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Rivelino, um trunfo de Zagab

I

A Seleção Brasileira joga hoje, às 16h45m, no

Mário Filho, contra a Grécia, a sexta das nove

partidas amistosas incluídas no esquema de pre-

paração para a Copa. As atrações são duas: o

lateral-direito Nelinho, escalado no lugar de Zé

Maria, e o árbitro francês, Roberi Wurtz, que em-

polgou os brasileiros, ao apitar o jogo com a Ro-

mênia num estilo insólito de balé. 0 noticiário da

Seleção está nas páginas 3, 4 e S e a torcida

já sabe que Colorado RQ patrocina a Copa-74.
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COLORADO RQ

Seleção, hoje,

usa dois laterais

ofensivos e

cruza 
para 

César

EjU edição circula com 2 cadenut e r
UbIAide O MUNUO AZtJL. «ue

Conheça as

últimas 
façanhas

desta inquieta

seleção da Grécia

Mengão, líder e

invicto, está sensacional.

1 a 0 no Avaí, lá

Jogando muito bem e tendo no

garcto Zico, que marcou o gol da

vitória, a sua melhor figura,

o Fia venceu em Santa Catarina-

Esse é o Vasco

que 

a torcida esperava

3a2 em Natal

Contra o América, ontem, aconteceu:

o ataque de Travaglini, que

preocupava muito, desencabulou

e garantiu a vitória.

Um 

jogão: 

Botafogo 1 x América 1

Ferreti deixou o seu selo, mas o América reagiu com gana, empatou e ameaçou a vitória. 0 clássico foi disputado em ritmo de Fórmula-1 até o final.

Flu empata com

o Remo 

(1 

a 1) e Félix até

pênalte 

defende

A grande defesa do goleiro

aconteceu quando o marcador já

era 1 a 1. Gil abriu a contagem

mas Roberto empatou para os locais.

PLACAR JS

Loteria tem dois

jogos 
hoje

— BRASIL x GR6CIA (hoje)

— Sao Paulo 0x0 Portuguesa

— Botafogo 1 x 1 Am6rica-GB
— Bahia 0x0 Inter
— Esporte 1x4 Corlntians
— Aval 0 x 1 Flamengo
— Itabaiana 1x0 Atl6tico-PR
— Remo 1x1 Fluminense

3 — Am6rica-RN 2x3 Vasco
10 — CearA 1x2 Atl6tico-MG
11 — Coritiba 1 X 1 Olaria
1? — OperArio 1x0 AmArica-MG
13 — Nacional x Santos (hoje)

Desportiva 1x0 Tiradentes

CSA 0x1 NAutico

Guarani 1x0 Santa Cruz

Cruzeiro 1x0 CEUB

Gremio 2x0 Sampaio Correia

JARAMA

1m21 01» média de 151 284 km/h
Ick* (Ferrari)

Emerson larga

em 4° e luta 
pelo

tri em 
Jarama

Mesmo saindo na segunda fila, o

piloto brasileiro é um dos

favoritos para o GP da Espanha,

quarta prova do Mundial de

Fórmula 1. Ele venceu em 72 e 73.

Nikki Lauda ganhou nos treinos

a pole-position. (Página 10)
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Bolao 181

dá 
prêmio 

recorde

18 milhões

O leste, que teve onze jogos,
Wcn, será completado hoje com

Brasil x Grécia (I) e Nacional

' Santos (13) Quem fizer 13 pontos
leva uma nota firme (Pag 6)

Lá atrás, era três contra um

Madureza dá

gabarito 
oficial

de História

As provas do Madureza chegam

ao final. Ontem, foi História e hoje

é a última prova, de Moral e

Cívica. Saiu o gabarito

oficial. (Leia no ESCOLAR-JS)

Pelada vê mais

decisões. E dia de

encher o Parque

A série de Clubes tem hoje mais

quatro semifinalistas. Te.raco

e Drastel vencerem ontem e tio

decidir título de Estabelecimentos

Comerciais f Paginas 12 e 13)

Hoje é dia.

O Mundo Azul está

no seu 
JS

Lca Maternidade e Espiritismo

Pnmrrosos sonetos de Florl>ela

Espanca, sobre a reeiicarna^iio Passo

a Passo com Kardec .4 Escoltnha

de Frei Lemt e Pingos de Luz

M
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COLORADO RQ
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Crônica

Internacional

JOSÉ MEDEIROS

SE 

vencer o Gênova (o que é bastante prov&vel),
hoje, è tarde, no Estádio Olímpico de Munique,
o Lázio terá praticamente assegurado o titulo

Italiano da temporada 73/74, conquistando pela prl-
me Ira vez o ambicionado scudetto, que está há dois
anos em poder do Juventus. Este terá uma partida
bastante difícil contra o Internazionale, em MU&o, e
somente a vitória lhe interessa, pois em caso de em-

pate ou derrota estará colaborando decisivamente

para a conquista do Lázio.

ALÉM 

de Lázio x Gênova e In ter x Juventus, os
outros jogoe são Lanerossi x Cesena, Gagliarl
x Fiorentina, Nápoles x Foggia, Torlno x Milan,

S&mpdorla x Roma e Bologna x Verona. Estas par-
tidas são Importantes apenas para Foggia, Verona,
Gênova e Sampdoria, que lutam para não serem re-
baixadas à Segunda Divisão. A classificação é a se-

guinte: Lázlo, 38 pontos; Juventus, 35; Fiorentina e
Nápoles, 31; Internazionale, 30; Torlno, 28; Bologna,
Milan e Cesena, 26; Cagliari e Lanerossi, 24; Roma,
23; Foggia, 21; Verona, 19; Gênova, 17; e Sampdo-
ria, 16.

EM 

Portugal, o Campeonato Nacional não tem Jo-
gos este fim de semana. Estão programadas ape-
nas partidas pela Taça de Portugal, com desta-

que para o clássico Setúbal x Belenenses. A classi-
ficação do campeonato é a seguinte: Sportlng, 43

pontos; Benflca. 42; Setúbal, 41; Porto, 39; Belenen-
ses, 34; Vitória de Guimarães, 29; CUF, 25; Farense.
24; Boavista, 22; Olhanense e Acadêmica, 21; Bar-
reirense, 20; Oriental, 19; Montijo, 18; Lelxões, 17; e

Beira-Mar, 16. Apenas Sportlng, Benílca e Setúbal

têm chances de lutar pelo título, enquanto Beira-

Mar, Leixões, Montijo, Oriental e Barreirense estão

sob o risco de cair para a Segunda Divisão.

NA 

Espanha, com o Barcelona já campeão há vá-
rias rodadas, o campeonato alcança sua ante-

penúltima rodada. A atração de hoje, em Madri,
é o clássico Atlético de Madri, finalista da Taça Eu-
ropáia de Campeões, e Barcelona, chance para o prl-
meiro tirar a forra da derrota do turno. Os outros

Jogos são Oviedo x Málaga. Valêncla x Zaragoza, Las
Palmas x Atlético de Bilbao, Elche x Múrcia, Santan-

der x Granada, Celta x Castellon, Espanol x Real
Madri e Real Sociedad x GIJon. Os clubes ameaçados

pelo rebaixamento são Castellon, Múrcia, Elche, San-

tander e Oviedo, sendo que este último dificilmente

escapará. A classificação é a seguinte: Barcelona, 48

pontos; Atlético de Madri e Zaragoza, 36; Real So-

ctedad. 35; Atlético de Bilbao e Málaga, 34; Real

Madri, 32; Valêncla e Espanol, 31; Celta, 30; Las Pai-

mas, 29; GIJon, 27; Elche, 26; Múrcia e Castellon, 25;

Santander, 24; e Oviedo, 22.

COM 

uma goleada de 4 a 0 sobre o Bochun, 
'o

Bayern Munich, finalista da Taça Européia de

Campeões, manteve a liderança do Campeona-

to da Alemanha Ocidental com um ponto de vanta-

gem s:bre o Borussla de Moenchenglabach, que tam-

bém poleou, fazendo 3 a 1 sobre o Hanburgo, num

resultado até certo ponto surpreendente. Os outros

resultados foram os seguintes: Jlertha Berlin 2 a 4

Duisburg, Schalke 3 a 1 Eintracht, Bremen 3 a 3 Há-

nover, Offenbach 3 a 0 Fortuna de Dusseldorf, Wu-

perthal 1 a 3 Colônia, Essen 3 a 4 Kalserlautern e

Fortuna de Colônia 1 a 0 Stuttgart. A classificação,

nos primeiros postos, é a seguinte: Bayern, 45 pon-
tos; Borussla, 44; Fortuna, Eintracht e Schalke, 37;

Colônia, 35; e Kalserlautern, 32. Wuperthal, Fortuna

de Colônia, com 23; e Hannover, com 21 pontos, são

ds clubes ameaçados pelo rebaixamento.

O 

TRADICIONAL estádio de Old Trafford viveu

ontem o seu mais melancólico dia nos últimos

36 anos: o Manchester United, equipe que Já
dominou o futebol europeu e foi base do English

' Team, perdeu para o seu adversário de cidade, o

j Manchester City, por 1 a 0, e foi definitivamente re-
1 
baixado à Segunda Divisão Quando faltavam cinco

1 
minutos para o término do Jogo, a torcida Invadiu o*

campo, e o juiz suspendeu a partida. O Manche ter

United deixou o campo sob vaias estrepito6as de sua

i torcida. Com ele, desceu para a Segunda Divisão 0
i Norwlch • o Southampton, que ontem venceu o

Everton por 3 a 0, mas não conseguiu superar o Blr-

mlngham.

NOS 

outros jogos, o campeão Leeds United supe-

perou o Queen s Park Rangers, no campo deste,

por 1 a 0, e encerrou brilhantemente sua par-

ticlpação no campeonato. Os outros resultado# lo-

ram os seguintes: Blrmlngham 2 a 2 Norwlch, Bura-

ley 1 a 1 Newcastle, Chelsea 0 a 1 Stoke City, Co-

ventry 3 a 3 Arsenal, Derby County 2 a 0 Wol-

verhampotn, Ipswich 0 a 1 Sheffleld, Tottenham 1

a 0 Lelcester, West Ham 2 a 2 Llveipool. O Leeds tem

62 pontos, o Llverpool tem 56, e o Derby tem 48.

ALIOA 

Paraguaia de Futebol decidiu ontem, ofl-

clalmente, enviar sua Seleção para enfrentar a

brasileira, no dia 12 de maio, no Estádio Mário

Filho. Os paraguaios viajam no dia 10 e retornam

na segunda-feira, 13. Como os guaranis são multo

bem organizados, sabem até que a delegação ficará

hospedada no Hotel Plaza Copacabana. E dizem tam-

bem que receberão 40 mil dólares pelo Jogo, o que
explica perfeitamente a Interrupção no seu campeo-

nato para um Jogo desses, especialmente no momen-

to em que as relações esportivas não andam multo

bem. desde que Havelange decidiu apoiar Salinas,

jem detrimento do paraguaio Duarte Pallares, nas
flclçôes para a presidência da Confederação Sul-

Americana de Futebol.

Zagalo, do contra-ataque ao toque de bola

HAITI 

e Chile empataram a segunda partida
disputada em Porto Príncipe, em 0 a 0. A prl-
meira os chilenos haviam ganho por 1 • 0, com

um gol nos minutas finais. A imprensa considerou

o jogo como de baixa qualidade e a opinião do pú-

bllco parece ter sido a mesma, considerando-se as

vaias. Outro resultado a registrar é o empate da Se-

ieção Argentina com o Belgrado, de Cordoba, em 1 a

1. A novidade foi a estréia de Perfumo, cuja atuação

foi bastante elogiada.
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Duarte Gralhelro

| 
— Zagalo voltou ao Botafogo, clube onde acabou

sua carreira de jogador e Iniciou a de técnico.

Um estágio multo rápido, nos Juvenis, sob o coman-

do de Rlvadávla e DJalma Nogueira (homens que ago-

ra foram buscá-lo ao Flamengo) serviu de vestibular,

estágio prático ou degrau de acesso á direção dos pro-
fissionals. A concepção, a filosofia do jogo estava for-

mada em sua cabeça desde as experiências de 58 e 62.

Alguns dos homens mais Importantes dessas equipes

maravilhosas interessavam-se por questões táticas

Debatiam entre eles, nos quartos do hotel. Investigavam

o posicionamento mais correto, raciocinando sobre a

partida anterior, e opinavam, Influindo na armaç&o,

pelo merecimento de suas opiniões junto aos membros

da CT. Entre eles, Dldl e Zagalo. Daria bom material,

a meu ver, um estudo das fontes do pensamento des-

ses dois técnicos, a fim de explicar, acompanhando as

suas evoluções. Por que Dldl ainda sonha com um

futebol rlsonho e franco, voltado apenas para a ofen-

siva, enquanto Zagalo, menos romântico, abraçou uma

posição básica construída sobre as premissas do real

e do útil ? Dai a visão realista e utllltarista que, em

Zagalo, coloca o resultado como objetivo supremo e

relega a segundo plano a beleasa do futebol. Para ele

as coisas passam-se mais ou menos da seguinte ma-

neira: primeiro vencer (ou não perder) e depois, se

for possível, jogar bonito.

II — O assunto, hoje, sendo Zagalo, põe de lado Dldl

Os resultados obtidos por Zagalo, no Botafogo,

assentaram em diversos fatores, que se podem Indicar
facilmente: 1) o plantei era bom; 2) o jogo de contra-

ataque representava arma da mais alta perlculosldade,

pela primeira vez utilizada, racional e planejadamen-
te, numa equipe brasileira; 3) o plantei dispunha de
elementos que se encaixavam como no esquema; 4) os
outros times, no 4—2—4, expunham-se, ao deixar es-

paços para os golpes de velocidade, transformando

Jalr e Roberto em especialistas do gol relâmpago.

III — Aquele esquema do Botafogo, ponto de partida

para o sistema usado no México, cobria o seu

próprio campo e procurava atrair o adversário, libe-
rando espaços no campo inimigo. Tudo para poder
desencadear os contra-golpes em velocidade. Depois
de 1970, foi preciso repensar tudo. Mesmo os técnicos
brasileiros mais conservadores assimilaram a evolução.

Todos passam a cuidar da ocupação maciça do seu

próprio campo. Contra uma equipe assim armada,

tornam-se mais raras as chances de contra-atacar de

forma a surpreender a defesa desguarnecida ou obter,

pelo menos, situações de um atacante contra um de-

fensor. Os espaços onde as bolas compridas eram lan-

çadas, desaparecem; as defesas observam o principio
de fazer sempre o maior esforço, a fim de manter, no

minlmo, dois defensores contra um atacante.

IY 
— Muitos, confundindo o efeito com a causa,

Imaginam que o toque de bola apareceu, como

caracteristlca predominante de certas Equipes, pfcr

mero capricho dos treinadores. Um simples exame da

evolução tática, a partir de 70, evidencia, Imediata-

mente, que o toque de bola é um efeito. O único re-

curso encontrado diante da ocupação maciça e lnte-

gral do campo Inimigo. Enquanto a bola estiver com

o time A existem duas possibilidades; 1) o time A

joga e detém todas aa chances, Inclusive a de marcar

gol; 2) o time B não Joga, tem de manter a posição
defensiva e sua preocupação básica é não levar o gol.

\ 
— Assim, como o melhor time não pode lançar,

não pode contra-atacar (o adversário não sal

para nada) é obrigado a tocar a bola, num jogo de

paciência. Fica esperando a chance para desmontar

a armação defensiva do adversário (com dribles ou

tabelas) e tentar o gol. O famoso time húngaro de

54, barrado na área inimiga, voltava com a bola ao

melo do campo (quase como um time de basquete)

para reiniciar o ataque. Mas não o fazia de forma

sistemática, como hoje. Para os húngaros, era mais

uma jogada; para as melhores equipes da atualidade,

tornou-se uma necessidade, uma imposição das clr-

cunstãnclas e da nova problemática do jogo. Dai o

valor de homens do tipo Paulo César, Rlvelino, Paulo

César (Inter), Clodoaldo, Luis Pereira, Marinho, Jalr
etc. Isto é, jogadores que, obrigados pelo adversário

& tocar, sabem como fazê-lo corretamente. Mas, quan-
do o time Inimigo é mais ele, e vem, e sal para Jogar,
então ainda não se descobriu arma tão perigosa e

eficaz como o contra-ataque. O lance que alia a classe
do lançador ao impeto e à explosão do artilheiro, co-
locados nos pontos extremos do mesmo segmento de
reta. E Zagalo saVe disso. Todo o seu pensamento
tático se desenvolveu a partir dessas matrizes.
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Chegue bem cedo, é um dia de festa

Mm» Mmrier

A tarde de festa, no Bstádio Mário Filho, começa
um pouco mais cedo. Tem uma preliminar-Jóia, reunin-
do os amadores que conquistaram o titulo honroso de
tetracampeões de Cannes e o 8ão Cristóvão, o único
time que conseguiu vencer a representação da CBD du-
rante os preparativos para o tradicional torneio reall-
zado todos os anos na França, lias n&o pense que se
trata de revanche ou vingança, muito pelo contrário.
Quando marcaram essa partida, os dirigentes não pen-
saram em vingar a derrota de 1 a 0 mas sim encontrar
um adversário que motivasse a chegada mais cedo do
público para as homenagens. Esse é um Jogp-comemo-
ração, daí o nosso apelo: chegue mais cedo ao Estádio
Mário Filho e dê aos nossos amadores o carinho do seu
aplauso.

As faixas de tetracampeões de Cannes serão entre-
<ues antes do amistoso pelo Presidente das Assembléias
Gerais da CBD, Sr. Otávio Pinto Ouimaries.

Parece que estou vendo o Estádio Mário Filho todo
engalanado para esse Brasil x Orécta Multas faixas,

papéis picado», serpentinas, torcedores uniformiaados
3emprr aquela festa colorida Essa programação atrai
Inclusive por causa de um moço chamado Aobert Wurta.
Para quem ainda nio sabe é o Jul« francês que deitou
e rolou no Morumbl. apitando Brasil x Romênia O ra-

paz deu passos de bale. correu como um atleta, fet ges-
t s engraçados, pulou, tudo dentro da conceltuaçáo da
arbitragem europela Armando Marques comentou sua
atuação Gostou demais Um detalhe dizem que Ro-
bert Wurta é superbadalado em Brasília a partir do

Instante em que fez seu Teste de Cooper em plena Ave-
n>da W-3. A turma da capital gostou tanto que convl-
dou o francês para apitar o amistoso Flamenfco x CEUB,
dia 1.° de maio, na Belacap.

E os gregos? São de bola? Isso é um mistério, Mndn.
Pelas Informações, o atual campeão grego, o Ollmplakoe,
fornece apenas dois Jogadores — o que parece estranho

porque esse time é o atual lider do Campeonato. Do
time eliminado da Oopa do Mundo restaram poucos Jo-
gadores. principalmente na defesa, toda ela modificada.
A média de Idade do time é de 25 anos e os clubes que
mais cederam Jogadores foram o Panathinalkos (cin-
co) e Paok (quatro).

S a primeira vez que a Seleção da Orécla vem à
América do Sul e há também o detalhe de que não há
retrospecto em partidas contra o nosso futebol A 8ele-
;áo da Orécla jamais foi finalista de uma Oopa do Mun-
do Em 70, os gregos competiram no grupo 2 da Euro-
pa. ganho pela Romênia. Nessa oportunidade o balanço
apresentou duas vitorias, três empates e uma derrota,
com 13 gols pró e 9 contra Eles venceram Portugal por
I a 2 em Atenas e empataram em Lisboa, em 2 a 2 (dois
bons resultados) e depois derrotaram a Suiça por 4 a 1.

Mas o futebol grego tem também suas datas histó-
ricas uma delas, a mais recente, é a de 4 de março de
72. O Jogo. em Atenas, apresentou jm resultado Inespe-
rado Grécia 2 x Itália 1, o que abalou o prestigio da
Arurra Consta que Ferruclo Valcareggl balançou feio.

me km

E AO JOUBER?... TUDO!...

"Esse mundo é mesmo muito gozado

Ao mesmo tempo em que se gasta tempo .1

papel para analisar o trabalho (?) de alfljJI

treinadores (?) que andam aí pelo futebol 
ca.

rioca, ninguém é capaz de dar o devido valor I
ao eíicientíssimo Jouber, que renovou totai.ll

mente o time do Flamengo. Com humildaJ

e muito trabalho, o Jouber vai levando o bar.

co para águas tranqüilas, com uma equipe i

medalhões, onde predomina a garra dos 
j0í..

dores, que andava tão sumida do nosso 
querida! I

Mengo. É isso aí: E ao bom Jouber?, Tudo'

mas tudo mesmo..."

Fernando de Macedo Mattos — Engenho! I

Novo, GB

AFIRMAÇÃO

"A 
espetacular atuação que cumpriu con-j I

tra o Vasco serviu para provar que Gérson, J

Canhotinha do Fluminense, ainda é o maior es-í

pecialista de meio-campo no Brasil E vou oJl

além: é êle o homem que falta à Seleção Bra-j

sileira, para dar o tão necessário senso de or-

ganização ao time. O que o carequinha fez i_

Maracanã, contra o Vasquinho freguês de ca-1

demo do Flu, foi maravilhoso. Correu, passou,!

fez um de seus famosos lançamentos de 
qua-i

renta metros (lembram-se do gol do Cafurin-

ga?), e, acima de tudo, soube catimbar na hora||

certa. Esse Gérson maravilha nau pode mais||

uma vez ficar fora da Seleção. Falei."

Geraldo Gouveia de Almeida Filho — Rw||

Moura Brito, Tijuca, GB

Lvh 1

\rw,"

lil

MARAVILHA
"Um 

recado para o Marco Antônio, a Ma-

rauilha das Laranjeiras: não fique preocupado

com a atual efetivação do Marinho na lateral-

esquerda da Seleção. No final, lá na Alemã-

nha, o Zagalo vai ter que escolher o melhor

para a posição, e aí a camisa seis será mesmo

sua, pois você a conquistou com luta e muita

tática. Avante, Marquinho, cabeça fria e fé no

seu fabuloso futebol, aquele com o qual conta-

rá a Seleção na Copa-74."

Manoel Cunha dos Santos — Niterói, RJ

HONRA
"Para 

nós, sancristovenses, foi uma gran-

de honra a escolha de nosso time para, mais

uma vez, enfrentar a Seleção de Amadores

Agora a partida cresce de importância, pois

o São Cristóvão se associará às homenagens

aos garotos que tão brilhantemente conquista-;

ram pela quarta vez consecutiva o título dc

Torneio Internacional de Cannes. É isso ai

Para as grandes comemorações, tem que se es-

colher o time de um clube das tradições do

Cri Cri."

Reinaldo Sena — Olaria, GB

APOIO AO FLU
"Agora, 

mais do que nunca, a torcida tem

que prestigiar o time do Fluminense, que pare-

ce ter reencontrado o caminho do sucesso, cora

a sensacional vitória sobre o Vasco Só peço,

uma coisa aos dirigentes e ao treinador Duque:

não tirem o Casagrande, o Andreotti e o Mar:-

nho do time. Os três, com muita disposição,J

deram alma nova à equipe, e assim é muito

justo que continuem. Aproveito a ocasião pa-
ra agradecer aos amigos do JORNAL D05

SPORTS a carinhosa resposta que deram i ro-

nha última carta. Obrigado e VIVA O FLl'-

MINENSE!"

Marcelo José Meira (14 anos) — Copau-

bana • Guanabara.

Você não tem o que agradecer, amigo Mcr~

ceio, pois é de jovens como você que o /utebol
brasileiro precisa, com suas criticas conicifitwl
e sem paixão. Continue a escrever, pois já esti

incluído entre os amigos diletos do nosso JS

E A PORTUGUESA?
"Ê 

certo que nesse período de Seleção Bra-

sileira e Campeonato Nacional, os chamados

pequenos clubes do futebol carioca ficam mei°

por fora do noticiário. Mas mesmo assim, acho

que os atuais dirigentes da Portuguesa carioca

um dos que contribuíram para a grandeza 
m

futebol de nosso Estado, deveriam vir a público

para divulgar o que se faz com vistas ao pró-
ximo Campeonato Carioca. Qual o atual trei-

nador da Portuguesa? Existe um time em for-

maçáo? Os bons juvenis serão aproveittdos? 
-

Estas são as perguntas mais freqüentes entre

os torcedores, que esperam resposta urgente

dos dirigentes".

Antônio Lima, Rua Barão de São Felix 
•

Guanabara.

MELHORA
"Não 

se pode negar que a coisa começa a

melhorar pros lados da Seleção Brasileira 
v

claro que a próxima Copa do Mundo sera urra

das mais equilibradas dos últimos tempo*
levo uma tremenda fé no Brasil, que aos potitos
encontra seu melhor jogo, aquele ideai para
conquistar o tão sonhado quarto titulo mundia-

Só acho que deveriam ocorrer novas conv#®*"

çõe«, como a do Zequinha. por exemplo. p°,?
o ex-jogador do Botafogo, hoje no Grêmio, ain-

da é o melhor ponteiro-direito do Pais Outra

coisa; a torcida não deve vaiar ninguém da

leçào, pois hoje, acima de tudo, o grupo pred5*
do incentivo total".

Jackson Matos Braga — Caixa Postal 1^

Brasília, Distrito Federal
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Mário Jorge
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Como é diferente esse francês

*

E o 
juiz, 

sim.

Mas todo mundo está dc

olho nele

\ • : . ia carioca que assistiu algumas
filtre irritada e divertida — os ma-

<le Armando Marques, tem um mo-
... para estar no Estádio Mário Fi-

¦ à tarde: o Juiz será MonHeur Ro-
v .r-z. que, em termos de chamar para

si a atenção da platéia ganha fácil do nos-
\. .:. l.nho Wurtz foi o dono do espe-

Brasil x Romênia e hoje. no maior
mundo, certamente vai se esme-

»r nos seus movimentos para ouvir mais
uma vez o coro: Juiz, Juiz, Juiz.

• Ia atuação de Wurtz no Morum-
' i ;< niôes se dividiram. Alguns chega-

' ,:no a cla-ssificar o francês de palha-
. ..• o outros aconselharam-no a des-

uma melancia pendurada no pee-

N minha opinião, o Juiz nfto pode se
lirigir um Jogo. Tem que partici-
ir-lhe maior colorido, incentivá-

i: os Jogadores e a torcida. Então,
1:1 ente que faço dentro do cam-
jouador se machuca eu vou perto
lur-lhe apoio. Marco tudo em

• ;>or Kiso ninguém pode recla-
minhas marcações e dizer que eu

i jada direito.
<atn i!e estar sempre muito próxi." náo atrapalha os fjçadores?

iiamcnte. O Jogador náo pode
; r com o Juiz É como se ele náo

p.tr
lo e
f l,v

p
d»:.

rrar
não

acharam que você estava que-
aparecer.

que eu chego, às vezes, a ser
não 6 um comportamento for-

:m é natural pelos motivos
? xpliquel.

¦ r a correria que Monsieur
i Juiz precisa estar em exce-

1 li ca E neste ponto, apesar de

COLORADO RQ PATROCINA A

COBERTURA DA COPA

0 amadores honraram as

còes do futebol brasi-

muito por cima no

ôrrbito internacional. Va-

nr, ,s aplaudir os heróis de

Ccnnes. Eles merecem o

;so total incentivo. Não

fc c a essa homenagem.

AMADORES SAO CRIST0VA0

Carlos Henrique

Carllnhos Luis
Ze I.uis Dias

Alfredol Nenem
X.ixa Pelxlnho

EueUdes

Luis Carlos Padelrlnho
Batista Ivo Sodrt

Toninho Ze Paulo

Jarba-s Santos
Marrelo Helveclo

C!. idlo Ad4o , Jorge Sena

Tecnko: Te*nlc«:
Antonlnho Frani

'•"ai K -.âdlo 
Mário Filho,

a 14!.45m.

1Nivaldo Santos, auxiliado por
Leite Santos • Moaclr

dns Santos

H|

Os gregos jogam na retran-

ca e jamais enfrentaram a

Seleção Brasileira. É a pri-

meira vez que eles excur-

sionam pela América do

Sul. Apesar de tudo, é um

teste e tanto para a nossa

Seleção. Nelinho estréia, no

lugar de Zé Maria, e Za-

galo, assim, fará mais ai-

gumas observações imporn

tantes. A tarde é de festa,

no Estádio Mário Filho, e

até o juiz é bem diferente.

BRASH GRECIA

Lefio (1) Bconomopoulos (1)

Nelinho (4) Palis (2)
Luis Pereira (2) Eiynetopoulos (5)

Wilson Piazza (3) Kamba-s (4)
Martnho (6) Iosifidis (3)

Clodoaldo (5) Sarafis (7)
Paulo Ctear Elefterakls (8)
(Inter) (8)

Rivelino (10) Delilcarls (11)
Jalrzlnho (7) Terzanidis (6)

Osar (9) Domazos (10)
Edu (11) Antonladls (9)

T6cnlco: T6cnico:' 
Zagalo Panagulias

Local: EstSdio M&rio Fllho, 2ls 16h45m.
Juiz: Robert Wurtz (Franga), auxlllado

por Ouillermo Velasquez (Colftmbla) e

Patrick Partridge (Inglatetrra).

Brasil

pega 

a Grécia

na dura

rota do Tetra

já ter passado dos 30 anos, ele mostrou em
Brasil x Romênia que é perfeito.

Treino diariamente para manter-me
na melhor forma. O treinamento físico para
um Juiz é uma obrigação que deve ser cum-

prida religiosamente. E isto me fez bem em
todos os aspectos, pois uma das minhas
maiores admirações i uma boa cerveja e sem
treinar eu estaria, certamente, barrigudo.

Robert Wurtz apitou na Copa-70 e no
ano seguinte foi contratado pela Pederaçfto
Mexicana, onde dirigiu Jogos do campeona-
to, Faz parte do quadro da FIFA há quatro
anos e um dos seus maiores sonhos era api-
tar Jogo aqui no Brasil.

Quando o Sr. Havelange me convidou
eu fiquei muito satisfeito Agora, ouço falar

que querem me contratar para trabalhar #m

Jogos do campeonato brasileiro. Ficaria mui-
to contente.

Wurtz nasceu na fronteira da França
com a Alemanha, em Strasbourg, e é oficial-
mente francês Domina bem o castelhano e

por isso tem facilidade em comunicar-se com
os repórteres brasileiro#.

São todos maravilhosos O brasileiro
em geral é encantador. Todos aqui brincam
multo e tem bom humor.

Isto Wurtz aprendeu quando foi vaiado
e aplaudido na Avenida Brigadeiro Luís An-
túnio. em São Paulo, quando, no dia seguin-
te ao Jogo Brasil x Romênia, ele treinou
correndo entre o público, de tênis, calção e

camiseta.
Viver o Jogo, divertir o público e aeom-

panhar os lances em cima sao fatores apon-
tados por Wurtz para que alguém consiga

ser um bom Juiz, além, é claro, de conhecer
as regras.

Mas i Importante também respeitar
os Jogadores e o público para ser respeitado.
Agressão gera agress&o.

A Seleção Brasileira faz hoje contra a
Grécia, às 16h45min, no Estádio Mário Filho,
sua sexta partida amistosa das nove progra-
madas para a fase de preparação com vistas
à d sputa da Copa do Mundo, na Alemanha.
Duas são as grandes atrações extras da par-
tida: a estr:-ia do lateral-direito Nelinho, do
Cruzeiro, no time, em lugar de Zé Maria,
tido por muitos como titular, e a presença
na arbitragem do jovem juz francês, Ro-
bert Wurtz, que apresentou no jogo do Bra-
sll contra a Romênia, dia 17 próximo passa-
do no Morumbl, um estilo de arbitragem

{taticamente 
desconhecido da torcida brasi-

eíra.

A Seleção Brasileira realizou at,? a,'ora
cinco partidas desde que iniciou no dia 5
de março — portanto há exatamente 58 dias
— os treinamentos para a Copa do Mundo,
em busca do quarto título mundial. Nos c:n-
co jogos a Seleção venceu quatro e empatou
um, o primeiro, diante do México, |>or 1 a 1.
As vitórias ocorreram diante da Tchecoslo-
váquia (1 a 0). Bulgária (1 a 0>, Romênia
(2 a 0) e Haiti (4 a Oi. O ataque já marccnu
9 gols, enquanto a defesa sofreu apenas um.
Os artilheiros foram: Marinho (2), Jair (2),
Bdu (2), Leivlnha. Rlvelino e Paulo César
(Flamengo), um cada.

UMA NOVIDADE TÁTICA

Do lado da Seleção Brasileira, hoje, con-
tra a Grx-la, serão apresentadas duas nov;-
dades táticas, ambas a servirem como exce-
lente aberturas no campo de observações
não só de Zagalo, mas dos críticos. A primei-
ra é a presença no time de dois laterais. Ne-
linho e Marinho que gostam de avançar; a
segunda a presença no ataque de dois pon-
tas oíens vos — Jair e Edu — mas tendo na
frente, pela primeira vez, um centroavante
de verdade, Q°sar.

Sobre possíveis outras experiências —
cada time tem direito a substituir (rês joga-
dores, além do goleiro — há ainda a po«slbi-

lidade de Zagalo resolver conceder uma
chance a Marinho (Santos) no segundo tem-

po, em lugar de Luís Pereira, ficando no
entanto o verdadeiro teste com o zagueiro,
na quarta-zaga, em lugar de Wilson Plaiza,

para uma outra ocasião, provavelmente em
São Paulo, quarta-feira, contra a Áustria. O
fato é que as excelentes exibições nos trei-
nos do vigoroso e talentoso zagueiro do San-
tos estão a merecer mesmo essa chance.

E OS GREGOS?

Talvez na Europa, o futebol grego seja
o mais desconhecido, dos mais fracos, tec-
nicamente, do nível em que sào oolocados
a Turquia, Luxemburgo, Finlândia, Malta,
Chipre, Dinamarca Noruega e Islândia. Por
isso pouca coisa se sabe sobre eles. tanto
que esta é a primeira vez que eles jogam
com o Brasil, sendo tAmbém a primeira vez
que vêm a América do Sul.

Até hoje a granoe façanha do futebol

grego foi a atuação de seu campeão nacional

— Par.athinaikos — que chegou á final da

Copa da Europa, de clubes, decidindo o ti'u-

lo com o Ajax, sendo derrotado, mas ficando

com o título de vlce-campeào.

Nas eliminatórias da Copa do Mundo, a

Grécia, que nunca conseguiu se classificar

para uma oitava de final, fez parte do grupo
em que figuravam a Iugoslávia e Espanha.

Os gregos embora endurecessem alguns jogos
náo conseguiram ao menus um empate, per-
dondo duas vezes para os iugoslavos e outras

tantas paia os espanhóis.

Por tudo Isso, o máximo que se pode
dizer do adversario de hoje da Seleção Bra-
sileira é que eles praticam um futebol duro
e violento, jogam em rígida retranca, como
as b"'garos, e que são multo ingênuos no
a'aque. O mais é mistério e é certo que se
eles conseguirem ao meno> um empate sera
em linguagem da loteria esportiva uma incrí-
vel "zebra".

Fugir da marcação

é importante no esquema

Quem fôr na tarde de hoje ao Estádio
Mário Filho, ou quem preferir mais tarde
assistir o "video-tapenáo se surpreenda
ao ver Rivelino executar as suas funções de
mela armador pelo setor direito, e Paulo
César, o do Inter^ pela esquerda. Tudo
l>orque os dois não ficarão presos ao es-
quema armado por Zagalo e que prevê a
faixa esquerda do campo para Rivelino e
a direita para Paulo Oésar

Ambos procurarão fazer um reveza-
mento, quando possível, para que a mar-
cação dos gregos não se torne sistemática,
nem implacável. Este entendimento nas-
ceu no domingo passado, quando o Brasil
enfrentou o Haiti. Hoje eles pretendem
aperfeiçoá-lo para que no futuro náo exista
nenhuma falha, nenhum erro. A iniciativa
partiu de Paulo Oósar, ao ver que muitos
times europeus adotam uma marcação ho-
mem a homem nos principais elementos do
meio-cami»o E foi o próprio Paulo César
quem explicou:

— Náo é fácil Jogar com um adversá-
rio grudado na gente. Por isso tomei a

iniciativa e falei com o Riva da necessidade
deste revezamento. Assim nossas marcado-
res nem sempre nos acompanham e fica
mais fácil para a realização de Jogadas pes-
soai*.

Paulo César é um jogador desínlbido.
Pala pausadamente, ma.s sabe explicar o
que quer. Sem dificuldade ele se faz enten-
der:

Chega a ser desnecessário dizer, mas
é no meio campo que se ganha um Jogo
Portanto, cada um tem de executar bom
suas funções. Hoje, contra a Grécia, joga-
remos juntes pela .segunda vez consecutiva,
coisa que não vinha acontecendo. Por
i&so a*ho que Clodoaldo, Rivelino e eu po-
deremos render muito mais.

Cada um sabe muito bem o que tem
de fazer. Procuramos, num revezamento,
ajudar o César dentro da área, encostando
I ara uma tabela e sempre que passível fi-
nalizando também O César só ficará Iso-
lado no caso de lançamentos longos, quan-
do obviamente não dará tempo de partir-
mas em seu socorro.

É um dever chegar

ceda Os amadores 
precisam

desta homenagem

Antoninho, o comando seguro

Chegue cedo ao Estádio Mário Filho

pjra uma homenagem das mais justas:
assista os amadores brasileiros, que trou-
xeram o honroso título de tetracampeào
ae Cannes, contra o São Cristóvão. Mai
saiba que esse Jogo não tem caráter de
revanche (o Sào Cristóvão venceu por
1 a 0 na (ase de preparação) e seu obje-
tlvo é apenas o de festejar os heróis do
tradicional torneio de futebol juvenil,
realizado anualmente na França, uma
espécie de mlnlcftmpeonato mundial
amador.

Antes do jogo, no centro do campo,
a CBD fará a entrega das faixas de cam-

peões do tetra aos amadores Essa sole-
nldade será realizada um pouco antes do
amistoso marcado para as 14 horas e
«5 minutos, e o Sr Otávio Ptnto Oulma-
rães, na qualidade de Presidente da As-
semble a Oera' da CBD. recebeu delega-

çào de poderei para entregar as faixai

A DÜVXDA

Antoninho encerrou os preparativos
ontem de manhã com um treino multo

leve no campo da Escola de Educação

Fislca do Exercito, Urca, e, em seguida,

forneceu aos repórteres o time com ape-
nas uma dúvida, entre Zé Luís e Alfre-

do, na zaga.

Carllnhos r;ta escalado na lateral
direita, com Euclldes na lateral esquerda.

Isto porque Antoninho ainda não sabe se

Vanderlel (capitão do time na campa-

nha em Cannes) chegará a tempo e em

condições de jogar. Vanderlel, como se

sabe. foi liberado pela CBD para viajar

com o Flamengo para Florianópolis e

participou do jogo contra o Aval. Mesmo

que não jogue, porém. Vanderlel partkl-

pará das homenagens.

A dúvida na zaxa se prende ao fato

de Zé Luis ter sido convocado para jo-

gar na Seleção do aeu Quartel nas Ollm-

piadas do Exército, em Brasília. Além de

Zé I.uís outro ausente é o lateral Carlos

Alberto, do Santa Cruz. que está doente

e não pôde viajar.

Pari o banco, Antoninho conta com

Sidnel. Zé Cario», Batata, Alfredo. Wll-

son. Juarer e Santos.

