00

Total 1.461,50

Poltrona:

A 90•*/ mensais

Entrada 4,90

" v I nn 17A dn 11 SOFA.CAMA MAT.TBU
•ÜJL i9° 176,40 0IJ 

UAMASn,
Total 181,30 (Sota e duas poltrona

Sofa:

IO/5® 
mensais

10,50

HHHE9f 36 x ' 378,00

Total 

' 

388,50
*

PREÇOS X VISTA DE MM DE FESTA.

Kocfto Cosmopolita Escandinávia Vermelho •••••«••••#«• 475,00

Televisor portátil. Luxo. 31 cm 595,00

Televisor Philco Mobile. 41 cm.„ 868(00

Fojrflo Brastemp Príncipe 499,00

Ar condicionado Philco. 1 HP   1.570,00

Cama Reserva com colchão e rodízio de luxo »»• 40,00

MesaPreciosaFormiplac.com l banquetas.> 83,90

Berço Baby Í54|00*

Armário de cozinha Paulista. 2 portas., <.••••«•*• T9fiO

Radio Philco Transistorizado ! 100,00

Rádio Portátil. 3 faixas  T p™,!»

Eletrofone modelo japonês. Rádio» pilha 6 Ib&hw-mm 
1270/00

Bicicleta Monark 71. Aro 28... 1275,00

Liqüidificador Amo LR. 8 velocidades. Luxo*. » 92,00

Panela de Pressão Marmlcoo Press Kapid. 7 lltroa»*****» 
^ 

46/00

Banqueta de fórmica  6,50

^ontof/'/oSonzao

ELETRO 
• 

MÓVEIS

flflOS

S€m IUJDIR

ninGUcm

i

10

mm

101

II

D

¦

I
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Se você 
quer saber onde o sapato nio aperta

solte o 
pé para a Liquidação da

Esplanada Centro, Niterói, Madureira ou Campo Grande.

Little Rose 

ganha 

GP com 

Juturna 

na dupla

Ayacuclx) c

favorito

ilc muitos

Àjaeucho reapercep
reunião de boje. r noite
no hipódromo da Gávea, no
quinto páreo, em 1.600 me-
tros, em turma fraca para
teus recursos, atuando pela
segunda vez sob a resoon-
rabtlidsde do treinador Al-
b< rto Nahid. e corft o jóquei
José Machado às costas.

ti possível que o filho tíe
CJjlcfc Chance sinta a longa
fcLBència das pistas, corren-
co menos do que é capaz,
aumentando então a char-
ee de vitória de Rio Guri-
ba. El Malak. Noel. EI
Arish e mesmo San Quen-
lin. que também poderá m-
fMlr no desenrolar da com-
netiçio, em pista de areia
leve.

O primeiro páreo da pro-
gr&maçáo de 'ogo mais pa«
rece mai< ã feição de Mar-
joiaine, que secundou May
Win em sua última apre-
sen ração, t Na^asha que o
treinador J. D. Moreira
acredita po??« realizar uma

Srande 
exibição, de^ncabu-

tr.do finalmente. Há espe-
ranças ainda na corrida de

Quelque Chose -oh a di-
reçao no jóquei chileno Ga-
briel Msneses, Abadena e
Zamélia.

Na regunda par.Tira pro-
framada para 1.200 n.etnv.
e multo srande a cha:". .e no
Fs'ang. c-orx? O-ae: Cardo-
si em ?eu dòrso. pois vem
confirmando seguidamente,
e esti bem situado no por-
curso. Angico na pista d*
areia, reúne muitas possi-
bllidades, òiavendo mesmo
se * um dos favorito* da com-

yetição. ameaçado pela prr-
ticípaçáo de Trefí, Zauré ou
megmo Larnpo.

Malce Money. bem exerci-
tads e em boa forma têeni-
ca, com C. Valgas às cos-
tas, tem tudo para se im-

pór nos 1.200 metros áo ter-
ceiro páreo de hoje à noite,
ameaçada com a presença
de Aíloy. Happy Harmony,
Charpana e Zoga.ina.

£ difícil um prognóstico
<U qur.ria carreira, reunir-
cio éguas nacionais d? 4
anos, sem mais de duas vi-
lórfas r.a Gà* ea e Cidade
Jardim, aparecendo com
chsr.ce quase que igual.
Boc'ie, Zizabel, Puangâ e
Ali Set.

To'. f/ara • apresentação
ce Chaveiro em ;ai último
compromisso, mas o treina-
cor José Luís Pedrosa pre-
p»rou-o cuidadosamente, çs-
parando que o descendente
ce Ringue possa correr o
que sabe e pode, chegando
entre os trés primeiros co-
locados. Há esperanças na
corrida de Epitácio, Mazari-
no. Camping, Erechim, To-
xonado e Pinóquio.

Jacinto correu pouco na
, última, matí seus responsa-

veia e*táo corfiantei em
[uma grande exibição qo pi-

tlotado 
d? G. Alves, ames-

^ado por Sarau, Ug'v Oboé
;« Per Bacco.

j Ultrónim pode encerrar a
programação com uma vi-
tória, sob a condução do
jóquei Augusto Garcia, mas
terá de correr tudo o o»;e
*abe para se impor a Oga-

Caraooa, Mano Abierta e
Paranacity. também atra-
cessando bos forma de trei-
«amento. Outra carreira
«luflibradm.

m
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Estêves pod* marcar pontos à noite

iSatdsha c Marjolalnc estão bem

A reunüo de hoje S no*«
to. no hipódromo dn Gâ\ *.
tem oito carreiras e o ini-
cio previsto para a.< HOnlOm,
com Natasha e Mario'ainc,
decidindo. pràticamcnfe os
1.200 metros de percurso.
\. Páreo - às COMOm - l.l-O"^
Cr* 8.300 .A K[
1-1 Natasha. A Oa-c 3 .7

** Egçria. E. Mar. " •
2-5 Marjolaine. F. Fst. 2 37

Belicosa, G. F. Al. t ??
3—4 Q. Cho#e, G. Men. 8 57

Madrague M. S. . 5 ?7
4—6 Abadenat L. Gare. 4 '•!