Guia da

Torcedor

HOJE

AMISTOSO INTERNACIONAL

Brasil x Grécia, às 18h45m, no Estádio Mário
Filho Preliminar, às 14h45m, Seleção Brasileira de
Amadores x São Cristóvão. De acordo com o Bole-
tlm de Informação 30/74, do Gabinete da Presldên-
cia da ADEG, os Ingressos poderão ser comprados,
hoje, das 9 às 14 horas, nos seguintes postos de
venda antecipada: Teatro Municipal (Treze de
Maio), Copacabana (Mercadlnho Azul), Posto Esso
(Avenida Epitàclo Pessoa) e Duque de Caxias (Rua
José Alvarenga, 127).

INGRESSOS

Camarote lateral Cr$ 200,00
Camarote de curva Cr$ 100,00
Cadeira especial Cr$ 100,00
Cadeira lateral Cr$ 40,00
Cadeira de curva Cr$ 20,00
Arquibancada Cr$ 15,00
Geral Cr$ 3,00
Militar (fardado) cr$ 1,50

INFORMAÇÕES

1 Por ordem expressa do Juizado de Menores,
é proibido o acesso de menores de cinco anos.

2. Carteira de menores: só tem validade nas
cadeiras de curva, acompanhados dos responsáveis.

3. Ticket de cadeiras e permanentes: carnê
n.° 29/74.

4. Os credenciados entram pela porta C.

5. Estacionamento: entrada pelos portões 14
e 15, da Rua Mata Machado, mediante a taxa de
Cr$ 5,00.

6. Abertura das bilheterias: 12h45m.

7 Abertura dos portões: 13 horas.

ESCALA DA ADEG

Pessoal em serviço — Chamada às 12h30m:

GABINETE:
Coordenador Oeral — 1
Ijupervisor — 1
Recepcionista — 1
Aux. Recepção — 1 e 2
HALL DQ3 ELEVADORES:
Auxiliar O (Encarregado) — O. 1 e G.
Auxiliar D (Porteiros)  G. 1 — O. 2 — 3 -

0.10
13

— 4 5 — 6 -

O.
G. 4 — O a — O 6 - G. 7 — G. 8 — O 9 e
Auxiliar D i Ascensoristas) — G. 11 — O 12 — G
e G. 14
Auxiliar E (Roleteiros) — O. 15 — G. 16 — G. 17 —
G. 18 — G. 19 — G. 20 e 21
DIVISÃO DE AQMINISTRAÇAO:
Auxiliar B iEnc.° Fòlha) — Luiz — Naldir e Paulo
Drvr--A0 DE SERVIÇOS GERAIS:
Auxiliar A (Enc,° Executivo)  Ardovino
Auxiliar A iEnc.° Geral) - Pedro D>Ippolito
Auxiliar B iBnc.c Entrada) — Jorge Gós
Auxiliar B (Ene.® Segurança! — Oyrlllo Marinho
Auxiliar C (Urnas) — Cuitódio e Milton
Auxiliar O (Enc.c Rampa) — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 —
6-7—6 — C — 10 e 11
Auxiliar D ((Porteiros) 1—2 — 3 — 4 — 5 — 6 —
7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 —
17 - 18 — 19 — 26 — 27 - 28 — 29 — 30 e 31
RESERVA: 32 em diante
Auxiliar E i Indicadores) — 1 — 2 — 3—4  5  6

29— §o" 
9 — 10-11— 24~ 25 — 26 — 27 — 28

RESERVA: 21
Auxiliar E (Roleteiros) — 1 — 2 — 3
7 - 9 — 10 — ia - 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 _
19-20 — 21-22-23 - 24 — 25 —36 — 27 — 28
20 — 31 — 32 — 33 — 34 — 36 — 36 — 38 — 39 — 40-43 — 44 — 47 — 48 - 49 — 50 — 51 —53 — 54-

»"-*» f m 
"» -1« -

SETOR DE PORTARIA:
Auxiliar O (Encarregado) — Júlio da Conceição
Auxiliar D i Porteiros) — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7e8
Auxiliar E (Guardadores) — 27  28  29 — 11 — v>

33 - 11 - 12 — 13 — 14 — 15 — 15 — 17 — 18 —
20 - 21 - 23 - M - 25 e 26
SETCR DE V0 TIARIOS:
Auxiliar O (Encarregado) — Nélson e De Paula
Auxiliar D (Aux. Túnel) — tdson — Altivo e Ventura
Auxiliar D 'Aux Vestiário) — Benjamim — Cid —
L ma c Raymundo
Auxiliar D (Padlolelros) — Ubiratan e Oldair
Auxiliar H (rerventesi — Manoel Agostinho
Auxiliar P (Gandulas) — 1— 2 — 3 — 4 — wo
SETOR DE TRANSPORTE:
Auxiliar D (Motoristas) — Sebastiio — Jona - Jecho-
mias — Geraldo

SERVIÇO MÉDICO:

Auxiliar A (Médicos) — C:ttas — Sbragio — Tito e
Qcnú

J?"£rr,ie 
ro' ~ Luiz ~ Herculano e Joáo

DIVISÃO DE ENGENHARIA:
Auxiliar A (Engenhelroí — Ruben Cozzo
Auxiliar O (Encarregado) — Floriano — Salvador —
Ivo c Moinés
Auxiliar O (Locutor) — Vitorio Gutemberg
Auxiliar D (Eletric:sta) — Marcelino — Mário - Pa-
chfco — Jo.sé — Luiz
Auxiliar D (Bombeiro) — Raymundo e Lictslo
Auxil ar D (Operadores! _ Pedro - Nunes e Sebastião
Auxiliar E iPlacar) — Mauro — Carlos e Sérgio
Auxiliar E (Contínuo) — Hilário Barbosa
DIVISÃO FINANCEIRA:
Auxiliar A (Encarregado! — David Dias da Silveira

LaT 
B '™ouraria) ~ Milt«n Machado e Jorge

»Uíí!la!:r>o,A,l:'uraçio) 
~ Oy'80" Oliveira e Victor CunhaAuxiliai B (Ingressos) — José Moraes e Ruy M Dias

oírlo*ar 
(Concessôes) ~ Cupolillo - Ouilherme e

ST- mXT' Joío 
- Lúcio -

BÜHETEIRCS — Chamada às 12hl5m:

'—3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 9 — 10  11 — ia_nÍ5 — 16 — 18 — 21 — 22 — 25 - 52 — 55 — 56

rê64^08^"9^ 
70 - 71 -73 - 76 - 80-»!86 — 87 - 68-M — 97 — 98 - 99 — 100 — 101— 

JJI 
— 131 - 123 - 127 - 128 - 130 _ 135ü ~ *2 — 1« — 150 — 153 — i5g — I5g _ igo~ ®j ~ 

!** 
— 165 - 166 — 167 — 168 — 16» - 172

^ — 173 — 176 — 177 — 179 — ISO  18°jjO — 1*4 — 186 — 187 — 188 — 200 — 201  204205 - 206 - 207 - 208 - 210 _ 211 - 213 _ 2Í4' 316 - *17 - 219 - 221 - 222 - 224 - 226 _ 2^6
709 ~ 231 -^-235-^.g?

RB8HRVAS 23 — 26 — 38 — 30— 32eJ7em diante

DEMAIS JOGOS

TAÇA LIBERTA[>OKES DA AMERICA - »• Tarao:
No Parque Antartlca, Palmeiras x Munlrioai
CAMPEONATO NACIONAL - FUe PTrUminM- li*
Rodada: ¦*.
SÉRIE B
Em Manam, Nacional x Santos  Loteria
CAMPEONATO PAULISTA «— & CUnlfkicáo*
Em Campinas Ponte Preta s América
TORNEIO "rfeESIDENTE 

MFDICI" — «• Twim:
Em Juazeiro Guarani x Maguarl
CAMPEONATO ESTADUAL MATO-GROSSENSE -
í.' Turno:
Em Cuiabá Mixto a Unlâo
CAMPEONATO PARAIBANO — 1.»
Em João Pessoa, Auto Esporte * Santa Cru*
Em Campina Grande, Treae x Santas
Eni Gu.trubtra, Ouarabira X Botafogo
Eru Pa toa. Nacional x Camptnense
Em Caieiras Botafofo (Caju) x Eiputt
TORNEIO "látrBENSA"

Em Anápolis, Anápolis x Vila Nova
Em Ooiánia Ootánia X ItumbUra
AMISTOSOS:
Em Vttoru de Santo An tio. Desportiva x America i PE.
Em Uberlândia Uberlândia x Ootás
Em Salgueiro Atlético x C R Brasil
Em ReftnápolU Reginópolis x Juventus 18P)

d

rn&]
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cfimoA
LUIZ BAYER

A Seleção joga hoje contra a Grécia mais uma

partida da série de testes para a Copa do Mundo.

Desta vez, Zagalo resolveu manter o esquema

ofensivo, conservando Edu na ponta esquerda e

dando mais uma chance a César, que nâo jogou

bem contra o Haiti, mas que, no treino de ontem,

mostrou as suas características de artilheiro. Além

disso, o técnico decidiu dar uma oportunidade ao

zagueiro Nelinho. É uma tentativa para ver se ele

realmente confirma os méritos de apoiador den-

tro das exigências do esquema de Zagalo. No trei-

no de sexta-feira, Nelinho não foi bem. Apesar

disso, foi conservado, embora já se saiba que Zé

Maria é muito mais eficaz no trabalho de mar-

cação. Pelo que se sabe, são as últimas observa-

ções da Comissão Técnica. Já a partir do jogo com

a Áustria, será mantido o time base até que a4qui-

ra o sentido de conjunto e o ritmo necessário para

a Copa do Mundo. A Seleção, como já dissemos,

jogará ofensivamente, contra um adversário cujos

recursos não lhe permitem mais do que o esquema

defensivo. Deve ser uma reedição do jogo com a

Bulgária, salvo erro ou omissão.

INCÓGNITA

Do que será capaz a Seleção da Grécia ninguém pode

garantir A verdade é que o futebol grego não tem muita

cotação no cenário Internacional. É de um nivel apenas ra.

zoável que se alterna paia melhor quando os seus jogos são

realizados em sua própria casa. Fora, os gregos parecem não

ter muitas possibilidades O seu técnico já garantiu que o

time .será totalmente defensivo, a fim de evitar uma goleada

que ele próprio considera possível, face à superioridade do

time brasileiro Os observadores Internacionais não esperam

muito da Grécia Mas Zagalo está multo esperançoso. Acha

que o entusiasmo do adversário pode lhe oferecer também

r ondiçòes para melhor observar os jogadores. O certo é que

o teste de hoje depende do comportamento dos gregos. Pouco

se sabe acerca das suas verdadeiras possibilidades Esta é a

realidade.

POSITIVO

Baseado no que viu durante o apronto de sexta-feira,

Zacalo acredita que a Seleçào fará hoje, contra a Grécia,

ama apresentação do melhor nivel, que vai lhe permitir

tirat melhores conclusões sobre o rendimento de alguns jo-

gadores O técnico da Seleção Brasileira não sabe multo da

Grécia O que <he interessa, porém, é o seu time, que se

loqar bem nao terá nenhuma conseqüência caso o adversá-

rio não seja de bom nivel. Zagalo continua achando que a

Seleção se prepara para a Copa prevendo todas as eventua-

lidádes. 
"Por itóo mesmo todos oa jogos sáo válidos A gente

sempre consegue alguma coisa para melhor e corrigir as

deficiências".

T

Cortes

Dais cortes já são

tidos como certos: Dlr-

eeu, do Botafogo < fo-

toi, e Enéas, da Portu-

guèsa. A Comissão
Técnica continua man-

tendo silêncio, mas Os
nossos Informantes ga-
rantem que ag^ra está
s:ndo observado o ter-

celro da lista, que tal-
vez seja o "fagueiro

Alfredo do Palmeiras.
I>e qualquer maneira,

a decisão será tomada
antes do dia 12 <le

maio, quando o Brasil

jogará contra o Para-

guai. A Comissão Téc-

nica acha que \ido
deve ser feito com
muita naturalidade e

de uma forma capaz

de impedir que os três

jogadores sejam preju-
cileados pslcologica-
mente pelo efeito do

corte.

V

Dignos

Para os dirigentes do Flamen-

go. a atitude de Zagalo não foi

surpreendente, porque ele sem-

pit agiu com muito 'enso o ja-

mais procurou criar problemas

nos clubes em! que já trabalhou.

próprio Presidente Hélio Mau-

rício, antes de viajar para Santa

Catarina, onde o time defendeu

a liderança e a Invencibilidade

do Campeonato Nacional, disse

que a atitude de Zagalo foi coe-

rente com a sua conduta de ho-

mom responsável, que sempre

agiu com multa honestidade.

Para o Sr. Hélio Maurício, a pa-

lavra do Flamengo estava dc pé,

e não abriria mão de Zagalo

ca.o ele não tivesse insistido de

ser liberado. Dentro do Fia-

mengo, na realidade, havia Vim

movimento forte contra o técni-

co da Seleção Brasileira, alegan-

do que o esquema do seu traba-

lho não é tão franco e liberal

como o de Jouber. O atual téc-

nica, na opinião de todos, dá

plena liberdade ao jogador e Uso

vem refletindo sobro o rendi-

men do time.

Talvez

O atacante Jair Pereira, do

Olaria, talvez seja vendido ao

Vitória dc Guimarães, de Portu-

gal O Caso está sendo discutido

pelo técnico do clube português,

que se encontra na Guanabara.

Be já se avistou com o Vice-

Presidente de futebol do Olaria,

Sr. Acácio Cabral, e tudo Indica

que o acordo será celebrado en-

tre as duas parles O Olaria pe-
diu Ci$ 200 mil pelo passe, com

.linheLro à vista A resposta virá

da cidade de Guimarães, ainda

I esta semana. Por outro lado, o

Va^co continua interessado em

Jair, que era do Fluminense,

ma.s o Olaria não prOtende abrir

mão do seu concurso

IMPEDIMENTO

AUSTRÍACOS

Segundo Informações da CBD, a delegação da

Áustria chegará hoje ao Aeroporto de Viracopo6, em

Campinas, para o jogo do dia primeiro de maio, em

Sáo Paulo, contra a Seleção Brasileira, Os austríacos

trazem praticamente a mesma equipe que Jogou em

Viena, no ano passado, contra a nossa Seleção e em-

patou de 1 a 1. Se for realmente Isso, teremos em

Sào Paulo uma partida movimentada e interessante

e com uma visão capa* de tirar conclusões definitivas

sobre a Seleção Brasileira. Os austríacos praticam

um futebol livre sem se preocupar com a rigidez do

esquema defensivo.

CARAVANA

A torcida também já começou a se definir em

relação à sua presença na Copa do Mundo Ê o que

se pode deduzir do grande movimento registrado na

Agência de Viagens Chanteclair, com a chegada de

novos pedidos de Inscrições e de centenas de pedidos

de informações. A Chanteclair, como se sabe, possui

os melhores planos para a Copa do Mundo. Além da

garantia dos Ingressos para todos os jogos da Sele-

çáo Brasileira, a Chanteclair oferece inúmeras outras

vantagens, Inclusive, quanto à fórmula de pagamento.

Informações nos escritórios' da Rua México, 119,

8" andar ou pelo telefone 252-2110

O compromisso é verbal. Mas

tanto o America como o Interna-

cional evtão resolvidos a não In-

clulr jogadores que permutaram
recentemente no próximo jogo

qui os dois disputarão pelo
Campeonato Nacional Apesar

.'isso uma perspectiva de

anular o atord. Pflo inei.os foi

o declarou «» Presidente do

Arr.i rica O Sr Wilson Carva-

Ihal não .. i.enhum inconve-

nUnte do América lançar Brau-

iio. Volmir e Manuel e o Inter-

nacional Incluir Sérgio lama na

equipe 
"Afinal 

de contas, o re-

gime é profissional Quanto mais

atrações melhor, reagiu o dul-

gente.

Ameaça

A eleição do presidente
da Confederação Sul-

Americana de Futebol

talvez contribua para
abrir uma cisão muito

grave entre algumas na-

ções do continente. Desta

vez são dois candidatos

que lutarão pela presldên-

cia: o paraguaio Manuel

Duarte Pallares e o perua-

no TW>fllo Salinas que se

candidatou à reeleição.

Por caiu'» disso, aliás, o

Paraguai tirou o apoio à

candidatura do Sr. João

Havelange & presidência

da FIFA, ao tomar co-

nhecimento que o Brasil

apoiaria o Sr. TeófUo Sa-

llnas A reunião será no

dia 3 de maio. rm As-

sunçSo, e o Brasil terá

como delegados o Major

José Boneti, Oduvaldo

Cozzl e o Vice-Presidente

Silvio Pacheco, que será o

chefe da delegação

Campanha

Paralelamente ao plano

de contenção de deapefas,

o América vai iniciar uma

grande campanha social

para conseguir alcançar o

equilíbrio financeiro. O

Presidente Wilson Carva-

lhal já examinou o plano

com oe seus companheiros

de diretoria e tudo Indica

que até os primeiros dias

de maio sejam conhecidos

Os detalhes desse m<»vl«

mento. Pelo que soube-

mos, o América pretende

abolir a jóia, anistiar os

associados em atraso e

criar toda a sorte dc facl-

lidades para o Ingresso de

novos associados. O De-

partamento Social será

organizado em moldes de

atender as recreações dos

sócios, enquanto Os de-

mais setores também já

têm planoi de colaborar

com o movimento.

JUIZES

Os juizes que apitarão na Copa do Mundo, como

se sabe, foram escolhidos em janeiro, durante a reu-

nião da Comissão Executiva da FIFA, realizada na

capital do Egito Ar,..ando Marques é o juiz que
representará o Brasil. Em 70, ele ficou á margem e

em seu lugar foi incluído o Sr Ailton Vieira de Mo-

raes Os juizes escolhidos para a Copa do Mundo,

chegarão à Alemanha com uma antecedência de quin.

ze dias Eles vão realizar uma reunião para estudar

o critério e tomar conhecimento das determinações

da Comlssfco de Arbitragem da FIFA, que jà foi dis-

tribuido, inclusive, a todos os poises disputantes

COPA DO MUNDO Ê COM A
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TEXTO:

José Antônio

Gerheim,

Roberto Ricão e

Mário Jorge

Guimarães

FOTOS:

Juscelino Sorrentino

Feliz, Zagalo I 
(

explica a sua volta 
^

ao Botafogo

Depois de

Zagalo, o 

papo

é P. César

Zagalo estava coberto de

motivos para ficar alegre on-

tem à tarde na recreação da

Seleção Brasileira. Não só o

fato do time jogar comple-

to contra a Grécia, mas,

principalmente, o seu re-

gresso ao Botafogo. Ele que
saiu campeão em 66, volta
— depois da Copa — na e&-

pe rança de ma s um Cam-

peonato:

— Todos já estão a par da

minha saida do Flamengo e

o porquê. Saio tranqüilo,

com a cabeça erguida, cien-

te de que fiz um trabalho so-

bretudo honesto. E o que é

mais Importante: as portas
ficarão abertas. A conversa

que mantive com o Dr. HMio

Maurício foi no mais alto ní-

vel. Ele explicou que meu

contrato não poderia ser fel-

to no prazo lue pretendia, e

no máximo, prorrogado at ; o

começo do ano, quando ter-

minará sua gestão no clube.

Quando disseram que já ha-

via assinado oom o Flamengo

fôra um erro. Houve e não

nego um apalavramento, mas
foi ele quem me liberou.

Demonstrando boa memó-
r a, aos poucos Zagalo fez

questão de enumerar o que
fez de útil ao clube e os ti-
tulos foram citados, um a
um:

O grande assunto de

ontem, na Gávea, duran-

te o treino recreativo da

Seleção Brasileira, como

não poderia deixar de

ser, foi a volta de Zaga-

lo ao Botafogo, bem como

de seu inseparável com-

panhelro, o preparador
físico da Comissão Téc-

nica, Admildo Chlrol, o

que significa praticamen-
te toda a Comissão da

Seleção no Bota fogo:

também estão no clube

alvlnegro os médicos Li-

dio Toledo e Mauro Pom-

peu Brasil e o também

preparador físico Cláudio

Coutlnho, que, em Gene-

ral Severiano, é Super-
visor.

Por isso, se tornou ine-
vitável que uma outra

volta ao Botafogo — até

então timidamente trata-

da — passasse a se tor-

nar em novo assunto, em

motivos de conversas e

comentários: a de Paulo

César (Flamengo).

iNão se constitui em

novidade o fato de que o

jogador, como ocorria

com Zagalo, está pratica-
mente incompatibillzado

com a torcida do Flamen-

go, que, como todas as

outras, reage muito mais

com o coração, passlo-
nalmente, do que com a

razão e, devido à má cam-

panha de seu time no

Campeonato Nacional de

1973, já se esquecera de

que, depois de oito anos.

com Zagalo e com Paulo

César — sem favor o me-

lhor jogador que o time
do Flamengo teve em
muitos anos — foi que o

clube chegou ao titulo

carioca.
E menos novidade ain-

da é a vontade que Pau-
lo César — por diversas
vezes — demonstrou, de,
também, voltar ao Bota-
fogo, clube que o lançou

para o futebol e do qual
íaiu não por sua vontade

p ópria mas por algumas
incompreensões.

Por isso, de conversa

em conversa, com pes-
soas ligadas ao Botafogo,

é que muita gente, on-

tem, na Gávea, Já não

tinha mais dúvida em

afirmar: a partir do mo-

mento em que Zagalo e

Admildo Chlrol acerta-

ram seu retorno ao clu-

be de General Severiano,

Paulo César também co-

meçou a voltar e a ante-

ver o melhor caminho

que o livrará das valas:

o que conduz ao Bota,-

fogo, onde seu futebol

sempre foi aplaudido.

— Quando cheguei aqui. o
Flamengo não ganhava um

Campeonato Carioca desde

65, se não me engano. E ga-

nhamos muita coisa. Eu gos-

to de plurallzar porque foi

um trabalho de equipe. Ven-

cemos o Torneio de Verão, o

do Povo, um Campeonato

Carioca, o do Sesqulcentená-

rio e duas Taças Guanabara.

Isso sem contar com o vice-

campeonato do ano passado.

Para quem ficou algum tem-

po sem titules, acho que hou-

ve uma boa compensação.

Zagalo não esqueceu de

elogiar Jouber. Disse que.

at/nu um campo de trjh.1
lho para seu amigo nSrl
cular:

É "71 «PM multo dj l
tinto Jokup, com ele
próprio Flamengo e sei ?l
seu caráter Pedi ®l

que fosse meu auxlljl
técnico. E ator» , vjSi"Í
llzando um trabalho mJ'1
to e honesto com essa svTll
tada.

Zagalo soubf através , I
Presidente Hélio MaurlcJ
que a decisão f,,ra pratii.I
mente formalizada p-)r iwiL
sláo de um almoço na s,íll
do Jóquei Clube: iL

E depois o Rivalávi..
Maurício Porto e o Miru.ll
lo Bebiano foram convém,!
comigo, quando houve ,11
conversa da transferteJI
Meu contrato vigorm»!
primeiro de maio agora «u I
dezembro de 75 As W|
Acho que vock sabem «J
é preciso revelar. 

'

Zagalo não esqueceu áil
agradecer à torcida do Fli-i
mengo. E acha que <|n|
haver um contentamento:

~ O time está tr nhanda 1
Com minha .sal i i (Ju nã0,|
torcida deve estar (eitl
Agradeço a ted< s o apoio I
mas estou de salda Retornai
ao Botafogo onde vivi ül
anos. Fui campeão comojJ

gador em 01 -02 e contjl

nico em 67-68 Volto n|
esperança de consegui! «1
tro titulo.

O técnico disse desconluJ

cer um interesse do CortD-||

tians:

— Houve apenas um zim-l

7,um Mas de fato não fctgl

ve absolutamente nada. 8.1

topo qualquer parada, wl

agora estou preso ao Bou |
fogo.

COLORADO B«| PATROCINA A

COBERTURA DA COPA

Valdick.

Esse aposta9 e

com muita

fé9 na Seleção

Pelé está fazendo charminho!

Sou Vasco, mas já estou com vontade

de mudar!

Se Tostão estivesse na seleção, nin-

guém falava do Rei!

Marinho, do Botafogo, está muito na

frente de qualquer jogador, atualmen-

te. Ele sabe tudo!

O único erro da seleção é a falta de

Gérson!

Os 
que criticam sem conhecer, traba-

lham, sem saber, contra o próprio fu-

tebol brasileiro!

Ê 
por causa disso tudo que sempre fui

o dono dos times em que joguei. Eu

comprava a bola e as camisas e nin-

guém podia me barrar!

"Murla Rocha" diz que Zagalo está

muito certo!
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mr ALDICK Soriano. Uir
metro e oitenta di
altura, um chapéi
tipo coco e óculo?

escuros, usados a qualquei
momento do dia. Um recor-
dista brasileiro de discos
Uma flKura, acima de tudo
discutida, o que lhe Rara nu
a condição de verdadeiro
mito popular.

Ele custou a dlicr: — Eu

gosto de futebol Por média,
relutou a falar sobre os seus
clubes de coração: Vasco, no
Rio: Santos, em Sào Paulo,
e Bahia Dos l rés, apenas o

Santos não lhe dá maiores
tristezas. Acima de tudo.
Valdick é um amante do
futebol.

— Podem falar o que qul-
ser. Sou mais o Brasil.
Aposto: o que quiserem. Com

quaquer tática, técnico ou
nomes, vamos faturar o
mundial da Alemanha Esse
sarro eu vou tirar, porque

estarei U em Munique para

curtir com a cara dos inlmi-

«os

El.E t VASCO

Ninfuém. podr discutir o

que não conhece. Valdick

entende o futebol, devir c

tempo em que Jottava as sua-

peladas

- Eu era muito ruim de

bola A única chance que
tinha, era a de aer dono do

time CumprH as camisas, a

bola e pranto. Virei até téc-
nico.

Tudo isso aconteceu em
Caltlté. no interior da Bahia.
De lá até à Guanabara, do
menino dono de time ao can-
!or campeão de discos, mui-
tas coisas aconteceram Mas
ele nunca deixou o futebol.

No Rio, resolveu torcer

pelo Vasco

Mas já estou com von-
t,.de de mudar Chega de
sofrer tanto.

No meu tempo, só dava
Vasco. Náo tinha nem gra-
ça. O resto era paisagem

O MARTA ROCHA

Nas peladas, alem de ser
dono do time. Valdick con-
seguiu um apelido sensa-
cional: Marta Rocha

Eu tinha as pernas bo-
nltas e tive que bater em
muita gente por causa do
apelido

O» roto bem brasileiro,
acosturrado as peladas de
rua. Valdick Soriano. como
não ixidia deixar de ser.
tornou-se um critico de fu-
tebol C um das 100 milhoea
de técnicos do nosso Pais

A minha seleçfto ideal?
Pode anotar I<e4o Ze Ma-
ria, Luís IVreir» Marinho
i.Santos> e Marinho iBota-

fo«o'. Clodoakto. Paulo O-
sar i Inter• e Rinelino: Jair-
unho. César e (Mu

Valdick não faz por me-
nos:

Piazza não está com
nada Marinho iSantos< é
melhor Quanto ao Paulo
César, do Flamengo, acho
melhor ele se segurar

A PERTURBAÇÃO

Os dois nomes mais ím-

portantes para Valdick sao
Pelé e Gerson Ele os dlfe-
renda.

Pelé esta fazendo char-
mlnho Tinha que estar jo-
gando Nada dessa história
de parar Agora, fica todo
mundo implorando para ele
Jogar Que é isso? Se eu f<*-
se ele. só parava quando a
Comissão dissesse que náo
dá mais pe. Digo isso. por-
que não preciso do 

"seu"

Pete para nada Mas tam-

bem sou seu fã. Ele é o me-

lhor do mundo, disparado. E

eu também tou vidrado no

negáo. como Jogador de fu-

tebol

O AMIGO

Sou amigo de Zagalo

e do Oénon Mremo se náo

fospe, acharia a mesma coi-

sa Zagalo é o melhor trei-

nador do futebol brasileiro

e Gerson não existe como

J irador t fora de serie

Valdick a<tia que o pr -

metro está sendo perturba-

do i>or uma serie de criticas
de gente que náo entende, e
o segundo sofre o corte
num momento Inoportuno.

— Só mesmo na nossa
Seleção é que Isso aconte-
ce Zagalo é o bom Se
alguém tem um melhor,

porque não apresenta ?

Quanto a Gérson, mesmo
sem Jogar ele noa ajudou
Por culpa da sua possivel
convocação, a Comissão cha-
mou, correndo, três nomes
— para fechar uma lista —

e esses nomes foram quen-
tes Mesmo assim, com Gér-
son tudo ficaria maia fácil

NA TATERNA

Valdick Soriano, no mo-
mento. é um homem muito
mais ligado a Sáo Paulo,
onde tem uma série de
cnmprom ssos profissionais
Toda esta conversa sobre
futebol aconteceu na Ta-
berna Azul", em meio a
um Jantar — churrasco
com muitos alhaa — «spe-
cialmente servido por Rufi-

no, Luis e Abillo, amigos

do cantor há mau de 10

anos

Valdick vai jantando e

falando:

— Paulo César es|* por
fora. no mom «nu. Be é um
crmqur ma* «n muilo co-

mo gente Eu também
tive o meu tempo em que
uma gravadora, a "Clianle-

clair*. me barravj 
"¦•'l

queriam arreditur em «Wf

E agora'' Ven, ,• ;L
• não ptlo que eles quert^
me lazer

Para Valdick o ma:
em termos do S« Hão
sllelra teria u dupl.i
sor,-Ademir da Ouiá
Pelé na frente

Como torcedor ele -«^1

multas saudades <
Se o mineiro esti>?*|

al, tudo seria nv.; ^*^.1

ninguém estava - r-'.»!

saudades nem n.e. :iw *1

Pele

Valdick [Ar.i i<
msrina Campos i
tana pede a coiitn I
de viajar de *Otta I
Paulo

A despedida <• fraBW *1

mo qualquer .onv '

tenh.i com VatdM Sl'ri I

Oom esse ou «^*1

não interessa O l,ruw;

bem nw!hi>r do qu1" V
Vamos fatu: ,r n.i * • '

e eu e.v|ou aJ prm^u» P

comemorar Os >¦' :rou"'

que se danem

Valdick «u v.md.»

fãs o cercam po • >V

autografo* Um., 
'iz 0»

para a Wl**-

Tá *end> t P'J 
JL

mesmo iras *
ici m Ir di/>
futebol t hnui a: 

«
Acima de tudo P" ¦ M

personalidade

3
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Se houver 
mudanças, Marinho está na vez

SS

Jornal

dos

8port8

COLORADO RQ

EDU

Na frente, ele diz

que 
é titular.

Tem certeza disso

0 repórter chega resoluto

perto de Edu icle, como é

seu lubito, distraído, olhar
1 ao longe i e lhe faz a per.

junta scca subtertú-

cios: Edu, você se conside-

ra titular, dono da ponta-

tsquerd:.0 A resposta vem

calma em voz baixa, mas

| diferente de outras vezes,

i Qua:."1' o ponta do Santos,

] jjoje um dos novos Ídolos da

torcid i nunca afirmava na-
! da parecendo duvidar de si

|próprio de seu futebol:
_ Ttnío depende do esque-

,jna a ser adotado pelo téc-

nico S ele quiser um pon-
Ja of"".M\o eu me conside-

1 
ro tituhr sim, mas se ele

preterir um que recue, que

dé combate no meio-campo,

ji<tfro.t!. iraente, então terá

ide procurar outro, estão aí

(mesmo o Direeu e o Paulo

ÍCwar iFlamengo), Mas isso1 
rio qu.: dizer que o estado

do joLMdor, sua forma atlé-

! tlca sua forma técnica, tam.

(bem iv.ii possa impor ao

| treinador um esquema que
1 

ele talvez não viesse a ado-

I tar em outras circunstâncias

i Entretanto, como a meu ver

aind.i estamos em fase de

experiência, acho que pou-
co* jnua iores podem se con-

j siderar titular
Edu, voei não gosta

mesmo <1<- j"gar recuado,

não v.ibe »u evita ajudar o

meio-campo e a defesa?
Minha função tática

jem todos os times que jo-
jgo é .-cr ponta, jogar para

I o gol £ O meu estilo, o que
.ri fazer Só que isso não

Unifica que quando o joro
exiD' eu . ào procure auxi-

liar a • fesa t. só reparar
no San ' e na Seleção que
várias vczoí eu recuo para
auxiliar a defesa. Se não
marco ajudo no cerco e

propicio uma jogada de de-
«fogo d ; meu perfeito en-
tendam:.' com Marinho.

Quando você foi pela
terceira ver convocado, de-

pois de estar premente a duas
('opas do Mundo, de ser
chamado para várias Sele.

çôes que se formaram e jo-
gar mesmo somente umas
poucas partidas, o que fex
«¦m que você desta v«x se
apresentasse a Zagalo mais
confiante, mais seguro de
sua capacidade de ficar no
time?

Em primeiro lugar mi-
nha forma fisica, já que fiz
um regime especial lá mes_
mo em Santos e baixei meu
peso de 70 quilos para 67, o
que aumentou em muito
minha capacidade de mobi-
lidade. Agora corro fácil-
mente os 90 minutos de uma
partida com um rendimento
uniforme. Também não pos-
so deixar de falar nas pala-
vras de Pelè, no momento
em que chegou a noticia de
minha convocação — "Edu,

você tem que mo trar desta
vez todo seu futebol e se im-

por na Seleção. £ pena que
terá de fazer tudo sozinho,

pois infelizmente eu não es-
tarei lá para te incentivar"
Não resta dúvida que foram

palavras de apoio e incen-
tivo que me motivaram ain-
da mais,

Edu, ainda Insistindo
sobre a Imagem que você
tem de ser um ponta que só
serve para um determinado
esquema de, jogo, o que você
diz sobre isso?

O problema é que o

próprio pessoal da impren-
sa, os "periodlstas", 

princi-
palmente, com multa razão
aparentemente, colocaram-
na na cabeça e ajudaram a
difundi-la. E.-se foi um dos

principais obstáculos que eu
tive de vencer para poder
estar novamente na Seleção.

_ Finalmente Edu, quan.
tas partidas voeê já jogou
pela Seleção numa Copa do
Mundo?

Apesar de já ter parti-
ripado de duas, desde os 16
anos, quando estive na In-

glaterra só joguei alguns
minutos, no México, contra
a Romênia. E o que eu es-

pero é dessa vez participar
pelo menos de uma partida
inteira, desde o Inicio

MARCO ANTÔNIO

Nos treinos

ele mostra 
que quer

voltai* logo

Marco Antônio foi um dos jogadores mais

cumpr.iientados na tarde de ontem. Tudo porque,
no úmeo coletivo da semana, em São Januário,

consegu u se reabilitar de seus maus treinos e

nova:: Bnte mostrar todo aquele seu futebol de

primeira categoria e que um dia o levou a ser

titular ibsoluto da Seleção Brasileira.

Hoie na condição de reserva, Marco Antônio

não é um jogador abatido, embora sinta e lamenta

a i.u ;,.o Acha que, merecidamente, perdeu a

pos ao. mas que ainda pode recuperá-la. Tanto

que 
• 

próximos treinamentos vai procurar fazer

tudo aqu o que fez no último conjunto. Tudo isso,

afinai pode ser a sua reação:

Cm todos os times, em todas as seleções,

existem brigas por determinadas posições. Eu

pessoalmente acho tudo válido, tudo muito justo.
Cada um tem que lutar pelo que é seu.

'• 
Brasil, além da de hoje, a Seleção ainda

fara ¦ 
s três partidas, uma contra a Áustria, ou-

'fa nrra a Irlanda e a última frente ao Paraguai.

Até i ,;ie 
pode continuar de fora, mas acha mes-

"to ; je o importante serão os jogos e treinos na

E^'0p i as vésperas da Copa do Mundo:

Olha. o negócio de ser titular é muito rela-

tivo Eu em 70. permaneci como titular e perdi

justa-. nte na hora da Copa, Não quero ser pre-
'ene oso mascarado, nada disso. Muito menos

jjizer que agora, em 74 esse fenômeno vá se repe-

'' ida disso. Apenas espero voltar a jogar todo

mej futebol. Não posso negar, entretanto, que
nnfi •. ">'<nando 

mal, estava com problemas e sex-

ita-feir,-, passada superei alguns problemas, segui

consoihoa de certos amigos e superei em parte

j 
certas coisas que vinham me atrapalhando.

E r nguém pode negar que ontem, na recrea*

»a'- Gávea, podia-se ver um novo Marco Antô-
r um Marco Antônio mais desinibido, mais ale-
r''' 

E < próprio não tinha palavras para explicar

5 'formação:

Nào sei dizer. Náo sei se foi o bom treino

1-» 
' 

i que me deixou num estado mais favorável.

• d zer que a hora do embarque está che-

Çando

COLORADO K<1 PATROCINA A

COBERTURA DA COPA

Zagalo não quis confirmar ontem, à tarde, depois
da recreação que os jogadores fizeram na Gávea, as
substituições que pretende efetuar na Seleção Brasl-
leira durante o jogo de hoje, à tarde, contra a Grécia,
mas a possibilidade de Marinho (Santos) ser aprovei-
tado nao está afastada, desde, é claro, que clrcuns-
tanclas da própria partida permitam:Eu, honestamente, ainda não pensei nisso e vou
deixar para o jogo. Depois decidirei. Pode ser até quenao faça alteração alguma. Depende de multa coisa.

E possível uma oportunidade para o Marinho?
Ele, é claro, será observado. Pode ser hoje,

amanha ou depois. A chance irá existir É melhor
esperar.

Quando perguntaram ao técnico se ele não esta-
ria preocupado com o sistema de marcação que os
gregos estão anunciando, com até cinco jogadores no
meio-campo, Zagalo apenas riu, de forma até Irônica
E depois falou sério:

_ 
~ 

,Se 
todo mundo jogasse igual àquela Seleção da

Bulgária seria mais do que ótimo. Mais retrancados
do que eles, francamente, ainda náo vi. Num
jogo desses, o pior que poderá nos acontecer é o em-
pate Perder, nunca.

MIUANIC
Ele acha que a Seleção não dará bons subsídios

de informaçao para o técnico iugoslavo Milianic E
que sabe multo mais do time dele:

_ 
— O amistoso é muito diferente dos jogos na

Copa do Mundo onde se dá tudo de si. E esse jogo,
a quase dois meses da Oopa não terá um mesmo

peüçáo 

° que uma ^sputa na própria com-

Zagalo contou uma passagem interessante do Méxi-
co. t,m irapuato, houve um treinamento da Seleção e
um francês, cujo nome não recordou, chegou junto dele'
e disse: É, "seu" 

Za,gulo, é com esse time que o senhor
esta querendo ser campeão do mundo. Realmente foi
um treinamento muito ruim e o time nào havia acerta-
do. Zagalo disse:

Por minha sorte encontrei o tal engraçadinho
depois da Copa e disse-lhe ironicamente: — Foi com
esse, sim, meu amigo.

ZagMlo soube que o técnico da Grécia iria estudar
os primeiros movimentos da Seleção Brasileira. E res-
pondeu que não estava muito preocupado com isso:

Tomara que eles não aprendam a lição.
No último coletivo. Edu jogou de forma mais de-

lensiva, ás vezes dando combate no meio-campo. Ele
ccnfessa que foi por determinação sua: ,

O Edu voltou para compor o time. Um ponta,
hoje em dia, não pode ser apenas ofensivo. Tem que
voltar para combater. Se o lateral avança e chuta em
gol porque o atacante não pode defender?

PREOCUPAÇÃO DEFENSIVA

Zagalo não nega que no momento a defesa é sua
maior preocupação e que aos poucos está chegando às
suas conclusões definitivas sobre o comportamento de
alguns jogadores. Mas acredita que com a oontinulda-
ae dos jogos e mais alguns treinamentos, tudo seja cã-
locado em ordem. Ele já teve uma experiência com re-
'ação à defeiu e na Cepa do México, ou melhor poucos
dias antes da estréia:

Estávamos com o time arrumado e jogamos em
Leon. Vencemos essa partida por 5 a 2, senão me enga-
no, mas houve tanta coisa de errado na nossa defesa
que chaguei a ficar apavorado. Em cima da estréia na
Copa, uma pane daquelas. E depois houve outra, o pri-
meiro tempo da partida contra o Uruguai. Se bem que
aí foi um problema geral, condornado no segundo tem-

po quando liquidamos o adversário.

Os 

gregos

deram um bolo.

Eles estão

meio encabulados

A Seleção da Grécia aca-
tou não realizando o trel-
namento recreativo que es-
tava programado para a
manhã de or.tem no campo
da Escola de Educação Fí-
sica do Exército, na Urca
E os jornalistas que lá com-

pareceram inutilmente,
aguardando durante Um
bom tempo a chegada dos

gregos, acabaram levando
um autêntico 

"bolo", talvez
devido aos acontecimentos
da véspera, no Hotel Plaza,
amplamente divulgados pela
imprensa, que acabou rece-
bondo em troca um "pre-

íente de grego'*.

Depois ficou-se sabendo

que todos os Jogadores e
mais os dirigentes haviam
ido ao Estádio Mário Filho,

para conhecer o local do Jo-
go e fazer um reconhecimen-
to do campo, o que não

foi possível em virtude de
estar sendo realizado na-

quele momento um concurso
simulado de um curso ves-
tibular E a única solução
encontrada ent&o pelos
gregos foi retornar ao Ho-
tel Plaza, onde trocaram de
roupa, tirando os agasalhos
de treino e vestindo trajes
esporte.

Em seguida toda a dele-

gaçio foi almoçar na Barra

d& TIJuca, na residência de

um industrial gTego, radica-

Iugoslávia 
já

tem os 40 da Copa.

Três importados

BELGRADO (UPI-JSi -

Mllovan Ciric, um dos Im-
nadores da Comissão T"cnl-
ca da Seleção Iugoslava,
anunciou, ontem, ofic almen-
te a relação de *) jogadores
que serão inscritos na FIFA

l>ara o Campeonato Mundial.
Nela estão três que atuam
em clubes do exterior Mia-
den Ramljak. do Feyennord,
da Holanda. Ilija Petkovir.
do Troyes, da K rança- Jo.sip
Bukal. d<> Standard, de Ue-

ge da Bélgica

A Üsta i a sejju nte

Gok'iri*. - Marir, IVro-

vlc. Mopfcà-ivic e Bonita Za-
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Furacào está com toda a força

COBERTURA

TEXTO:

José Antônio

Gerheim,

Roberto Ricão e

Mário Jorge

Guimarães

FOTOS:

Juscelino Sorrentino

Garrincha

almoça

na Seleção.

É festa

Os jogadores da Sele-

ção Brasileira recebem
hoje à tarde, para o al-
moço, um personagem
muito importante da his-
tórla do futebol brasilel-
ro e que marcou uma
época: Garrincha. Ele es-
teve ontem à tarde na
concentração do Retiro
dos Padres mas, como es-
tava um pouco apressa-
do, não demorou muito

Garrincha checou a
concentração às 14 horas
e ninguém o aguardava.
Conversou algum tempo
com o goleiro Renato e
depois, quando foi visto

pelo preparador físico
Carlos Alberto Parre.ra,
teve que entrar um pou-
quinho, a fim de conver-
sar com os jogadores. Ele

percorreu algumas de-

pendências tio Retiro, foi
alvo de muitas brinca-
deiras e contou rapida-
mente algumas passa-
gens na Seleção.

E, antes de sair, fez
uma promessa. A de que
hoje voltaria ao Retiro,
quando, com mais tempo,
conversaria despreocupa-
damente. E, conforme
fór. iria junto com os Jo-
gadores para o Estádio
Mário Filho para assistir
o Jono contra a Grécia.

Mané não mudou abso-
lutamente nada do jeito
simples. Calmo, de rea-
ções tranqüilas, ele tem
muita coisa de importan-
te paia contar aos novos
jogadores. Desde os drl-
bles infernais até a con-
sagração na Copa do
Chile, quando fez gol de
tabela e foi a Dó expulso,

—

do no Brasil ha alguns
anos, que serviu um chur-
rasco no melhor estilo gaú-
cho nos membros da Seleção
da Grécia. A|>ós o almoço
eles foram visitar os prin-
(".pais pontal de atração tu-
rístka da cidade, no ônibus
especial da CBD, que está
à disposição delas

GELO NA IMPRENSA

Os gregos demonstraram
ontem, visivelmente, que
náo ficaram nada satisfei-
tos com as notícias publica-
das pelos jornais sobre o
incidente ocorrido na sexta-
feira, no Hotel Plaza. en-
volvendo dois jogadores e
uma senhora, hóspede da-
quele hotel. Já que eles
tentaram "abafar' de qual-
quer maneira o fato. te-
mendo uma repercussão nc-
ga:iva para toda a delega-

çáo, que visita pela primei-
ra vez a América do Sul, a
ccnvite da CBD

Como isto não foi possí-
vel, eles p,-usaram a evitar
no dia de ontem qualquer
contato mais direto com os
jornalistas que foram ao
hotel atrás de notícias so-
bre a Seleção Grega, espe-
cialmcnte o treinador do
time, Panagulia-s. que se
esquivou de todos os mo-
dos e acabou não respon-
dendo as perguntas dos Jor-
n alistai.

Bif 
j

^jr W-i

2k /

Zagalo mostra o caminho

Grécia: 
por 

enquanto, a interrogação

A Seleção ria Gréua, que hoje joga y>eXa primeira
re; na America, e de todos os adversários da Seleção
Brasileira nesta séne de amistosos, o que tem menor
expressão no cenário mundial. Até mesvio o Haiti, quevai á Cojta da Alemanha, já conseguiu o que para os
gregos nunca passou de um sonho: participar das ti-
nats do Campeonato Mundial.

Em nivel de Seleção, o futebol grego tem como
maior façanha uma vitoria sobre os italianos, em mar-
{o de 72, quando ganhariam por 2 a 1, em Atenas, e flua-
se derrubaram o hoje todo-poderoso Ferrucio Valca-
reggi e no time que conseguiu esta façanha estavam
jogadores que enfrentam os brasileiros hoje: Pallas, St-
netopoutos, Terzadinis, Elefterakis, Antoriiades e Do-
mazos.

No ano j>assado. quando disputou as eliminatórias
da Copa no Grupo VII, ao lado de Espanha e lugoslá•
via, os gregos náo conseguiram sequer conquistar um

ponto perderam j xira os espanhóis por 3ale3a2e

l>ara a Iugoslávia por 1 a 0 e 4 a t. Ainda no ano passa-

Jo. num amistoso contra a frança, os gregos náo foram
felizes e saíram derrotados por 3 a 1.

Em nível de clube, a grande façanha pertenceu ao
Panathitiüikos. que na temporada 71 72 conseguiu ser
vice-campeáo europeu perdendo apenas na final i>ara o
Aja.v, vor 2 a 1, numa partida disputada no Estádio dê
Wemblcy, em Londres. Para alcançar esta posição, o
Panathinalkos teve os seguintes resultados <2 a 1 e 5 a 0
no Jeunesse. de Luxemburgo; 3 a 0 e l a 2 t om o Slovan
Bratislava, da Tchecostováquta; 1 a 1 e 4 a 0 com o Ever-
ton, da Inglaterra; e 1 a 0 e 3 H 0 com o Estrela Verme-
lha, da Iugoslávia, que era dirigido pelo nosso conheci-
do Miljan Miljanic

De toda forma, os gregos agora estão cm um ]*rio-
1o de progresso indiscutível. A contratação de técnicos
estrangeiros e também de jogadores de grande catego-
ria muito contribuiu para isso. Agora, pelo menos, os

gregos são olhados com algum respeito c ja náo sofrem
mais decepções como a de 1938. quando foram goleados
pelos húngaros por 11 a 1, em uma partida pelas eli-
minatórios da Copa.

guciros — Buljan, Enver

Hadziabdic, Krivokuca, Dzo-

ni, Pavlovn . Ifíilcer. Josip

Kihn mwski, Dojdnovski

Haiuntc, Botionk, Dzemal

H a d z i a bdu . Peruzovic e

Ramljak M -dios - Oblak.

Karasi, ValMY Bratic, Amer-

sek, Acmovic, Jcrkovic, Vu-

kot v, Vladlc. Miuinlc, Via-

dimir IVtrOvii Atacantes —

Topic. Popivoda. Surjak, Bje-

kovie, Bijevtc. Kojovic, Sla-

vuwi Zunjcul. Jankovic, Dza-

Jãc. Santrac. Pctkovir e Jos p

Bukal

CURSO K PROGRAMAÇÃO

DEGOMPU1ÃDORES.

UM C&GO SEM SEGREDOS.

Para quem no possado começou matando ct>afa«las

ijurixa-catietas oaiavrascfu/adase por tim virou "»'stre <le «aclre/

i io dutx'. o CDI <*J<-sceiiU mais um item curso de txoqrainagÀ)
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'i>'Kx>'vaa>dlh.i uaracoditcar dadtstlue seràoproessados

no con^xitador Durante sris meses voei vai acendei nahixaena

i«atxa ioda un«i«*)uaij»*inetetiv*woi gfaçasàgiaixte
e <»i i.tli/.nA) de pmtessi»i's t' mixlefnos tx^jíMnxiilos Sevocètôr

i-jimldritc (XjestMjr rxfcx.iso quaoli i á '^lacarrma ai esta uma

iHimactwrKjei^txogramai s»?uMuto OCDtoesx^ai^n.nim

(XimeirociXTütointurmalixxli-asifirvie oi v/a e Mixo

a axitra senha
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Iustrich cai depois do

empate: Olaria 1, Coritiba 1

Curitiba (Do correspondente Má-

rio Celso) — O Olaria reabilitou-se

da derrota sofrida para o Paissandu,

ao empatar ontem à tarde, com o

Coritiba, por 1 a 1, no Estádio Bel-

fort Duarte. O resultado, considera-

do bom para os cariocas, motivou a

queda de Iustrich, do Coritiba, que
renunciou ao cargo logo após o jogo.
A partida começou bastante movi-

mentada, com os dois times se alter-

nando nas jogadas ofensivas. Aos 10

minutos, houve um choque entre o

atacante Jair Pereira e o zagueiro

Hiram, saindo ambos feridos no su-

percílio. Hiram levou dois pontos no

local atingido e voltou ao campo.

Jair Pereira, que sofreu um corte

mais profundo, levou cinco pontos e

foi substituído por Miquei.

Aos 18 minutos, quando o Cori-

tiba jogava melhor, houve uma falta

em favor do Olaria. Na cobrança,

a bola bateu na barreira e sobrou

para o ponteiro direito Antoninho.

Este deixou para Miquei, que chu-

tou forte, marcando o primeiro gol
da partida. Com _p placar favoreeen-

do os visitantes, o Coritiba procurou
equilibrar as ações e chegou a se tor-

nar até nlais perigoso. No último

minuto do primeiro tempo, Hélio

Pires, de cabeça, marcou o gol do

Coritiba.

Na fase complementar houve

maior domínio dos paranaenses, mas

o Olaria também conseguia uma ou

outra boa jogada de contra-ataque.

Porém a melhor figura em campo

nesta etapa foi o goleiro Jorge Vi-

tório, que com várias defesas difí-

ceis, evitou que o marcador fosse

novamente movimentado. Nos últi-

mos minutos, o Olaria substituiu

Antoninho por Marco Antônio e con-

seguiu maior movimentação de seu

ataque, tendo quase obtido a vitória

aos 43 minutos, quando Miquei per-
deu um gol feito.

Olaria 1x1 Coritiba

Times — Olaria: Jorge Vitório;
Moreira, Beto, Gilberto e Dejalr;
Dlrceu Alves, Roberto Pinto e Fer-

nando Plrulito; Antoninho, Jair e

Jair Pereira. Coritiba: Jairo; Zé Ma-
ria, Hiram, Cláudio e Humberto;
Dreyer e Nélson Lopes; Sidnel, Zé

Roberto, Hélio Pires e Aladlm.

Local: Estádio Belfort Duarte, em

Curitiba.

Juiz: Ênlo Lino Amorim, auxilia-
do por Valdemar Nader e Plínio
Duena.

Renda: Cr$ 40 5T7.00

1.° tempo: 1 a 1 (Miquei, aos 18m
em favor do Olaria e Hélio Pires, para
o Coritiba, aos 44 minutos)

Final: Empate de 1 a 1.

Substituições — No Olaria: Mi-

quei em lugar de Jair Pereira, e Mar-
co Antônio em lugar de Antoninho.
No Coritiba: Kruger no lugar de
Sidnel

f. ilHrffi iih Mfrf t I
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Iustrich caiu de maduro

A degola

já 
era

esperada

CURITIBA (Do corres-

pondente Mário Celso) —

Deools do empate de 1 a 1

com o Olaria — resultado
considerado multo negativo

pelos dirigentes —, Iustrich
fechou o vestiário à lm-

prensa. Os jogadores dei-

xaram o locai, cabisbalxos,
um a um, e logo em se-

guida o Presidente Evan-

gelino da Costa Neves reu-
niu em sua empresa,
"Rlstar", seus colaboradores
mais chegados (entre os

quais o diretor de futebol
Luís Afonso). Era a queda
de Iustrich. O técnico, pre-

vendo que seria dispensado,

antecipou-se: entregou o

cargo e abriu mão da inde-

nização prevista em contra-

to. Lanzonlnho (ex-técnico

do Coritiba) assume em ca-

ràter provisório. Vai aguar-

dar um substituto. Pepe,

conforme o JS antecipou, é

o primeiro da lista mas fez

algumas exigências por nào

querer sair do Santos, no

momento. Paulinho de Al-

meida chegou a ser sonda-

do mas prefere continuar no

Olaria, ao qual está preso

por contrato até dezembro.

GUARANI 1 X 0 SANTA CRUZ

SAO PAULO (Sucursal) — O Ouarani
conseguiu mais uma boa vitória no Cam-

poonato Nacional, ao derrotar o Santa Cruz,

por 1 a 0, ontem à tarde, em Campinas.

O gol foi marcado por Mingo, aos 39m do

sagundo tempo, em bonita Jogada do ata-

que.

O Jogo foi bem disputado, com o San-
ta Cruz não se Impressionando com o fato
de atuar fora de casa. Mas o Guarani es-
teve mais objetivo, como normalmente
ocorre quando Joga em seu campo. No se-

gundo tempo, principalmente sua equip6
desperdiçou boas oportunidades antes de
Mingo marcar o gol da vitória.

José Marçal Filho (oi o Juiz da partida,
que teve uma arrecadação de Cr$ 36.120,00
O Guarani venceu com Tobias, Odair,
Amaral, Ademir (Estevão i e Wilson; Fia-
marion e Alfredo; Afránio, Volnei (.Sérgio
Luís), Lola e Mingo. o Santa Cruz perdeu
com Detlnho, Gena, Levi, Lima e Pedrinho;
Zé Carlos e Luciano; wilton, Paqulto
(Paulo Ricardo), Fernando Santana e Gi-
vanildo.

Um 
jogão 

no Morumbi:

São Paulo 0, Portuguesa 0

CRUZEIRO 1

CEUB 0

BELO HORIZONTE (Sucursal) - O re-
sultado de 1 a 0 não diz o que (oi o dominiu
do Cruzeiro sobre o CEUB. ontem, no Mi-
neiráo Se o time mineiro tivesse aprovei-
tado pelo menos a metade das chances cria-
das no primeiro tempo, teria aplicado uma
goleada no adversário.

O gol único (oi marcado por Palhinha,
aos 11 minutos de jogo, sendo que no segvn-
do tempo o Cruzeiro esteve muito mal, o que
serviu para que a defesa do CEUB atuasse
com mais tranqüilidade, sem ser muito pres-
slonada, em relação ao trabalho que teve no
primeiro tempo.

O juiz da part da foi Eraldo Palmerinl,
<'Om boa atuação t» a renda somou apenas
Cr$ 17.734,00, com 2.479 pagantes O CTuzei-
ro venceu com Hélio; Lauro, Darci Meneses
Procópio e Vanderlel; Zé Carlos, Eduardo é
Dlrceu Lopes; Baiano iBatatai 

'Palhinha

Joãozlnho (Limai. O CEUB perdeu c(
fcdson; Cláudio Oliveira, Odair, Emerson
Rildu; René, Péricles e Douradlnho (Juracit
Dilfon, Gilberto e Dario (Cardozinhoi.

e
com

e

ATLÉTICO (MG) 2

CEARÁ 1

FORTALEZA (Do correspondente Egi-
dio Serpa» — Mesmo tomando o gol de
empate quando faltavam apenas quatro mi-
nutos para o término da partida, o Atléti-
co Mineiro não se perturbou e ainda con-
seguiu derrotar o Ceará por 2 a 1, ontem
à tarde, no Estidlo plácido Castelo.

O primeiro tempo terminou com 1 a 0
para o Atlético, gol de Totonho, aos 4óm,
com o Jogo bem disputado No segundo
tempo o Ceará conseguiu chegar ao empa-
te aos 41m, gol de Relnaldo, mas aos 42m
o Atlético fez 2 3 1, f?ol de Reinaldo, seu
principal atacante Foi um Jogo muito mo-
vimentado, que merecia até um público
maior.

O Atlético Jogou com Mazurkiewicl,
Getúlio, Grapete, Vantuir e Cláudio; Van-
derlei e Fausto; Arlem iPaulinho), Reinai-
do, Totonho e Romeu, o Ceará com Hélio
Paulo Maurício, Odélio, Dunas e Geraldo'"
Artur e Edmar; Mano, Samuel (Zé Ediiar-
doi, Erandir (Reinaldo) e Da Costa Juiz:
Aeácio Silveira Renda; Cr$ 65 099 00

SAO PAULO (Sucursal) — Com o em-

pato de a 0, ontem á tarde, no Morumbi,
Sáo Paulo e Portuguesa de Desportos cunti-
nuam Invictos no Campeonato Nacional Foi
um jogo bem disputado, em que o São Paulo
esteve mais objetivo, encontrando, porém, a
defesa da Portuguesa muito firme.

Logo nos primeiros minutos notou-se a
disposição da Portuguesa em atuar defensi-
vãmente. Badeco não abandonava a entrada
de sua área, enquanto Antônio Carlos, Tatá
e Xaxá atuavam também bastante recuadas.
Na frente, apenas Cabinho c Wllsinho, para
os contra-ataques. Desta forma, o São Pau-

lo teve facilitada a sua tarefa de atacar, em-

bora fosse obrigado a concluir as jogadas de

fora d a área devido &u bloqueio adversário.
Mesmo assim, o São Paulo teve algumas boas

oportunidades de marcar, o mesmo ocorrendo

com a Portuguesa, em três contra-ataqui-s

rápidos de Cabinho.

No segundo tempo, o panorama do jogo
não mudou. O São Paulo continuou mais

pi emente em campo, ape^r da Portuguesa
se lançar mais ao ataque, aolaniando Antônio
Cai los e Xaxá. A saída de Cabinho — subs-
tltuído pOi Maizena — entretanto, diminuiu
sua agressividade As melhores oportunlda-
des do segundo 'empo 

pertenceram ao São
Pa'ilo. Aos fim, Pedro Rocha deslocou Zicão,
mas a bola sa:u rente á trave esquerda aos
Sm. Mauro concluiu bem a gol, mas Zecão
desviou a bola para córner, e aos 33m. no-
vãmente Pedro Kocha ia marcar, mas Cale-

gari salvou em cima da linha.

O São Paulo jogou com Valdir Pires;
Nélson, 1'arannos, Arlindo e Gilberto; Chi-
cão e Pedro Rocha; Terto, Mauro, Ademir e
Piuu. A Portuguesa cem Zecão; Arenghl,
Mendes. Cftlegarl e Isidoro; Badeco e Antõ-
nio Cario-, X.ixá (Eude>>, Tatá, Cabinho
(Maizena < e Wllsinho. O juiz foi Armando
Marques, auxiliado por Abel Barroso e João
Gomes. Renda: Cr$ 83.561,00.

GRÊMIO 2X0 SAMPAIO CORREIA

PORTO ALEGRE iDo correspondi nte
Jos,' Carlos Lamelra) — O Grêmio, atuando
bem diante de sua torcida, derrotou o Sam-
paio Correia por 2 a 0, no Estádio Olímpico.
Os gol.s foram marcados por Mazlnho, aos 43
minutas do primeiro tempo, e Torlno, aos
25 minutos do segiundo tempo. Renda de
Cr$ 52.121,00. Arbitragem de Jivi? Assis Am-
gão, auxiliado por Airton Bernardonl e José
Carlos Von Megden.

Os dois times formaram ass m: GKÊ-
MIO — Picasso; Everaldo, Beto Boto Kus-
cão e Jorge Tabajara; Orsinn, íura tHum-
berto Ramo») e Torlno; Tarilso, MazJnho e

Bolívar (Lolvo). SAMPAIO CORREIA —
Orlando; Marinho, Morais Raimundo e San-
tos; Nandes e Lourlval; B u i ão, Djalma
(Jorge Luisi, Dionisio e Ailton.

A principal característica da partida foi
que a equipe do Sampaio procurou não dei-
xar o Grêmio jogar, usando a chamada re-
tranca búlgara Assim mesmo, os gaúchos
consegu rarn abrir o espaço e chegar até a
meta adversária. Apesar de jogar com a de-
fesa cerrada, a equipe maranhense foi muito
disciplinada, náo apelando nunca para joga-
das violentas, o que facilitou bastante o tra-
balho de José Assis Aragão

Gfif.

Econômica Federal

Loteria Esportivo

Cartões que nào concorrem, de acordo com os relatório# dos computadores (Aft n® 9,

Parágrafo 1° da Norma Geral dos Concursos <H Prognóstico* Esportivos).

Os apostadores. cujos números dos csrtôes constam da presente publicação e que nio

tenham sido substituídos por outros, devem solicitar dos respectivos revendedores a

Otvoluçto dê importànci* piqt

TESTE 181

CÔD.

1900009;

1900044
1900045:

1900051:
1900074:

1900098

1900101
1900108;

[900117:
1900139:

1900149
1900180
1900183:

1900188:

1900192
1900199.

1900206
1900237

1900240:

1900244;
1900287;

1900271:
1900320
1900336
1900845;

1900372;
1900400

1900454;

1900528

1900548

1900563;
1900596:

1900632

GUANABARA

N* DE CARTÕES

513101
514638

675408
1105616

416196
456269
738362

1148750
1148796
1153668

408632
1469960

1473443
552196

1121871
225062
544134

584754
373382

458007
348120

376843
376845

393215

155786
650366
242586
551490

433011
282698
206225

237620

456479 458961

1148795
1153664

1473120
1475959

1122252

545622

373383

376848

650442 650445

341197
444992
522567

153355
203779

213114
213301

282964

206437
238593 239119
239922 239938

213214 213278
213309 213333

COD.

1900652;

1900667:
1900710;
1900714;
1900719

1900720:

1900729:
1900731;

1900748:
1900767:

1900775;
1900805:

1900831;
1900836:

1900866:

1900907:

1900910;

1900966;
1900973:
1900989;

1901060;
1901071:

1901081:
1901084:
1901135:
1901164:
1901157:
1901210:

1301239:

1901261
1901262:
1901311

1901312

1901361:

1901371:

1901373

1901377

N° DE CARTÕES

636584636578
293923
182109

345790
507880
211937
132847
273984
139849

173509
201025
285425

184565
288554
234970

387432

387437
219252

185897

198456
254017
296801

155630
287703

98568

663412
185703
208561

269527
267962

267967
267972
229591
402486

298528

410508
152396

614013
617796

121246
45407

347408
507772
212916

275968

288588

235191

367439

296802

a 367965
267969 267970
267974

153946

614054 614919

CÓD. N." DE CARTÕES

1901444: 108739
1901446: 108015
1901458: 217702 218013
1901477: 160806
1901486: 323592
1901489: 166186
1901533: 390996

1901536: 103422 103608 103629
103859

1901557: a partir de 132238
1901564: 161107 161108
1901598: 104952
1901601; 324492
1901610: 65393
1901617: 260112 260803
1901630: 178035
1901637: 171461
1901631: 95177
1901639: 153073

1901655: 152393
1901659: 27260»
1901664; 216777
1901669: 130004
1901670: 302431

1901678: 163884
1901693: 135926
1901711: 134689
1901712 349628 350056
1901740: 181747
1901748: 138246

1901757: 351456 351508
1901775: 192193
1901810: 909758
1901827 15989»

1901847 317600

1901863: 376266
1901865: 244723 345358 245438
1901913 468129 a 474097

475434
1901950: 353248

1901960: 140066

COD. N." DE CARTÕES

1001983: 167117
1901986: 114957
1901997: 204769

1902021: 213286
1902044: a partlr de 129313
1902053: 114764 114767 114768
1902057: 245758
1902082. 658221 658701
1902097: 77021

1902104: 98361
1902118: 363697

1902132: 309125
1902153: 213346 213422
1902156: 131986
1902165: 190111

1902171: 145394 145617
1902183; 267911 268397
1902215: 172531 172622
1902228: 188969 190107
1902231: 215797 216817
1902234: 138437

1902252: 147487

1902266: 109578 a 109584
1902279: 233474 234752 234782
1902308; 107060
1902335: 153648
1902353: 145539

1902364: 530134 530136 530654
530834 533609

1902375: 106339 106490
1902380: 60484 60536
1902387; 1749

E8TADO DO RIO

COD. N» DE CARTOES

0700007; 339933
0700008: 606159

0700010: 677339
0700016: 8279»7
0700048: 1335070

0700050: 600938 603438
0700057: 441448
0700061; 587978

0700063; 389701 388878
0700066. 434339

0700068; 443514
0700151: 319448 320681
0700159: 250711
0700161: 227830
0700166: 212925
0700172: 346170

0700174: 578840

0700179. 310093
0700210: 395062

0700217: 235958

0700237: 608680 609122 610261
612303 612335

0700248 a partlr de 114185
0700254: 350083
0700357: 278701

0700279 253692
0700380 180938 180979 181183

COD.

0700282:
0700284:

0700296:

0700322:
0700328;
0700332:

0700354:
0700360:
0700366:
0700375;

0700390:
0700403:
0700406:

0700413:

0700414:
0700415:

0700426:
0700431:
0700468:
0700470:
0700477:
0700483:

0700485:
0700500:

0700525:
0700555:
0700563:
0700564:

0700568:

0700571.
0700580:
0700596
0700611
0700613:
0700614:
0700623:
0700624:
0700626'

0700629
0700831:

414006

N" DE CARTÕES

320318
268941 270928
217913 218081 218103
218354
266310

146813
758940
435522

290260
253826
231276
220301

344844
268201 268222
414001

414003
198402

132820
156894

173007
457831

431491
79868

647698 647939
322584
273739
311254
200003
233266 233100
209710

333154 333785 234745
335168
196220

315875
193257 193549
243669
153449

118618
43797
59388

37583
9387

9691

44195

13043

OBS.: Esta relação e to-
das as demais que sáo pu-
blicadas neste jornal, aos
domingos, a título de 

"Car-

toes que não concorrem",

são afixadas desde o dia an-
terior (sábado) nos prédios
da Caixa Econômica Fede-

ral, sitos na Rua Riachuelo,

208, para os cartões que náo

concorrem na Guanabara, e

na Avenida Amaral Peixoto,

178, loja, Niterói, para os

cartões que náo concorrem

no Estado do Rio.

LOTERIA ESPORTIVA

Prêmio do 181 é

recorde do ano:

Cr$ 17.758,537,02

Superando em quase 1

milhão ao teste da semana

passada, estabelecendo novo

recorde em 1974, o teste 181

da Loteria Esportiva vai

pagar ao acertador ou acer-

tadores a importância de

Cr» 17.758.537,02 já descon-

tado o Imposto de Renda. O

prêmio do teste 180 e que
saiu para 100 acertadores,

foi de Cl» 16.870.253,06.

Também a venda de car-

tóes foi além da expeeta-

tiva, quase Igualando o re-

corde geral da Loteria Es-

portlva no teste 166. último

do ano passado, quando fo-

ram vendidos 11.506.388

cartões. Os cartões vendi-

dos do teste 18Í atingiram

a 11.409.038 que proporcio-
naram uma arrecadação de

Ct$ 56.376.308,00, com a

média geral de apostas de

Cr» 4,94. Esses números po-
derão crescer depois de co-

nheclilo o relatório conclu-
slvo dos eoimputadores ele-

trônlcos da Datamec.

Eis o movimento geral,

por Estado do teste 181 da

Loteria Esportiva, segundo
a prestação de contas dos

revendedores credenciados

pela Caixa Econômica Fe-

deral: ,

SAO PAULO:
Cartões — 4.171.672
Apostas — Cr» 22.176.988,00
Média — Cr» 5,31.

GUANABARA
Cartões — 1.532.058
Apostas — Cr» 7.861.213,00
Média — Cr» 5,13.

MINAS GERAIS:
Cartões — 1.156.184
Apostas — Cr» 5.034.148,00
Média - Cr» 4,38.

PARANA
Cartões — 780.568
Apostas — Cr» 3.762.447,00
Média — Cr» 4,82.

R. G .DO SUL:
Cartões — 615.868
Apitas ~ Cri 3.152.465,00
Média — Crí 5,11.

ESTADO DO RIO:
Cartões — 730.784
Apo.tas — Ci$ 3.135.161,03
Media - Cr» 4,23.

BAHIA:
Cartões - 520,101
Apostas — Cr» 2.144.742,00
Média — Crí 4,12

GOIÁS:
Cartões — 310.982
Apostas — Cr» 1.442.219,00
Média — CrS 4.63

BRASÍLIA:
Cartões — 238.442
Apostas — Cri 1.218.761»,
Média — Cr» 5,11 

™

SANTA CATARINA
Caitões — 222 695
Aposta? — Cr$ 1.138 10400
Média — Cr» 5,11 

W

MATO GROSSO
Cartões — 161 799
Apostas — Crí
Média — Cr$ 6.17

PERNAMBUCO
Cartões — 199.3M
Apostas — Cr» 851.7751»
Média — Cr» 4.27

ESPÍRITO SANTO
Cartões — 174 144
Apostas — Cr» 786.991J0Q
Média — Ci» 4.51

PARA:
Cartões — 118 <140

Apostas — Crf 571.374,00
Média — Crí 4,81

AMAZONAS:
Cartões — 93 674

Apostas — Cr$ 488.43500
Média — Cr» 5.21

CEARA:
Cartões -- 96.213
Apostas — CrS 443.288110

Média — Crí 4,60

MARANHAO
Cartões — 72 987

Apostas — CrS 2íwítt0,00

Média — Cr» 3,95

ALAGOAS:
Cartões — 47.853

Aposta? — CrS 202.7(19,00

Média — Crí 4,23

PARAÍBA
Cartões — 44 520

Apostas — 185.821,00

Média — Crí 4,17

SERGIPE:
Car'.ões — 44 

"i30

Apostas — CrS 184.C55.00

Média — Cr» 4,13,

PIAUÍ:
Cartõis — 3"> 137
Apontai — CrS 150.274,00

Média — Cr» 4,27.

R. G. DO NORTE:
Caitões - 31.589
Aposta? — Cr$ 127.CH9.C0

Média — Cr» 4,02

TOTAIS.
Cartões — 11.409 038

Apostas — Cr$ 56^763Q8,IÍ|

Média geral — Cr$ 4 94

Rateio liquido, j , i con-

tado o Importo do Renda:

Cr» 17 758.537,02

Torcida continua

Jjoje: dois 
jogos

te<te 101 da Loteria
Esportiva prossegue hoje.
com os dois jogus restantfs:
Brasil x Grécia, número 1,
no Estádio Mário Filho; e
Nacional x San'os, número
13, no Estádio Vivaldo l i-
ma Quem fez os II pontos
no dia de ontem, então pode
continuar a torcer.

Para os que já estão fora
do páreo, é bom dáT uma
estudada no teste 182, que
será realizado nos dias 4 e
5. A programação do teste
182 é a seguinte:

— Brasil x Irlanda —

Amistoso Internacional. Da-
ta: 05 05 — Local. Estádio
Mário Filho — Guanabara

— América (MG) x São
Paulo — Camp»-ona!o Na-
clonal. Data: 04 06 — Lo-
cal: Mlneiráo — Belo Ho-
rizonte.

,S — Flamengo x Olaria —

Campeonato Nacional. Da-
ta 04 OS — Local: EstAdlo
Mário Filho — Guanabara

— Tiradentes x Bota-
fogo — Campeonato Naeio-
nal. Data- 04 05 — I^ocal
Estádio Governador Alberto
Silva — Tereslna.

— CEUB x Goiás -

Campeonato Nacional Da-
ta: 04 05 — Local: Eütádlc
Governador Hélio Prateí
Silveira — Brasília.

— Náutico x Cc,i:a -

Campeonato Nacional Da-

ta: 04/05 — Local Co esso

da Arruda — Recife

— Grêmio x Am<!rlci
(GB> — Campeunv N*-

cioual Data: O» OS Lo-

cal: Estádio Olímpi o -

Porto Alegre.

— Nacional x Atlético
(MG» — Camptv.i' Na-

clonal Da'a: 05 ()> !.<>-

cal: Estádio Vivald > 
'. 

n»
Manaus.

— Atlético Pi! »

Bahia — Campeonato N»-

clonal. Data 04 05 I»-

cal: Estádio Belfort Uiartí
Curitiba.

10 — Vitória x A ii -

Campeonato Nac« . I*-

ta: 04 05 — Locil i- «

da Fonte Nova — Salvador

U — Desp^rt iv,i

tlba — Campeonat > N '

nal Data 04 05 
'oca.

Estádio Engenheiro A vr;p«

Vitória — ES,

12 — Itabaiana x Va >

 Campeonau N "

Data (M 05 — I-o< .

dio Lourlval Bati 
' •

Aracaju.

13 — Corlntians s

rant — Campeonato N' *

uocal:

SP
luti. lm*a:

Estádio do Paoaenibu

O TESTE 49 FOI ASSIM

1) Brasll lxl Austria
2) Corltlba 3x0 Pontagres^n.se
3) Perrovlarlo (PR> lxl Londrina

4) Marlnga 0x1 Uniao Bandeir.citc

S> Oremlo 2x1 Novo Hamburg

6) Flamengo (RS) 0x0 International

7) Esportivo 1x0 Oaucho
8i Palmelras i9C> 3x0 Internarlon.il iSC>

9) Dom Boko 2x0 S&o CrUtovao
10) Vila Nova iOO) 0x2 Ooianla

11) Lagarto 0x2 Serglpe

12) Bahla 0x0 Oalicia
IS) Santa Crux 2x3 Esporte

Arrecadação: Cr» 36 664 230,36

Prêmio: Crf 11 S4« 412.42

Número de ganhadores: 30

Rateio: Crf 364 »46.74

BASCULANTE

KKBAHOS P/ TtAIAUUI NO VAU DO PARAÍBA

Em Volta Redonda, Preço Cr| o 80 m»/Xm dt-
tàncla de transporte de 10 Kmj em estrada dUir.a
pagamento semanal Tratar em 8 Paulo pelos U-ü

— 2V9-JT79 com SR MAURÍCIO ou c
Volta Redonda pelo telefon* 0223 - 423550 <v~.
En« Sérgio ou Barro» a Rua Paulo de lYontln. li*
— s/101

C
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O Santos é

favorito, contra

o Nacional

MANAUS (Do corres-

nondente Messias Som-

iÇw) __ Motivado pela

Sensacional goleada sobre

ò paiiuelras. o Santos tem

ue Ser apontado corno

favorito do jogo de hoje &

'tarde contra o Nacional.

no Estádio Vivai-

d0 Lima. O time amazo-

nense também esta cre-

(tenciado: venceu o Amé-

rica Mineiro, lá em Belo

Horl?onte, por 1 a 0, numa

boa exibição.

Os times: Nacional —

Iflarcellno; Antenor, Re-

nato. Eurlco Sousa e Jor-

einho; Ângelo e Blbl; Ro-

berto. Expedito, Pedrllho

e Rei» Santos — Oejas:

Hermes. Vicente, Blanchi

Palmeiras e

Municipal,

de manhã

SAO PAULO (Sucursal)

_ Sim qualquer interesse

especial para o torcedor,

Palmeiras e Municipal joga-

rào hoje a partir das 10 ho-

ra.. no Parque Antártica,

ofl, Taça Libertadores da

América, da qual a equipe

brasileira já está desclasslfi-

cada. após a derrota da ul-

tima q arta-íeira, para o Sao

Paulo.
ConsuleramU-se que a

PQUipe boliviana tftmbérn

desclassificada, o jogo

vaie apenas como amistoso.

Como detalhe, no primeiro

turno o Palmeiras venceu

por 1 a 0, em La Paz, o que

o credi-ncia Nmo favorito

ab-oluto para o jogo desta

manhã.

O juiz será escolhido, por

sorteia, entre Pina Rocha, do

Uruguai, Raul Sllvagno, do

Chile e o peruano César

Orozco.

PALMEIRAS 
- Tonho;

Eur;co. Polaco, João Carlos

e Zeca, Duclu e Celso; Edu,

Ronaldo, Pedato e Nel. MU-

NICIPAL — Zaya;, Vaca,

Rinuza, Rojas e BaldlviesO;

Vallejos, Sanguinetti e Ta-

ritolav; Liado, LL.ares e

Bernao

Misto do

Vasco, ern

Minas

0 timi- misto do Vasco
viajará >iia 30, terça-feira,

;4ta feófilo Otoni, em Mi-
na- Gerai*, onde disputará

; um torneio especial a taça
Clube de Regatas Vasco da
Gama, com a parucipação do

! Vmco daquela cidade e do
i Frimusa.

í A> principais atrações da
tquipt carioca são Sérgio c
Caíit» irmãos de César (Se-
leçào Brasileira), Luislnho e
Caio i u América). O dois
jogad .re<. estão em experi-
éncia em São Januário. Além

: dos jogos [>elo torneio, o mis-
to do Vasco deve realizar
outras partidas pelo interior

j MtBjHfo, que deverão ser
confirmadas a tf amanhã.

De acordo com a tabela

I divulgada pelos organizado-
rf do torneio, o misto do
Vasco jogará no dia 2 de
mai< a sua primeira partida
enfrentando o Vasco FC. O
segundo jogo está previsto
Paia O dia 4. contra o Fri-
rou>a

e Ze Carlos; Nelcl e Bre-
cha; Fernandlnho, Nenè
Pele e Mazlnho. o Juiz:'
Sebastião Ruftno. Os eu-

ísi'i?res: Manuel Bastos e
Odillo Mendonça, o lni-
cio: 16 horas.