í Zamélia, A. Ram. 6 57

Páreo - tz SOhiOm • l.JJOm
Crf 6.300 oj ;•'
1—1 V:iHUgt o r.-ri. . I .17

a Fagote, D F C, 1 .*7
2—3 Angico, A Hs'"-os . 2 S7

Dinner, G. Al, .. 3 ,*í
3—3 Treff. G. Mcv .. S ,*7

Catuentc, J. Mac. . 7 r7

4—i Zóure, F. Ebi. .. 8 37

^ T ampo O. F^-. ,í7
9 Fiaterer, J. Tínoco 57

:•• 5 Pàr» o • r; 21hl0m l.SOOm
Cr$ 6.500.00 K.%
1-1 \i. Moneyt C. Valg. 37

2 De Pa* M. Santos 10 .*7
2- r< .-\ <',;>y G. í*en. 37

t Va.- iúarrin. S. Bíís. *7
r>- -í H. Hnrmo^y. N, ."'7

« Pendura M Aive» 57
7 Oovara, G F. Al. 33

4 a CHarpsna, O. Csfd :>7
Bo .afior, A. Ram .tf

10 Zcgarina P. Lima 57

V" Pár*o • át • l,8rt0ir»
C;r« 4.500.00 K»;
1--1 Ayacucho. ,f Mac. 37

2 Noci M. .Mouro . 10 57
2-3 El Arish. G. Men. 33

•» Fi Malak R. Rlb, ?,»
3-3 PJo Gualln P. 1^7 34

" T. Q - ker F M ®« *3

fi F«ti vfo M H«;. n :.S

A
y Monte: rej

Paro o - A?

C. V 4 33

4 * Páir^n
Cr.« 6.5001
1— t Ho t.

2 Danii

:lh40m • t.C Oir»

F. Eàt. .57
" " rni;'r A. Ga \\a 37

t H Gloi*J* G M«n. 1» 57
5 7 -I. M. He via 37
6 Cobra. U. Metr. ... 57

¦4 — 7 Puanuá, J. Reis 37
a Ml Set A. Ramos 37
• Faentina, G. F. Al. 33

22b48"•¦» „ i.;com
( r S6.500.00 - RETTTNG - Ks
1—1 Cl saveiro. J. Mac. 3 57

2 r-jsr.bie, O, F Al. 3 37
2—3 Fo 'ácio, J. Reis 6 37

4 Torcido, C, Vai. C .:7
3—3 Ma :aíino F F.«t. 2 37

Car;ip:rç, r. p r* io .*.7
7 Err-bim* O. Card. 1 "7

4—8 I 3t«.H> M. Santoi . 8 57
0 F nórjulo M. Alon. 7 37

10 Znltan. À. Ram. . \ 57
7.rt Páreo - 5s 23Mr<m - 1 0^0*o
C-5 4.300.00 - BETT1NG - K«

ÍHT F IMS . ITRMRRRTI FUMES

HBsiES

mBiESToiilii ¥1
l*i. ACO MA OIM 01

.COLORIDO HWMUEnMtm

hiicoiÉ

Sãnia Mamede

luelí FiQueira
( APREStKrAWPO

lajarMiairi

HOJE [HPITDUDREffiO

tigo 1EH0
madurem

¦¦ ^a aho*

S&A

m w 

"•

I®

W0(/(JlA/

¦MWICA ¦

ROBERTO CARLOS

ERASMO CARLOS
ha \>ot t%
ROStRTO CARLOS

o!uc>ó 5 
1 

MOZAEl SliVFIM

1-1 .Tririnto, a. Alves ^a
Combat A. Garcia 11 33
K«'»Tão, G. F. Ai. 10 5^

2-4 Sarnu» R. Rib. .. 53
" Iraty, D. r. G. . 12 36
3 Nin^e.iiv C. P»n. 56

S- 1 P. Bacio', J. Reis 38
Cbamhertio. A. M "3

a Ob->c, M Fantoa M
1-9 vgiy' r. p. f ,*8

10 Joppfi. G Fag. 33
11 Represado. C. G, 33

8.° Páreo - a^ 23h4âm . 1.200m
Cr<5 3.500 00 - BETTING Ks
1-í Ultronia. A. Gare. 38

Bonté. V Santos . 57
Apara. S. Bastos . 37

2—4 M. Ab erta, D M, 38
La Diva, J. Mae. .' 55
Ch,.e'iti! R. Rib. 10 37

S» 7 Pa- t\ ¦ ,t;- J. T !1. !| 37
" Slla. P. Lima .. f? 33

Concorde L. Gare. 58
4 -9 ORala, JRei» ... 35

10 Cara boa C. Gom, .11 56
" Lct'i Kisr. G. F.A. 38

PALPITES

1 — Nataíha - Marjo'.aine -

Quelque Chose. 2 — Ancico -

Estang • Treff. 3 — Make

Money - Alloy - Zogarina.

4 — Boetle - Zizabel - Ali

Set. 5 — Ayacucho - Rio

Guaíba - Et Malak. 6 - Ma-

zarlno - Chaveiro - Fpitá-

cio. 7 ~ Jacinto - Sar.,ú -

Ugly. 8 -- Ultrônia - Cara-
)x>a - Osüla,

K O M B 1 S

FRETE

CrS 7,00 p/hora

TEL.: 249-9707

Little Rose confirmou o seu fivr.iv

mo no GP Duque de Caxias. ie\- " o

clássico de 2.000 metros, com O i N<-i

em seu dorso, correndo nos úl

para se impor a Juturníi e T -

em 2m03s, redondos, em pista do grama
leva.