4 grande a expectativa
aos torcedores am&zonen-
«s pelo Jogo, nào só pela
ultima excelente apresen-
tação do time da casa.
mas também por nova
apresentação do Rei Pelé
em Manaus, o Nacional
está com nove pontos po-sttivos, enquanto o 8an-
tos soma 11, também com
boas possibilidades de
ch«Kar à classificação no
Campeonato Nacional. Pelé: passeata e presentes

Madureira 
joga

em Penedo, Alagoas. É o

15- 
jogo 

do 
giro

MACEIÓ (Do correspon-
dente Waldemir Rodrigues)
— O Madureira Esporte
Clube prossegue em sua ex-
cursáo por gramados do
Norte-Nordeste, cumprindo,
hoje, à tarde, na cidade'
alagoana de Penedo, sua dé-
cima-quarta apresentação
nesta temporada, jogando
contra a equipe do Pene-
dense, que vem subindo
bastante de cotaç&o nos
meios lnterioranos e dispôs-
ta a realizar boa campanha
no certame estadual.

O Madureira desde a ülti-
ma terça,feira que se encon-
tra sem seu treinador Nel-
stnho, que teve que retornar
á Guanabara para se sub-
meter a provas na üniver-

sidade O comando da equi-
pe, por isso mesmo, está
provisoriamente entreigue ao
dirigente Adelino Lobo, que
chefia a delegação.

O time carioca perdeu pa-
ra o CR8 quarta-feira por
2 a 1, jogou na sexta-feira
em Aracaju e hoje estará
de volta a Alagoas para se
apresentar em Penedo, me-
diante uma cota fixa de 7
mil cruzeiros. É Intenção do
Madureira prosseguir em sua
atual excursão preparando
o seu quadro Jovem para
tentar boa figura no cam-
peonato carioca de 74.

Miro (ponteiro direito) t
a novidade da equipe, ten-
do sido contratado junto ao
futebol paraibano. Em 14

Jogos, o Madureira empatou
6, ganhou quatro e perdeu
dois. Quando voltar ao Rio,
o Jovem armador Alan se
apresentará com a cabeça
totalmente raspada, afir-
mando que isto aconteceu
em virtude de haver reali-
zado o sonho de jogar no
Estádio Rei Pelé, "Sou mui-
to novo e torcia para jogar
num estádio destes. Por is-
so, raspei a cabeça".

O time para Jogar, hoje.
em Penedo, contra a Pene-
dense, deve contar com Do-
rival; Orlando, Celso Mon-
teiro. Celso Adrião. e Celso
Alonso; Alan (Manfrlnl) e
Carioca; (Miro, Luís Carlos,
Carlinhos e Paulo César
iJorge Luís).

As homenagens a

Erasmo, Moisés, Zezé e

Zico, em Petrópolis

O vlee-governador da Gua-
nabara, Sr. Erasmo Martins
Pedro, o supervisor do Flu-
mlnense, Zezé Moreira, os
jogadores Zico, do Flamengo,
e Moisés, do Vasco da Gama
e diversos dirigentes de clu-
bes cariocas, receberão tro-
féus e serão homenageados
amanhã, no auditório da Rá-
dlo Difusora de Petrópolis,
no decorrer do programa"Você 

Pergunta e o Craque
Responde", Irradiado às 20h
30m sob o comando do téc-
nico de futebol Célio de Sou-
za, com o patrocínio de Or-
ganlzações Macedo S. A.

Entre os homenageados

estarão também: Abílio de

Almeida, Almir Ferreira de

Almeida. Paulo Ribeiro,

Álvaro da Costa Melo, Mar-

cos Garcia. Rubens Goulart,

Maurício Buscácio, Acáçio

Cabral, Agatlrno Silva Go-

mes, João Silva, Carlos Al-

berto Cavalheiro, Álvaro

Bragança, Wilson Carvalhal,

Jorge Frias de Paula, Hugo

Mollnaro, Ailton Machado,

Jorge Tavares, Ivan Dru-

mond, Rivadávia Correia

Mayer, Nilton Santos, Ange-

lo Filpl e Didlmo de Almeida.

Após o programa, as home-

nagens prosseguirão com um

banquete na Churrascaria

Majorica.

HI P WBM 1-

Wm ^ IB

Célio de Souza e Tadeu Macedo: homenagens

Uma Pedrinha na Chuteira

Zt Dl SAO JANUÁRIO

O técnico da Seleção Orega, a meu ver, deve ser
um profundo conhecedor de futebol tais as lições dadas

ws técnicos sobre os clubes da velha Europa.
Segundo Alcides Panagoullas, técnico grego, o fu-

teb< i iropeu é bruto e retrancado. Aconselha os Jo-
gadon brasileiros a abandonarem o jogo lndlvldua-
lista • o técnico Zagalo a armar um esquema que
Mutrtlize o jogo brusco e defensivo.

N i defesa brasileira, segundo o técnico grego,
ape:u se salvam Plazza e Clodoaldo O zagueiro Luis
Pereira com as suas saidas, driblando, para tentar
um é um louco A Seleção da Escócia é um perigo,
&'•' • to jogo brusco de seus jogadores.

Segundo ü observações do técnico grego, os qua-
d: brasileiros caem de produção quando jogam na
Europa Os brasileiros não gostam de corpo a corpo.
Dão preferência aos dribles.

O '.ecnico 
grego Indica como favoritos, no Cam-

>¦ navj Mundial, a Alemanha Oeldental, embora a

H a:.d.i -.eja a maior revelação de 1974. A Alemanha
O i lt ntal, Holanda e Brasil são fortes candidatos.

Di e o técnico grego, que a Seleção da Alemanha
Ocidental, além de Jogar em seus domínios, possue
w.a >-quipe 

poderosa que a torna franca favorita

Quanto a Seleção do Brasil, segundo o nosso hóspede,
• npre candidata ao titulo, mas a Holanda «erá

ir*.inde revelação do Campeonato Mundial.

Para o técnico grego, o atacante Cruyff é um

:*ndor assombroso, fora de série, t o maior Jogador
d' '¦.dos 

os tempos, depois de Pelé
Possivelmente, Pelé entrou no confronto com

Cru ff na intenção do técnico grego agradar ã torcida
bfa-iieira

O técnico grego, na sua alta sabedoria, não deu

í'ü '1' esperanças á Seleção Brasileira

Qiando o técnico Akldes Panagoullas chegar a

Atena . após o jogo da Seleção Brasileira, dirá a seus
•"'mpitriotas — Tudo quanto dUse no Brasil foi

um wjuroco A Seleção Brasileira sera Campeã Mun-

d- le iy74 O vice-campeonato ficará com a Ale-

¦ranha OridenUl O terceiro e quarto lugares ficará
fr.tre a Italla. Holanda e Uruguai O Cruyff. será

arnprào de 1974 pelo Barcelona

• • •

Quando os dirigentes do futebol profissional se
'itendem, 

há alegrias que chegam para todos

Passeata deixa Pelé

emocionado. Ele também 
ganha

medalha e terreno

MANAUS (Do corres-

pondente Messias Sam-

paio) 
— Mais de três

mil pessoas receberam

ontem, no aeroporto de

Ponta Pelada, Pelé e o

restante da delegação

do Santos. O Gover-

n a d o r João Walter

de Andrade esteve pes-

soai mente no aeropor-

to, em companhia do

presidente da Assem-

bléia Legislativa, depu-

tado João Bosco Ra-

mos de Lima, anun-

ciando a Pelé que ho-

je, antes do jogo com

o Nacional, ele recebe-

rá a medalha 
"Cidade

de Manaus", honraria

que o governo concede

por decreto a altas per-
sonalidades do Pais.

Do aeroporto Â cida-

de Pelé fõi acompa-

nhado pela multidão em

automóveis, caminhões

e motocicletas, emo-

cionando-se com a ho-

menagem, a maior já

prestada a um jogador

de futebol. Pelas ruas

viam-so dezenas de

placas estendidas, uma

das quais sensibilizou

muito o 
"Rei": 

volte

sempre a Manaus, co-

mo 
"Pelé 

ou como

Édson". Pelé é cida-

dão do Amazonas des-

de outubro de 71, tltu-

lo recebido antes do

jogo com o Nacional,

quando o Santos ga-
nhou por 5 a 1. Pelé

será homenageado pela
s u p e rintendência da

Zona Franca, 
"devendo

escolher o terreno na

área industrial da cida-

de, onde deverá loca-

lizar suas futuras fá-

bricas.

O jogo com o Nacio-

nal deve render cerca

de 300 mil cruzeiros.

Até hoje de manhã já

haviam sido vendidos

quase 100 mil cruzei-

ros.

O Nacional, empol-

gado com a vitória que
teve em Belo Horizon-

te, contra o América,

está garantindo uma

boa apresentação con-

tra o Santos. Sabendo

que Pelé está melhor

do que nunca, o técni-

co Cento e Nove ar-

mou um esquema pa-
ra neutralizar o Rei. O

volante Jorginho mar-

ca colado pela frente e

Eurico Souza fica na

cobertura. Parando Pe-

lé, o técnico acha que
chegará à vitória por

que considera a de-

fesa do Santos fraca

sem Carlos Alberto.

A transferência de Zagalo para o Botafogo, pela
maneira correta como se processou, merece menção
honrosa Zagalo tinha contrato sob palavra com o

Flamengo. Cumpriu a sua palavra Desllgou-se do
seu compromisso após autorização prévia do presi-
dente rubronegro e entendimentos deste com seu co-
lega do Botafogo.

Zagalo ficou satisfeito por voltar ao clube de sua

preferência, após a disputa do Campeonato Mundial.

O Presidente Rivadávia Correia Meyer, do Bota-

fogo, alegrou-se por concretizar sua aspiração, e o

Presidente do Flamengo banhou-se em água de rosas

por dar oportunidade ao técnico Jouber de prosseguir
a sua brilhante jornada na disputa do Campeonato

Brasileiro de Clubes

Jouber, por seu turno, está alegre e feliz 
por con-

tlnuar no seu posto, onde substituía Zagalo, ate quando
Deus quiser.

A verdade é que Jouber é a revelação do ano.

Sem contratar jogadores, utilizando apenas a prata
da casa, acabou com a retranca, o racionamento na

marcação de gola e é líder absoluto dos dois Grupos

dlsputantes do Campeonato Brasileiro de Clubes. O

Jouber está con tudo Fala pouco e produz multo.

Saravá. Jouber. Que o Caboclo da Pedra Branca

te livre dos maus olhados

• • •
Do Cbnaelho das Associações e Entidades de São

Cristóvão, recebi e agradeço o seguinte oficio:
"O 

Conselho das Associações e Entidades de Sfc>

Cristóvão, órgão a político que tem por finalidade con-

gregar as associações e entidades do bairro de São

Cristóvão e que tem a honra de contar na presldén-
cia do Corpo Deliberativo com a Ilustre figura do

Dr Agatlrno da Silva Oomes, ao ensejo das comemo-

rações dos seus 80 anos de feliz existência, vem apre-

sentar a V S' os melhores votos de felicitações pela
efeméride e pelo traço marcante de sua personalidade
na vida do glorioso Clube de Regatas Vasco da O ama

e do desporto nacional — • a» Dr. Fraudar* Raiai»

da SUra Carneiro, Presidente — Ayltofi éa OUveira,

Secretário 
"

Agradeço, ainda. a« feUcltaçõe.s do Dr Carlos Sll-

va do Mar. médico da Ordem da Penitência, filho do

saudoso vascalno Dr Florindo Silva do Mar
O resto contarei depois Devagar e sempre che-

garel lá

Não custa nada

andar

na moda.

Qualidade a preço baixo

à vista ou pelo CREH-C*:PA

tudo em

meses

sem 
juros.

Camisa social tergal JACOUARD. Alta

Moda. Colarinho Lord. Punhos rever-

síveis. *6

Camisa social em tecido FIL A FIL.

Modelo Texas, com detalhes. SÓ

6
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Cmtos em COURO selvagem. Fivelas

EURO 74. 4 cores. I

Gravata em JACOUARD de pura seda.

Padronagens exclusivas.

Sapato manual em COURO SELVA-

GEM. Plataforma e salto alto, com

revirão.

Sapato esporte BIN0'S em Couro.

Meia pata de borracha. Super confor- OQ

tável. »ô OOj

Abotoaduras M B. em metal banhado

prata. Vários modelos. Só

Gravata ROCCO B0RELLA em Tre-

vira. Padrões sensacionais. Largas,

|

Carteira de mão em legítima NAPA SELVAGEM.

Vale por 7 bolsos. A O O
Entrada: m*Wj + 5 X feW|

IGUAIS SEM JUROS

Sapato passeio D.N.B.

em anihnas. Sola de couro,

3 cores.

Entrada:

L
i

n

la

mm

CREW

in
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REMO FAZ

TESTES MAS

TÉCNICO

É CONTRÁRIO

Ot remadores cariocas diaputam hoje,
ks 9 horas, na Lagoa Rodrigo de Freitas,
o teste programado pela CBD e que ler-
virá pari indicar qua i os nomes da Qua-
nabara que disputarão com rem*dorea
de outros Estados as vacai na Seleção
Brasileira, que participará do Sul-A me-
rlcano. Buck. o técnico da Seleção, disse,
mais uma vei, que considera este tipo
de teste totalmente desnecessário.

Sem estar preocupado com os resul-
tados do teste, Buck, tambrém técnico do
Flamengo, náo escalou Mário "Boko Mo-
ko" e vandlr para remarem no "dois

sem": como Mário extraiu um dente,
Buck resolveu poupar a dupla, colocan-
do em seus lugares <Uul e Erico. Beal e
Trombeta tomarão o "dois sem", que terá
Tereto como timoneiro. Campos d spu-
tará a prova de "skiif".

O "dois sem" do Botafogo aersk for-
mado por Jorge e tdson. Mas o destaque

é o "sculler" AJemão, favorito para a pro-
va "skiff" Maglonl e Isidoro correrão no
"dois com" tendo como timoneiro Gau-

chnho. Os três são ex-Integrantes da

equipe do Flamengo e estão empolgado*

com a possibilidade de derrotar seus an-

tlgos companheira.

TESTES SEM VALIDADE

Buck, que t fcícnlco da Seleção Br*-
sflelra de Remo há 12 anos, voltou a co-
mentar o quanto este» tipos de testes são

desnecessários, pois somente prejudicam
o bom andamento do Campeonato Cario-
ca, este ano disputado com um pouco
mais de motivaçao, o que não acontecia

já há algum tempo.

— Eu me preocupo somente
Campeonato Carioca, no momento Sou
técnico da Seleção Brasileira e cre.o

sei multo bem quais os remadores cario-
cas que posso convocar e náo serão os rt-
sultados destes testes que me rarão mu-
dai de idéia, por livre e espontânea von.
tade.
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TV SEMP
MULTICOLOR. <20)
31 cm. I IO volts.

A cores.

000 de entrada

mensais2203

RADIOFONE
TELEFUNKEN
AlEGRETTO.

I Kl/220 Volts.

000 0" -ntrada

LT

-nensais

CONDICIONADOR
DE AR PHILCO

25C-31. I HP 10.000
BTU £

000 de entrada

104"¦ ¦ 
f 

mmensais

l

TV SEMP ESPLANADA
MAX. (24) b1 cm.

000 de entrada

61','mensais

T3

TV PHILCO B-139. (24)
(il (in.

000 de entrada

7144# 1/ mensais

N

0 

povo 

escoilieu

o Ponto Frio Bonzão 
I

como líder absoluto do

preços 

baixos. I

TV GENERAL
ELECTRIC. (20i 51 cm.
A cores

000 de entrada

255"iM *0 *0 
/ 

mensais

TV COLORADO

MIDI. 110/220 volts

000 de entrada

Mw,
f 

mensais

*@> 
la

25"
/ 

mensais

TV GENERAL
ELECTRIC. (2bi hO un.
Mesa. A C0W«.

000 de entrada

308?

TV GENERAL ELETRIC

TROPICAL. (2li >9cm

000 de entrada

J 
mensais

LJB-

TV ZENITH
INTERPRISI. (211

Vlim IIO volts

000 de entraria

10

»s

WWW IH* V

st:

ELETROFONE
ZILOMAG RVP 71

000 de entrada

AMPLI-AUDIO
SONATA. Para radio e

gravadores

000 de entrada

7X:

ELETROFONE PHILIPS BALADA

000 de entrada 207

FOGÃO BRASIL ARABESQUE.

A/ul ou vermelho

000 de entrada 30?

Avista ainda mais barata

CONDICIONADOR
DE AR IRASTEMP 3/4
HP. 7.B00 BTU

A VISTA

1.520,

CONDICIONADOR
DE AR GENERAL
ELECTRIC GFC 2010.
1 HP

A VISTA

1.840,

FOGÃO WAUIG
NORDESTE. A/ul ou
vermelho

A VISTA

339,

GRILL
CHURRASQUEIRA
GENERAL ELECTRIC

A VISTA

169,

BANQUETA
PRECIOSA. lormipU

A VISTA

14,

ENCERADEIRA IPEL.

tsmaltada. 1 escovas

A VISTA

239,

CONIUNTO
DIPLOMATA PANEX.
h pe^as

A VISTA

70,

TRAVESSEIRO DE
ESPUMA POM-POM.
A/ul e amarelo

A VMA

21,

BALANÇA CERTINHA
SUNBEAM

A VISTA

59,

TV GENERAL
ELECTRIC PÉROLA
BRANCA
110/220 volts

A VISTA

910,

MAQUINA DE LAVAR
BRASTEMP
PLENOMATICA.
Brania

A VISTA

1.600,

REFRIGERADOR

(atNlRAL HIC 1RIC

2010. Branco. a/ul ou
vermelho

A VISTA

1.240,

FERRO WALITA
LUXO. Automático

A VISTA

89,

RADIO SÔNIA
MARACANA. I taixa

A VIM A

55,

RADIOFONE
ALHAMBRA 06 RF 685.

110/220 volts.

000 de entrada

106?¦ w ^0 
f 

mensais

IAS
iA8

00

1

i

J

REFRIGERADOR

CÔNSUL ET 2705.
Branco, a/ul.
vermelho ou verde.

000 de entrada

ÍQM

m 
I 

mensais

•M

- V

• •
• •

nIW

TTZ  

ii'

REFRK.IK*I><*,:
( osst l II ®T*
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IUTA DE

ÉDER VÊ UM

PROBLEMA

NOVO: DATA

PAULO (Sucursal) — A luta

vf.ríír 
*. 0 vene*u®l*no AlfredoMwc*no, pelo titulo mundial do* n-r...

iSta ATrtOUtro Problem» P»r» ser resol-

h»2. „ S ? 
cml>le*Arlo« dos dois pugU

ÜkÍm j <",l n>®roado pelo Con-

aua^-a.-su-fta.í

JORNAL DOS SPORTS, Domingo, 28/4/1974

A sugestlo apresentada por Marcos
Lázaro é para que a luta seja antecipada
para dia 10, Além disso, os dois empre-
sários, Lázaro e Katznelson, assinaram
ontem um documento liberando as cotas
que a Confederação Brasileira de PugU
lísmo e a Federação Paulista de Boxe
têm sobre a realisaçào da luta

Após a assinatura deste documento,
Marcos Lázaro se comprometeu a dar
apoio financeiro para que o combate seja
disputado em Sfio Paulo e também se ree-

ponsabilizando pelos prejuízos que pode-
rfio ser causados.

Outro problema surgido foi sobre a
disputa entre os empresários Marcos Lá-
zaro e Abrahan KaUnelso. Os dois, que

tinham contrato firmado para promover
o campeão mundial dos penas, agora es-
t&o na Justiça comum. Mas, acontece que
o empresário Rafito Cedefto, de Alfredo
Marcano, pede o comparecimento do re-

presentante brasileiro na Cidade do M*-
xlco para a assinatura do contrato. Sem

que a justiça comum dê uma definição

para a rescisio do compromisso que o»

dois empresários brasileiros tinham, ne-

nhum deles poderá representar Éder Jo-

fre nesta reunião.

O empresário norte-americano Qeof-

ge Pamassus falou ontem por telefone

com Katznelson e o manaqer brasileiro

pediu 120 mil dólares para que Éder de-
fenda seu titulo em Los Angeles.

1

j

CONDICIONADOR
DE AR
WEST1NGHOUSE
MIRACE 3/4 HP 7.000

000 de entrada

72at ã»ft\mensais

JUINA DE

bSTDRA EIGIN

|IUS

I de entrada

.20

mensai*

FOGÃO SEMCK

RADIANTE. 3010. Azul

ou vermelha

000 de entrada

34"
11 mensais

a i .

Fir

j

bicama de casal.
LORD. Ouro.

000 de entrada

39?mensais

FOGÃO JANGADA
4070 COMERCIAL.
Azul ou vermelho.

000 de entrada

¦ ¦ 
/ mensais

MINI-CALCULADORA |
KIMINCTON
ELETRÔNICA «01 D

000 de entrada

54"mensais

¦ S5B5B A

CONJUNTO DE
MESAS REDONDAS
COLISEU. Centro e 2
laterais

000 de entrada

oi»

am ¦ 
f 

mensais

dDdKIDCPdD

Rw

u

MÁQUINA DE
COSTURA SINCER
PONTO DE OURO
660/515. Marfim

000 de entrada

36"g mensais

-fmsjp

f 

Tj 

It.1

JS

COLCHÃO PROBEL
DIVINOSEL. (1,28 x
1,88)

000 de entrada

43

g 
mensais21

(*HE; 

^ 

i 11 

J

DORMITÓRIO
FORMIPLAC
CONCORDE

lacarandá.

000 de entrada

i44;imensais

ARMÁRIO

DUPLEX

REX. lacarandá.

000 de entrada

95

73,

f 
mensais

GRUPO ESTOFADO

LAFER MP-119. Lilás

000 de entrada

1QQ61

I Wf mensais

nn

% ^
VW **

SALA FORMIPLAC

ILHABELA. jacarandá

000 de entrada

13145
I w I 

J 
mensais

1AJ UDIOFONE ABC
iA? SABEIA.

0( 000 de enirada

257"V t#f 
|n

mensais

Esta ê a Prova.

.k jk.Mu íàilàáLt

lEfWGERADOR
ÍIOMATK *-240.

A*iul. vermelho ou
Itanco.

'lV00 
de entrada

w, mensais

BATEDEIRA
DE BOLO

WAUTA (UBILEU

000 de entrada

20p#AVf mensais I—.

1; }\

i" ~

ASPIRADOR DE PÓ

ARNO SUPER |R.

000 de entrada

0/L43

Mm\3 
f 

mensais

¦WKtflulo

m

Rorgunta Formulada
ãl^totSdomôBttooa. 

na »u« opVniuo

quo oferece oô melhoro» prqçun

t.° Ponto Frio.

Amais recente Pesquisa do Instituto Gallup sobre Eletrodomésticos no Rio de Janeiro.

DORMITÓRIO

IEPIME MELODY.

Conqalo Alves. 1

portas.

000 de entrada

CAMA DE CASAL

ESPANHOLA.

000 de entrada

1R^
I U 

J 
mensais

SALA COLORAMA.

Coral.

000 de entrada

JTA CAMPlAO j
74. ( rornado.

000 de entrada

SempH

MeUior

flmíáJrfoJBbffzão

O N.° 1 EM PREÇOS BAIXOS

I
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Fittipaldi

sai em se

gundo

ifWl

na Espanha

MADRI (UPI-FP-JS) — Emerson
Fittipaldi, pilotando um Mc-Laren, con-
seguiu ontem apenas o quarto tempo na

segunda série de provas de classiffcaçào

para o Grande Prêmio da Espanha de
Fórmula-1 de hoje. quarta etapa do Cam-

peonato Mundial de Pilotos. Emerson

completou os 3.404 metros do circuito em
Iml9s25c

O piloto brasileiro, que nos trelttOS
de sexta-feira, no autodromo de Jarama,
havia obtido a sétima colocação, enfren-

tou ontem uma série de imprevistos com
o novo tipo de pneus de seu carro, tendo
sido obrigado a passar a maior parte do
tempo parado nos boxes, enquanto os
mecânicos da McLaren procuravam sem
êxito uma solução para o problema. Com
este resultado, Emerson larga hoje na
segunda fila.

O outro brasileiro inscrito, para a
corrida de hoje, José Carlos Pace, não
foi feliz nos treinos de ontem, tendo,
co mseu surtecs, chegado em 13.° lugar

O melhor tempo nas provas de on-
tem foi alcançado pelo jovem piloto aus-
tríaco Nikkl Lauda, com uma Ferrari,

que marcou o tempo de Iml8s44c, con-

quistado o direito de ocupar apole-po-
sitiem A seu lado estarão o sueco Ronnle
Peterson, com uma Lotus, que obteve a
segunda colocação nos treinos de ontem,
com Iml8s56c e o suiço Clay Regazzonni
atual líder do Mundial, e que, também
com uma Ferrari, conseguiu o terceiro
lugar, com Iml8s78c.

As posições obtidas por Lauda e

Regazzonni vieram reforçar o anuncia-

do favoritismo das Ferrari para a prova
de hoje, tendo esses carros, conforme

o esperado, sido os que melhor se adap-

taram ao sinuoso circuito de Jarama.

O quinto tempo ficou com o belga

Jaclcy Icfcx, com uma Lotus, que obte-

ve o tempo de Iml9s28c, vindo a seguir

o argentino Carlos Reutemann, corren-

do com um Brabhan, com Iml9s37c.

Dennls Hulme, da <ova Zelândia, com

um McLaren, obteve a sétima posição,
com Iml9s65c.

As demais colocações foram as se-

guintes:

8.° Jody Sheckter, da África do Sul,

com Tyrrell — lml9s#5c.

9 ° James Hunt, Inglaterra, com Hes-

keth — lml&sMc.

10.° Patrick Depalller, França, com

Tyrrell — Im20sl9c.

11° Jean-Plerre Jarrier, França, com

Shadow — Im20s20c

12° Hans Stuck, Alemanha Ocidental,

com March — lm20®4flc

13 ° José Carlos Pace, Brasil, com Sur-

tees — Im20s52c.

14.o John Watson, Irlanda, com Bra-

bhan — Im20s54c

15,° Mlke Halllwood, Inglaterra, com

McLaren — Im20s65c

16° Jochen Mass, Alemanha Oclden-

tal, com Surtees — Im20s60c.

17 ° Grahan Hlll, Inglaterra, com Lola

Im20s99c

18 ° Henri Pescarolo, França, com BRM

Im21s32c.

19.» Brlan Redman, Inglaterra, com

Shadow — Im21s35c.

20.° Françolse Mlgault, França, com

BRM — Im21s43c.

21.° Chrls Amon, Nova Zelândia, com

Amon Mark — Im21s79c.

22 0 Ricky von Opel, Alemanha Ocl-

dental, com Brabhan — Im21s85c.

23.° Tim Schenken, África do Sul, com

Trojan — Im21s89c

24.° Guy Edwards, Inglaterra, com Lola
Im21s96c

fj.o Tom Belso, Dinamarca, Im22s09c

Nas provas de ontem ocorreram

numerosos acidentes, envolvendo, nos de

maior gravidade, os pilotos franceses

Patrick Depalller e Françols Mlgault,

cujos carros colidiram contra a barrei-

ra de contenção, causando-lhes alguns

ferimentos Em outro acidente, o ltalla-

no Vittorla Brambllla conseguiu sair

ileso, porém não mais participará da

corrida de hoje, pois seu carro ficou

multo danificado

A largada para o Grande Prêmio da

Espanha será dada às 7 horas de hoje

(hora de Brasília), com televlsamento

rf»reto

nnnn

Apesar de largar em segundo, Emerson tem esperança no tri

fângio esnoba italianos

2 vence o GP em Ba rcelona

O Grande Prêmio da Espanha foi inclui-

do pela primeira vez no Campeonato Mun-

dlal de Fórmula-1 em 1951. Nesse ano. um

argentino de poucas palavras e extremamen-

te consciencioso de suas obrigações como pi-

loto, começava a ser notado nos meios au-

tomoblllsticos. Seu nome: Juan Manuel Fân-

gio.
As fábricas italianas estavam então

atravessando sua Idade de Ouro na história

do automobilismo. A Ferrari, a Maseratti e

a Alfa Romeo dividiam entre si as vitórias

no Mundial Fângio corria por uma delas, a

Alfa Romeo Seus maiores rivais eram

também italianos: Alberto Ascari, Giuseppe

Fina etc. E, na prova disputada no autódro-

mo de Barcelona. Fângio foi o vencedor, su-

perando o então considerado melhor piloto
da época. Alberto Ascari. que chegou em

segundo lugar. O argentino acabou sendo,

naquele ano, o primeiro n&o-europeu a se

sagrar campeáo mundial de automobilismo

Em 1952 e 1953 o Grande Prêmio da Es-

panha nâo foi realizado. Voltou a fazer par-

te da temporada internacional no ano se-

guinte e foi vencido pelo inglês Mik Haw-

thorn, pilotando uma Ferrari. Fângio, que Já
havia conquistado o titulo daquele ano, ob-

teve apenas o terceiro lugar na prova, dispu-

tada novamente no autódromo de Barcelona

O argentino, ent&o no apogeu de sua carrei-

ra, havia deixado a Alfa Romeo, assinando

um contrato milionário com a Jlercedes

Com ele, a fábrica alemã viveu seus mertio-

res dias tendo conquistado os compeonatos

mundial de 1954 e 1955. Em 1966. Fângio

voltou ao automobilismo italiano, passando
a correr pela Ferrari.

Por motivos que iam desde a alegação

de que o pais não dispunha de pistas em

condições de serem utilizadas numa prova
oficial de Fórmula-1 até razões de ordem

financeira, o Grande Prêmio da Espanha

sofreu uma interrupção de 14 anos. Foi nova-

mente incluído no calendário oficial em 1968

O panorama Internacional do automo-

bilismo havia, erktào, se alterado considera-

velmente As fábricas e os pilotos Italianos

Já náo eram mais, como n06 tempos de Fân-

gio, os senhores das pistas Os novos aslros

vinham da Orâ-Bretanha (Jim Clark. John

Surtecs, Graham, Hill e Jack Brabhan i ou

da longínqua Nova-Zelândia (Dennis Hulmo

e Bruce MaLaren* As grandes vitórias per-
tenciam agora aos carros produzidos pela
Lotus. Matra. McLaren, March. Das legen-

dárias fábricas italianas dos anos 50, ape-

nas a Ferrari ainda figurava entre as gran-
des

Garotada do

Minerva 
joga ponta]

contra América

O Minerva joga hoje contra o América, às 9 horj.1
no ginásio da Rua Itapiru, a liderança Invicta do Cam I
peonato Carioca de Futebol de Salão, categoria lnfaxitnl

A partida é válida pela quarta rodada do turno dlretAl
e será preliminar do Jogo entre infanto-juvenis, ^,1
começa às 10 horas. Eis a programação completa'^1

rodada: ]

Minerva x América (Infantil e Infanto-juvenli), nol

ginásio da Rua Itapiru. Juizes — Ismael José Farias ei
Antônio Sérgio Guimarães, auxiliados por Lúcio Oooa.l

les e Eduardo Reis. 1

Hebraica x Grajaú Têr.ls 'três categorias, no g.l
nãsio da Rua São Clemente (ASA). Juizes — DjalmJ

Adelino de Paula, Carlos Bussons Gonçalves e p^l

Roberto Dias, auxiliado por Álvaro Campos Lourençol

Mackenzie x AABB (três categorias). no ginásio <j,I

Rua Dias da Cruz. Juizes — Micheli Dl Pollto, NoelíJ

Silva Guimarães e Adilson da Costa Salgado, auxiliar

dos por Antônio Roberto Rebelo. !

Vasoo x Atlas (Infantil e infanto-juvenlli, no gi.l

nâsio da Rua General Almério de'Moura Juizes Nél-I

son Coelho da Luz, Valter Cardoso e Abílio MartliJ

Neto, auxiliados por Valdir Eleotêrio. P

Fluminense x Jacarepaguá (Infantil e lnfanto-jJ

venil) no ginásio da Rua Álvaro Chaves. Juizes -I

Emanuel Meireles e Carlos Tavares da Cruz. au^iúadoil

por Carlos Ferreira e Roberto Xavier Bispo J

Grajaú Country x Carioca, que seria realizado hojeJ

foi adiado em conmum acordo para os próximos dias. 0|

ginásio da Rua Professor Valadares foi mantido, assimI

como todas as autoridades escaladas. I

Carioca domina e

bate Municipal fácil

el

Emerson larga mal, mas é veiiceilot; em 
Jarama

Num domingo de maio de 1968, no

Autódromo de Jarama, o vencedor foi

Graham Hlll, pilotando uma Lotus, se-

guido por Dennis Hulme, campeão do

ano anterior O grande ausente da cor-

rida foi o escocês Jim Clark, então o

melhor piloto do mundo, e que, alguns

meses mais tarde desapareceu traglca-

mente quando sua Lotus, após uma der-

rapagem. foi de encontro a uma árvore,

durante a disputa do Grani» Prêmio

da Alemanha Ocidental, na pista de

Hockenheim
O campeão desse ano acabou sendo

Graham Hlll

Em 1969, o Grande Prêmio da Es-

panha, disputado no circuito de Mont-

juich, em Barcelona, foi vencicflD por

Jackie Stewart, que conquistou o titulo

desse ano, pilotando um Matra-Ford O

segundo lugar ficou com o neo-zelan-

dês Bruce McLaren Três acidentes mar-

caram a prova, envolvendo Graham Hlll.

jochen Rindt. Jaclcy Ickx e Brian Red-

man A partir disso, começou a célebre

campanha contra o uso indiscriminado

dos aerofólios, os causadores dos desas-

tres na pista de Montjulch nesse ano.

Em 1970 reglstrou-se a segunda vl-

tórla de Jackie Stewart no Grande Prê-

mio da Espanha, que voltou a ser dLspu-

tado no Autódromo de Jarama Desta

vez, o escocês correu com um March e

sua vitória foi das mais tranqüilas, ten-

do novamente chegado em segundo lu-

gar Bruce McLaren, que, alguns meses

mais tarde morreu ao realizar testes em

seu carro.
Na prova desse ano houve um novo

a-ldente, nuando os carros de Jaclcy

Ickx e Jack Ollvei chocaram-se. lncen-

dlando-se em seguida. Os dois pilotos
conseguiram escapar milagrosamente

O austríaco Jochen Rindt, com uma Lo-

tua, foi o campeão mundial de 1970.

com larga vantagem sobre seus compe-,

tidores, mas não pôde comemorar sua

vitória pois morreu durante a realiza-

ção do Grande Prêmio da Itália, em

Monza, penúltima prova do Mundial

No ano seguinte, mesmo largando

mal, Emerson Fittipaldi venceu pela

primeira vez em Jarama Após o mau

começo, Emerson foi se recuperando

aos poucos, também beneficiado pelo

grande número de desistências, que cul-

minaram com a de Jackie Stewart

Este, após assumir a liderança da pro-

va, na sexta volta, havia sido sensaclo-

nalmente ultrapassado pelo brasileiro e

pelo belga Jacky Ickx. mantendo-se em

terceiro lugar, vigiando de perto os dois

dianteiros e fazendo com que a corrida

fosse das mais emocionantes

A vitória de Emerson foi conseguida

com muita garra, pois a chuva fina, que

caiu no meio da prova, beneficiava uni-

camente à Ferrari de Jacky Ickx, equl-

pada com pneus Intermediários, para

pista úmida, enquanto todos os demais

usavam pneus ?lick Jacky Ickx foi o

segundo colocado, ficando o suiço Clay

Regazzonl, também com uma Ferrari,

em terceiro O Orande Prêmio da Es-

panha desse ano apresentou ainda as

boas colocações de José Carlos Pace e

Wilson Fittipaldi, que terminaram a

corrida respectivamente em sexto e sé-

tlmo lugares. Emerson Fittipaldi foi o

Campeão Mundial de 1972

Na prova de 1973, disputada em

Montjulch, Emerson conseguiu levar à

vitória a pior Lotus que Já dirigiu, com

problemas na suspensão e um dos pneus

furados. Novamente largando mal, o

brasfeiro contou com uma dose multo

grande de sorte e foi grandemente be-

neflclado, a exemplo do ano anterior,

com as seguidas desistências dos demais

competidores, motivadas por problemas

de ordem mecânica.

A segunda colocação ficou com

Françols Cevert, pilotando um Tyrrel

Em terceiro chegou o norte-americano

George Follmer, com um YOP-Shadow

WiLson Fittipaldi fez boa corrida e ob-

teve o décimo lugar, enquanto José

Carlos Pace ficou entre os que desisti-

ram Emerson não conseguiu, entretan-

to, repetir sua vitória do ano anterior,

no Campeonato Mundial, e o titulo

voltou às mãos de Jackie Stewart, que

abandonou as pistas em seguida.

neixiis de uma partida bonita e tecnicamente bem dispu-

tada o Carioca venceu o Municipal por 3 a 1, no ginasiol

Ala Batista na sétima e última rodada do turno de classl.

ficaçáo do Campeonato Carioca de futebol de sala., catego-

r a Drincipal Na preliminar de uvenis, o Municipal venc«|t|J

ocfíloS por 3 a 1 e manteve a ponta da tabela na Seriei K|

Como sc esperava a partida tecnicamente agradou buX

tante em razão do grande número de craques que se err.pt-1

nh ran no «máslo. Os primeiros minutos fonm üe 9

llbrio com U equipes se estudando mutuamente, a espenl

de uma oportunidade para obter a primeira notam 0|

marcador de 0 a 0 espelhou com Justiça o que fizeram asl

duas equipes, se bem que as melhores chances pert>nceraa|

to Carioca.

No segundo tempo, o Carioca subiu multo de produção!

«¦«. foi o Municipal que inaugurou o marcador coa ial

bonito gol de Tamba Sentindo a desvantagem o Carlocil

apertou a marcação e, mesmo diante da grande atUMfe fl

poletro Batista conseguiu marcar tres gols, através He Verti

o que lhe valeu a vitória e a manutençao da liderança di|

Série A.

Carllnhos foi o melhor Jogador do Carioca e da partida,!

seguido de perto por Álvaro e Vevé. enquanto no Municiptll

o goleiro Batista e o lateral Alfredo foram os que mais *1

destacaram Na arbitragem funcionou Pedro Carlos Drega.du

com tranqüila atuação, bem auxiliado por Lúcio (>nza.tM

Múheli Di Pollto e Geraldo dos Santus Equipes Carioca-I

Kh0 Gerson. Álvaro, Vevé e Carlirhos Técnico - Zc

zinho Municipal - Batista, Aeclo, Alfredo (Robertlntol,

Tamba e Paulinho l César. Técnico - Roberto Seabra C*l

es»c resultado Carioca, Minerva e América se firmaram ral

tx>nta da tabela da Série A com 3 pontos negativos 0

América ainda terá que jogar com o Municipal na pro*iw|

teiça-felra pela sétima c ultima rodada do turno

er
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Seleção 
juvenil 

se

apresentará no dia 3

O circuito de Jarama, sitiuido

perto de Madri, Espanha é

conhecido como um percurso

que exige mais a habilidade do

piloto do que a potência da

máquina. Com 3.404km

de extensão, apresenta apenas

uma reta, sendo o restante

uma série de curvas do tipo

cotovelo, que desafiam a

capacidade do piloto de

côntrolar seu carro. Isto torna

o Grande Prêmio da Espanha

uma das corridas menos velozes

do Campeonato Mundtal de

Fórmula 1. Na opinião de

Emerson, levarão vantagem os

carros que mostrarem mais

elasticidade. Isto significa que

quase todos os carros terão

possibilidade de vencer o

GP da Espanha.