Madrid puxou o "traiu" da c-j 1 • -

òr a partida, com Remonta e Aermia na

po,?ições imediata®, e Little R<»c »• I.üm

de Tróia nas última* colocações. r .»
*eta cie chegada. Little Roso co *i a<*:'- • f -
*o a bem acionada por seu jóquei rV-minou

a situação, mantendo Juturna e 1

Tróia, na complementarão do -i;

Madrid ainda foi a quarta coloeacb - • cie-

mv.3 pouco ou nada produzira^ <ir iitil.

Resultados

- 
1.° Pdreo — I 500m — CrS 7 500

1.® Duly, O Cprdos<> ">6 0.24 ) 
0,61

: P.0 A! man I, R. RibHro 0.^3 i" •>-;
3° Cerja^e .1 Rri/ola 'H o_.',3 !-t o"

|:: 4° Gprtrud'. F. r. 0.10 "3 0.?.
rCao-. J. Marhado 0.4'»

i;» ?.® Venenosa L C» 34 '.\0" ' 
",|

y-'r. eorrfrom: Satisfaction r Rc.-y

3 
•'• Tiff.: varios corpos *> 1 "1 mv\-n ':*•?••

« ^ »-o: l'37'4/3 — Venc.: /fi> o.'4 Dr

| | 1341 0 40 - Placc: («> 0.14 « <'< '

HfovltTiPnto do pareo Cr* > " Hur•.

F. A. 3 anos — SP — C.:irbolr o r»

ScAndia -•• Pronr.: StvH Rapeio — Ti"'
op.dor — K. Cardoso — Criador: Haras ?'. <»

Berto.

2° Pareo — 1 200m — CrS 5.500

57 Kvenfall. J. M. .. 37 0,13 11 1.9f»
r." Primor. A P. 38 0.4° o•

Ourtraint, J. P. P. S7 o.t3 ;.1 1.71
*.,s Plntagol, A. Ramos 88 0,<>7 '4 0;'»
3."1 Caeta^o.' G. M. "? I,"'1
F." Verzotto, G. V. .*1 i.»i' m
7'' Xororo. C. Valgas "7 0.03 o 

• •'

*r nrcftrro. C. P. *3 1.27 34 |j-
Rpced*, n. Milane/ S3 007 44 o.io

10.Iota. J Marinho "n 1/4

N*?.o correram. Portoríalo e Ouel c
D;t.: vários corpos e 2 corpos — Tr-n

po J'?2M4/S — Venc.: «o» 0.1R — Dup.:
• 24» 0.22 — Placês (0> O.]?, e 0 20 —
ATov. do páreo: Cr< 06.020,000. Fvcnfal!
M. A. ^ anos — SP — Fmpvreu e Ta.
rrm* — Pr~-r>r.: Stud S<*>! Nascente — Tr >

^ 'or: 
\v Penelas — Criador: Haras San-

ia Anita S'A,

3° Párêo—~í.3ÒOm — CrS7^5Õ0~

L° Federa! Kidd. A. R. 36 0.18 11 0,"3*
2.® Camigpiln, A. G. ^6 0,23 12 0.'.v2
3."1 Royal Serge, J. R. 36 4.01 13 o.õí;
4.° Tamun, J. B P. 36 1.37 14 0.33
•V Happv p.f G. M. 0.R7 22 7 00
6.° Devir» P.. C. 36 6,96 0,1 •

7." Púlcaro, Ti. Santos 0.61 24 0.61
R." Farolero, F Ar 3<í 3.14 r,3 204
9.^ Jules Mec, P. l.ima 56 0,83 34 1.37

44 3,(57

Nao correu- F.ndohle
Dif.: v ãri06 corpos e 1 1'2 eoroo

Ten no: 1"18"1 /ei — Venc : íl) 0,lí: - Dun :
<121 0.22 — Placêi n> 0.12 p 0.13 —
Mov. do rrôreo: Cr^ 99.108.00 Fed ral
Kidd — M. A. 3 anos — SP Canta n
Kidd TT e Kumf — Pronr.: Stud Verde
Prèto — Treinado»*: p. Morgado — Cr -
dor: Haras Paineira*.

3" T,uíi,a de Tróia v \
4 Maarid, F. K"ê\-

'5 U «V
'/ ^ ?2 »5.® Remonta, P. Mv-, ; (-0 »

f 
Avrinia. A. Garcia <; #2 ® 

'?

7.»T Violetas, t. 8a-.. sg 4Dif. - 3 4 do „ 7 ,''3 ir,3 4 de corpo e 3 4 . , 
%

Tempo - 5-03" - Ven. - ,
Ml» 0 36 — pia CC ' • r ¦ ; O"-1? *
Mo, . GO n<re.» Cr? 96^' r>. r

P A ? a ¦ • J ^ Rr. c»
I.n;:'_ Propr -
Trei n:\flor — f
C Bu. no

?obr"r, O."•,<ÍCT 
,

6 ° Páreo — I 600r :r>/5M

1 0.1 c ino. .T Snn- >s
2: Malacara. L. Santob 56

C»r.;. V:c II R:b
L Pol> Boy, F Este-, ss

ALm >.*. A. Sanuv
fi

.; «i
¦¦ -Ç

,;h

«.'¦ Endiabrario -I M:,,h ^ r^s >
'• Cnueco Garcia, AG Sf> ¦ 

4J ^

n,f 3 1 <if oorpo < T .- -t „ *^«
T Pi - 1 

'41" - Venc. - 
J 
\?p^<2,3. 0Ò4 Placp ¦. ' 

.fy
Mo\ do par-o r-$ nooaa..'- Vr,-^

- M r 3 ano ,r
- pI°Pr stuí M.jicano - 2jn, flor — R. Co^ta. — Criador m ^

rassununsra t1 
":r^ 

>

Pareô— l.200m — Cr$- ^ ;00
1.' Harrison, V. Per. F"
2. /aienhart, F. Kst.
•'1.° O. Patrício. G. F A

?u.á;, A. Hamos 
-».a Jok, j, Brizola ....
tí.° Poverlard, R Rtb..,"* 

.J 15Í Bolero, O Caci
8.° Dundée, J Víec.
9.° Unau, J. Portilhn

Dif aros

i >

44 A
t

\'Z CO**po
- n«/3 - Venc."-"ig"

? 24» r«i __ placé — /g> o;
Mov. do pareô C:*S 9.14,30<*
' M A. 4 anos — PR -1

K^tvrita — Proor. — Stu0 veronej»
Treíiirdor — M. Cunha — Criador'-Ha
Sao Lins Gonzaga.

* ^R:sc*
'-•"¦o 

1

8 ° Pareô — 1 200rrí — v.r

4 o Páreo — 1.500m — CrS 6.900

1.® Pandro. J. Machado 57 0.24 11 2 P ?
2.® Clarius. A. Garcia 67 0.'13 12 0.f»0
3.° Monsoon. F. Estêves 57 0.24 13 1 1
4 ° Platáo. G. Fagundes 57 2.L3 14 0,")
5.° Abadào, J. Santana r»7 2.07 °' 2 as
fi.° Labu~no. P. Lima . 57 0TS - 3 o
7.® The Table. G. Men. 

'7 
o.r>7 '• c.22

8.® Rheno, J Silva 37 3 0? '?3 3?
9* D. Belo. M. Hfvra 34 t.24 34 Ojs

10.® S. Valley C Valgas 
'->1 

4,17 44 • >
11.°Kolmor. F Santos 58 2C.41
12.® D. Lula F. Per. Y9 57 *.34

Tempo — r3P3 5 — Venc, (lf» n "i
Dup. — <34 • 0.4.Í — pia cê — <11- nro ,

•7' 0.38. NTov. 00 parco Crí 120.780,00 PAN-
DRO — M. C 4 anoc SP — ühi . Ca mm

Prop-. — Stud Lizete -¦ Treinador — J
C. Lima — Cr:»dor — Haras São I niz

5o Páreo — 2 OOOm — CrS 30 000

Grande Prêmio Duque de Cax:as

1.° Little Rose. O Nobre 58 0.28 12 0 77
2.® Juturna, A. Sanros 61 0,48 lü i

i.° Camaguey, G .Men. -fí o«4 li
2° Taixizeiro. J. B. \\ m 02S 12
í.*1 Malal Hué. O. Card. ,Sô 028 13
4.° Deimiro. E Mar. M 6.15 14
3.® Last Shot. A Ram. 57 0.46 5
6 Pcri, J. Port  57 081 23
7^ Bizantiado, C. A. S K o!s3 24
8 ' Sem, R. Ribeiro .. 38 193 33
9.° Brayon, C. Sousa 56 *05 34

10." Fanluz, D. F. G. 56 0.33 44
11® Le Fantastic, A. P ™ 077
12.' Lele, J Mar. . 56 0^7
13.A Ditirambo, A. G. ,S8 m
M.a Apagador, J. Sant S7
15,° Capita. C. Gom. .*4 95S
N'C VAN. Dif. — 1 c "r>o e 

' 
. *•

Tempo — ri6"2 ô - Venc. -4
Dup. — (24» 0.60 — pia ré ..
0,18 — Mov. do páreo C -$ lio 

"14.
"vTAGLEY 

— M. A. 5 anos - PR - M
** Di iblerette — Proor. — S?ul V I*
Tr na r - Z. D. Guedf- - Criada
H rns Valente.

9 ü Páreo — 1 200m CA

1.° Olhar. S. Silva ã7 0.24 !!
2.° Znigma. D Mor. .. él 0.41 I!
3. Capetiens. P. Lima òl •'•43
4.® Brando, A. Gare. .. 57 \M '4

•V Aogal, C. Gomeô .. 36 0.40 22
6.° Ximburu, S M C. 57 1.12 -3
7.° Mar Sol, A. Ram. 5? 1.26 2
8.® Sagacius. O. Card. .17 ?'
d:' Júlio Flores D. MU. 55 1.76 ?4

N* C. HALUX. Dif. — 12 corpo e
po — Tempo — 1*15**4 

'3 — ^>nc. —
0.24 — Dup. — «24» 0.43 — F'â'ê -
Olrt ** »,3> o.is — Mov do
106.080 00 OLHAR — M. A. 1 aro* -
-- Piraquè o Oralha — Propr. Guilhí

Hadad — Treinador — J. Lwira
Ct*?^der — Haras M«raldo
Mov de apostas Cr$ 1.013.91 •

RESULTADO DOS CONCURSOS

Bolo rir .sete pontos — 1 v^nceúit

FLiteio- CrS 3ô 423.18
Rrttinc Duplo — 40 çanhador#4 fl*

trio: CrS 2.581,14.

ROTEIRO OE CINEMA

HTRCIAS

KUM DU CLARO DE VERÃO, de \\r>-
cent Michelli. com Barbara Strei.*>anà e
Yves Montand . Comédia musical. No
Roxy. (14,30 — 16,55 — 19,20 e 21.43
horas. Censura: 14 anos).
RIFIFI NO HARLEM, de Ossie Davis com
Calvin Lockhart. Policial. No Odeon
(14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas. Censura:
13 anos).
LMA SOMBRA ME PERSEGUE, de Noel
Black, com Robert Forster e Sondra Lo-
ckhe. Drama, No Palácio e Copacabana.
(14,40 — 18,30 — 18,20 — 20,10 e 22 no-
ras. Censura: 18 anos).
A QUEDA DO IMPÉRIO ROMANO, de
Antbony Marm, com Sophia Loren e
f» ephen Boyd. Drama épico. No Lebhn.
«14,10 — 17,35 e 31 horas Censura. 10

1 ?r.os).