Agora c difícil apontar

quem pode ganlxtr 
logo mau

vaiBrasileiro Avalone

correr na 
pista 

de Zolder

BRUXELAS 'Especial para o JS) —

O piloto brasileiro Antônio Carlos Ava-
lone está entre os pilotos Inscritos para
a corrida de Formula 5 000 a ser realiza-
da hoje na pista de Zolder, na Bélgica,
valida pelo Campeonato Europeu Ava-
lone vai correr com um McLaren M-23,
semelhante aos que Emerson Fittipaldi e
Dennis Hulme utUl/am na Formula-1,

porem, com maior clllndrada

Avalone Já participou de duas pro-

vas pelo Campeonato Europeu, em Oul-

ton Park e Brands Hatch, ambas na In-

glaterra mas não conseguiu marcar

nenhum ponto

Depois da corrida de hoje, o piloto

brasileiro voltará ás pistas no próximo

dia 5, em Mantorp Park, na Suécia

Marcos Morais deixa o

hospital volta em um mês

IjCXMDHHS 1 Especial para o JSi — O

ptloto braseiro Marco* Morais, integrante
do Tr»rr Brasil. |j«trorlnado pela Rmbratur.
drisou esta w mana o bcxpitaJ da cidade de
Norwirh. na Lnffiaterra. onde ne encontrava
tn!emad<j desde nru grave acidente do ultimo
dia k na ptsta de SnneUerton. quando rea-
lURva aprontua finais para a connda de Oul-
ton Park trrcelr* etapa do Loumtmunk Tro-

pt.y de Fórmula-J
Naquela oca&iào M"U ORD-174 derrapou

numa poça de 6i*o foi projetado para fora
da pi&la e capotou quatro itau Marooa ao-
bru f^nm«.'<» na cabeia, fraturou a da-

vteula e o braço direito Segundo or medi-
co». Marco* poderá voltar a correr dentro de
aproximadamente um min

Enquanto isso. seu irmão Luts CarioR
rrallia as prUnelrns treinos para a prova de
Fórmula-3. de amanhã, em Mallory Park.
onde corre rã com GRO-374 equipado com
motor Hoibry e novo aerofólio

Jor# Morais, irmão de Marena e Luís
Caricv viajarã na próxima semana ;iar» a
Inglaterra, devendo participar da rorrtdj do
dia 12 de maio no autódromo de Snnetter-
Um

Para a prova do hojo, náo há favoritos

destacados As três corridas já realizadas

na atual temporada, os Orandes Prêmios da

Argentina, do Brasil e da África do .ul,

vencidos, respectivamente, por Denis Hui-

me, Emerson Pittii>aldl e Carlos Reute-

mann carat-tenzaram-se |*lo grande iqul-

lRrrio' observado E, bascando-.se no retrós-

l^cto das três provas, é bastante grande o

numero de pilotos em condições reais de

obter uma vitória neste nono Orande Pré-

mio da Espanha <le Fórmula-1

Emerson Fittipaldi, aiAs rua vitória em

Interlago*. teve de se contentar com um

diNcreto sétimo lugar no Orande Prêmio da

África do Sul disputado há um mês no

auttSdromo de Kyalami, em Joannesburgo.

Após esta corrida, Emerson teve uma série

de reuniões com os técnicos da Mcl^oreu,

estudando algumas modificações a serem in-

troduzid.is M carro Hoje. o McLaren do

brasileiro disputará a prova com uma nova

.suspensão, mais adequada aas pneus de i*r-
fll mais baixo, usados pelo carro A outra

modificação foi a redução em 20 ccutlme-
tros da distAr.cia entre os eixos, o que, se-

gundo garantem os técnicos da McLaren,

dara ao carro maior agilidade em curvas de

I lixa e media velocidade

A Ferrari resolveu este ano dedicar-se
unicamente ao Mundial de pilotos, ná" ten-

do se inscrito para o Campeonato Mundial

de Marcas no qual sempre se destacou,

inxiaio esia semana com os Mil Quilôme-
trás de M«nza A fábriea italiana prepa-
rou dois carros altamente competitivos p

entregou a Clajr Regíuzoni e Nlkki Lauda

que, ape&ar «le não vencerem ainda nenhu*

ma prova têm realizado boas oorrldas Re-

gaamni clarsificou * cm segundo lugar no

Orande Prêmio do Brasil e terceiro no da

Argentina, e ê o lider do Campeonato
Nikki Lauda, ainda não marcou pontas no

Mundial, mas impressionou positivamente
ao obter o melhor tempo nas provas de

clafi&tficnçfto para o Grande Prêmio da

África do (kil

O argentino Carlos Reutemann ê ou-

tro nome bastante cotado para vtk-it hoje
em Jsrama Vencedor do Orande Prêm o la

AMca do Sul, Reutemann )ã esta sendo

precipitadamente comimrad.t por alguns
com o legendário Juan Manuel Fã-igio f»

bolsa de apo*U« de Londres por exemplo.

Riulemann esta sendo apontado como fa-
voriUi (mra a conquista do titulo mundial

na proporção de 4 por 1

Demais Hulme. que correr* boje pela

101 * ve® em provas do Mundial de pilou»,

é outro que reúne grandes possibilidades de

vitória. Hulme ocupa a vlee-liderança do

campeonato, ao lado de Fittipaldi e de MAke

Haiiwood. seus companheiros de equipe, e Já
venceu uma irrova este ano, o Orande Prê-

mio da Argentina.

A Lotus, após perder Emerson Flttipal-

di para a McLaren, contratou Jacky Icyx e

renovou o contrato de Ronnle Peterson Es-

tes dois apresentam características idénti-

cas: ao contrário de pilotos, como Fittipaldi,

Hulme e até mesmo Jackie Stewart. que pro-
curam conduiir seus carros de modo frio e

cerebral, sem arriscar tudo desde o inicio,

Petterson e Ickx lançam-se á vitória de

imediato, com arrojo, procurando tirar o

máximo de suas máquinas desde a primeira
volta Talvez por Isso mesmo estejam entre

os que mais vezes têm de abandonar a com-

petição anté6 do fim. Mesmo assim, estão

entre os maiores pilotos da atualidade.e a

vitória de um deles na prova de hoje está

longe de se constituir uma surpresa

Além destes, é grande o pelotão dos que
reúnem credenciais convincentes para dispu-

tar com chances reais de vitória a corrida de
hoje t o caso de José Carlos Pace. segun-

do melhor tempo nas provas de classificação

para o Orande Prêmio da África do Sul e

que. se John Surtees — seu chefe de equl-

pe — não atrapalhar, poderá marcar seus

primeiros pontos no Mundial deste ano

t. também o caso do sul-aírteano Jody
Schcekter. sucessor de Jackie Stewart. na
Tyrrel e que. após sua atribulada eatréla no

ano passado, quando foi o causador de tou-
meros acidentes, num deles tirando Bneraon
Fittipaldi da competição, parece ter final-
mente colocado a cabeça no lugar e tem rea-
lixado boas corridas, tendo inclusive sido o
segundo colocado na prova de Fórmula-1
disputada em Brasília em fevereiro último.

Também Jean-Plerre Beltoiae. da BRM.
apenas um segundo atrás de Reutemann na
África do Sul. pode surpreender Sem falar
no inglês James Hunt. grande revelação do
ano passado, e que. com seu Heaketh. ga-
nhou recentemente a corrida de 8Uverstone

que não contou pontos para o Mundial, e
do alemão Hans Stuck. lider do Camprona-
to Europeu da Fórmula-2. quinto colocado
na África do Sul

Após a realização do Orande Prêmio da
Kkpanha a próxima prova do CampeoeMo

Mundial de 1V74 será o Grande Prêmio

da Bélgica, dia 12 de maio. no autódromo
de NVveiles

Foram os seguintes os demais resultados da sétlmil

e Ultima rodada nas duas categorias: Principal — Vitonal

4 x Atla- 1 York 3 x ACI Rocha Miranda 2 e Ainencill

x AABB 0 
' 

Juvenil — AABB 6 x América 2, ACI Rochil

Miranda 6 x York 1 e Vitória 2X1 Atlas, I

O Jogc Municipal x América, adiado da quinta :>|

dada, será realtaado na próxima terça-feira, ás 21 horii I

110 ginásio da Rua Hadock Lobo I

» Os Jogadores da .seleção juvenil que vai participa:!

,'0 Campeoiuto Brasileiro, «a julho proximo, vão se apre.|

sentar á Comissão Técnica no dia 3, no ginaMO do Jla-I

ckenzle, ás 20 horas, e depois farão uma série de treuu-l

mentos' técnicos com Alaor Cruz. I

A fc.sta que será realizada pelo Minerva, em home-l

nagein ao salonista Fausto Melra, foi transferida para ol

proximo dia 11 e contara com a participação de varltól

equipes do futebol de salão, na categoria de veteranos. I

» Rubinho continui ás voltas para escalar a su]

equipe, no returno do Campeonato Carioca Serglnhc \tou-i

10 Silvio e Cid continuam contundidos e sáo os grandal

problemas do treinador na corrida em busca da classiíicaç» I

no supercampeonato.

Irajá 
faz 

bonito:

está 
perto 

das 
finais

Humlldaoe e volidailedade sào as principais armas

na boa campanha do Irajá AC em sua chave no C.impea

nato Carioca de Futebol de Salão Invicto, com um ponto

perdido, falt-i jogar apenas uma partida, segunda-feira

contra o Aliados ein Campo Orande Já marcou 15 I®

e sofreu S.
O técnico Chagulnha está satisfeito com o time V*

poderá se tornar o primeiro finalista de sua sene UUJ>-

zando um futebol rãptdo e com passes em profundi.UK
o Irajá envolve seus adversários com facilidade e «> n»o

.^n vencido por escores maiores por absoluta falta de

sorte de vus atacantes.
O Ume-buse forma com Manga Wlliam, CentelBS

Am.ma e Zé Banana Na reserva Cnagulnh-i ionta ooni

Nelslnho Juarez, Vagner, Tião, Mário c Ocrson O Irajs

empatou com o MaUuieiru de 0 a 0, na abertur.i do am-

peonato em seu campo, venceu o York, Orénuo de ItoíM

Miranda e Orêmlo de Ramos, pelo mesmo placar de a 1.

t goleou o Jacarepaguá por 9 • 5

Sede esportiva do

Ciepe reabre em maio

O Circulo dos Emprei;adi s da Petrobra.s — ClD*
— elaborou extenso programa de comemorações do

cio Trabalho, em sua sede esportiva Presidente

de Queirós, na REI)UC. Km 11 da Rodovia WashuHpW

Luís No dia 1° de maio serão reiniciadas as atuid»*]

esportivas do CIEPE. realizando-se. a partir da-' 9 nj

ras. o torneio Inicio do Campeonato Interno de

Ao mesmo tempo se desenvolverão outras at vldau

com competições de vollbol. basquete e futebol di sais®

As 14 horas sera realizado o churrasco oí, r,vi

pela Direção do ClEPF a«k> assoc ados e seus faiuUl»"»

e conv dados Havera farta distribuição de chope e 1*

frlgerantes e sorvetes as crianças

Para que a festividade, que alem de cívica e de coi1'

<raçamento das issoriados do CIEPE. oMenha o ma»

èx'to. a Direção orovldendou vários ônibus par* 
^

transporte de todos os quais salrao às 8 horas d<> e®!"

ficlo-srde da Petrobras — ED1RF —. e as ahSOm -n o4

Praça da Emancipação, em Duque de Caxias

f



elim

Surf vê

matórias

Barrana

aroviws do III Cam-

Jisw Brasileiro de Surt

£rm transferida» para

(Kl A« eliminatórias nao

Ir*™ sor roallzadai.
"Tis poucas ondas que

fim na praia da Avenl-
" 

íârnanibetlb* ontem,

f» p^uenas. 
Apesar do

^v.mento 
de todos

^"ríiítn. inscrito» e de

Ctndf P«bllco 
(lue f0i wr

'R «netáoulo, não foi pOs-
)«;,1 „ r. i nwo do cam-

to So hoje o mar nSo

ZJSent»'- condições para

T reali/nc.to das provas, o

jurnelo 
era novamente

f Adiftd*-'
M romo houve poucas tos-

pirões f n Inlnas, as moças

fíio poili'"lm participar do

'estivai o surf Mas. on-
¦ ^ um numero muito

EU dela» .stava pre-
e queria disputar

Niimbén; a- prOvas, dando

Jfo ;,rs f< liar duas ba-
¦ 5 ,| Liico concorren-

KL St gm.mhã ls!n acon-

ti,., r rov.i " nte, Os juizes

t',vez dam incluilas,

(azenilo i inscrições na

Hliora provas.

Vasquinho

; enfrenta 
hoje o

Ferroviário

q Vasqulnho F.C. de

.nfrenta hoje o

tç' i trio, de Mes-

uuitA no campo do E.C.

a preliminar de ju-
marcada para as

Som. 
té«lco José

Jorge c supervtoor Vitó-

„ castarani da atuaçao
. ... . .'(.'adores contra a

fa volante, de Nova

uiaçu. e esperam que eles

Loje alcancem boa vitória,
i pgra 

'rentar o A.C.

lirOvUria. a direção téc-

I nica do V.isquinho convoca

Ls seguintes jogadores: Ro-

Lixa Cláudio, 
Ni-

L - -''*1 I. Guataci,

[ffiaSo Joel II, Sobral,

Hjionò, Machado e Atl.

Osprey XIV

|* é o primeiro 
no

Sol ing

O ba OSPREY XXV,

Rde Erick Schmldt, foi o

ver.'V «a sétima regata

j0 C. • tia to Brasileiro

lio.. í-jlin«, dispu-

[Jüda ontem, às 14hl0m,

['(01 
- . i ca da Esco-

fjla Naval A prova corrida

1,1 com ventos sudoeste, de
Kjorça quatro, teve Agnaldo

' Orichi o jui? de che-

tida e ¦ partida,
t Esta terceira vitória do

\rv garantiu-
:nente a lide-

. i.peonato, po-

M)he
"iança . 

.
' 
j.Çl. ¦ será alterada

seja desclassificado
, an a: há quando o cam-

piã 
• ro de 1973,

BEVOUTION, de Gas-
ij est.irá dispu-

' 
cí. de vice,

T. de Antônio
r ' ¦ r

ido da prova
¦; o seguinte:

•> itFIY XIV, de
nidt; 2 o) RE-
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' 

CI-EPSIDRA,
- Murilo Borges; 4.®)

YCZf. li \11tônlo Ferrer;
~ v ' 

de Gregórlo
R cha \t Ia; 6.®i OA-

I RO.', de Augusto Veeck;
Ü3.°i FEITIÇO, de Augus-
Jv c ¦ :n oitavo

IT.MPU, com o
IrAsp Pierantonl, da Esco-

Ni...

Icte Jardim

derrota o Flu

no tênis

Clube Jardim
>:.ra ilerrotou o Flu-

2 jogos a 1,
"i lasiificou-se para

f ittspulár í
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"

trçar,'.
I
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v
i<

F«

li

KÍJ

finaiisslma do
crclubcs de Es-

uno com o
classificado

e com a
i.ipla derrota,

na invicto. A
entre Clube

lardim Guana-
i-alizada na

<na. i-m local
innaiio.

nse começou
. a Gina Mo-
Andréa Dru-

jjiirneira par-
« ndo a van-
le 1 a 0. Glna

to teve pro-
derrotar An-

t >• 6 3. mos-
:õnU. Na se-
a. o Jardim
trialou tudo

:.t >le Andréia
nica Are* por

te Huplas. de-
•• Clube Jar-

ira garantiu
final do torneio

vitória de
e Andréia

i Ana Maria
Anderson por
jogo foi mui-
<- as tenistas
tiveram que

:.o tênis para
• Fluminense,

j >garam certo
- c -meçou le-
¦ígiTn sobre o

no torneio
iclado ontem

' dlvp itados o
•a venceu 7.
resultados fo-

Jalrr> Pa-
a. 2 x Carlos

1 •) 6 I e 8 1';
¦ r«- lltihelros)

' 
» Hit»iro 0i(0

tfidr» ' arruo
2 x José RKar-
t <« 3 e «1>;

'»>' 1 Pinheiras i
Flores 0 (A 0

-..irtr Mi ndon-
2 x Heloua

I e « Oi; Ká-
Naval) 2 *

o « 3 e « 2»;
(".-.hcirOil 2 i
etll 0 <• 1 e

ir»1» Sales <Pi-
Cristina Cer-

*» " e • Oi. e Cri»-
>a< i • NMraJ • I

íalfi 0 '• O e
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Fia 
e Grajaú 

ganham 

nos aprendizes

... Flamengo e Grajaú, com trés vi-
tór as cada foram os vencedores dai
prova» finais do V Tomelo de Apren-

on^m^r iS 
de naU«40. encerrado

em S1 T. 
nK pUcln« do Vaaoo,em Sáo Januário. O» segundos coloca-

l°™m FIumlnense, Botâloco Ga-

cros^I. •niAABB' ^ 
v®"0*1*"1 duas

e Jecluii ganharamuma prova cada um.

• 
_®ntre as três primeiras colocações,

a Gmma Filho classificou dez nadado-
res, irecebendo o maior número de me-dalhas nas finais do Torneio. Botafogo,

jüáu1 o^^ficaram sete.

sSffiw' ^l22°v?juca e AABB quatro,Saténte trte, Fluminense dois, e Amé-
rica um. O resultado doe vencedores

Privas finais de ontem,
é o seguinte: '

, . ' * PH^VA — 50m, nado borbo-
*?eniSa8 B ~ 10> Florence se-

jtlto 
do Flamengo, com 36s5d- 1»)

e Sa^' 
d0c 

5"taite. «O"» 37s5d;

com 3teídn 
Schneider- d0 Grajaú,

?a — 50m, nado livre,

hÍ. t^.1® 
~ 1-°i, ^r'08 Carvalho,

do Jequia, com 31s2d* 2.°) O^raon
Ferreira, do Botaiago,'com 31s7d; e
3°) Marcelo Leal, do Botafogo com
32sfld.

3 a PROVA — 50m, nado de cos-
tas, meninas A - l.«) Ana Magalhães,
do Grajaú, com 3Bsld; 2.°) Dolores
Lardosa, do Flamengo, com 4fe8d- e
3°) Maria Reis, do Flamengo, com
40s9d.

4.* PROVA — 50m, nado de pel-
to, meninos A — 1.°) Alexandre San-
tos. do Grajaú. com 41s8d; a.®) Car-
'os Gomes, da Gama Filho, oom 4fe; e
3.°) Ronaldo Varçosa, do América,
com 42s ld.

5.a PROVA — 50m, nado de cos-
ta«, meninas B — 1.°) Marlzs Resende,
do Fluminense, oom 40s3d; 2.°) Laura
Barros, da Gama Filho, com 40s4d; e
3.®) Maria Fraga, do Flamengo, com
41 segundos.

PROVA — Mm, nado de pel-
to, meninos B — 1.®) Guilherme An-
drade, do Botafogo, com 40s3d; 2.°)
Mauro Piloto, do Jeiqulà, com 40s9d; e
3.°) Carlos Carvalho, do Jequiá, com
41s5d.

7.a PROVA — 50m, nado borbo-
lrta meninas A — 1°) Maria Undo,
do Flamengo, com 38s3d; 2.°) Ana Ma-
galháes, do Grajaú. com 38s4d; e 3.°)
Ana Leal, do Botafogo, com 39s2d.

8> PROVA — 50m, nado livre,
meninos A — 1») Jorge Vacarl. da
Gama Filho, com 31s2d- 2°) Vágner
Carvalho, da Gama Filho, com 32s9d;
e 3.°) Márcio Viana, da AABB, com
39s3d.

9.a PROVA — 50m, nado «le pel-
to, meninas B — 1.®) Marisa Rtxsende,
do Fluminense, com 40s5d- 2») Crtsti-
na Santoni, da Gama Filho, oom
42s2d; e 3.®) Mônica Sohnelder, do
Grajaú, com 42s5d.

10* PROVA — 50m, nado de cos-
tas, meninos B — l.®> Antônio Lage,
da AABB, com 38s; 2°) Ricardo Bar-

roa, do Satélite, com 38s8d; e 3.®)
Guilherme Andrade do Botafogo e RI-
cardo Meira, do Jequié, empatados,
com 30s.

1)1.» PROVA — 50m nado de pel-
to, meninas A — 1.®) Teresa Maga-
lh&ea do Tijuca, com 44s- 2.®) Cláu-
dia Gomes, da Gama Filho, com
44s6d; e 3.®) Raglna Costa, da Gama
FUho, com 44s7d.

13.* PROVA — 50m, nado de cos-
tas, meninos A — 1.°) Eduardo Pa-
oheco do Grajaú, com 37S7d- 3.°) Vág-
ner Carvalho, da Gama Filho, com
39s7d; e 3.®) Alexandre Faria, do Ti-
jucá e Júlio Alves, do Jequlá, empa-
tades com 38s8d.

13.» PRÒVA — 50m nado livre,
meninas B — 1.®) Maria Fraga, do
Flamengo, com 33s2d; 2,®) Lúcia Silva,
do Satélite, com 33s9d; e 3.®) Floren-
ce Seklto, do Flamengo, com 34s.

14.» PROVA — SOm, nado borbo-
leta, meninos B — 1.°) Antônio Lage,
da AABB com 35s5d; 2.®) Marcelo
Leal, do Botaíogo com 3fls8d; e 3.®)
Marco Dias, da AABB, com 36s7d.

15.» PROVA — 50m, nado livre,
meninas A — 1.®) Ana Leal, do Bota-
fogo, com 34s3d; 2.") Teresa Maga-
lhã?s, do Tijuca, com 34s9d; e 3.®)
Regina Costa, da Gama Filho, com
3ís9d.

16.» PROVA — 50m, nado borbo-
leta, meninos A — 1.®) Jorge Macá-
r o, da Gama Filho com 3469d; 2.®)
Eduardo Pacheco, do Grajaú, com
35s2d; e 3.®) Alexandre Silva, do li-
juca. com 37s8d.

Ana, Dolores e Maria Carlos, Gérson e Marcelo

-1a

Alexandre, Carlos e Ronaldo

J

mtOUU 

-ffMNM

Marisa, Laura e Maria Guilherme, Mauro e Carlos Tereza, Cláudia e Regina

Maria, Lúcia • Florence Antônio, Marcelo e Marco Ana, Tereza • Regina

Grêmio é campeão de handebol 
juvenil

O Orêmio Unidos sagroili

carioca de handebol Juwnll por an-

tecipaçáo, ontem, ao ginásio do Vila

Isabel, ao derrotar o «rio e Ubante

por uma espetacular goleada: * ai

O Jogo pelo masculino, foi dlautado

com alguma violência, principalmente
no segundo tempo, quando sete 

jo»a-
dores do# dou times foram advertidos

e trés expulsos da equipe do oino,

que passou a jogar com apenas cinco

Jogadores.

No segundo Jogo, às 17 horas, o Vila

Isabel também peto masculino de ban.

de boi venceu o Ang to-Americano por

17 s 15 O placar apertado deu mos-

trai da Igualdade técnica das duas

equipes que lutaram bastante pela
ritórta Tanto o time do Vlto quanto

O do An* k>-Americano <**
aguardar os resultados dos Jogos da

próxima segunda-feira, final do retur-

no do campeonato, para saberem as

posiçAet que Ho ocupar no encerra-

menlo do torneio

O primeiro tempo da partida entre

Orémio Unldog e Sírio e Libanês ter-
minou com o placar de II a 1, faro-
rávei ao Unidos o que antecipava sua
vitória Os dois times caso ganhassem,
conquistariam o titulo carioca, o que
motivou todos os Jogadores a mostra-
Tem o melhor de sus forma Oom o

Kr 
desfavorável, os Jogadores do

^ no segundo tempo, passaram a
aplicar Jogadas violentas, o que cau-
sou a expulsáo de três de aeus Jogado,
res O Orêmio Unidos Jogou com Cam-

B(l 
goisl 8ilmar (4), Oéraon <4>.

rte (7), Eduardo (2) e UNratan
iSi Peto Rlrio marraram: AlceWa-
des (li. Domingos <11 e Silas (I).

A equipe do Vila nào encontrou dl-
fleuldades para vencer o Angto-Ame-
rtcano. apesar do placar apertado no
final Com ataques rápidos o Vila eon-
seguiu romper a forte defesa de seu
adversário impondo o placar final de

17 a 15 Já no primeiro tempo vencia

por 12 a 1 O time ganhador Jogou
com Mano <»i VUdlmlr 14) Car loa

(I). Alfredo <t). Adelmo (I), Áreas
ill e Pauto César (1)

A rodada final do returno terá os se-
guintes Jogos, na prdUma segunda-fei-
ra ás l« horas; peto feminino, Orê-
mio Unidos s Orêmio Sérgio Oulma.
ráes Caso o Orêmio Sérgio Oulmaráes
vença ou empate, será declarado cam-
peto da categoria feminina Na outra
partida da noite. Jogam, pelo maacull-
no, Ang to-Americano g Orêmio
Unidos.

Os Juisea Adio Rafael e Paulo Al-
ran. que apitaram a rodada de on-
tem. Já (oram escalados para a últi-
ma rodada O Campeonato Carioca de
1(74. que começará em Junho. JA eon-
ta com a trucnçfto de sete equipes:
Grêmio Unidos. Vila Isabel. Mrto e
Libanês e Ang lo- Americano Pela ca-
tegnria feminina, o América e o Orê-

mio Sérgio Ouimaries Já se inscreve,

ram Peto masculino, estrelam duas

equipes novas Oualba Praia Clube e

América Todos deveráo enviar para
a rtderaçto Ouanabarina de Hande-

boi aa fichas de seus Jogadores

'¦rW

Maurício, um abnegado

Jorge, Eduardo e Alexandre

—WI

w.:% 
v
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Carlos Carvalho: peito

Maurício 
faz

ótimo trabalho

O Orajaú se destacou nas provas de
natação, desde o Inicio do V Torneio de
Aprendizes Infantis. Tanto nas elimina-
tórlas quanto nas finais, classificou seus
nadadores em primeiro lugar de grande
parte das provas do torneio. O respon-
sável por essa equipe de infantis que
alcançou tão boas colocações é o técnico
Maurício Morand. Ele treina os nada-
dores dessa categoria no Orajaú, há

quatro anos.

Os principais nadadores da equipe
do Orajaú, da categoria aprendiz infan-
tll, são Ana Magalhães e Eduardo Pa-
checo. Ana começou a nadar em de-
zembro de 72. Nas provas eliminatórias
desse V Torneio, classlflcou-se em tíès

Íirlmetros 
lugares; nos 50m, nado de cos-

as, 50m, nado borboleta e 50m, nado 11-
vre. Nas finais, classlflcou-se em pri-
melro lugar nos 50m, nado de costas e
em segundo nos 50m, nado borboleta.
Eduardo nada desde janeiro de 72. Nas
eliminatórias classlflcou-se em primeiro
lugar nos 50m, nado de costas; nas fl-
nals nesse mesmo estilo, ganhou a pro-
va, no tempo de 37s7d.

Maurício acha a natação multo im-

portante para as crianças, porque ajuda
a resolver vários tipos de problemas com
a saúde, como bronqulte, correções de

coluna, problemas psicológicos e de lo-

gopedia. Além disso, a criança apernde

a Integrar um grupo e desenvolve um

espirito competitivo sadio. Ele diz que

não existe fundamento no medo que os

pais têm em deixar os filhos aprende-

rem cedo a nadar. Eles só matriculam

as crianças nos clubes quando eles Já fl-

zeram sete ou oito anos.

Ele acredita que o bom desempenho

do Grajaú neste Torneio foi conseguido

mediante o desenvolvimento e apoio que
foi dado a este esporte no clube:

— Somente há quatro anos é que
começamos a desenvolver a natação. An-

tes, n&o tinha nada nesse setor e parti-
mos do zero. Mas graças a um trabalho

de dedicação intensa melhoramos multo

e o exemplo disso são os resultados mos-

trados neste Torneio.

II Exército vence natação

O II Exército venceu as provas militares
de natação da V 01'mpiada do Exercito, com
seis primeiros colocados dois segundos e dois
terceiros. O I Exercito foi o segundo a cias-
siflcar maior número de nadadores, num to-
tal de oito: um em primeiro lugar quatro
em segundo e três em teroeiro. O IV Exérci-
to classificou cinco e o Comando Militar do
Planalto ganhou o primeiro luigar de uma
das provas.

A Olimpíada contou com a participação
do I, II, III e IV Exército e dos Comandos
Militares do Planalto e da Amazônia. Além
disso, houve competições civis entre nadado-
res do Brasil e dos Estados Unidos, entre
as provas m'lltares. As provas de nataição fo-
ram realizadas no Parque Aquático do Clr-
culo Militar de Brasília nos dias 24 e 25. O
resultado foi o seguinte:

1.» PROVA — 4xl00m, nado livre — 1.®)
II Exercito, com 4mBs4d; 2.®) IV Exercito,
com 4m6sSd; 3.°) I Exército, com 4ml0s3d;
4.®) III Exército, com 4m29s; 5.°> Comando
Militar da Amazônia, com 4m4fls4d e 6.°)
Comando Militar do Planalto, com 4m57s2d.

2.» PROVA — lOOm, nado de peito —
1.®) Sd. Alberto do Comando Militar do Pia-
nalto, com lml7s; 2.°l Sr. Afonso, do I Exér-
cito, com Iml9s5d; 3.°) Sd. Moisés do IV
Exercito com Iml9s8d; 4.®) Sd. fcdson, do
II Exército, com Iml9s9d; e 5.®) Sd Agul-
mar, do Comando Militar do Planalto, com
lm21sSd.

3.» PROVA — 200m, nado medley in-
divtdual — l.*> Sd. Haber, do II Exército,
com 2m3fe5d; a.®) Sd. Maroni, do II Exér-
cito com 2m35ald; 3.®) Cb. Cafezelro, do
IV Exercito, com 2m40s3d; 4.u) Sd. Mamede,
do IV Exército com 2m43s4d; 5.®) Cap. Mon-
tenegro, do I Exército, com 3m43s5d. O sol-
dado Haber bateu o recorde militar nesta
prova. O anterior era do Cad. Geraldo, com
2m32s8d. ano passado.

4.» PROVA — lOOm, nado livre — 1°)
Sd. Ricardo, do I Exército, com 58s2d; 2.°i
Cb. Cafezeiro, do IV Exército, com 58s9d;
3.°) Sd. Maroni, do n E»?rclto, com 59s; 4.®)
Sd. Haber, do n Exército, com lmlsld; 5.")
Sd. Cavalcanti, do IV Exército, com lmls8d;
e 6.°) Sd. Sérgio, do I Exército, com Im2s2d.
O recorde militar anterior desta prova era
59s. Pertence agora ao Sd. Ricardo, do I
Exercito.

5.» PROVA — 400m, nado livre — l.®>
Sd. Maroni. do II Exercito, com 4m55s6d;
2.°i Sd. Ricardo, do I Exército, com 4m55sèd;
3.°) Sd. Haber do II Exército, com 5m; 4.°i
Paradela, do fV Exército, com 5ml9s7d; e
5.®) Asp. Walter, do IV Exercito, com 5m
47rtd. O Sd. Maroni superou o antigo recor-
de militar de 4m59s8d.

6.» PROVA — lOOm, nado de oostas —
1.°> Sd. Maroni, do II Exercito, com lmSsfld-,
2°) Sd. Ricardo, do I Exercito, oom lmlls2d;
3."i Sd. Aleoforado, do I Exérc to, coni
Iml3s5d; 4.°) Sd. Alberto, do Comando Mi-
lltar do Planalto, com Iml7s6d; 5.°) Sd. Au-
gusto, do IV Exército, com Im27s6d; e 6.">
Sd. Paradela, do IV En-rclto, com lm29s."xl
O soldado Maroni, tamkv-m superou o rrcur-
de anterior desta prova, que era lmlOsttd.

7.» PROVA — lOOm, nado borboleta —
1°) Sd. Maroni, do II Exercito, com Im3s4d;
2.®) Sd. Haber, do II Exército, cOm Im3s9d;
3.®i Sd. Ricardo, do I Exército, com Im7s8d;
4.°» Sd. Mamede, do IV Exercito com lmlOt,
5d; e 5.°l Sd. Basílio, do I Exercito, com
Iml4s2d. Este foi o terceiro recorde militar
batido pelo Sd. Maroni, superando o anterior,
que era Im5s8d.

8.» PROVIA — 4xl00m, nado quatro es-
tiloa — 1.®) Equipe do n Exército; 2.°) Eqüi-

pe do I Exército-3.®) Equ pe do IV Exército;
4.°) Equipe do Comando Militar do Planai-
to; e 5.®) Equipe do ? Exercito.

UMA NOVA JOGADA!
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VII CAMPEONATO

CARIOCA DE

PELADA

EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DO ESTADO DA GUANABARA

Brastel faz

decisão 
quente

com Texaco

Texaco do Brasil e Brastel — Artigos

j 
Domésticos —, classificaram-se para

disputar a finalíssima da Série de Estabe-

lecimentos Comerciais do VII Campeona-

to Carioca de Pelada. O Texaco derrotou

o Pluma Táxi Aéreo por 2 a 1, nos pênal-

tes. e o Brastel venceu o Copicentro Rio

Ltda por 3 a 2, também nos pênaltes.

O jogo entre Texaco e Pluma foi

bom e muito disputado: os dois times

mostraram excelente futebol e somente

devido ao equilíbrio é que não houve gols

no tempo regulamentar, que terminou em-

patado de 0 a 0. No primeiro tempo o Te-

xaco foi ligeiramente melhor: as suas jo-

gadas de ataque eram bem organizadas e,

muito rápidas, confundiam bastante a de-

fesa do Pluma, que mesmo assim conse-

guiu manter o empate.

O Pluma voltou um pouco melhor no

segundo tempo: seus jogadores pareciam

mais dispostos e passaram a correr muito,

o que fez o Texaco diminuir seu ritmo

inicial. Assim, aliando entusiasmo à cate-

gona, o Pluma dominou este tempo e es-

teve algumas vezes para marcar seu gol.

Depois que o juiz apitou o fim do

jogo, todos se concentraram no gol onde

os penaltes seriam cobrados: para sorte

do Texaco, logo na primeira série Tarcísio

marcou os três gols, enquanto Manoel, do

Pluma fazia apenas dois. A comemoração

foi muita e até os jogadores do Pluma

concordaram com a derrota, pois o jogo

havia sido muito igual. A ficha é a se-

guinte:

Campo 4 — Série de Estabelecimen-

tos Comerciais — Primeiro tempo: 0 a 0.

Final: 0 a 0. Na primeira série de pênal-

tes o Texaco venceu por 3 a 2. TEXACO

do BRASIL SA — Roberto, Nilton Wil-

son, Manoel, Alexandre (Murilo), Paulo I,

Paulo II e Delnero. PLUMA TAXI

AÉREO — Antonio, Ademir, Almeida,

Edézio, Tarcísio, Mauro, Vagner (Carlos)

e Calico. Juiz: João Batista Nunes dos

Santos. Delegado Jorge Cunha.

BRASTEL X COPICENTRO RIO

Da mesma forma que o jogo anterior,

Brastel e Copicentro Rio jogaram um bo-

lão mas não conseguiram fazer gol: as

duas defesas e os dois goleiros, principal-

mente, foram os maiores destaques do jogo,

realizando excelentes defesp.s. O Copicen-

, tro Rio ainda tentou a vitória no segun-
' 

do tempo, fazendo duas substituições para

tornar o time mais agressivo, mas o Bras-

tel soube manter o empate.

Os dois tempos foram disputados da

mesma maneira: as jogadas de gol eram

constantes e os goleiros cada vez mostra-

vam maior categoria. Depois do empate

final de 0 a 0, o Brastel conseguiu vencer

na primeira série de penaltes por 3 a 2.

Negáo cobrou para o Brastel e Itamar para

u Copicentio. A ficha é esta:

Campo 4 — Série de Estabelecimen-

tos Comerciais. — Primeiro tempo: 0 a 0.

Final: 0 a 0. Na primeira série de penal-

tes o Brastel venceu por 3 a 2. BRASTEL

ARTIGOS DOMÉSTICOS LTDA —

Val*er, Leitp, Roberto, Fernando, Negão,

Ascir, Martins e Carlos. COPICENTRO

RIO LTDA — Araújo, Natal, Luís, Mi-

chel, Arivaldo, Geraldo, Itamar e Vandil-

son (Paulo e depois Augusto). Juiz: Joa-

quun Nunes da Silva. Delegado: Jorge

Cunha.
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Xavier lutou muHo, mas caiu Texaco salvou-se nos pênaltes
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Pluma Táxi Aéreo não teve sorte
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Brastel: ajudado pelos pênaltes

Lá Vai Bola eliminou Xavier num jogâo
Bola Preta fez força, mas não deu Lá Vai Bola venceu apertado e fica

Série de Clubes agora

é 

pra 

valer: mais 

quatro 

no 

páreo

Academia do Atêrro, Urubu, Ellzeu e

Lá Vai Bola venceram os seus Jogos de on-

tem, nos campos do Parque do Flamengo,

e se classificaram, juntamente co mos ou-

tros vencedores de hoje, para as quartas-
de-flnal da Série de Clubes do VII Campeo-

nato Carioca de Pelada, promovido pelo
JORNAL DOS SPORTS, sob o patrocínio da

Caderneta de Poupança DELFIN, que vem

sendo disputado com as famosas Bolas

OUARDIA.

Os torcedores que estiveram no campo

2 esperavam um grande Jogo entre as equl-

pes da Academia do Atêrro e do Epltáclo.

Mas no final o que viram foi um 
"show"

de bola da Academia. O Epltáclo era con-

siderado favorito, principalmente porque
seus Jogadores quase sempre chegam i fl-

nal desta promoção do J8. No final, a go-
leada tranqüila da Academia: 5 a 0.

No primeiro tempo o jogo foi duro, tan-

to que somente aos 20 minutos, 
por 

lnter-

médio de José. foi que o time aa Acade-

mia marcou. Com Isso o jogo ficou melhor

ainda, pois os jogadores do Epltáclo davam

o máximo de si para chegar ao empate.

Mas 5 minutos depois a Academia voltou

a marcar, desta vez por Intermédio de Pau-

linho. O Epltáclo tentava a reação, mas

não passava pela defesa do adversário.

Aos 10 minutos do segundo tempo, por
Intermédio de Paulinho, a Academia mar-

oou 3 a 0. O seu adversário atacava em

massa, mas nada conseguia. S Puruca, que
entrou no lugar de Mascarenhas, dando

mais agressividade ao ataque da Academia,

acabou com as esperanças do Epltáclo com

wus dois gols, marcados aos 15 e aos 24 ml-

nutos A ficha é a seguinte:

Campo 2 — Série de Clube' — Primei-

ro tempo: Academia do Atêrro 2 a 0, gols

de Paulinho e José. Final: 5 a 0, gols d*

Paulinho e Puruca (2). Academia do Atêr-

ro — Perlqulto. Lulzão, Ouedes, Mascare-

nhas (Puruca), Batista. Marco, José. •

Paulinho. Epltáclo FC — Teco-Teco, Vaga-

reza, Zacarias, Marinho, Paulo, Careca,

Maurlllo e Ronaldo. Delegado: Osvaldo doi

Reis. Juiz: Daniel Pomeroy.

URUBU CLASSIFICADO

A equipe do Urubu também se classlfl-

cou para disputar, em data ainda a aer

marcada pela Dlreçào-Oeral, as quarta»-
de-flnal da Série de Clubes, pois venceu,

com dlflouldade a do Beco A por 1 a 0. gol
marcado por Tostão aos 12 minutos do prl-
metro tempo. Apesar de nio terem saldo

mais gols o Jogo agradou bastante.