í #;:3US CRISTO EU ESTOU AQUI, de
;u\!el Silveira, com Cos oi n ha. Zé Trin-
4Í*/J3 e Sônia Mamede Comedia Diasi-
lsira No CapjtoJlo, Art Palácio Copaca-

! bana. Art Palácio Tijuca. Art Palácio
?»e>r e Art Palácio Madureira (14 —

13 ".0 — 17,20 — 19.20 — 20.40 e 22.20
feovas. Censura: 18 anos).

i Cl QUEBRA CABEÇA CHINÊS, de Mau-
P'S Labro, com Marc Brian e Maria

Aventura No Condor Copacaba-
na, Mesbla, Paratodos e Maua <14 —

16 ~ 18 — 20 e 22 horas No Maua a

partir das 15 horas. Aos sábados, sesbáo
a «T.eia-noite no Condor Copacabana.
TRISTANA, de BuAuel, com Catherme
Deneuve e Franco Nero. Drama No
Super BrunÍ-70 'Censura: 18 anos).

REAPRESENT AÇÕES

QUET-É DO PAJEÜ. de Anselmo Duarte,
eoi^ Tarcísio Mel-a e Rossana G'nessa
Produção nacional No ópera Censura:
18 anos)
AVENTURAS COM TTO MA KL CO. d*

fí&vio Migliaccio, com Odeie Lara e

Walter Forster. Produção brasileira. !To
PaUsandu. 114 — 16 — 18 — 20 c 22
horas. Ceniura: livre>
CHEYENNE de Gene Kelly, com Henry
Fonda e James Stewart. Bangue-ban-

ptie no Santa Rosa Caxias, Santa Rc«a
Iguaçu, Santa Rosa Nilõpoüs e Sào Joio
do Meriti. (Censura: 18 anos).
DIO, COMO TI AMO. com Mark Dn-
mon e Michaela Cendali. Musical ita-
liano. No Ri viera e Azieca (Censura:
14 anos).
O ESQUADRAO D^S AGU1AS. de Er.\o
G Castellari. com Frederick Siafford c
Francisco Rabal Drama da Segunda
Guerra Mundial. No Metro Copacabana,
Metro Tijuca e Lagoa Drive In. (C-?n-
sura: 18 anos»

CONTINUAÇÕES

O PADRE QUE QUERIA CASAR-SI Ce
Lando Buz^anea. com Rossana Pode. ia
Comédia No Condor Largo do Machado,
Pathé e Carioca «14 — 16 — 18 — ')•)

c 22 horas. Sábados sessão à meia-noite
po Condor Largo do Machado Censura.
18 anos».
LUA DE MEL K AMENDOIM, de Fer-
nando de Barros e Pedro Carlos Roval.
com Renata Sorrnh. Carlos Mossv o Ro>
fana Ghessp Comédia nacional em d oi.,

coisódio* No Sào Luis. R'an e Amêri -.

<14 — 16 — 18 — 20 e 22 horas Ce:>
pura: 18 anos»
U>!A HISTORIA DL AMOR. de Arthur
Hiller, com Ali MacGraw. Baseado no
livro de Erich Segai. -No Veneza, Como-
do»*o e Santa Alice. (14 — 16 — 18 — 20
e 02 horas Sábados, sessão à meia-noite
no Veneza Censura: 14 anos).
A CONFISSÃO, de Costa Gravas, com
Yve: Montand p Simone Signoret. Dra-
ma verídico No Vitória, Caruso e TI-
íucp <14.15 - 16.30 — 19.25 e 22 horas.
No Caru«o a pnrtir das 16.50 horas. Cen-
5'im: M ano^>
SABATA. ADEUS, de rrank Kramer,

com Yul Bonner. Bangue-bangue. No
Capri c Miramar. Ü3.30 — 15,40 — \*l,50
— 20 e 22.10 horas. Censura: 14 anos»
O SUPERAMANTE, de Steven Hiliartl
Stcrp. com Peter Kastner e Joanna Ca-
meron. Comédia. No Império. «14 — :s

13 — 20 e 22 horas. Cenoura; 13
pnos).
O ESTRANHO JOHN KANE, de James
Goldstone, com Sidney Poitler Drama
sobre o problema racial No Scaia, R'ca-
mar. Mascote, Festival. Presidenie, Re-
pência. Sào Pedro. River Caxias. (Cen-
sjra: 18 anos).
MULIIEP.FS DE MÉDICOS, com Dyt>n
Canon. Drama. No Paris Palace, Bri'à-
nia, Bruni Méier. Astor e outros (Cen-
si1.1 a:: 18 anos)
IKVESTIGAÇAO SÔBRE UM CIDADAO
ACIMA DE QUALQUER SUSPETrA. de
r lia Pctri. com Florinda Bolkan. Dra-
ma No Bruni Copacabana (Censura:

13 anos».
CAIU UMA MôÇA NA MINIIA SOLA,
com P:tT Sellers p Goldi^ Hawn. Co-
média No Pax. Pla^a e Rio (Censura:
13 rnos».
O MÉDICO DO INSTITUTO, de Luijri
7ampa. com Alberto Sordi. Comédio ita-
liana. No Bruni Flamengo e Bruni Tiju-
ri <14 - 16 - 18 — 20 e 22 horas.
Censura: 18 anos).
A VINGANÇA Ê MINHA, Jules Burtis.
com Frnest Borgnine. Bancue-ban^ ie
No São José, Bruni Botafogo, Engenho
de Dentro e Rio Palace. (Censura: 18
anos)
O PÁSSARO DAS PLUMAS DE CKT3-
TAL. de Darlo Argento. com Tony Mu-
fante. Policial. No Jóia, São Bento e
Casablanca (14 — 16 — 18 — 20 e 22
horas. Censura: 18 anos).

A FILHA DE RYAN, de David Lean. com
Sara Miles p Robert Mitchum Drama.
No Metro Boavista. (14.30 — 18, e 21,30
horas. Censura: 18 anos).

A 
Queda 

do Império Romano

A velha lição da História

O cinema Leblon está rcap.e-
sentando, esta semana, a supf-
produção A QUEDA DO IMPtRIO
ROM ASO. dirigida por A ntho n v
Mann e estrelada por Sophia Loren,
Stephen Boydf Alec Quinness. Ja-
fites Mason, Christopher Phimmrr
John Ireland, Mel Ferrer, Omar
Sharif e Anthony Quayle. A QUEDA

DO JMPfiRlO ROM ASO. c: c r\-

c cle Divxitfi Ttomkin — um do< na"

famosos compositores do einett:t -

esta sendo exibindo em 70 milí •

tros e c passado 1S0 anos depois ri-

Cristo, quando Roma ainda esta"'
no auge do seu poderio. durQ"'r {

reinado de Mar o Aurel-o mas v
nteçara a sentir os priviei os si""'
de òuü futura desintegração.

k o M b i s

F UTE

CrS 7,00 p/hora

TEL.: 249-9707
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orneio só teve zêbra na 

primeira 

rodada

i odada do

[Tornt' 
de Futebol

Salão intercursoi, rea-

L ontem» surpreen-

muita gente: só deu

l^a, mostrando que a

uta óa taça êste ano

muito maior que

toít^ - ^ anteriores.

-Ti. i-xi-o^ao do Wa-

:;V;í. iuie deu duas go-

i s afirmando ser

^ ! candidato às

Ls (| Series A eCo«

t iv oritos perde»

causando surpresa

iBOí resultados

Pablic-mio* abaixo oe

nítidos dos jogos, rea-

ontem em sete

¦dr&>. "m urn total de

(equíp-v 
-'

iilâ da Feira — Aca»

4x0 Politécnico

ferie A. Grupo A, Cha-

[4); Di,"»Iomado§ 0x2

kst (Serie A Grupo B;

it 4): Diplomados 3

Itu (Serie C, Cha-

• me < i n Carioca —

rt:ns 4\0 Neves (Se-

B. Grupo A; Chave

Wakigawa 13 x 0

i (Serie B: Grupo

[Chave 1); Wakigawa

8x1 Neves (Serie C;

Chave 1).

MABE — Veme 4x1

Bahiense (Série A; Gru-

po A; Chave 1); Letras

1x3 Planck (Série A;

Grupo B; Chave 1); Volt

2x5 Cardeal Leme (Sé-
rie B; Grupo B; Cha-

ve 2).

Souza Cruz — Vetor

1 x 3 Perspectiva (Serie
A; Grupo B; Chave 2);

Miguel Couto 1x2 ADN

(Série A; Grupo D; Cha-

ve 3).

Visconde de Cayru —

Hélio Alberto 3x0 Sao

Bento (Série C; Chave

3): Ciências Médicas 1

x 4 Operon (Série A:

Grupo A; Chave 2).

<4. A. Jacaré — Freitas

Jr. 2x4 CEMEC (Sé-
rie B; Grupo A; Chave

2); Gallotti 2x6 Os-

waldo Cruz (Série A;

Grupo B; Chave 3);

Perspectiva 1x3 Maxi-

mus (Série C; Chave 5).

Piedade Tênis Clube
— Arco-Verde 0x5 Re-

gente (Série B; Grupo

A; Chave 3); Pré-Pre

0x4 Gebe (Série B:

Grupo B; Chave 3); Ge-

bé 8 x 1 Biomédico (Se-

rie C; Chave 4).

SHfe:

'

F> ¦ <<
^mmjg •"

^Ft

«j|Hk
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Diplomados tentou, mas a vitória ficóu com o ffu

jfflsr jBs hilv

O Veme começou bem, vencendo o Bahiens* Bohiense luto« nte a fim

suspende

mircM dí'
o

ipiomait

U ' í dói Cursos
• .«o c Aperfeiçoa-

1 (iar cumpri-
«i ordem de serviço

u! geral, estd co-
r. io o .r até o próxi-

está suspensa a
"•-. ;io diplomas e cer-

x pedidos por';* :cr do Instituto de
pcaçáo.

.r do próximo dia
..idos deverão

10 protocolo da
Comunicações, lo-

v3 ia 102.

.'IÓIIIO

) tiuv

fno 
grêmio

; a "Lifer", 
lidera-

p Antônio Osvaldo
hi í. venceu anteon-

^ 
?tó eleições para o

feio Literário e Espor-
Angela Montenegro,

(Centro de Cultura An-
Americana. A "Lifer"

f? 
'12 

votos, contra
: > napa URT, sendo

i;rr os nove votos

alunos que inte-
- IOVC diretoria do

Antônio Osvaldo
•'«ao-, Célio Galvâo.

n Luisa Dias, Maria
Fa -na Dias. Maria

a Galgado. Jose Ri-
i'i d Almeida, Wilson

¦.V Araújo, Lucinda
es Garcia, David. Ma-

?. Roberto e Sueli Ma-
Mota.
K.iinha da Prima ve-

lóo Departamento Méler

fa cloita no próximo
1-. no Magnatas, em

qu< será abrilhanta-

P 
-'.o 

conjunto Bossa

CURSO PAVLOV

252 3632

lÀRTIGO 99

'" « 2 4 
CICLOS

[Curso 
ED

Mu _ fdrcie — Noite

lC s ^ - Cr$ 60,00

I 1-0 Kl ANO Edif.
I^LuN s.jki - Cine-

«.•adia
^'• • 'o ambiente)