Por serem bastante conhecidas dos

torcedores, principalmente a equipe do

Urubu, o campo 1 do Parque do Flamengo

ficou completamente lotado. Com o gol de

Tostão o Urubu se fechou um pouco na

defesa, enquanto que o Beco atacava com

raça. disposto a conseguir o empate, mas

nada conseguiu. A ficha é a seguinte:

Campo 1 — Série de Clubes — Primei-
ro tempo: Urubu 1 a 0, gol de Tos tio. Fl-
nal: la 0. Urubu — Serra: Edlnho, Tos tio

(Juá, depois Carlinhos). Delei, Sebastião.

Bala. Pelé e Carvalho. Beco A — Salsicha;

Solar Becio (Lula), Oálblo, Léo (Mineiro),
Boi, Batista e Nascimento Delegado: AntA-
nlo Ouedes da Silva. Juis: Roberto Mar-

tlns Anormalidades: Delel, do Urubu, foi

expulso de campo aos 34 minutos do se-

gundo tempo por ter chutado a bola longe

depois de ter sido advertido pelo Juiz.

ELIZEU CLASSIFICADO

O Ellzeu Futebol Clube derrotou o Cru-

zada Atlético Clube por 1x0 e se classlfl-

cou para as quartas-de-final da Série de

Clubes do VII Campeonato Carioca de Pe-

lada, promovido pelo JORNAL DOQ

SPORTS. O primeiro tempo terminou 0x0

e Teixeira, aos 10 minutos do segundo,

marcou o gol da vitória do Ellzeu.

O primeiro tempo apresentou um 11-

gelro domínio do Cruzada. Mas este nio

conseguiu marcar e teve que ficar con-

tente com o empate de 0x0. No final, o

Ellzeu mudou completamente seu estilo

de Jogo e atuando somente no ataque aca-

bou conseguindo a vitória com um gol de

Teixeira, aos 18 minutos. Depois do gol,
o Cruzada foi desesperadamente à frente,

tentando o empate, mas a defesa do Eli-

zeu conseguiu manter a vantagem. A ficha

é a seguinte:

Campo 1 — Série de Clubes — Prl-

melro tempo: 0x0. Final: Ellzeu 1x0, gol
de Teixeira, aos 18 minutos. — Ellzeu 1X7:

Luís, Edson, Carvalho, Oésar, Heleno (Al-

fredo), Paulo, Dadi e Teixeira. — Cru-
zada AC: Flflto, Thller, Thertnho, Siri,

Mareda, Tlnlnho, Arsênlo (Tonho) e Calca.

Juiz: Orlando Teixeira Lobo. Delegado:
Antônio Silva.

XAVIER ELIMINADO

Oom a vitória de 2x1 sobre o Xavier
Futebol Clube, o Li Vai Bola Praia Clube
também se classificou para as quartas-de-

final do Campeonato de Pelada, promoção!
do JORNAL DOS SPORTS O Jogo foi um

dos melhores de ontem, no Parque, e teve

grande assistência A vitória do La Vai;

Bola chegou a surpreender a alguns tor- 
j

cedores, que esperavam que o vencedor!

fosse o Xavier, pela sua tradição de exce-

lente time.

Mas o Lá Vai Bola não tomou conheci-

mento disso e entrou para decidir. Com seu 
j

time jogando certo e no ataque, marcou o]

primeiro gol aos 15 minutos, por lntermé-

dlo de Hulk. Mas como o Xavier também |
jogava bem, acabou conseguindo o empate

Isto aconteceu aos 30 minutos e o autor do j

gol foi Tatá.

Os dois times voltaram para o segundo1

tempo jogando o mesmo bom futebol do

Inicio. Mas, como levava vantagem no melo

campo, o Lá Vai Bola era mais perigoso
Arnolfo, que entrou no lugar de Pingüim

fez o segundo gol em bonita Jogada pes-
soai, aos 25 minutos. Depois disto, todo o

time do Cruzada foi para a frente, o do Lá;

Vai Bola, na defesa! acabou vencendo

A ficha do jogo é a seguinte: Campo 2,

— Série de Clubes — Primeiro tempo: 1 a

1, gols de Hulk, para o Lá Vai Bola, e Tatá.

para o Xavier. Final: Lá Vai Bola 2 a l.i

gol de Arnolfo. Lá Vai Bola FC — Roni, |
Barrai, Hulk, Cunha, Pingüim " Arnolfo».

Pancho, Arnaldo e Augusto. Xavier PC — 
|

Zé Augusto, Jacaré, Rob. Carlinhos ilvá>.

Tatá. Maurício (Norberto), Alnho e Tonlco.

Juiz: Jorge José Kmlliano dos Santo* De-

legado: Osvaldo dos Reis.
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Sedabel em dia de festa:

bate Editora nos 

pênaltes
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Eliteu derrotou o Cruiodo por I o 0 • permonece 
no brigo pelo titulo

Sedabel * Editora de Oulaa LTV esU-
veram ontem no campo 4 do Parque do Via-
mengo somente para a decisão por pênaltes.
No Jogo realizado no último dia 30 entre as
duas equipes nio foi possível fazer essa
disputa, pois o campo foi Invadido por Inú-
meros torcedores. A Dlreçio-Oeral, com Isso,
resolveu marcar essa decisão para ontem •
o Sedabel venceu por 3 a 0.

No Jogo do dia 30. houve empate de S
a 3. A partida foi bem disputada, com Vai-
mlr marcando, aos 8 minutos, o primeiro
gol da Editora de Oulas. Aos 23. Wilson
aumentou. > mal foi dada a salda Álvaro,
aos 24. diminuiu para o Sedabel. Dois ml-
nutos depois Márcio conseguiu o empate

No segundo tempo a partida ficou me-
íior ainda, com as duas equipes Jogando um
futebol perfeito E foi somente aos 22 ml-
nutos. que Mario marcou o terceiro gol do

Sedabel. A alegria, entretanto, durou pou-
co, pois aos 25 minutos, Batata conseguiu o

empate. Com iaso as duas equipes decidi-
riam o jofo na série de pênaltes.

O Juiz João Batista de Brito estavt
pronto para dar inicio á decisão, mas hou-
ve um tumulto entre os jogadores e a.- djM
torcidas. Com Isso ele achou melhor adiar
a decisão, deixando a critério da Direção-
Oeral a decisão final A Direção resolveu,
então, marcar a final para ontem.

Márcio, com categoria, apesar de ®

campo estar tomado pelos torcedores, con-
verteu os três para o Sedabel Era a ves de

Valmlr cobrar. E perdeu logo o primeiro
chute. Os Jogadores do Sedabel comemora-
ram a vitoria, o que aumentou as chances
de chegar á final da Serie de EstabeHd-
mlhtos Comerciais do Campeonato Cario-,
oa de Pelada
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Ordem x Parque 3

vale a vaga na final

8o/a Preta não suportou o ritmo do Embalo e foi eliminado

Ontem e Progresso x Parque 3 é um doa grandes Jogos
(te hoje, pela manh&. no Parque do Flamengo, pela flnalls-
Mrr.a da Série de Clubes do VH Campeonato Carioca de Pe-
lada, promovido pelo JORNAL DOS 8PORTS, sob o patro-
cinto da Caderneta de Poupança DELfIN. Essa partida,
como todas as outras do Campeonato, será disputada com
as famosas Bolas OU ARDIA.

Mas nfto será apenas este Jogo ijue agradará os torce-
dores Organlzaç&o Empresarial Reta e Coca-Cola Dlstri-
buidora também promete ser dos melhoras, pois também
vaie pela flnalisslma da Série de Clubes. Portela x Corpo
Marítimo de Salvamento é uma outra partida quente, o
mesmo acontecendo com Força-Flu B e Pedra Negra. Os
vencedores Jogaráo com os que venceram os Jogos de ontem.

Ektio programadas, também, boas partidas semifinais de
8érle. E em uma delas estará a equipe Juvenil do Ordem
e Progresso, que sempre chega às finais desta promoção do
J8 Enfrentará a do Flamengo Praia Clube e o Jogo pro-
mete ser doa melhores, pois as duas equipes têm grandes
Jogadores.

De acordo com a tabela, os Jogos programados para
hoje, pela manhã., nos campos do Parque do Flamengo, pela
20.' rodada do Campeonato, sfio os seguintes:
CAMPO N° 1 — Série de Clubes — Fase final

9 horas — Força-Flu ,1B" (321) — Vencedor da chave
n.* XV x Pedra Negra C.C. (324) — Vencedor da cha-
ve n.° XVI.

10h30m — Parque 3 F.C. (231) — Vencedor da chave
n.° IU x Ordem e Progresso F.C. "A" (322) — Vencedor
da chave n." IV.
Delegado: Osvaldo dos Reis.

CAMPO N.° 2 — Série de Clubes — Fase final.
9 horas — Organização Empresarial Reta Ltda. (338) —
Vencedor da Chave n.# XI x Coca-Cola Distribuidora
E. C. (223) — Vencedor da Chave n.° XH.
10h30m — Portela F.C. (308) — Vencedor da Chave
n.° V x Corpo Marítimo de Salvamento (46) — Vence-
dor da Chave n.° VI.
Delegado: Jorge Lopes da Cunha.

CAMPO N.° 3 — Série Juvenil
9 horas — Flamengo P.C. (8) x Ordem e Progresso F.C.
(94) — Semifinal.
10h30m — Sindicato dos Empregados no Comércio Ho-

telelro e Similares do Estado da Guanabara (41) x Sa-
téllte Clube Banco do Brasil (82) — Slmlfinal.
Delegado: Antônio Guedes da Silva.

CAMPO N." 4 — Série 8ecurítárlos — Bancários — Empre-
sas Financeiras.
9 horas — A.A. Unibancos (7) x A A. Bradesco (11).
10h30m — Cofrelar — Associação de Poupança e Em-
préstlmo da Guanabara (10) x Walmap — Rio Branco
(14) — Semifinal.
Delegado: Luís M. Penha.

CAMPO N.° 5 — Série de Colégios
9 horas — Colégio Estadual Sousa Aguiar 110) x Colé-
glo Waklgawa (4).
Delegado: José Joaquim Leal Filho

OAMPO N.° 6 — Série de Colégios
9 horas — Colégio Estadual Amaro Cavalcanti — Noite
(8) x Colégio Inconfidência (2).
10h30m — Curso Mad (11) x Educandárto Rui Bar-
bosa (7).
Deslegado: Hugo da Silva Costa.

JUIZES ESCALADOS
A Dlreção-Geral esteve reunida na última quinta-feira

e, de comum acordo com o Departamento de Árbitros do
Departamento Autônomo da Federaç&o Carioca de Futebol,
escalou os seguintes Juizes para os Jogos de hoje nos cam-
pos do Parque do Flamengo:
CAMPO N.° 1

9 horas — Jorge José Emillano dos Santos
10h30m — Orlando Teixeira Lobo

CAMPO N.° 2
9 horas — Roberto Martins
10h30m — Orlando Carlos

CAMPO N.° 3
9 horas — Daniel Pomeroy
I0h30m — João Batista de Brito

CAMPO N." 4
9 horas — João Batista de Brito
10h30m — Antônio Carlos de Aguiar Melgaço

CAMPO N.° 5
9 horas — Osvaldo de Oliveira Paiva

CAMPO N.° 6
9 horas — João Gonçalves da Costa
10h30m — Osvaldo de Oliveira Paiva.

Foliões de Botafogo decidem com Embalo

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Foliões de
B ta:ogo mostrou ontem, no campo 3 do Parque do
Flamengo, que entende também de futebol Com a vl-
toria faci! sobre o Bloco Carnavalesco Coração das Me-
ninas, por 5 a 0, classificou-se para disputar, com o Em-
balo do Catete, que derrotou o Bola Preta por 6 a 3 a
tina! da Série de Imprensa-Publlcltários e Entidades
Carnavalescas do VII Campeonato Carioca de Pelada,
promovido pelo JORNAL DOS SPORTS.

A goleada do Foliões de Botafogo começou logo aos
5 minutos, com o gol de Passoca. Aos 10, Marqulnhos
voltou a marcar, o Coraçào das Meninas tentava de

jtoda> a.s maneiras a reação, mas não conseguia passar
! pela defesa bem armada do seu adversário, que Jogava
jum 

futebol perfeito, e aos 25 minutos, por Intermédio
de J.i are o Foliões aumentava para 3 a 0. Dai em dlan-
te [Uv ou a dar um verdadeiro show de bola desnor-
toando o Coração das Meninas.

No segundo tempo, logo aos 3 mmutos, numa Joga-
.a sensacional, o Foliões de Botafogo, por intermédio
ie Jaearé, marcava o quarto gol O Coração das Menl-
nas nao desistia, tentando de todas as maneiras uma
rea . mas sem nada conseguir. E aos 12 minutos to-
dat .suas esperanças terminaram, quando Passoca
coiv.pletou a goleada A ficha da partida é a seguinte:

Campo 3 — Série de Imprensa-Publlcltários e En-

; 
ei.1 Carnavalescas _ Semifinal — Primeiro tempo:

» dr Botafogo 3 a 0. gols de Passoca, Marqulnhos
p J ; re Final: 5 a 0. gols de Jacaré e Passoca. Grêmio
H reativo Escola de Samba Foliões de Botafogo 
f -i Fernando. Marqulnhos 'Sérgio), Paulo César
íelfiro, N'ei. Jacaré e Passoca. Bloco Carnavalesco Co--aça, 

das Meninas — Ico, Oosta, Carlos Renato (Nanl)
Moi».; Guimarães (Novaes), Lula e Ricardo. Delegado-'
-ul Penha. Juiz: Antonio Carlos de Aguiar Melgado

DECISÃO Ê OOM EMBALO
A equrpe do Embalo classlflcou-sc para a final da

, ontra o Folióes também com uma vitória tran-
liiila 6 a 3 sobre o Cordão da Bola Preta B. considera-

da favorita para a conquista do título, principalmente
lopois da goleada do seu último jogo por 20 a 1. Mas

o não inf.midou os Jogadores do Embalo.
Sérgio, aos 10 minutos, marcou o primeiro gol do

Embalo A alegria durou pouco, pois Ivo empatou dois
minutos depois E Bruno, aos 15, colocou o Bola em van-
tafiem. Mas três minutos depois, por intermédio de Van-
Jeco, o Embalo empatou, terminando o primeiro tempo
•m 2 a 2

No segundo tempo o jogo ficou melhor ainda, com
s duas equipes jogando tudo o que sabiam para conse-
ruir a vitória E aos 10 minutos, 

por intermédio de Joaé'arlos 
o Embalo marcou, aumentado para 4 a 2. aos 13

Minutas o Bola tentava o empate novamente, mas
nada conseguia.

Aos 18 minutos, José Carlos marcou o quinto gol do
Embalo, o Cordão da Bola Preta estava todo no ataque,
ma.s i.ada conseguia, pois seu adversário Jogava multo
bem Viana, aos 20 minutos, completou a goleada. Aos

25, Ivo descontou para a Bola, mas não dava mais para
chegar à vitória. A ficha é a seguinte:

Campo 3 — Série de Imprensa-Publlcltários e En-
tldades Carnavalescas — Semifinal — Primeiro tem-
po: 2 a 2, gols de Vandeco e Sérgio. Ivo e Bruno empa-
taram para o Cordão. Final: Embalo 6 a 3, gola de José
Carlos (2), Viana e Sérgio. Ivo descontou. Embalo do
Catete — Ale indo (OU), Marinho, Sérgio, José Carlos,
Viana, Vandeco, Lula e Joel. Cordão da Bola Preta B
— CSílquinho, Ivo, Esquerda (Papel), Moreno, José;
Pipa, Jlpão (Bermude) e Bruno (Luís). Delegado: Luia
Penha. Juiz: Orlando Teixeira Lobo.

NUNO LISBOA 4 a 0
Campo 6 — Série de Universitários e Militares —

Primeiro tempo: Nuno Lisboa 2 a 0, gols de Crespo e
Domingos. F»nal: 4 a 0, gols de Domingos e Crespo 8o-
ciedade Universitária Professor Nuno Lisboa _ i.m«
Manuel, Clevde (José Henrique), João Olrão, Crespo,
Fernando (Ricardo) e Domingos. Centro de Instrução
Almirante Oraça Aranha — Fernando, Nilton, Humber-
to, Gabriel, Matias, Leonel e Jalr Delegado: Valdir
Bernardo. Juiz João Batista Nunes dos Santos. Anor-
malldades: o Jogo foi encerrado aos 28 mlnutca do se-
gundo tempo quando o jogadi/r ti>imbert<i, úr. Centro de
instrução, foi expulso por ter dado um pontapé sem
Dola no adversário. Como a equipe do Centro estava
disputando o Jogo com somente sete Jogadores — com
a expulsão ficou reduzida a seis o juiz. de acordo
com o regulamento, deu o Jogo por encerrado com a vl-
tória do Nuno Lisboa

ENGENHARIA WO
Campo 5 — Série de Universitários e Militares —

A equipe do Contratorpedeiro Maranhão não compa-
receu dentro do prazo de tolerância de 15 minutos e
com Isso foi eliminada do campeonato, cabendo a vltó-
ria, por WO á Faculdade de Engenharia da Unlversl-
dade Federal Fluminense, que Jogaria com Mauro, Jor-
ge, Lourlval, Duda, Zé Amaro. Zé Roberto, Caetano e
Igreja. Delegado: José Leal Juiz Roberto Martins

PALACIO 4 a 1
Campo 4 — Série de Universitários e Militares —

Pr meiro tempo: Palácio Guanabara 3 a 0, gols de Bar-
bé (2) e Serpa Final: 4 a 1, gol de Itália. Josemar deS^
contou para a Engenharia Companhia Independente
do Palácio Guanabara — Pinto, Barbé, Sérgio 'Césari,
Costa, Itália, Colares, Serpa e Lucas (Adilson). Escola
Fluminense de Erlgenharla — Cacá, Hosken (Luís),
Roberto, Ronaldo. Josemar, Jorcelino, Fernando e Odlr
Delegado: José Leal. Juiz: Joaquim Nunes da Silva.

QUÍMICA 3 a 2
Campo 6 — Série de Universitários e Militares —

Primeiro tempo: Química 2 a 0, gols de Adalberto. Fl-
nal: Química 3 a 2, gol de Hélio Quelroel descontou

para a BIB Escola de Química da UnlversldSCBe Federal
do Rio de Janeiro — Henrique, Adalberto, Luís, Chico,
Dias, Jorge, Léllo e Hélio. 24.° BIB A — Silvio, Danll,
Trindade, Odlvaldo, Deusdlto. Edilson, Quelroel (Vlcen-
te) e Oosta. Delegado: Valdir Bernardo. Juiz: Jorge
José Emillano dos Santos.

Nuno Lisboa goleia e continua Palácio Guanabara está na briga

Guarde 
para 

sempre esta

Venha buscar em nosso Departamen-
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seu fdolo de todos os tempos.

Fotos de ontem. De hoje. De sempre.

IMACEMJS

Jornal dos Sports SS

Rua Tenente Possoto, II • 28

JORNAL DOS SPORTS, Domingo, 28/4/1974 13

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||||||||IIIIIIIIIII%

Q 

DELFIN 
1

"/II** 

GARANTIA INTEGRAL DO GOVERNO FEDERAL 5

lidtr na 
preferência 

nacional

lilllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll#

Escola de Engenharia despediu-teEscola de Química quer chegar lá

a

na

m

A

0



14 JORNAL DOS SPORTS, Domingo, 28/4/1974

Gloucester e Elliot cotados no clássicof

Vinte e dota potros de S anoa disputam hoje à tar-
de o Grande Premlo Estado da Ouanabara, primeira
prova da tríplice coroa carioca, em 1.600 metros, ptata
de areia pesada, com Cr$ 150 mil de prêmio ao proprle-
tárlo do ganhador.

O OP, um dos mais Importantes do calendário dás-
slco carioca, só teve S vencedores que completaram as
outras duas provas, e que foram Talvez, Qulproquó, TI-
mão, do Mondeslr, Orlolam, do São José e Esoorlal do
Haras Ouanabara. Orào Ducado, filho de Egoísmo é um
dos mais visados, já que liderou a geração do ano
passado.

Orã Ducado reaparece multo bem exercitado, só
tendo contra o fato de não correr há 5 meees, o que
poderá Influir na sua apresentação. Além disso, o esta-
do da rala pesada, quase que encharcada não é Ideal
para um animal que reaparece de cura de tendâo, com
a característica de atropelador.

Há multas esperanças em Gloucester, Elliot e Oa-
dahar. potros em ascensão, prontos para Influir no de-
^enrolar da prova clássica, Oadahar participou de um
páreo na primeira turma do turfe paulista, obtendo
?penas a sexta colocação, mas anda multo bem técnica-
mente Glouscester é atrevido e voluntarioso, expontâ-
neo memo, em oondlções de chegar entre os primeiros
colocados, e Elliot, com três vitórias sucessivas, a últl-
ma em plíta de grama pesada, está sendo apontado pe-los observadores como um prov&vel ganhador.

Da representação carioca, um dos mais categoriza-
dos é El Susto, que aprontou de forma espetacular no
Haras Vale da Boa Esperança em Teresópolls, llderan-
do uma trinca poderosa, que ainda tem Revolution e
El Charrua,

El Susto pode largar entre os da frente, Imprimln-
do um train violento & carreira, vencendo aité de ponta
a ponta, sob a direção de Oonçallno Feljó de Almeida.

A Comissão de Corridas ainda espera uma deserção
dos 23 inscritos, para fixar o número de coffcorrentes
em 22, limite máximo da pista de grama.

Manaoor, filho de Oorpora, do treinador Válter
Aliano. aprontou em 50s2/5, em excelentes condições e
na opinião do profissional 

"está 
em grande forma téc-

nica para correr o Grande Prêmio Estado da Guana-
bara".

Irldium e Iburn, defendendo interesses diferentes,
mas filhos do mesmo reprodutor, Paddy's Light, são
perigosos, traiçoeiros mesmo, não constituindo siupre-
sa que consigam influir no desenrolar da prova, che-
gando colocados ou mesmo aspirando a vitória.

O GP está muito equilibrado, com a participação de
22 concorrentes, daí a expectativa que cerca a sua rea-
llzaçào, podendo até prevalecer um potro menos cotado
mas favorecido pelas peripécias de carreira.

A possibilidade da Comissão de Corridas realizar
um sorteio para decidir qual o animal que deverá sair
do campo do clássico, deverá criar um clima de lnsatls-
fação. principalmente por parte do proprietário de El
Charrua. apontado como um dos Integrantes do sorteio.

Bobage, parecendo melhor corredor em pista de

areia. Construtor, Xenabre, preferindo maior distância,

Everv King e Tlbério, entre outros, também podem che-

i»ar colocados, nos 1 600 metros de percurso.

Grão Ducado seria a indicação mais lógica, se ti-

vesse, pelo menos, uma corrida para compensar os cln-

co meses de inativldade, e por Isso mesmo é que Olou-

cester, Gadahar, Elliot entre os paulistas e El Susto e

Manacor defendendo a representação carioca, com a

possibilidade de uma surpresa, pelo elevado número de

competidores em Dista de grama pesada, encharcada

mesmo.
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TfcATKO SEHRADOK - RES 232-8631

Df Qumrtm m Sábado, às Uhs

Io* Domingo» ms lã e 21 hmrms
Livrada a pail r de 10 are*. a noite Aos dom*

na a par r de 5 anos.

1)1 INA

sK.vr

J li11A DF

OLIVEIRA

O COLECIONADOR

De 4* • 6* às 21hs

Sabs as 20 e 22.30hs — Doms 18 e 21hs

TI ATRO .MA ISO X DE FKANCE - Kn :«•»»

Liberada m partir de l> «no*

Diariamente detf. W* I nliàilH

Gonçalino monta uma força no GP

Cambyse 
pode 

ser a opção

1.° Páreo • As 14h30m - 1.400m - Recorde - Grama - Tzarina • 1m22s2/5

1—1 Profunda, J. Pinto 56
2 TaUnia, M. AJve» M

1—3 Roselys F. Lemoi M
4 Quelante, A. Ram. 56

3—5 Bogotá J. Souza .. St
6 Bruna. A. Bar. ... 53

4--7 Alpaca, A. M. F.° M
• Plumita. G. Men. 56
" PoUandra, G. Alves to

2° 112) Heglra e Q. Tentac,
8.» (12) Hcgtra e Profunda
4.° (14) Snsuefia e Mago#
9.° (141 Ensuefia e Magog

ESTREANTE
8.° (12) Flrüteza e Plástica

ESTREANTE
3.» 1111 Tocata e Farenaze
7 ° I14i Ensuena e Magog

6,10 1300 AP 1.23.1
6,70 1300 AP 1.23.1

22.10 1900 AP 1.36.2
4.20 1500 AP 1.36.2

ESTREANTE
230 1000 Al* 1 02.

ESTREANTE
3 00 1400 GL* 1.25 3
4Í40 1500 AP 1.36.2

2.° Páreo - As 15 horas - 1.200m - Recorde • Areia - latagan • 1m12s2/5

1—1 Taío. A. M. F.° . •. 55
M Tapiaro, G. Alves 55

2—2 WaladSo. P. Alves 10 55
H Mercenatr*. J. Pinto 55

3—3 Hldrante, W. Gonç. 55
Contra bordo. C. Va. 55
Noilrl, A. Ramos .. 55

4—6 Histórico G. Men. 55
7 Cambyae. A. Fer. 55
•' Padu, R. Marque» .551

16.° (17) Crlterlum e Pequl
ESTREANTE

12.» (17i Critorium e Pequl
6." (11) Pacís e Tarik

ESTREANTE
7.° (14) Ladenis e Dagen

ESTREANTE
2.° (9) Tarsk e Da#en
5.° 114) Ladonls e Daffen
6 ° (14) Ladenis e Daffen

12,30 1200 AP 1.14 .1
ESTREANTE

20,30 1200 AP 1.14.1
3.90 1000 AL 1.01.4

ESTREANTE
16,30 1200 AP 1.15.2

ESTREANTE
16.40 1000 AÍP 1.00.

5,30 1200 AP 1.1S.J
5 30 1200 AP 1.15.2

Moralea
Morales
Feljó

P. Gomes
Pene Ias

B. Silva
TobLa»

P. Lavor
P. Lavor

3.° Páreo • As 15h30m - 1.300m - Recorde - Areia - Daetur - 1m18s4/5

1—1 interior. J. Pinto 55 2. ill) D. Belardao e Labar. 0 90 1300 AU 1.22.1 A. Nahid
2D Ito, G. Alves 55 5.° til) Barachlni e G Pilot 4.3U 1200 AP 1.14.1 R. Tiipodi

2-3 Lartic, V. D. Lima 3 56 ESTREANTE ESTREANTE Z. D. Gued.es
4 Fallolr, J. Mac. . 52 9.® (13) R. Duro e Gaypi6 54.60 1200 AP 1 15.2 A. Ricardo

3—5 Gaypi6# L. Cald. 55 2." (13) R. Duro e Ornx 4.90 1200 AP 1.15 J. A. Limelra
Ebuverm., G. A. F. 55 11.® il4> G. de Ouro e Octan. 45,00 1500 AP 1.36.1 R. Morgsdo
Co^umelo. A. Ram. 55 4.° (7) Maori e M. Twinsy 5.30 1400 AL 1.30.4 O Scrra

4-8 GaJipoli. F. Carlos 10 55 4.° (13) B. Duro e Gaypi^ 29.30 1200 AP 1.15.2 R. A. BarbOM
9 1 Liivdo. F. Est. ... 56 7.® (11) P.-Paf e G. de Ouro 28«» 1400 GL 1 23 W. T. Souza

10 Or6. J. P. Filho ... 55 10." ill) Pastor e Kimberhto 35,10 1400 AL 1.2B.4 G. Morgado

4.|> Páreo - As 16 horas - 1.600m - Recorde - Grama - Luccarno • 1m33s4/5

1.8 Prova da Tríplice Coroa - Seleção Grande Prêmio Est. da Guanabara •

1—1
2
3
4
5

2—6

3-9
10

4-12
13
14

G. Ducado. A. Bar
Indium. F. Est.
Bobage. L. A Per.
Construtor. J B. P.
P. Royal. G. Men.
Pireu. A, Ramos
Gadahar. F. Maia .
Go For Good, A. D. :
Laranjal, J. P. F.°
Gloucester, J. G. S. :
Uncial. E. Fer.
Xenabre, E. Amor.
Manacor. F P. F.°
Duclair. J. R. Olg.
El Coquito. J. Reis
El Susto G. F. Al.
El Charrua. P Alv.
Revolution. J. P.
Iburn, J. Machado
Elliot, S. Vera 
E King. J. Garcia
Last Faifax A Gar.
Tlbério. Fl. Le M
Pilcomayo, A Ft*r

56 1.® (13) Iburn e Manacor 1.80 2000 GP 2 07.3 R. Oliveira
21 56 1.® (13) Manacor e O. Azul 2.40 1600 AP 1.39.4 J S Sllva

56 ESTREANTE ESTREANTE A. Andrata
56 1 (7i O. Sailor e H All 2,80 1300 Ala 1 20.1 N P Gomes

10 56 1 18) Onix e Le Noir 2.50 1400 GL 1 24. E Frwtas
23 56 3.° (10) H. Noon e Gerson 9.60 1600 KP 1.41. E. Freitas
14 56 ESTREANTE ESTREANTE B P Carv
20 56 ESniEANTE ESTREANTE B P Carv'
11 56 4.° (7) El Charrua e S Rico 4.70 1600 AP 1.40.J B P Carv
24 56 ESTREANTE ESTREANTE J O. Silva F.«

56 l.» i9i Pizilcate e Folcony 4 80 1600 GL 1 36 E. P Cout
12 56 ESTREANTE ESTREANTE S DAinorr
22 56 2. 113) Iridium e O. Azul 2 70 1600 AP 1.39 W Aliano
17 56 ESTREANTE ESTREANTE D. Enr(ques
13 56 7 o 171 El Charrua e S. Rico 5.70 1600 AP 1 40 W T. Siuia

56 1 ® (8) B Mio e El Cencer. 3,00 1600 AL 1 39.3 A. Palm F "*
56 1. (7i S Rico e L Fairfax 2.00 1600 AP 1 40 A. Paim F."

16 56 2 (81 P. Madryn e Zander 3.80 1600 AP 1 40 A. Paun F.°
15 56 1 «» 171 H Light e H All 1.80 1300 AP 1 20 E. D Guedes
18 56 ESTREANTT ESTREANTE O Uiloa

56 ESTREANTE ESTREANTE W. Garcis
19 56 3® 17» El Charrua e S Rico 10.20 1600 AP 1.40.1 R Morgado

56 ESTREANTE ESTREANTE R Rondelli
56 12." iliii Indium e Manacir 19 10 1600 AP 1.39.4 J. E. Souza

5.° Páreo - As 16h35m - 1.600m - Recorde • Grama - Luccarno - 1m33s4/5

—1 David. J. Pinto .... 10 57. 5.® (6) O. A/ul e G. Tronlo 200 1600 AL 1.41. A. Nahid
2 Sherlock, A Garcia 57 4 U (61 Zeco e Delicado 3.10 1400 AP 1 28 S. Morales

- 3 Matutino. A Fer 57 2." .81 Houston e Odyr 3,30 1500 GL 1 30 N. P. Lavor
L Pintado. J. Tino 51 7 iU> H Rei e B. Enfant I9 60 1400 AP 1 29 J. C. Tlnoci
Odyr G Men. 57 3 (8t Houstin e Matutino 1.90 1500 GL 1 30 E. Freitas

'* Omaha. J. Machado 55 1 " • 8• Ac lys e F. Gal 2.70 1400 AP 1 28 R. Morgado
F Kiw, G A F«'ijo 57 3 ° (6) Zeco e Delicado 2.80 1400 AP 1 28 Morgado

—7 Nainbi. A M F." 53 5 11» H. Rei e B Enfant 9 70 1500 AP 1 29 L. Feireira
H. Rei. A Ramos 57 1 - ill B Enlant e Ousado 38 50 1400 AP 1 29 A. Miranda
Giambellina. E Fer. 51 2" (10) On Again e Omaha 7.20 1500 GL 1 30

6.° Páreo - As 17h10m - 1.000m - Recorde - Grama - Don Fablan — 56s3/5

1 Guapa, J. F Fraga 55
Regalade J &ni7a 16 55
Bossa. J. Machado 55

A Celkv J Pinto 14 55
-5 Comunicativa W.G. 11 55

Hilana. A. Ramos 55
Rapidity. F. Est 55
Rangi va. J Esc .10 55

8 Termaus R Marq 15 55
9 Talgéria. L. Maia 55

10 Ibiuna. A Hod. 12 55
11 Jaoeira G. Alves 55

4-12 D<ndé. A Garcia 55
13 Cachalot. M. AJves 55
14 N El Amor. D.F.G 55• N El Ayn J Q. 13 55

2" (91 Aetita e Bossa
!» (9i Aetita e Guapa
3 (91 Aetita e Guapa

ESTREANTE
7." i9i Aetita e Guapa
ã" (9i Aetita e Guapa

ESTREANTE
9" <10» Daipava e Aetita

ESTREANTE
H 19» Actita e Guapa
7." 'H1 Provera e Palhada

ESTREANTE
ESTREANTE

14.70 1200 AP 1.15.1
15.20 1200 AP 1 15 1

5 20 1200 AP 1 15 1
ESTREANTE

3.20 1200 Ai» 1.15 1
3.20 1200 AP 1 15.1

ESTREANTE
2 70 1000 AL 1 03

ESTREANTE
4 30 1200 AP l 15 1

23.50 1200 AP 1 16
ESTREANTE
ESTREANTE

ilt M. AraxA e Anarose 22.50 1000 AL 1 02.2
ESTREANTE
ESTREANTE

ESTREANTE
ESTREANTE

W Pene Ias
M. Moidees
C. Ribeiro
R. Tripodi
S. D'A more
S DAmore
W. T. Souza
F. Abreu
W. Aliano
A. Morales
J. S. Silva
O. Cardoso
C. Pere>ra
W G Oliv.
N. P. Gonws
N P Gomes

7.° Páreo - As 17h45m - 1.300m - Recorde • Areia • Daetur • 1m18s4/5

1—1 Far fa, G. A. Fnjo 17. i!7) Voile e G Cloud i 11.10 1600 GU 1.31.1 G FeljO
"La CAndida. J Bal 5B 3." II. Cartaya <¦ T llonb. 4 10 1500 GP 1 36 G, Fei)6

2—2 C. Linda R Marq. 55 it " 1121 Chanmrra e F Sant 1 26,50 1000 GL 57.3 W. Allano¦ 1) (H Texas. F. Es 5>i 1(71 Bel e Constitiiuion 6.10 1200 AL 1 14 W Allano
3D I.lie, A Fir 11 16 7 (Hi Cur loud e C do Sul 22001600 AP 1.41.2 F. P. Lavor

3—4 Platenae, L Jan .1 5fi 1 Gallery e Seventeen 28 30 12DO AP I 15 M Sales
5 I Hed J. Reu 5t i " i¦ Ratruna e Flnltei* 5.40 la*) AP 1 15 A Araujo
t Ismala. P Alves ,Vi 7 i9i Diat6n e I M You 61.50 1400 AL 1 27 J. S. Sllva

4—7 (.'aline. A. Garcia 10 56 4 Curlosld eC do Sul 17.00 1600 AP 1412 C Rosa
8 Sepi.1 G Aim 56 2 • H. K Santana •• Baron 14.M louo AI. I 01 A Morale
'I me(Wa > Mac ¦ III I ' <l»i He«ira e C. Miuda 2A> l»- AP 1 22 G. Morgado

B.° Páreo - As 18h20m I 200m • Recorde • Areia - latagan • 1m12s2/5
— DUPLA EXATA —

1—1 Venlees. E. R. Fer. ft J." C.li Ronea«le t Pista 7.20 1400 AP I S. J. A Limelra¦' Hidromel. L. Cald 58 5 .7. Epstein e Torero 12 40 1300 AU 1 22 J A. Ltmeira
2-2 Y.tkan G, Men 57 4 " III > Honfa((le e Venless 120 1400 AP I 2!i O Sena

Edahy. A. Hod VI 1 > < 111 ratime e Bona 11.10 1200 AP I.Ift J S Sllva
Xandoea. D F G. 54 :i i ,ui T Pa7ii e Cravo 15.50 1000 AU 1.01.4 R. Co«ta

*—ft L. Negra. J. Pinto II 57 6 iloi Tramont e S Drean I2.ft0 1300 AL 123 A. P Sllva
Faiarada. P Alves 10 57 8 " ill. B.meagle e Venless, 13.90 1400 AP I P Morgado
Getnoka. R Marq 58 6° .6. Unlets e Ajet 11.20 1000 AL t.01.1 C Perelra

4—4 Anagura. W Gon{. 57 !l« 11) Boneagle e Venless 3 50 1400 AP l .» N. P Gomes
9 Ouikaia A Ram 53 5 ill. Boneade e Venlen. 5 10 1400 AP I 2# A V Neves

10 Boetu, A Fer , - .11 Boneagle e Vfiles* 1220 1400 AP I N. Hires

Profunda tem tudo 
para

ganhar 
em 

pista 
anormal

W. G. OUv.
W. Aliano
H. Sousa
A. V. Neves
A. Miranda
A. P. Silva
R A. Barbosa
E. Freitas
E. Freitas

Profunda vem de óti-
mas atuações, na última
só perdeu para Heglra e
os seus últimos exerci-
cios, principalmente o
apronto, Indicam que foi
mantida nas mesmas
boas condições de trel-
namento. Em c o r r Ida
normal, vai conquistar a

primeira vitória de sua
campanha e a briga será

pela formaç&o da dupla,

que poderá pertencer a
Bruna, Roselys, ou Plu-
mlta, que melhorou
multo.

Tafo, Mercenalre, No-

girl, Histórico e Camby-
se dominam, aparente-
mente, o segundo páreo
e devem decidir a para-
da, em corrida normal.
Bem na distância e na

pista pesada, Camby se
vai custar multo para ser
derrotado e os outros
aguardarão m e 1 h o res
oportunidades.

Boa pedida na terceira

prova é O-aypló, que vem
de uma série de boas
atuações. Na última per-
deu por pequena dlfe-
rença para Barro Duro e
aprontou bem. Esterior
deixou boa Impressão na
estréia, conseguindo a
segunda colocação, no
páreo que Dom Belardão
venceu e Dom Ito é o me-

lhor azar. Nfto dá pé para
os demais.

Na rala de areia pe-
sada, Davi d, Omaha e
Fair Klw são os princl-
pais nomes na quinta
carreira. Falr Klw rea-

pareceu com boa atuação,

está mais aguerrido e

atuará justamente na

dlst&ncia que conquistou

a sua última vitória. É

boa pule e está sendo le-
vado com multa fé por
seus responsáveis.

Rapldlty v a 1 estrear
com trabalhos mais do

que regulares, segunda-
feira passou mil metros
em lm05s e Unhas multo
fácil e tem condições pa-
ra sanhar logo na primei-
ra tentativa. Ouapa me-
lhorou multo; Bossa tam-
bém; Termaus está no
mesmo caso de Rapldlty e
os outros, em páreo duro.
com menores posslblllda-
des.

Não valeu a última cor-
rida de Farfa, no clássl-
co que Vollle venceu. Está
nas melhores condições

possíveis de trelhamento,
bem na distância e pode
perfeltam ente derrotar
La Cândida, Doll Of Te-
xas, e Platense, suas prln-
clpals adversárias. As ou-
tras tentarão apenas fa-
turar.