NO CENTRO

pre Vcstibultrtt

. 
belas artes

t ARQUITETURA

Pr°ís. da Belas Artes
Preços Módicos

Today as Matérias
Vestibular e

*- pecialuação

Curso

Mestre Paulo

^ dos Andradas. 96
^' upo 402

SUA ÚLTIMA OPORTIMDADE

Matricule-se no ARTIGO 99 do

CURSO TAYLOR

Com um grande índice d<* aprovai-oe^ no 1 * e 2°
ciclos na Guanabara e Estado do Rio de Janeiro.

Novas turmas com inicio em setembro.
Diurno e noturno:

Rua dos Andrad??. 06 — 9." andar — — CENTRO

Telefone do Estudante 222-2111 R. 19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONCURSO

Informações no

CURSO LETRAS

Direção do prof Emílio, do Curso APCE

da própria Caixa

RUA SENADOR DANTAS, 117 - Gr. 2003/4

INTENSIVO

ECONOMIA — ADMINISTRAÇÃO

MENSALIDADE — CrS 90,00

CURSO WALAN

Av. Min Edgar Romero, 46 - S/201 — Madureira

o

CURSO

REGENTE

TURMAS INTENSIVAS DE:

ARTIGO 99 (l°e 2o ciclos)

PRÉ TÉCNICO

PRÉ-VESTIBULARES: Economia

Administração, Letras, Comuni-

cação, Direito, História, S. So-

ciai e Ciências Sociais.

MATRÍCULAS ABERTAS

R. RARAO DE URA, 194 - Tijuca

(próx.: Paulo de Frontin) Fone: 242*1085

VIRADA

O Prof. SINVAL decreta VIRADA

AINDA HÁ TEMPO

AULAS SÁBADOS E DOMINGOS

turmas intensivas

m

curso neves •=

ARTIGO 99

PRÉ-VESTIBULARES

AV. PRES. VARGAS, 463/10.°

RUA JOÃO PINHEIRO, 360

PIEDADE 
— TEL.: 261-6645

CURSO SORBONNE — ART. 99

Apostilas do Moral e Cívica — 1 ° p 2.° cieloi

Senador Itanla» 117 - I9.A andar

TEL.: 224>:)780

SUPER INTENSIVO

INÍCIO EM 1.° DE SETEMBRO DE 19*1

ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO

E AKT. M — 1 ° p 2.° Ciclos
NOVAS TURMAS EM OUTUBRO

CURSO HUMAITÃ

Rua Vi.\conde dp Rio Branco. 17, 2° andar - - Centro
A PARTIR DAS 17 HORAS

ARTIGO 99

CURSO SORBONNE

NOVAS TURMAS — COMECE JA

RUA SENADOR DANTAS, 117/1918

Tel : 224-3780

m

\RTIG0 99

EM CONVÊNIO COM A

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ

filISíASIAL -

CIASSICO e CIENTÍFICO

MANHÃ e NOITE - Faça o ART. 99

conosco e prepare-se assim para

ingressar na FACULDADE

ESTÁCIO DE SÁ

CURSO NANCY ARAGÃO

R. l)om Manuel IX - Tel. 222-7358

PUC^EHTh

FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM

PROCESSAMENTO DE DADOS

Curso intensivo com conatanie utilização
dos nossos computadores

Trés Etapas - Três Mtset Cada:

I — INICIAÇÃO A COMPUTAÇAO

II — TÉCNICO EM PROGRAMAÇAO

III — TÉCNICO EM ANALISE DE 818TE-

MAS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS.

HORÁRIO DO CURSO: De segunda • aextt-feini d«
19 às 22 horas.

MATRÍCULAS: De 16 a 31 de agòsto

INFORMAÇÕES: Rua Marques de Sáo Vicente, 209 -

Prédio Cardeal Leme — Tel: 227-1714
— das 14 às 19 horas.

# O BANCO IRMÃOS GUIMARAES (B1G). nferece

ao* alunos interemadof. financiamento do referido

«urso.

INSTITUTO SAO LUIZ

Rua Andrada*, 96 • 15 * 
ondnr —•

Tel . 243-4708 — 21 onc* dn t*od»góo

Artigo 99 — 1 0 9 2 ° atla*

Turmcn — ManM t Noit«

Vestibular de Direito e FHosofki

Matricule-s« jo e qoron^a a sua aprovação

COLÉGIO JACOBINA

PRÍ-PRIMÁRIO MiSTO EM 19f2

A PIOIDOS DC VÁRUS PAMM4AS SMAO

FORMADAS TURMAS MISTAS NAS CtASSCS

Mafarnal — Jardim e Preliminar,

A PARTIR DE 1973

Informagoe* e inscrições à Rua Sâo Clementó 11-7 m

Rua Eduardo Guinie, 52 — Botafogo

Telefones 228-9121 • 224-1374

artigo

99

&Ó O

CARIOCA

' OFERECE:

A oaeihor oquipe oe
pt>olewóne«

O mtíqr Iwfioe de
aprdvacoes 95%

0% maia modetftos
métodos riô ensino

•

mjF

m 1TIV / *

mm T 1

Rua Senador Donto^ 117

Ttl. 242-1144

17° ondor

NOVAS TURMAS

Àfadureza

te m ( olecâri

proiw

Par* qtifcm «=§t^ i4" prepK*.
ffliido paria a cornda <ipa

tnscnçõêa ao« exames He
ATadiire^a, uma boa notirta
as ultimas provaa propoft.-j*.
na rédr estadual continuam
sendo distribuídas entre cvs .
candidatos. que, através de
ias, tétn uma visão geral «to .
nível e da diretriz dos ex*-
niee.