Outra carreira compli
cada, com cinco íomoet!
doras. pelo menos com
Iguais possibilidades Ve™
less é puro retrospecto'
Hldromel reforça bem «
número um; Yakan »
sempre um perigo Xan
dosa vem sendo mantlfc
em ótima forma por Rfl.
dolfo Costa; não valeu a
úlltma de Anagura e Qu|.
kajé é uma boa surpresa

INDICAÇÕES

1.° Profunda-Roseiyj.
Bruna

2.° Cambyse-Tafo-
Histórico

3 ° Oaypló-Esterlor-
Dom lio

4.° El Susto-Elllot-Grão
Ducado

5.° Falr Klw-Davld-
Omaha

6 ° Rapldlty-Termaus-

Ouapa

7.° Farfa-Platense-Doll

of Texas

8 ° Xandoca-Verless-
Yakan

Cachapus deu aquele olé

na 

pesada. 
Ganhou fácil

Muito apostado, Cachapus
confirmou Inteiramente, ven-
cendo com autoridade o oita-
vo páreo de ontem à üuxle
no Hipódromo da Gávea,
dominando o favorito El lyil-
neral, oom Alameln, Floria-
no e Quitar nas posições
imediatas O filho de Clorito
gastou lm43s para percorrer
os 1.600 metros, em pista de
areia pesada.

OS RESULTADOS
1." PÁREO — 1300 METROS
1." Padela. G. Alves — 55
2° Di-ngosa Maria, A. Mo-

ralas — 43

Vencedora (3) 3 80 —
Dupla <34» 8 40 — Placês '3>
2,80 e (5i 3,60. Treinador: S.
Morales. Tempo: Im23s2 5.

2° PAREÔ — 1400 METROS
1.® MagriR. J. Pinto — 55
2° Glair, L. Januário — 52

Vencedora (1) 1,40 —
Dupla (12) 2,30 - Placês (1>
1,10 e <3» 1,20. Treinador V
Aliano. Tempo lm30sl 5
Não correram (2) Plnk Fio-
wit, (4) Donveriba e <5>
Plndorama

3 ° PAREÔ — 1600 METROS
1° Sir Brave, J. Machado

— 56

2° Kardex, E. Ferreira — 56
Vencedor (7) 10 60 —

Dupla (44i 50,10 — Placês

(7) 5,00 e (9) 5,40. Treinador:
A. P. Silva. Tempo: Im44fi4 5.
Não correu (8) Então.

4° PAREÔ — 1600 METROS
1° Motrlee, A. Ferreira — 55
2.° Decislon, J. Queirós — 55

Vencedora < 9 > 3,60 —
Dupla «34' 2,00 — Placês (»i
2,00 c (6' 2,40 Tri inadnr: N
Pires Tempo: Im42s3 5 Não
correram < 1» Ordem e <4>
Petlte Amle.

5." PAREÔ — 1300 METROS
1° Resy, G. Meneses — 57
2." Keka, J. Bafica — 57

Vencedora (10) 2 50 —
Dupla 144 ) 4.80 — Placês
<101 1.70 e (12) 2.60. Treina-
dor: U. Meireles. Tempo:
lm25«3 5 Nà» correram <3>
Surtaxê e (7) Narda

6 ° PAREÔ — 1 300 METROS
1." Democrata, L. Januário

— 56

2." Albarone, J. Pedro — 56
Vencedor (11) 6 50 —

Dupla <34i 8.40 — Plarê"
Cll) 4,10 e <8> 5.00. Treina-
d»r O Cardoso. Tempo lm
25sl 3.

7.» PAREÔ — 1200 METROS

1° Abalba, A. Garcia — 55
2" Grifa, G. Alvci - 55

Vencedor (10) 5,10 —
Dupla (24i 9,90 — Placês
'10i 3,50 e (6i 4.80. Treina-

dor: C. Pereira. Tempo: lm
16.S, Não correram ¦! \fcss
AcAcla e (7) Tajala

8° PAJIEO _ 1600 METROS
1° Cachapus, j n l> - 5:
2.° El Mineral, A. Moral®

— 57
Vencedor (10) 2jS) -

Dupla (14) 3,00 Placa
(10) 1,40 e <1) 1.40. Treina-
dor: N. Gomes. Tempo lm
43f.

9 0 PAREÔ — 1000 METROS
1.® FolUn-Wu, C. Valia

2.® Marfd, S. M. Oi:?: - {d
Vencedor 12> 3 V) -

Dupla (lii io,40 - p;aÃ
(2) 2,40 e (1) 3,70. Tre.-.ai*
E. P Coutinho. Tem",-
03sl 5.

10° PAREÔ — 1300 MÍTROS
1.® Kentron, A. Morales -

53

2." Tameru, J Malta -
VtOcedor < 111 . :i) _

Dupla (14) 5.00. Placé; ill
1.90 e (2) 4,m Trelr lor :
Coelho. Tempo: Im22s3
Não correu í 10. Bas'1. r
tirado. Dupla»Exata Pá
roo) comblnacã.i 11 e os
100.40 (10.° Páreo 1 11 o 02
37,30.

Movimento geral ! a
tas: Cr» 2J74.189.00

Galhardete é destacado

como indicação válida

BRANDE OTEiQ

JANTOU O 
JLi

MARIDO E

DORMIU COnOLEliflO

TEATRO GLÓRIA - tEL: !«

Hoje .ls IH 1 21 hoi.i* K.tvMt- O» I0«»

iJbtmda a paitii de IH anz*

Novamente em boa forma,
bem na distância e na pista
pecada, Galhardete é a força
e deve prevalecer na primei-
ra carreira de amanhã à nol-
te no Hipódromo da Gávea

primeiro pureo es'á mar-
cado para as 2b!i e o ultimo
previsto para as 23h50m

1,® Pircn . às 20ti2ll . 2 imiti
Cri 9.600.00 Ki,

1—1 Galhardete. M San I M
2—2 Anfion. G. M«-n ti M
3—3 Rckto. J Pinto 3 y»

4 Antrlm. J. M 2 V4
4—5 E. Side P. Alve* 4 54

6 Momo. A Mor 5 54
2,° Pírni . à* SOhSO I.300m
Cri 10 rrul — Inicio do Concur-
» * 1 Ponloni Kn
1—I F Slar G. Alve* 3 5«

2 Clita. L. CaId. 1
»-J Adénia J M Silv.i 1

4 Cordilheira. C. Ah H
3—& Prffhiera. J. 2

6 Stravafanza E 6
4—7 Hymaya. A Ramos 5

• Inclinada. J F 4
9 AciUra J Mae » }7

3,* Páreo - as 21hJ0 • I 2t»m
Crt I mil Kx

I Arnilcr F F«» R sa
2 V.i«.it. I. Corrêa i M

3 Sultão. F F Frr 2 M
l (M«tm A \fnral <» w

1 5 Qurixum». P. Alves 7
6 D Messias. A Hod 6

4-7 Talisbar. J p,„i„ 4
» Camiguin. F Carlos I
9 Rit/, A, Ramos 5

Páreo às 21h50 l.200m

55
55

7 55
U 55
10 55

55
55

Cr» 10 mil - DUPLA-EXATA
Kk

1 1 Fia vinha, j Haf
Pitirrla 1. Jan
Zorziala. D Guiff.

2—4 D Anliu.i C. Ah
Atalara. J Mac.
Stalmfrad. U Mer 13

3—41 Rttza. J Pinto 5
Ir.rlda. J. Estrvet 12 M

R Bela. E. Ferreira 8 55
4—» S'lmhora. A. Mor < SS" Ivofé G. Alves » 57

10 Volterra, G. A Fei 1 .Vi
11 Floruú. F Eatrvet 2 JJ

S,® PAreo . à> 22h20 . I Mnin
Cri 18 mil iH Extraordinário)

K«
1—I H Li*ht. r. Est SM

2 Maifrrt. 1 Mac 7 >1
1—3 Yard R Marq. 6 54

Zandrr. 1. Queir I 50
3-5 O Azul. W Gonçal 4 Si>

Taifu. G Alves 5 54
4—7 S Rico J M. Silva 2 50

• Viicachero J Baf 3 ü>

l_

r
MUM

r- Bin
or- Totw

D»kIc » oo"
svco*su»«v>i

0l2>Yl*lq

TEATRO CARLOS QOMES
SILVA FILHO aprrwnta A KtvnU "DESBCM-TOTAL"

"SECAS 

E MOLHADAS"

D» Jo«e Samoaio e Silva Filho
l-.m, ., G»'rrliMânia-Travesti JANE A Alru r,w,vida«t.

vll V ANA I <H'k2i r um Rlenrn Qu« nllssirmi
RISOS - LUXO — STRIP-TEASES

De 3 « a Sitiado à* II. li 21) r 23 horas Domlnfoi. âs 19 3» !
e 21.30 horas

Praça Tiradentes — Telefone: 222-7561
t.ihrrada a partir dr 18 anoi A Cia Silva Filho um Po-urai IT

60 PAreo - hs 22h5"
Crl B mil

1—1 Quibato, I. M .1.1 - v:
2 V'acan A M<»r ft W

2-3 Paffoh F Carlos * VI
4 Felix. F l.en <»s J 3f

3—5 Endrigu, J. pin*" 9 W
»5 El Zumbi J M.u 1 W

4- 7 Keiko, A Garcia 4 ^
H Ronrin. J M S:iv .
» Mabeco F K-t« v» >

7.° Pareo - As 23h20 •
Crl 12 mil - DUPLA-FXATA

K|
l—l Flanio J Pint i *

2 Sioleto L D iu- '
2 -3 Fanqueiro. J 6 v

C. Minav J tW
Caso. J gueir. .' '«

3—8 Onix. A
Heracles U M- *
Hambuegwe- II *

A-9 Guano J v 1 ,
10 Guapo F Fer *
11 C Munik -

H PAreo • As 23v ,,r
Cft 8 mil M
1—1 T Pazzi F F. ^

2 Intactus. F !.***%•
7r 3 Pel'>t«*n^e ii A •

4 Quinante J F * *
3—5 Cravo J Malta

r, Litres +
4 7 Marfin R V >• •

H Mart# I I Mas..
RascAo C Abre .

HOJE perlo da Lapa "Aa Pa*:ona" do velho M

VIVA 

oc#l®ío

ENCARNADO

¦23:

wfâHiàmn
» *nco MrO >
?V*V •'• * * » » k" ¦ •-* . 

«tysvní :n .. . v. 4,x
C K ? utxeos 7 ítKmn }\ K (C »*
•trtwtiiv

BHICITTE RI.AIR Ainf.">nta
VERUSKA <¦ C.EAK.IA HENGSTON

SEXO PltA

NÓS É PINTO

-SH«>WS 
DE TRAVESTIS

AtracAn L> RlHANCHCbtA E O CONJt yTO T*MA 7TUO
•flf *¦* • *• •waa. Sébadoa • Domingo* ti 2* • Bh

TEATRO NICIEL I.KMOK
ll'A MIGLLX LEMOS II-H — TFLETONF -.'W-6J»3

Ai r"~lhlanillB - Lilmaáa a iitii d» li awt

TEATRO Dl iriK % - Res
1H- 3* a » * ik 21 Sahv 2n.l5 e 12

Di»"» a> *7.15 e 21 IS
•BLU BLU" VESTE O ELENCO
Maquilacem Helena Rubin^tein

Libnadt H ano-

UÃ> r^presetilaçòc^ 4» Me- dn
Temporada

M.

13 37

HM \ I

CINKLANI

T E % t r o

RUA ALV AMO ALVtM,

TOCO NA BANDINHA DELA

NICK NICDLA TAN1A POR TO

Atração JOKI UWEtM) ... /, ». ttl- ;"
Br 1' • Sab aa I*. àa IO e Ti hora» DMw

'•.II e II U hora» — latxv.ia .mrt t de !»

E



'Cinema

lançamentos 
da Semana

JORNAL DOS SPORTS, Domingo, 28/4/1974
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john Huston e Paul Newman Junto*, outra vei

O Emissário

de Mackintosh

(THE MACKINTOSH MAN)

0 mesmo trio responsável pelo êxito de "Roy 
Bean

0 Homem da Lei", Joihn Huston (diretor), John Foremari

produtor' c Pau! Newman (ator) volta agora nesta his-
líria sobre um crime nos altos escalões e uma intriga

toternac onai em torno do roubo de uma grande fortuna
ra d amantes. O filme é baseado no romance "The Free-

dom T.-ap", de Desmond Bagley e teve o seu roteiro es-
crito por Walter Hill.

Esta é a 28 a obra de John Huston, numa carreira

iniciada há 40 anos. Pelo menos dez dos filmes dirigidos

por Huston. ao longo desse período, figuram em quase
Mias ai listas das grandes realizações do cinema. Tam-

i- /i a ¦ T \ > m í n 1 Ia Ca o T i bm n 1 _ _ . _ T V ;oaaa ***••••»«*-« U«HI«,VÍ«I uu uncina. iam*
b:m no elenco D^miníque S&nda, James Mason, Harry

Andrews, lan Bannen, Michael Horden e Peter Vaughan.
Fotograf a de Oswald Morris (em cores) e música de
Miuriif Jarro, que foi também o autor do tema musical
ie "Roy Bean" Uma apresentaç&o da Warner Bros, com
censura ate 1B anos. iLançameryto amaniià, nos cinemas
São Lu i, Vitória, Pirajá e Carioca e na quarta-feira no
Rian'.

Caroline Oilier em "A Besta Deve Morrer"

REAPRESENTAÇÕES

A besta deve morrer

(QUE LA BETE MEURE)

Considerado um dos melhores discípulos do "mestre"

! HiUhcoelc no gênero de suapenae, o cineasta francês Clau-

|df Chübroí e quem assina esta obra (realizada em 1969»,
useada r, romance "The Beast Must Die", de autoria
ce Mchulas BlaJce. O clima de sus pense tem inicio quan-
do um menino é atropelado por um carro, num povoado
francês, em plena manhã de um domingo. Neste fato co-

..T.um, Chabrol desenvolve a sua trama, mostrando como
f que o pui da pequena vitima se comporta na persegui-
Cão au m .lorlsta atrupelador. ou seja, "a besta". A pro-
cura st torna intensa, violenta e emotiva.

No ele.ii o: Miohel Duchassoy, Caroline Celller, Jean
Yinnt. At . ik Kériac, Guy Marly, Maurice Pialat e Mark
w >?.,;>., i Produzido por Andrés Genovéfi, com roteiro
« PmJ Ogautf, adaptação do romance e diálogos do
propno Chabrol. Fotografia (em eastmancolor) de Jena
Ribier e música de Pierre Janasen. Um» co-produção
Wncc-italana, distribuída pela Roma Filmes, com cen-
!..ra av ] a!u,s. (Amanhã nos cinemas Pax, Rlcamar e
nrun.-Klamerigoi.

Roy Bean,

o homem da lei

WE LIFE AND TIMES 0F JUDQE ROY BEAN)

A >;»ortuna ^apresentação desta semana talvez

fl* V wf.stern" real rado polo veterano e competen-
' J Hii.ston, reunindo no elenco lexcelente) Paul

H"ddy Mcdowali, Anthony Ferkins, Tab Hun-

, 
Jac/j Hin» Btswt, VI cio ria Principal e a consagrada

«» Gardr.i-r, al^m do próprio diretor Huston.
ia é ambenUda no Texas. em 1890, na cl-

rat <» V.Mgaroon, paraíso dos foragidos da lei. Roy

lif, é um fora da lei e chega a cidade após
«».t4r T' >>airo 

e acnba se transformando mal* tarde
" Wtoridade máxima do vilarejo.

por Juhn Foreman e John Huston com
7*-r» de J ,hn Mlllus e música do conhecido Maurice

22 
T« ma de Lara*. Uma apresentação da FUmcenter

.Si?Iwai. th cores Censura: 18 anos. (A partir de
cinema Mesbla, exclusivamente'

No amor- vale tudo

^-*'r • 'lustórias 
diferentes sobre o sexo e o amoi

¦ [onvfnç«"»s compõem esta produção de origem alemã.
J~"' i».ns dlretcres desconhecidos ao lado de "as-

<aos o Sonimbulo". é o titulo do prtmelrc

i.r 
0 '< ' no eU nco Gert Frobe, a beia Catherlne

i. r Wa,"r Busch ioff e Ingnborg Wall. Produzido
l.#G- -r Eulau e dirigido por Rolf Thlele com foto-

- .^>r. s (m tnd<« os eptaòdk») de Ertch Tome*

[;' 
- •* de Erwtn HaUeu

0 do episódio. -Amor Aberto", foi realizado
I ».,"i ipe e o rWnoo * compoato por Curd Jur-
I . . 

•«'!.» Tiller Ivan Demy e L*tiUe homan 
"I£tó-

1 ES S*"*"" é a terceira e IW dlrlgid» por Axel Von
" 

No elenco Anita Ekberg. Peter Aiexanòer e
"®Pf direlor A ulUma htftórta «O Cncontro em Au-

» 
' •* rflni equipe foi dirigida por Alfred

I rl ' tem no elenco H-inz Ruhman. Johanna Von

V 
R<hartí Munch e Bva Klnski A direçiojiera.

II " q^atr, histórias ficou a cargo de Carl Splehs

4 1V~ 
- a.-*»«-r.\aç*o da Rlver Filme*, com censura até

k.T* !>' e* uçéo a partir de amanhã, no cinema

C7l'";o l jueai

Everest é campeão com o empate

Fia defende liderança

infantil contra o 
Jequiá

O Flamengo, um dos lideras do Caro-
peonato Carioca de Basquete Infantil, de-
rende hoje contra o Jequit, na Ufaa do
Governador, a partir daa QhJOmln, tua
invencibilidade, na contlnuaçio da se-
gunda rodada do turno. O flamengo
venceu o torneio Inicio e estreou no
campeonato derrotando o Clube dos Alia-
das por 121 a 21. Gilmar pereira da 811-
va e Nélson Ramos serio os Juizes.

Rlaohuelo x Mackeosie, no Méler,
com arbitragem de Amaurl Esteres e Do-

nato VMor; Clube dos Aliados x Tljuca,
em Campo Oitande, com Lednldas de
Moura e Paulo Sérgio dos Anjos no apito;
e Municipal x (Maria, na Rua Haddock
L:bo, com Manuel Zalcman e Mauro
Aragào como juizes, são os jogos que
completam a rodada.

Nos jogos disputados ontem, o nu-
minenae venceu o Coimbra por 53 a 19,
na Rua Álvaro Chaves, e o Botafogo
derrotou o Vasco, em Sao Januário, por
SS a 22.

Seleção vence os 
peruanos

SAO PAULO (Sucursal) — A Seleção
Brasileira de basquete, masculina adulta,
venceu ontem com certa facilidade a Perua-
na por 77 a Sfl, no segundo jogo entre ambas
como parte dos preparativos para o próximo
Campeonato Mundial, em julho, na cidade
de San Juan de Porto Rico.

Na primeira partida em Braiilia, durante
as OUmpiadas do Exército, o Brasil também
venceu, por 98 a «8. Apesar da vitória fácil
de ontem, os brasileiro* não agradaram ao
treinador, Sdson Bispo.

— Denta vez nío jogamOs bem. Mas isso
é perdoado, pois estamos somente há uma
semana juntos e só fizemos dois treinos. O
teste foi bom, mas temos que melhorar multo
até o Campeonato Mundial.

Para o treinador brasileira, Ari Vldal,

que está atualmente no Peru, tendo Inclusive
levado a Seleção Peruana feminina ao vloe-
campeonato sul-americano, recentemente, em
Rlobamba, no Equador, o Brasil é considera-
do como um dos grandes favoritos para a

conquista do titulo de campeio mundial.
O próximo jogo da SeleçSo Brasileira

será dia 9 de maio. na abertura do Torneio
Internacional, contra o México, em Sâo Pau-
lo. Deste torneio também, participarão as
seleções da Iugoslávia, Estados Unidos, Porto

Rico e Panamá.
Os jogadores Marquinhos — se casou

ontem no Rio — Fausto e Robertão, contun-
didos, t Hélio Rubens e Totó, com problemas
escolares, só se apresentarão na próxima
quarta-feira.

Guanabara 
já 

tem 
programa

A Comlas&o Técnica da Seleçio Carioca
de basquete elaborou ontem todo o progra-
ma de trabalho abé junho para as finais do
Campeonato Brasileiro masculino, adulto.
Esta programaç&o será iniciada na próxima
segunda-feira, quando os cariocas jogarfto
contra o Peru, a partir das 22h, no ginásio
Ollberto Cardoso.

Depois de enfrentar os peruanos, os ca-
rlocaa Joga rio dia 4 de maio, em Vitória, a
convite do Governo do Espirito Santo, con-
tra a seleção de Minas, na inauguraçto do
ginásio estadual.

A programaçio continuará nos dias 11 e
12 de maio com a disputa dos Jogos de Po-
ços de Caldas, que contaráo com a partlcl-
paçáo da Seleçáo Carioca, mineira e os times
do Vila Nova e do Jaó de Goiás. A tabela

para este torneio está armada da seguinte
maneira: dia 11 — Seleç&o Mineira x Vila
Nova e no Jogo de fundo Cariocas x Jaó.
No dia 12 jogam, na preliminar, os dois per-

dedores e no jogo de fundo, os vencedores.
O supervisor técnico Paulo dos Anjos

está esperando uma confirmação para que
a Seleçfio dispute, em Joinville, um quadran-
guiar, com a seleçáo do Paraná, a Oaücha
e mais um time do Rio Orande do Sul.

Se este torneio não for confirmado, exls-
te ainda a possibilidade de os cariocas par-
ticiparem, s partir de 19 de maio, do tor-

nelo Internacional com as seleções do Bra-

stl. Estados Unidos, Iugoslávia e México, ou

entfto a de um jogo contra qualquer uma
destas equipes internacionais.

TOEIN08

O treino final da seleç&o para o jogo
com os peruanos será hoje, pela manhá, no

ginásio Ollberto Cardoso. No Intervalo de
um jogo para outro, segundo um acordo en-
tre o treinador Zé Pereira e os jogadores,
haverá treinos todos os dias.

Sérgio Macarrto se apresentou esta se-
mana ao técnico e Jogará contra o Peru.
Além dele estfto escalados Manteiga, Blra,
Bdleta, Felinto e Girafa, do Vasco; trioo
Fioravante e Pedrinho, que ainda náo se
apresentou mas deverá fazé-lo hoje, Blharl
e Rogério, do Botafogo; Luizinho e Pauláo,
do Fluminenae.

Os Jogadores Fioravante e Luizinho, que
também foram convocados para a Seleçáo
Brasileira, ainda n&o se apresentaram em
Sáo Paulo e dificilmente poderão viajar de-
vido aos estudos. Luizinho também arrumou
um emprego no Rio e não poderá se ausen-
tar agora e Fioravante está em provas.

Marquinhos também foi convocado, mas
foi dispensado para Integrar a Seleçáo Bra-
sllelro. O Jogador se casa hoje, ás 19h, na
Igreja de Santa Margarida Maria, na Lagoa,
com Manuela Hollack.

Clubes acertam os reforços

Paulão e Luisinho voltarSo para o Flu-
mlnense, Douglas vai para o Municipal Pe-
dráo já está no Vasco e os Jogadores Alflne-

te, Eduardo, Nilson e Ulisses, que perten-
ciam ao Olsrla, poderio disputar o Campeo-

nato pelo Municipal. Com Isso as equipes

estáo se reforçando, fazendo com que o Cam-

peonato deste ano seja dos melhores.

Luisinho já acertou todos os detalhes

para voltar ao Fluminense, mas Paul&o aln-

da depende de uma conversa que terá com

os dirigentes do cHJbe. Antônio, que jogou

pelo Olaria e foi considerado como uma da»

revelações do Campeonato, já acertou seu

ped'do de transferência para o Botafogo.

XADREZ

VmMemmr Costa

As Inscrições para o I Campeonato

Temático da Guanabara foram prorro-

gadas até o dia 4 e os enxadrlstas pode-

rio se Inscrever nos diversos clubes da

Ouanabara e Estado do lUo. A competi-

çio será Iniciada no dia 7, em local a

ser designado. O Campeonato Temátl-

co terá três aberturas obrigatórias —

Rui Lopes, inglesa e [Defesa Nlmto-

Índia — e será disputada no sistema

suíço, em seis rodadas. As rodadas se-

rio duas veies por semana: terças-

feiras, às 20 horas, e sábado*, ás 1«

horas

Cinco enxadrlstas lideram o 11 Tor-

nelo Memorial VAlter Crus, após a se-

gunda rodada; Nerl Silveira, Oscar Vtel-

ra, José Másculo, Vinícius de Almeida e

Dulcidio Barros Moreira. O torneio é

promovido pelo Clube de Xadres Oua-

nabara. As rodadas estáo sendo dlspu-

tadas todas as sextas-feiras, na sede

do clube, à Avenida Churchll, n.° 10»,

sobre'.oja.

Ontem, no Tljuca TC, prosseguia o

torneio de xadres dos VEt Jogos Estu-

dantls, com a terceira rodada. Hoje, às

12h30m, no mesmo local, será disputada

a quarta rodada. O dlretor-geral do

torneio, Sr. Amànclo de Carvalho, co-

municou que, em virtude do feriado de

quarta-feira, a quinta rodada será nesse

dls. às 12h30m, na sede do Tljuca.

O torneio Interno do Magnatas Vu-

te boi de Saláo prossegue hoje, às • ho-

ra?, na sede do clube, com a segunda

rodada A competição conta com 2t en-

xadrlstas e as rodadas estio marcadas

para os domingos Os cinco primeiros

colocados receberáo troféus e do •* ao

10° lugar serào distribuídos livros de

xadres.

O campeão brasileiro Herman Clau-

dius Rlemsdyk realiaa hoje. às 10 ho-

ras. na Hebraica, uma dmattinea con-

tra M enxadrlstas O diretor de Xadres

da Hebraica convida o púb ico enxadrls-

tico. para assistir ao evento Amanhã,

Everest e Nacional Jogam hoje * se-

gunda partida da série melhor de três

pontos que Indicará o campeáo amador

do Departamento Autônomo da federa-

çio Carioca de Futebol, O Everest leva

a vantagem de conquistar o titulo se

empatar; venceu o primeiro Jogo por 1

a 0. O Nacional precisa vencer para
obrigar a disputa de uma terceira par-
tida. O jogo de hoje tem como local a

Estrada do Camboatá, em Ricardo de

Albuquerque. E Gleze do Couto é o Juiz.

Depois de ganhar o primeiro Jogo, o

Everest ficou em excelente poslçio para
conquistar seu primeiro titulo no futebol

amador. O técnico Zezé confirmou que o

time será o mesmo e que jogará no mes-

mo sistema: 4-3-3, mas com o objetivo

principal de atacar, procurando a vltó-

ria. O Everest começa com Carlos Hen-

rique; Antônio, Qulrino, Otávio e Nilson;

Roberto, Português e Clellson; Do vai,

Batata e Demônio.

Apesar de ter feito uma campanha

multo boa na fase de classificação, onde

se manteve Invicto, o Nacional ficou em

situaçio difícil para conquistar o bicam-

peonato: além de estar com a obriga-

çio de vencer este Jogo, tem que Jogar
mais uma partida. Gomo a partida de

hoje é em seu campo, todos estio con-
flantes e acreditam na vitória: até os

Jogadores crêem que o Everest nio vai
empatar.

Insatisfeito com o rendimento do tl-

me na partida da semana passada, o
técnico Toneca pediu mais empenho a
todos os Jogadores. E garantiu que o
Nacional Jogará, do inicio ao fkm, de

maneira totalmente ofensiva, pois so-

mente a vitória Interessa. Mas Toneca

n&o substituirá ninguém e o Nacional

está escalado com Martlnez; Llmlnha,

Milton, Adalberto e Claumlrá; Fernando

e Macarrão; Ricardo, Adilson, Ferreira e

Jorglnho.

r: HRW

fé 
ifl

Nacional joga com o time que perdeu primeira partida

/Um campeonato tumultuado

Quando entrarem em campo para dlspu-
tar a segunda partida da série melhor de
três pontos que decidirá o titulo do Campeo-
nato de Amadores do Departamento AÍutõ-
nomo da Federação Carioca de Futebol hoje,
às 15h30mln, na Estrada do Camboata, Na-
c;onal e Everest, provavelmente, nio estarão

pensando no quanto foi difícil, para os dois,
consegu'r disputar a final do Campeonato.

Na certa. Nacional e Everest estarão so-
mente com a IcVMa de vencer e ser campeão:
o que sempre faz com que todos os clubes es-

queçam os seus problemas, que no futebol
amador sáo muitos e multo mais dlficil de
serem resolvidos. No Nacional, todos estio
querendo que o cluU: consiga o titulo para
que seja o dono do maior número de Cam-
peonatos — c nco — em 26 anos de disputa.

Para o Everest o titulo será o primeiro
de uma série que está ameaçando ser gran-
de; este é apenas o segundo ano que o clu-
be disputa o Campeonato de Amadores do

Departamento Autônomo. E todos já tala-
ram que mesmo o clube não sendo campeão
ninguém poderá reclamar de nada. Com mui-
to acerto, seus diretores e ati seu Presiden-
te dizem que o Everest ainda .é um prlncl-
p ante e que já fez multo.

Apesar disso, o Everest é o que está com
as maiores possibilidades de ficar com o tl-
tulo, ainda de 1973; depois de vencer a prl-
melra partida da série melhor de três pon-
tos por 1 a 0, em seu campo, va1. agora ao
csimpo do Nacional com a vantagem do em-

pate, que lhe garantirá o primeiro titulo.
Caso o Nacional vença, será necessária uma
terceira partida, que terá data e local deter-
minados pelo Departamento Autônomo.

Que os problemas sejam realmente es-

quecldos; que os dois times joguem confor-
me os técn cot garantiram — ofensivamente,

que a torcida compareça mesmo ao campo —

o que quase náo acontece no futebol ama-
dor, e que o grito de gol seja repetido quan-
tas vezes fôr possível.

Felinto, que já voltou de Goiás, e mais
Márvlo e Girafa sáo os novos reforços do
Vasco para este ano. Rogério também já está
com sua situação regularizada e poderá
atuar pelo Botafogo.

Marcelo assumiu a direção técnica do
Flamengo com a Ida de Vald'r Bocardo, pa-
ra o Fluminense. O Flamengo deverá pro-
mover em maio, um torneio interestadual
para estrear seus dois novos reforços. Ja-
mes Lee, norte-americano que está estudan-
do no Brasil, e Ari, do Cruzeiro, do Rio
Grande do Sul.

O ex-treinador Tude Sobrinho, do Flu-
mlnense, poderá ser convidado para dirigir
um clube carioca até o final da próxima se-
mana.

Telefona do

estudante

221-1111

SAINT tlOÜD LOTERIAS

KUA MANOEL DE CARVALHO, 30

AVISO

O* Cartões do Teste n.° líl. da SAINT

CLOIID LOTERIAS

Comunica que os cartões de n.° 498129 a 474097,

constam da relaçio dos cartões Impugnados, pois

os mesmos foram furtados, conforme registro nú-

mero 1069 na 1." D.D.

Outrosslm esclarecemos que os mesmos foram

substltuidoe pelos números 474096 a 480335, sem

prejuízo para o apostador, conforme orientaçio da

Oalxa Econômica Federal — Loteria Esportiva.

(a) ASTEMIR VIEIRA

às 17 horas, no Clube de Engenharia,
Herman, realizará outra simultânea. As
inscrições, para essa última simultânea
estio abertas, na sede do Clube de En-
genharia, até minutos antes do seu
Inicio.

• Depois de suspenderem a sétima
partida do match pela semifinal do
Torneio, de Candidatos, no lance 40
Anatoly Karpov e Boris Spassky con-
cordaram com o empate, ontem, sem
continuar a partida. Karpov está lide-
rando o match, com duas vitórias, qua-
tro empates e uma derrota Hoje, em
Leningrado, será jogada a oitava parti-
da Em Odessa, Vlktor Korchnol e Tl-
gran Petroslan Jogam hoje a sexta par-
tida. que foi adiada na sexta-feira, por
motivo de doença de Korchnol Este
está vencendo o match com três vitórias
um empate e uma derrota

Korchnol (brancas) x retrosUn
(pretas)

Torneio de Candidatos — Semifinal
Quinta partida — Abertura

Inglesa

1) P4BD, P4BD — 2) «BR, P3CR —

3) P4D. PxP — 4) CXP, BBC - 5) P4R.
C3BR — 6) CJBR, C3B — 7) BSR. C9CR

•> DxC, CxC — 9) Dl D, C3R — 10)
D2D, PSD — 11) B2R, D4T — 12) T1BD,
B2D — 13) 0-0, G4B — 14) MT, 0-0 —

19) BsB, RxB — 1«> P3CD, B3B — 17)
TR1R, C9R - II) B4C, TR1D - II) TJR,
CSB - 20) PSC, P4T — 21) Dac. PxP —

32) C5D+. P4R - 23) PxC TH IR —

21) T3C, B2D _ 25) T1D. P3B - 21)
PxF. TxP - 27) CSB. D4B - 28) D2D,

P4B — 21) DxP, DxD — 30) TxD. BSB
31) P3B, R3T -r- 32) P4B, T(4)1R —

331 PxP. B6B — 34> TxP ?. R2C - 35)
T3C. TIR ? _ 96» R2B. T8TR — 97)

T5T ?, R2C — 31) C&D. ITT — 31)

P6B ?, RSC — 40) T5C ?, R2B — 41)

T7C ?. R3R — 421 T7R ?. R4B As

pretas abandonam, depois da suspensão

da partida

CAIXA ECONÔMICA FEDERAI

LOTERIA FEDERAL DO B8AS1L

PRÊMIO MAIOR LÍQUIDO.

Cr$ 600.000,00
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Botafogo foi todo ataque,

mas América está numa boa: 
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Com Tadeu todo cuidado é pouco

FERRETI TADEU

A confirmação da escrita Categoria acima de tudo

CAO — tranqüilo. Não teve culpa em
nenhum momento.
MIRANDA — Um futebol "feijào com
arroz". É bom na sua, mas não se atre-
ve em tentar o dos outros.
VALTENCIR — seguro. É um dos me-
lhorcs curlngas do futebol brasileiro.

Que o d ga a torcida do Botafogo.
OSMAR — uma falha lamentável.
Realmente, deixa muita dúvida no ar
em determ'nadas oportunidades.
MAURO CRUZ — outro bom valor É
daqueles que jogam para t> time.
NEI — um senhor jogador de bola
Sabe tudo da sua posição. Sírio, é
dos melhores em todo o futebol bra-
sileiro.
CARLOS ROBERTO — o eterno car-

regador de plano. Sua presença é mui-
t3 importante, e ontem esteve numa
das melhores noites.
PURUCA — acabou sacrificado pela
necessidade de ajudar ao me o-campo.
FERRETI — entrou e pronto. Marcou
sua presença, mais uma vez, na lilstó-
ria do clá&sico.
FISCHER — está com tudo. É um jo-
gador fora de série. Briga, cria espa-
ços e situações. Dribla, passa e chuta
com perfeição. Multo bom.
NiLSÒN — não tão br lhante como
das vezes anteriores.
ADEMIR — era uma figura importan-
te no jogo, ató ser substituído.
TU CA — ontem, foi só o irmão de
Ferreti.

ROGÉRIO — esse parece ter resolvi-
do, definitivamente, o problema do gol
do América.
ORLANDO — um começo regular e
um f nal multo fraco. Pecou pela falta
de objetividade.
ALEX — dispensa comentários. É dos
melhores na posição.
MARFCO — outro nome de destaque
na defesa americana. Ganhou no alto
e no chão. Faz tudo certo.
ÁLVARO — um nome que vai se fir-
mando jogo a jogo.
TADEU — quando o assunto i era-

que, seu nome tem que ser lembra-

do. Foi o melhor em campo.

BRAULiO — tem fôlego para muito

mais do que 90 minutos. Além do
ma s, está se entendendo cada vez
mais com Ta deu
FLECHA — objetivo acima de tudo.
EDU — dribles sensacionais e muita
visão de jogo. Foi o maior perigo para
a defesa do Botafogo.
LUISINHO — tem muito de Ca o e
de César (seus irmãos». Está sempre

pronto para a conclusão. Merece ser
melhor assessorado.
VOLMIR — é um jogador cuja ox-

perlência tem que ser respeitada. Gos-

ta de brigar e o faz bem

RENATO — entrou com disposição e

deu maior força ao meio-campo, no

aegundo tempo

É difícil

segurar esse Mengo:

1 a 0, invicto

FLORIANÓPOLIS (Especial

para o JS) — O flamengo ainda é

o líder invicto do Campeonato Na-

cional, pois ontem, à noite, venceu

o Avai, no Estádio Orlando Scar-

pelli, por 1 a 0. O gol úrüco do jogo
foi marcado por Zlco (que agora e

um dos artilheiros do Tação), aos

37 minutos do primeiro tempo. Os

jogadores, ainda na capital cata-
rlnense, receberam Cr$ 2.900,00, re-

(erentes aos prêmios pelas vitórias

sobre a Desportiva e o Avai.

O time carioca começou Jogan-
do com muita tranqüilidade, pro-
curando organizar todas as suas

jogadas de ataque pelo setor ea-

querdo, já que Paulinho estava

multo bem marcado na direita ti-
nha sempre três adversários na

sua marcação. Mas quem perdeu a

primeira chance foi o Avai, numa
bobeada do goleiro Cantarele, logo
no primeiro minuto da partida.

Depois de atacar multo, o na-
mengo só conseguiu marcar o setj

gol aos 37 minutos e numa falha

do goleiro adversário, que rep6s

mal a bola em jogo. Esta sobrou

para Zlco. que, de fora da área, deu

um chute violento e rasteiro no

canto direito.

Aos 43 minutos, qufcse o Avai

empata, quando o goleiro Cantare-

le, nervoso no jogo, saiu do gol e

furou ao tentar uma rebatida com

os pés Jaime foi quem salvou, deu-

tro do gol.

No segundo tempo, o melo-

campo do Flamengo, princlpalmen-

BAHIA 0

INTERNACIONAL 0

Félix salva

Fluminense. Pegou

até 

pênalte

te Geraldo, cansou e o Avai con-
reju u cr 'ar diversas oportunlda-
des de empatar, mas todas elas mal
concluídas, ou, então, Cantarele
mostrava toda a sua categoria,
ci:mo aconteceu aos 28 minutos,

qua^uo defendeu utna cabeçada de
Balduino e foi aplaudido de pé por
todos os torcedores presentes ao es-
tádlo.

Aos 41 minutos, o time catari-
nr.ose perdeu nova chance, quando
Lxa, que penetrava livre, numa
b la mal atrasada por Rondlnell,

permitiu que o goleiro Cantarele
tirasse a boia de seus pés.

Flimengo 1x0 Avai

Times: FLAMENGO — Canta-

rele; Rondlnell. Jaime, LuU Car-

los e Rodrigues Neto; Llminha e

Geraldo; Paulinho, Doval, Zico e

Arllson. AVAI — Rubens; Sousa,

Ari Prudente, Vilela e Orlvaldo;

Lourival e Zenon; Paulo Garça,

Toninho, Balduino e Rogério.

LOCAL: Estid o Orlando Scar-

pelll, em Florianópolis. JUIZ: Ro-

mualdo Ar pi Filho, auxiliado por

Roldão Neto e Rui Conceição.

1* TEMPO Flamengo 1 a 0

(Zlco, aos J7 minutos). FINAL:

Flamengo 1 a 0. SUBSTITUIÇÕES

no Avai — Joio Carlos no lugar

de Ta. lho e L'ca no de Paulo

Garça.