A rote«^*o de questões.
Xiobencb iodas as matot^?
dos dois ciclos, /oi pretr^ra
dn prta Editora. « Oráfi< a
Miguel Couto e pode a<»r a.i

quirida noa segmntrs lor-aia
Cwtro (Rua Álvaro Alvu*.
21 ~ «ala 20T»\. Cotir
Copacabana, 9!» — 7" a»
dar». Ti,iuca CRtia ronríf <i*

Rotnflm. 214 — KObrekvuO ?

Mrter iRua r^icidio Laço.
Í2fi — cobertnra).

Efela coiecào t»*ni v^ido tn-
«licada aos alunos por vários
professores, os quais aorp.
ditam que a visão das últi-
mas provas pode servir dr
ajuda incalculável a quem
vai enfrentar os próximo*
exames.

Faculdade

imnoúi

iproradm

A Faculdade de Re^rAf
Internacionais esta convo
cando os J 02 candidato)'
aprovados no seu sejrundo
vestibular cuja relaçáo no-
minai foi publicada ontem
pelo Kscõlar-Jh. para oíe
tuarem suas matrículas, a

partir de hoje.

Os candidatos convocacio^
devendo se matricular a par*
tir de hoje, na Rua Ttapi-
ru, 1.257, das 10 a& 16h30m,
onde funciona a secretaria
da escola.

Para matricula são exigi-
dos os seguintes documen-
to.s: atestados de idoneida-
de moral, de sanidade fisi-
ca e mental, e de vacina,
fotocópias da certidão <i«

nascimento, de documenu»
militar, de documento de
identidade, e do Titulo d#*

Eleitor, fichas modéloí
e 19. em duas vias; e fre*

retratos 3x4.

ARTIGO 99

UNT oferece:

PLANEJAMENTO OBJETIVO — AULAS DIARIAS — PROVAS TREÍNQ

— AP08TILA6 COMPLETA8 — HORÁRIO MÓVEL
— PROFESSORES ESPECIALIZADOS

AtiORA. TAMBÉM, DEPARTAMENTO »E ORIENTAÇAO VOCACIONAL

Orientar os candidatos de acordo com suas tendências especifica»

DEPARTAMENTO SOCIAL

Criar um ambiente sadio e desen*

volver bons hábitos e atitudes

positivas

DEPARTAMENTO ESPORTIVO

Competições interna

e externa

eis o motivo

DE SUA APROVAÇÁO

NOVAS TURMAS

RESERVE JA SUA VAGA

AVTNTDA CHURCHTLL. 94 5 " ANDAR — Telefones 225-1433 f HJ-0M9
Castelo. <Proximo ao Bob's)

w
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resultodos dos jogos de sabado | sem contor no perdo * qoni,0 em ,, „ ,

Imhmm mmm J \m mmm aA^k^ mm *m dm* • *>«"in8o tornoram ainda moi» j 
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concyatos 00 turno dtciiivo do * de concorrentes aparentemente

Campeonato Nacionol, que se torno sem possibilidades.

Wf Mf a cada rododa mais sensacional No Grupo B, o Santos jo p»>rd»>ij
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e apaixonante. dois pontos - o segunao
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e Corintions, primeiro proprio ambiente, e o Gremio perdeu o
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Num Campeonato

de 

grandes 

todos

Mutam até o fim

Os resultado* dos jogos de sabado

e domingo tornaram ainda mais

imprevisível a classificação dos 12

candidatos ao turno decisivo do ^

Campeonato Nacional, que se torna

a cada rodada mais sensacional

e apaixonante.

Cruzeiro e Coríntians, primeiro e

segundo colocados do Grupo A, ambos

invictos, nào podem sentir-se ainda

garantidos, embora tenham dado um passo

importante com o empate que beneficiou

mais do que prejudicou a ambos.

0 Ceará, que venceu o Fluminense,

subiu para o terceiro lugar, como também

o Internacional, que ao vencer o Palmeiras

passou a ocupar o bloco intermediário,

com grandes possibilidades de se

classificai. A reação do Internacional

pode refletir a verdadeira situação do

:luminense, 
que perdeu o jôgo, sem perder

as esperanças. Uma vitória sôbre o Santa

Cruz recoloca-o entre os grandes candidatos,

sem contar no p^rdn e ganha em r,, * ,

constituem os |ogos entro os rrrh0,e

times do Brasil, que permito a recupetorCo

de concorrentes aparentemente

sem possibilidades.

No Grupo B, o Santos |a pera*.

dois pontos consecutivos — o segundo foi

ontem contra o America — em s^u

próprio ambiente, e o Grêmio perde,, ^

terceiro no empate com o Botafogo

O Atlético, que tinha dois empates, venceu

o Flamengo e ja aparece ameaçadora™,,,.,

perto dos dois líderes e ao lado do Bahia,

que ganhou sem jogar no fim de semong.

Muito importante também foi o resultado

do Botafogo: empatou pela quarta ve7

consecutiva, sendo a segunda fora

de casa, somando pontos que

lhe garantem muitas possibilidades

Tal situação reflete as dificuldade

que um torneio da dimensão do

Campeonato Nacional e que po' is',o

mesmo, se transformou numa paixao

que domina o Brasil inteiro.

Portuguesa custa inas acerta

Ferreti se atrasa fração de segundos num lonce de gol

Uriando dõ tranqüilidade ao time na saída perfeita Alá tenta o drible contra a marcaçán dobredr,

America surpreende em dia de festa ao Hei

Afonsinho procura o espeço difícil para o passe

Pelé perde dois pontos seguidos em casa
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