BELÉM (SP-JS) — Ao defender

um pénalte chutado pelo pontà-esquer-
da Rodrigues, no segundo tempo, o

goleiro Féllx salvou o Fluminense de

uma derrota, ontem, para o Remo, e

o jego terminou empatado, em 1 a 1.

A novidade ficou por conta de Gil.

que fez o seu primeiro gol desde que
chci^ou ao time carioca.

No primeiro tempo, com Gérson

plantado à frente dos zagueiros, o Flu-

minense dominou o Remo e, ainda,

marcou o seu gol, aos 33 minutos, por
intermédio de Gtl, que aproveitou

uma jogada de Manírlnl.

No segundo tempo, entretanto,

Glraon, Inexplicavelmente se adiantou

e, logo aos 3 minutos, num contra-ata-

que, o Remo empatou por intermédio

de Roberto, numa cobrança de falta.

Com o avanço de Gérson as coisas fl-
caram ruins para o Fluminense, que
passou a ser totalmente dominado pelo
adversário.

O técnico Duque tentou colocar,
novamente, Gérson na posição inicial,
mas, o time do Remo jogava todo no
ataque e parecia decidido a vencer o

J°to. Foi ai que, aos 26 minutos, Al-
cino, numa bobeada de toda a defesa
adversária, entrou na área e foi der-
rubado por Fillx. O juiz Dulcidio

ITABAIANA t

ATLÉTICO-Pí 0

DESPORTIVA 1

TIRADENTES 0

CORINTIANS

ESPORTE 1

Num jogo disputado com muito

entusiasmo e alguns lances vio-

lentos, Botafogo e América empa-

taram, em 1 a 1, ontem, à noite,

no Estádio Mário Filho. O gol do

Botafogo foi marcado por Ferreti,

que confirmou a escrita, enquan-

to Luisinho empatou. Embora os

alvinegros fossem mais positivos

no ataque, o empate acabou sen-

do justo. A torcida saiu satisfeita.

O América deu a impressão de

que pretendia decidir o jogo de

início, pois armava-se com uma

disposição nitidamente ofónsiva.

Diante disso, o Botafogo tomou

cautelas defensivas, prendendo o

seu meio-campo. Mas ao» poucos,

apesar de o trio Tadeu-Bráulio-

Edu realizar um bom trabalho de

armação, os homens de )frente,

do América, não rendiam sem

Volmir, dispersivo; Flecha, irre-

guiar e sem superar a dura mar-

cação de Mauro Cruz, e Luisinho

perdido entre dois beques e obri-

gado a deslocar-se para as pon-

tas, afastando-se da área.

Em virtude disso, o Botafogo

não demorou a equilibrar as

ações, especialmente porque Nei

e Carlos Roberto também joga-

vam bem e armavam boas joga-

das de ataque, onde Fischer

aparecia bem, dando tremendo

trabalho à zaga americana, ao

lado de Nilson. Quando Ademir

deu lugar a Tuca e Puruca foi

obrigado a recuar para o apoio,

o Botafogo perdeu um pouco de

sua objetividade, mas ainda as-

sim, nos bons lançamentos de

Nei, esteve mais perto do gol na

primeira fase. Em um lance, Pu-

ruça chutou na trave, quando Ro-

gério já havia sido batido.

No segundo tempo, o Botafo-

go fez uma alteração que mudou

completamente o destino do jo

go. Paraguaio tirou Puruca, que

não estava mal, e colocou Ferre-

ti, talvez em virtude da escrita

de que ele sempre faz gol no

América. E o tabu se confirmou:

logo aos 2 minutos, Orlando pu-
xou mal a bola, que sobrou para

Vanderlei Boschila marcou pénalte,

chutado por Rodrigues e defendido,

espetacularmente, por Féllx.

Com o pénalte defendido, o time

do Fluminense voltou a crescer em

campo e em inúmeras vezes esteve

para marcar o segundo gol, principal-
mente, aos 34 minutos, quando 

Gér-
son chutou forte no ângulo e o golel-
ro Gelson defendeu. No final do jogo,
aos 44 minutos, novamente, Felix sal-

vou o time, defendendo um chute for-

te de Alcino.

— 
Fluminense 1x1 Remo

Times: Fluminense: Féllx;
Marinho, Abel, Assis e Casagran-
de; Andreotti e Gérson; Cafurlnga,
Oil, Manfrinl e Rubens.

Remo: Oélson; Rosemlro, Flá-

vio, Queirós e Cuca; Russo e Ne-
na; Luisinho, Roberto. Alcino, e

Rodrigues.
Local: Estádio Evandro Al mel-

da.
Juis: Dulcidio Vanderlei Bos-

chlla. auxiliado por Manuel Fran-
cisco Oliveira e Edson José Cha-

gas.
Renda: Cri 108 585.00
1.° tempo: Fluminense 1 a 0

(OU aos 33mi.
Final: Remo 1 a 1 (Roberto

aos 3m>.
Substituições: No Fluminense:

Moactr no lugar de Cafurlnga.
No Remo: Caito no lugar de

Luisinho.

SALVADOR <Do correapondente

Luís Cariem Alcoforado) — Bahia e

Internacional fizeram um jogo ruim,

ontem, à noite, na Ponte Nova. e não

oowguiram mais que um 0 a 0,

principalmente por causa da fraca

atuação doa dois ataques, que nfto

conseguiam criar jogadas perigosas

O público presente ao catAdio che-

gou, em alguns momentos, a vaiar os

dois times

Os tunes jogaram assim: BAHIA

— Zé Luis. U baldo, 8apaUo.

Altivo e Romero. Alberto e Baiaco;

Tiraon. Douglas, Picolé (Jorge Cam-

pos» e Marquinha* IMUiNAClO-

NAL — Schneider; tdaon Madureira,

Figurroa, Ponte» e Vacaria. To»ar.

Dante e Dorinho. Tadeu <Jo*o Ribei-

ro> Sérgio Lima (Evrunnhoi e Lula.

O juis foi Luis Carlos Pflix. auxilia-

do por Nei Mais e Aldemârio Bas-

toa A rer.da chegou a Cr$ SB *0,B

ARACAJU (Do correapondente
Antônio Menezes) — O Itabalana
conseguiu, ontem, à noite, mais
uma boa vitória no Campeonato
Nacional, ao vencer, no Brtádlo
Lourival Batista, o Atlético Para-
naense, por 1 a 0. O gol foi manca-
do por Catarina, aos 12 minutos do

primeiro temi», após receber um
excelente lançamento em proíun-
didade de Cagnanl

Os dois Umes jogaram assim:
ITABAIANA — Carlinhoa; tdaon
Scott. Tota. Assis e Messias; OusU-
nho e Tjtica (Debinha*. Cagnanl,
Catarina. •Paranhosi, Oaúcho e
Duua ATLÍTIOO PR _ Aitevlr;
Claud o Deodato. Almeida. Oeraldo
e Ladlnho; Toquinho e Calo (LI-
minha); DXll Duarte (Nilson),

Nílton. Sicupira e Sérgio Oalocha

Jult: Manoel Amaro, auxiliado por

Alolaio dos Santos e Antônio Ooás

Renda O? 43 098 00, com 5 839

pagantes

VITÓRIA <Do correspondente Pe-
dro Luis) — A Desportiva esbarrou
ns retranca do Tlradentes r apetar de
dominar grande parte do jogo, só
marcou um gol, ao« 36 minuUa do se-
gundo tempo, numa boa jogada de
Evandro, que chutou forte pars mar-
car Desde o*> primeiro» minuto», o
Tiradente* mostrou que apena^ qíie-
ria garantir o rmpaie. pol\ recuou
quase todo o Ume. deixando na frente
apenas RotoerUnho e Xavier.

Os oois time* jogaram mim corvs-
Utuldo* DESPORTIVA - George;
Léo. Jurl. Edmar e Ba'i\ta. Alves
Ru-»o e Evandro. Paulinho. Zmnhó
«Marque»» e Jaldrmir TIRADENTES
— Toinho; Luis Carlos. Gilv>n. Almir
e Neto; Derivaldo e Ronaldo. Roberti-
nho, 8'ma. Miltio «Netoni e Xavier
Rrnda de Crg 28 170.00 Melhore-
Evandro. Paulinho Ru>ao. Toinh", Xa-
vier e Ronaldo

O juis foi o £r. 8ilvi«> Davi, au*
xlliado por Jairo Stlvs e Henrtqur Jo»é
Ribeiro O jogo. disputado no Estádio
Engenheiro Ara ripe. quebrou um je-
>um da Desportiva que há «k jogos
nèo vencia

Carlos Roberto. Daí, Ferreti foi

lançado e marcou sem muita di-

ficuldade.

Parecia que o Botafogo estava

no caminho da vitória, mas três

minutos mais tarde, Osmar co-

meteu uma falha infantil e per-
tnitiu que Luisinho, oportunista

e sempre presente, marcasse o

gol de empate. Com estes dois

gols relâmpagos, o jogo ganhou

outra motivação. Danilo tirou

Volmir e colocou Renato no lu-

gar de Tadeu, adiantando Tadeu

e deslocando Edu para a ponta

esquerda. Estas alterações não

melhoraram em muito o time

americano e, aos poucos, o Bota-

fogo foi se impondo, enquanto o

América tentava o gol apenas

em lances de contra-ataque.

Nos últimos quinze minutos, o

dominio do Botafogo foi acentua-

do. Nilson perdeu duas chances

preciosas de gol 
— numa delas

invadiu praticamente sozinho e

chutou fora — enquanto Fischer

se constituía num perigo constan-

te, porque a defesa do América

se preocupava mais com Ferreti.

Mas mesmo assim, o empate foi

mantido até o fim, num resultado

que pode ser considerado justo,

— Botafogo 1x1 América —

Equipes — Botafogo: Cao;

Miranda, Osmar, Valtenclr e

Mauro Cruz; Carlos Roberto e

Nel; Puruca, Nilson, Fischer e

Ademir. América: Rogério; Or-

lando, Alex, Mareco e Álvaro;

Tadeu e Bràullo; Flecha, Edu,

Luisinho e Volmir.

Juiz: Roberto Costa, auxi-

liado por José Maria Brandão

e José Roberto Wright.

Renda: Cr$ 73 379.50, com

10.249 pagantes.
l.o tempo: Empate QxC

Final: Empate lxl, gols do

Ferreti, aos 2 minutos, e Lui-

sinho, aos 5 minutos.

Substituições — Tuca e

Ferreti, nos lugares de Ademir

e Puruca, no Botafogo No

América, Renato no de Volmir

e Oeraldo no de Alex.

Roberto

desequilibrou tudo.

Vasco 3 a 2

NATAL (Do correspondente
Luís Arnaldo Câmara) — Com um
futebol bastante ofensivo e apro-
veltando bem as oportunidades

que teve para marcar, contando,
ainda, com Roberto em uma de
suas melhores noites, o Vasco ven-
ceu bsm ao América-RN por 3x2.
Todos os gols foram marcados no

primeiro tempo.
Os dois times iniciaram a par-

tida com total entusiasmo, bus-
cando o gol com multa vontade.
Mas foi o Vasco quem abriu o
marcador, aos 3 minutos, por ln-
termédlo de Roberto, numa bonita

jogada de todo o ataque. O Amé-
rica, porém, não se entregou Foi
à frente com decisão e conseguiu
empatar aos 10 minutos, gol de
Oarcla

O Vasco sentiu o gol e re-
cuou, permitindo que o América

passasse a dominar a partida du-
rante 20 minutos Aos 30 minutos.
Travagllni mandou que Fred
apoiasse mais o ataque e, aos 34
minutos, Roberto recebeu passe de
Alctr, passou por toda a defesa e
desempatou com um gol sensa-
cional

Quatro minutos depois, Fred
aumentou para 3x1 O América
nào se entregou e aos 40 minutos,
Mário Braga marcou, cobrando
um pénalte de Alfinete, termlnan-
do o primeiro tempo com 3x2 a
favor do Vasco

O Vasco voltou para o segundo
tempo com o objetivo de garantir

a vitória do primeiro tempo Del-

xou Alcir plantado à frente da
linha de zagueiros e mandou que
Fred Jogasse pelo meio, para não
dar campo ao América de se ar-
mar

O América, incentivado por
sua torcida, aproveitou o recuo do

Vasco para se lançar ao ataque
em busca do empate, mas esbar-

rou na defesa vascaina, que cor-
rlglu as falhas do primeiro tem-

oi e se firmou, demonstrando a
sua condição de ser uma das me-

lhores do futebol brasileiro

—Visco 3x2 América-RN 
—

Times; Vosco — Andrada, Fi-
délls, Moisés, Joel e Alfinete; Al-

clr e Zanata; Cláudio, Roberto,
fS-ed e Luís Carlos. America-RN —

Ubir&Jara; Leleu, Dlalma. Mário

Braga e Sousa; Pftúra c Oarna
Jangada, Edinho. Reinaldo e Bos- |
CO.

Local: Estádio Castelo Branco

Juiz Emldio Marques Mesqul-

ta. auxiliado por Luis Meireles da

Silva e Afránio Messias da 8ilva

Renda: Cr» 56 714,00

1." tempo: Vasco 3 a 2 'Ro-

berto aos 3m; Garcia aos lOm; Ro-

berto aos 34m; Fred aos 37 m <

Mário Braga de pénalte. aos 40

minutos).

Final: Vasco 3 a 2.
Substituições: No Vasco; Oal-

dino em lugar de Cláudio, e Oaú-

cho. no de Fred. i

NÁUTICO 1

CSAO

OPERÁRIO I

AMÉRICA-MG 0

RBCLFE (Do correspondente Le-
nivaldo Aragáoi — O Corintiana rea-

giu de furma sensacional, fei valer
;ua melhor categoria e acabou go-
leando o Esporte Rtciíe, por 4 a 1,
ontem, à noite, no Estádio do Arm-
da Os pernambucanos abriram a
contagem a»s 5 minutos de jogo, gol
de Lula, de pénalte, mas pouco de-

pois o COrintians empatava. Os gol?
rorintUnos foram marcados por
Washington, aos )Sm, Roberto aoi
J7m, e Vagúinho. aos 3*m. no primei-
ro tempo, cabendo a Roberto, aos 23m
da segunda lase, completar o mar-
cador.

Os dois times formaram »uim:
CORINTIANS — Armando. Oalli,
Baldochl, Vagner e Vladunir; Tiào
iPaul > Sergioi e Adàoaínho. Vagut
nho Washington «Moscai, Roberto e
Marco Antònvo E>FORTO - Tião,
M> Unas. Lula, Alberl" e Marco;
M"inh.i e Fcitosa. Luis rumanchu,
Helir.ho, Adiocinho (Ditinhoi e Or-
laudo Ju t Arnaldo Ofesar Coelho,
auxiliado por Armando Camarinha e

Otteas Ooir.es de Melo A renda ao-

mou Cr» 73 174,00

MACEIÓ (Do correspondente
Waldemir Rodrigues) — Apesar da
motivação dos alagoanos, que vl-
nhom de um empate com o São
Paulo, o Náutico fez prevalecer sua
superiogldade e derrotou o C6A por
1 a 0 com um gol de Jorge Men-
ionça, aos 25 minutos do primeiro
tempo Arbitragem de José Mãrlo
Vinhas, auxiliado por Antônio Mo-
ra!s e Rubens Cerquelra

As duas equipas atuaram as-
sim. Náutico — Neneca; Borges,
Bel»ato, Sidrlei e Clncunegui; Cor-
deiro e Drallton; Vasconcelos, De-
deu iBetlnho), Jorge Mendonça e
Oilvan (Paraguaio) CSA  Zé
O alego; O ato preto. Isauro, Zé Pre-
ta e Jaminho, Jorge Nunes (Ta-
deu) e Soareste; Ze Leite. Manuel-
unho. Olraldo e Ricardo <Ademir).
Com n resultado de ontem, o Náuti-
co praticamente se recuperou da
ma atuação anterior, e se reencon-
trou na boa campanha que fez no

Campeonato Nacional

CAMPO ORANDE — (EspwUl

par* o JS> — O Operário conse-

guiu uma boa vitória sobre o Ame-

rica Mineiro, por 1 a 0. ontem, á

noite, no Estádio Pedro IVdrosalan

A renda somou Cr» 59 #20.00 Ar-

bitragem de Jeferson Freitas, au-

xlllado por Benedito Pio dos San-

tos e tsmar Oomes Nené mancou

o gol do Operário, aos 42m do se-

gundo tempo. O quarto ragueiro

Oué recebeu o terceiro cartáo ama-

relo e terá que cumprir suspensáo
automática de um jogo

Os dois limes formaram ass:m
OPERÁRIO — Jair. Maurício Ms
rlán. Oué e Fio. Natállo. Zé Ho e

Nené; Xavier <Ivá>. Zé Carlos
(Mário) e Ouará AMÍJUCA-MO
— tino Lúcio. Vsnder. Luis Al-

berto e Baiano. Pedro Ornar e

Juca Show. Plorra tAktiiáo', Dir-

ceu iZé Miguel», Kdson e Juran-

dir Alem do mando de campo, o

Operário ae aproveitou do fato de o

América ter sido derrotado na ro-

dada anterior.
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Tchecoslovaquia—Balanço

de 5 
jogos

mostra

que 
o time

já 
está em

ascens&o

Este é um balanço das cinco partidas

disputadas pela Seleção Brasileira,

nesta fase de preparação

para a Copa do Mundo.

Do jogo decepcionante contra o

México à goleada brilhante contra o

Haiti, em Brasília, a equipe percorreu

longo caminho. Apenas dois

homens disputaram as cinco partidas
- Zé Maria e Lufs Pereira —

cinco jogaram quatro jogos 
—

Leão, Piazza, Marinho, Rivelino e Jair —

um disputou três — Edu —

cinco entraram duas vezes —

Carbone, Ademir, Paulo César (Inter),

Clodoaldo e Paulo César (Fia) 
—

quatro jogaram uma partida 
—

Alfredo, Marco Antônio, Wendel

e Leivinha — 
quatro ainda

não entraram em campo —

Renato, Nelinho, Marinho e Dirceu.

Deve-se observar que, além das

presenças indicadas acima,

jogaram meio jogo:

Clodoaldo, Paulo César (Inter),

Jair, César, Enéas, Edu,

Valdomiro, Paulo César (Pia) e

Carbone. Mirandinha jogou três meios

jogos e Leivinha quatro meios jogos.

Nesta 
página, o leitor, além

das fichas técnicas das cinco partidas,

pode relembrar o panorama
tático de cada uma, os

»us momentos mais importantes

e recordar-se, também, da

personagem do jogo-

COLORADO RQ PATROCINA A

COBERTURA DA COPA

César estréia sem brilhar

Leim e Edu abafam contra o Haiti

Mesmo considerando-se a fragilidade técnica do «d-
versàrlo, «U foi a mal* brilhante • convincente atuação
da equipe braalielra, que construiu facilmente • goleada
• poderia «té checar ao dobro do marcador Taticamente,
o Ume teve duas face» No primeiro tempo, com Paulo
Oéiar (Fia) • César, o ataque compllcou-ae um pouco
na dtipodcâo doa Jogadora» em campo (Paulo Céaar nâo
se mantinha na ponta e Céaar, lento, nio acompanhava
o ritmo de Paulo Oétar (Inter) a Rivelino), ma» na
faae final, com as entradas de Edu « Leivinha estes pro-

foram resolvido». O ataque movimentou-se com
mik cntromninto • proporcionou um cbov dê hahâll-

dade, aplaudido pela torcida brasiUense B lacaio ficou
com um problema: onde escalar Paulo Céaar (Fia)?

RIVELINO, O BOM OUTRA VEZ

Enquanto César, exila estréia era andotamenla es-

perada, tendia pouco, poupando-se visivelmente, as
honras de melhor da Seleção Brasileira ficaram para
Rivelino. perfeito no trabalho de apoio, hábil no trato
com a bola e certeiro noa arremates a gol e noa passes
em profundidade A defesa, lotada pela velocidade hal-
liana também «ateve bem, com destaques para Ptazaa,

perfeito na cobertura No meio campo perfeitos tatica!
mente Clodoaldo iCarbone entrou depois e nâo com-

prometeu) e Paulo Céaar (Inter) que parece ter (a-
rantido o lugar

Brasil 4x0 Haiti

(21-7.74)

Times: BRASIL — Leio. Zé Maria.
Lula Pereira, Ptazaa a Marinho; dodoal-
do, ftulo Oaar (Inter) e Rivelino; Jair-
tlnho, Céaar e Paulo Oaar. HAITI —

FrancUlOn; Bayonne. Jean Jaãeph- Vor-
be e Auguate; Antonle. Desir e Raclne;
Guy. Sannon e Rager St. Vil.

LOCAL: Estádio Hélio Prate» da SU-
veira, em BraaOto. JUIZ Miguel Angel
ComenxaAa, da Argentina, auxiliado por
Patrtck Partridge (IncMs) « Alberto Mar-,
tines (chileno). RZNuA: O Jogo foi rea-

Mi porUea abertos

I* TEMPO: Braarl 1 a A gol de Pau-
Io Céaar (Pia), aos n minuto». FINAL
Brasil 4 a 0, gols de Rivelino. aos S; Ma-
Unho. ao» u e Bdu. aoa M minutos
SUBSTITUIÇÕES no Braail Edu ao lu-

rde 
Paulo Oaar (Fia) e Letwnha no

Coar No Halb Barthelemy e
dre nas de Guy e Racne

Estréia contra o México

Poi um Início muito ruim. Mesmo considerando-se

que o time estava em formaçfto e que não podia utilizai
todos os Jogadores tidos por Zagalo como titulares, a Se-
leção Brasileira ficou devendo muita coisa para manter
a confiança da torcida. Ao final, a Seleção recebeu uma

forte vala. que exprimia o descontentamento dog torce-

dores com a pobreza daquele futebol que resultava no

melancólico empate cem o México.

As melhores Jogadas de ataque tiveram a interven-

(Ao de Lub Pereira, pois a ofensiva tornou-se impoten-

te, devido ao abandono, na frente, de Jair e Mirandi-

rtha. E embolou toda na esquerda.

O DESTAQUE FOI CARBONE

Luís Pereira fOi o personagem mais importante do

jogo. As suas avançadas como ponta-de-lança podiam
ser vistosas, e foram, mas em compensação, os espaços

abertos no meio levaram a defesa ao caos. Luís falhou

na cobertura e nos lançamentos altos. O grande nome

do jogo, realmente, foi Carbone, que se desdobrou, para
cobrir as falhas de AKredo e os avanços de Luis Perei-

ra. Além dlfso, ainda teve ttiego para ir ao ataque,

onde tentou sempre criar jogadas.

s
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foi 
.muito ruim

Brasil 
1x1 México

(31-3-74)
BRASIL — Leão; Zé Maria, Luis Pe-

reira, Alfredo e Marco Antônio; Carbo-
ne, Ademir da Guia e Paulo Oésar (In-
ter); Jairzlrtho, Mirandinha e Rivelino.

MÉXÍOO — Puente, Trujlllo, Ramos,
Pefia e Oalindo; Juan Qonzalez, Manzo
e De La Torre; Valdez, Borja e Hbriclo
Lopes.

Local: Estádio Mário Filho

Juiz: Miguel Angel Comenzafta
auxiliado por Alberto Martinez e Amai-
do César Coelho.

Renda: Cf* 1.063.444,50, com 70.618

pagantes

H.° tempo: 0 a 0

Final: 1 a 1 (Jairzlnho, aos 3m e
Manzo aos 8m).

Substituições: No Brasil — Leivinha
e Enéas nos lugares de Paulo César (In-
ter) e Mirandinha. No México: Damlan
e Angulano, nos de Horáclo Lopes e
Valdéz.

Ltivinha abriu a contagem

Romênia, um bom teste 
para 

a defesa

O ataque mostrou razoável entendimento e o meio-
cair.po subiu de produção. Alím disso, Zagalo ficou sa-
tisfelto porque o sistema defensivo foi colocado em teste
pelo futebol rápido dos romenos. Algumas falhas foram
notadas por Zagalo. principalmente na defesa, mas, no
cómputo geral, o técnico gostou: a Seleção Brasileira fez
um bom primeiro tempo (quando marcou os dois gols)
mas depois caiu um pouco, sentindo a necessidade de se

poupar. Os romenos Jogaram melhor no segundo tempo

e ameaçaram mais de perto o gol de Leão. Esse amisto-

so serviu para mostrar que Rivelino e Paulo César,

quando jogam mais soltos, podem produzir a contento.

CLASSE DE RIVELINO DOMINA

Rivelino mostrou nessa partida suas qualidades ine-

gáveis de excelente jogador que é Mais solto, combateu,

preencheu o» claro» com inteligência, armou e fés lan-

çamentos. Pôde ser apontado como o jogador mais im-

portanto da Seleçto Brasileira e apagou, em parto, as

suas última» stuaçOes Irregulares. Ao seu lado, Paulo

César jogou com a camisa por dentro do calção e esteve

bem no me Io-campo. Em algumas oportunidades che-

fou a combater, o que nâo era o seu forte.

Brasil 2x0 Romênia

(17-4-74)

Times: BRASIL — Leio; Zé Maria

Luis Pereira, Plazxa ç Marinho; Clodoal-

do, Paulo Qésar (Fia) e Rivelino; Jair-

zinho, Leivinha e Edu. ROMÊNIA —

Jorgulesou; AngheUnl, Antonetcu, Samei

e Kristache; Joügescu, Dinu e Jorda-

nescu; Lucescu, Kum e Marcu.

LOCAL: Morumbl, em São Paulo.
JUIZ: Robert Wurtz, auxiliado por Pa-
trlck Partridge e Miguel Angel Comen-
rafta RONDA: Cr» M0.tM.00, com 13.586

pagantes.

!.• TEMPO: Brasil 2 a 0, gols de Lei-
vinha aos 11 minutos e Bdu so» 26 min.
FINAL: Brasil 2 s 0. SUBSTITUIÇÕES
no Brasil: Carbone no lugar de Clodoal-
do e Valdomiro no de Jaíralnho. Na Ro-
ménia. Pai ache no de Jordvjescu

Edu dá 
força 

ao ataque; contra tchecas1

(Bulgária, a retranca mais 
feroz

Brasil 
1x0 Bulgária

(14-4-74)

Times: BRASIL — Leão; Zi Maria.

Luis Pereira, Piazza e Marinho; Clodoal-

do, Paulo Oísar (Fia) e Rivelino; Jair-

zinho. Leivinha e Edu. BULGÁRIA -

Simeonov; Kordov, Kristaklev, Stankov e

Apostolov; Mundjev, Nikodlmov e Jan-

kov; Vassilev, Orlgory e Dimltrov.

LOCAL: Estádio Mário Filho. JUIZ:

Alberto Martinez, auxiliado por Miguel

Angel Comenzafta e Pa trlck Partrldge.

RENDA: Cr| 996.122,00, com 72 845 pa-

gantes.

l.o TEMPO: Empate em 0 a 0. FI-

NIAL: Brasil 1 a 0 (gol de Jalrtlnho, aos

40 minutos). SUBSTITUIÇÕES: no Bra-
sll: Mirandinha no lugar de Leivinha.

Diante de um adversário totalmente retrancado, que
atuou sempre dentro de um rigido sisema de marcaçao,
u Seli çào Braiileira encontrou uniu série de dificuldades

para derrotar a Bulgária por 1 a 0, gol de Jairzlnho,

quando faltavam aipenas cinco minutos para o final.

A Indisciplina tática de alguns Jogadores, Jairzlnho
cm especial, e a irritação de Rivelino — reclamando ner-
vosamente dos adversários — foram comentadas neste

Jogo Taticamente, o lado esquerdo foi o forte, com Ma-

rinho e Edu, Justamente os únicos que escaparam às

valas dos torcedores. Zaçalo tirou Leivinha, no final, mas

de nada valeu a entrada de Mirandinha.

AQUI, O CRACÃO É MARINHO

Jornal
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Os tchecos reclamaram este golaço. Lembram-se?

Em todos os aspectos superior à equipe que empa.
tara palldamente com o México, neste jogo a Seleção
Brasileira produziu uma excelente atuação, embora só
tenha conseguido o gol da vitória nos minutos finais,
em virtude do sólido bloqueio das tchecos. Taticamente,
com a entrada de Edu na ponta esquerda, o time ganhou
maior poder ofensivo, pois o ponteiro santlsta enten-
deu-se multo bem com Marinho. O melo-campo com
Carbone, Paulo César (Inter) e Ademir da Ouia (trio
que vinha treinando no time reserva) mostrou bom en-
trosamento e deu à equipe equilíbrio na distribuição das

jogadas ofensivas, explorando bem os pontas. A torcida
reconheceu os progressos da Seleção e desta vez aplau-
dlu-a, apesar de o gol ter demorado a sair.

PONTA ABERTO FOI O SHOW

Responsável pelas melhores jogadas de ataque, Edu

foi o maior destaque do time neste Jogo. Venceu sempre
o duelo com o lateral Plvarnlk, com dribles desconcer-
tantos e arremates que transformaram o goleiro Wencel

em grande figura dos tchecos. O melo-campo também

mereceu destaque, especialmente o gaúcho Paulo César,

perfeito no apoio e na destruição. A defesa esteve em

bom nível, sem ser multo exigida, e a ponta de lança —

com Mirandinha e Leivinha — continuou indefinida.

Brasil 1x0 
T*L—,—i—u

(7-4-74)
BR.V-IL — Wendel; Zé Maria, Luis

Pereira Piazza e Marinho; Carbone.
Paulo Oésar (Inter) e Ademir da CKlia;
Jalrrinho, Mirandinha e Edu, TCHECOS-
LOVAQU1A — Wencel; Plvarnlk, Sa-
mek. Ondrus e Bendl; Kuna e Blcovski;
Vesely, íiehoda, Jarkovski e Oajdusek.

Local: Estádio Mário Filho
'Juiz: Patrick Partldge, Inglês, auxi-

liado por Alberto Martinez, chileno, e
Miguel Comensafia, argentino.

Renda: Cr» 1.093.788,00, com 80.558
pagantes.

1.° tempo: 0 a 0

Final: Brasil 1 a 0, gol de Marinho,

aos 43 minute*

Substltíuifllas: No Braail: Leivinha

no lugar de iMlrandinha. Nt Tchecoslo-

váquia: Vojacek no lugar <?e Samek •

Panenka no de Oajdusek.

Faltam cinco minutos. Jair arranca e vai marcar

No time brasileiro, Marinho foi o grande destaque,

fazendo tudo certo, tanto na marcação, onde não ohe-

gou a ser multo exigido, como no ataque, onde sua apro-

ximaçáo da área adversária sempre resultou em lances

perigosos A defesa pouco Jogou, o meio campo desta-

cou Clodoaldo e alguns lançamentos de Paulo César

(Fia). No ataque, todas as honras para Edu, que repe-

tiu a excelente atuação do jogo anterior. Jairzlnho sl-

lenciou as vaias com um golaço.

rnal
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GERALDO

O menino

vraque à espera

de uma

definição no JFIa

ARMANDO CALVANO

Para ele está tudo 
"muito 

jóia" no Mengo.

Suo única preocupação 
é o revezamento 

q|

que está submetido, no meio-campo, com!

Zé Mário. Acha que seria bem melhor, 
para|

os dois, a escolha de um como titular.
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ESTÁDIO MÁRIO FILHO (Maracanã)

BRASIL 
X GRÉCIA

NARRACAO Woldir Amaral/Jorge Cúri

COMENTÁRIOS: João Saldanha/Mário Vianna

REPORTAGENS: Denis Menezes/Áureo Am«no/

Antônio Porto/José Carlos Araújo

Alberto Rodrigues/lata Anderson

RADIO

EM RITMO DE COPA

PARA 

mim isso não é legal,

preciso de uma defi-

nlção.

Oeraido vive momen-

tos de indecisão, pois entra e

sal do time com a mesma faci-

lidade. E, por Isso, pede a Jou-

ber que escolha ente eis e Z:

Mário o titular do meio-campo

do Flamengo, ao lado ds Li-

minha.

Contudo, quando fala em

definição, o apoiador abre uni

parêntese para explicar qui
Isso não significa que esteju

indo contra o trabalho ds seu

técnico e, multo menos, contra

as suas decisões. Pe o contrário

acha-o bastante competente e

estará sempre disposto a

ajudá-lo.
O grande problema de Ge-

radio é que eis «entiu que che-

gou o momento de se firmai
como profissional, criar uma
imagem positiva. Com o reve-
zamento que vem fazendo com
Zé Mário — cada um jcga uma

partida — acha que Isso se tor-

nará difícil, pois não há conti-
nuldade.

— Veja bem: eu entro e

jigo bem contra um time (seja

eie qual qual for», mas na par-
tida seguinte fico de fora, no

banco de reservas. Al. quem
entra é o Zé Mário. Tanto para
ele como para mim, acho que
uma definição do treinador se-

ria muito importante.

A HISTÓRIA

Desde que velo parr, o Fia-
mengo, em setembro ds 1970,
trazido por seu irmão, o zaguel-
Washington. Geraldo impres-
siona a todos pela facilidade

que tem para jogar futebol

principalmente seu toque e do-
minio de bola

Por isso, se firmou logo
como titular da escolinha, ond?

jogou quatro meses. No ano se-

guinte, em 1971, já estava nos

juvenis, mas ficou na reserva.

Nessa época, tinha 17 anos.

Nos dois anos seguintes

(1972 e 1973». já como titular,

conquistou o título de bi-cam-

peão carioca de juvenis. E_m

1973 também serviu à Seleção

E aslleira de Amadores, que

foi tricampeã em Cannes.
É. em apenas dois anos,

conquistei três titu'os Impor-

tantes, principalmente o de

Canne3.

Geraldo nasceu em Barão

de Cocais, Interior de Minas

Gerais. Aos oito anos ja jogava

pelada nas ruas da cidade.

Agora, com 20 anos, quer ser

titular do Flamengo e o titulo

do Nacional

Olha, o time esta bem e

tmho a Impressão que eses ti-

tulo vai vir mesmo aqui, para

a Gávea.

UMA MAQUINA

Quando alguém pede para
Geraldo ana'isar o time atual

do Flamengo, a resposta é

sempre a mesma e sai de sua

boca como .se já estivesse de-

corada:
Olha, o nosso time ago-

ra é uma máquina de jogar
futebol.

Geraldo, mas por que
e -a definição de máquina?

O time está perfeito. O

toque d- bola é Irrepreensível.

O preparo físico excelente. A

armaçáo em campo multo boa

e. o que é mais importante,

para a frente, sem preocupa-
cc.s defensivas. Isso tudo sem

contar o ambiente entre o.s jo-

gadore3, que é espetacular.

E o Jouber, qual a par-
tlclpaçáo dele nisso tudo ?

Quando Zagalo estava

dlilglndo o Flamengo — por si-

na1 ele é um dos melhores téc-

nicos que conheço, se não for o

mulhor — jogávamos mais fe-

chados. Nós é que tínhamos

que marcar os adversários.

Hcje em dia é diferente: em

vez de marcarmos os adversá-

:1o , eles é que nos marcam,

pois o time criou uma outra

mentalidade. Nosso único psn-
¦ amento é a vitória e ela só

rocie se" alcançada com a mar-

caçào de gols.
Quer dizer que o negó-

cio é ir para o ataque e partir

paia cima dos adversários?
Todo mundo fala que há

uma crise mundial de gols
Isso só acontece em virtuds ds

os times (quas? todas) jogarem
totalmente fechadps, com o

Yinlco pensamento de se de>-

fenderem. Ss em vez diso pro-
curassem jogar para a frente,

podem ter certeza que os re-

su'tados seriam outros. E a tor-

cida, que é a mais prejudicada
com a rtranca, teria o que ela
tanto gosta e é para vê-lo? que
vai aos estádios: os gols.
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Mas tem que havtr uirií
certa precaução na dalesa
não ?

Claro que sim. é só ob-
.srvar o time cio Flamengj

para ver que isso acontece. Nó
procuramos jogar na frente o
tempo inteiro com o único o'o-
Jetivo de marcar gols. Mas
quando o adversário exige í
r,o;sa defesa, ela está serapr
bsm armada, com a ajud
cortante do meio-campo.

Quem é o maior'desta-

que do Flamengo, atualmente
Todos os jogadores sài

importantes. O Flamengo é ui.
time consciente, que tem um
¦\"]-ão de jogo definido Seria
Injusto destacar e ce ou aque
is companheiro, pois todo, nós

juntos, formamos um todo. 0
exemplo disso é que quaná:
lima peça funciona mal preju-
dica tedo o noso qua-lro

Mas e o Zico ?
Realmente, ele através-

sa uma fase excepcional. Ma-
e uma das peças da engrena-

gem. Não joga sozinho. Po
isso, acho que seria injusto des-

tacar um companheiro.
Vccê também estâ fa-

zendo um trabalho de fortab-

cimento muscular com j pr*

parador Jo*; Roberto Fran

calaccl ?
Sim, mas agora é multo

difícil eu ter tempo para con

tinuar com ele, pois estau sem-

pre viajando com o time e nã;

dá para freqüentar a academia
Este trabalho é impor

tante ?
Eu sempre tive uma

musculatura forte. Desde qu:
estou no Flamengo nunca pre-
clstl fazer tratamentos e=p?cl-

ficos. Mas como o preparador
Francalaccl me aconselhou a

fazê-lo, pois aslm melhoria

ainda mais a minha capaclía-

de física e orgânica, não vejo

motivo^ para dispensá-lo

ZÉ LUÍS

D retorno

cheio de esperança

ao futebol

que 
o consagrou

Quando começou, Zé Luís formou uma zaga

de respeito com Laurício, nos aspirantes dc

Fluminense, campeão carioca da categoria

Agora, depois de alguns golpes de azar, com

a mesma disposição ele luta por nova chance

JUSTAMENTE 

na época em

que se festeja — com o

máximo de orgulho —

mais um titulo conquls-

tado por uma Seleção

Olímpica Brasileira, um ex-

olímpico (titular da Seleç&o

que foi ao Jap&o. em 1964 >

está tentando a sua volta ao

futebol carioca, depois de viver

o que ele considera uma triste

experiência no futebol do

Nordeste.

José Luís Pereira, o Zé Luís.

saguelro central que o torce-

dor carioca ainda se lembra,

especialmente os tricolores quo
o viram ser campeão pelo Flu-

mlneiue em 19A4 Com 27 anos

de idade, consciente de tudo o

que ainda pode fazer no fute-

boi ele tem certeza da sua

volta
Para tomá-la Imediata,

aproveitando, principalmente.

o detalhe de que a disputa do

Campeonato Nacional abre um

excelente mercado para o joga-
dor de futebol — os times têm

que ter, pelo menos, dois Joga-
dores em cada posição — Ze

Luis continua treinando diária-
mente na Esccla de Educação

Física do Exército

O SONHO

Ao voltar do Japão e Ime-

dlatamente depois de se sagrar

campeão carioca peto Fluml-

nense. Zé Luis queria apenas

uma coisa: J gar Naquele tem-

po. o trico'or* Unha excelentes

zagueiros de área e as suas

possibilidades estavam bastante

reduzidas
Por !sso. não pensou mal^

do que alguns minutos quando
recebeu o convite para ir Jogar
no Norte

Foi levado por Castilho

para o Paissandu Aquele me-
nino, que até pouco tempo atrás
era um anônimo Jogador de

peladas em Campos, no Estado
do Rio, tornava-se titular de
uma das mais fortes equipes do
Norte

A saída de Castilho foi um
momento muito ruim para Zé
Luis. no Paissandu. pois todos
os jegadores que tinham sido
levados por ele. acabaram dis-

pensadas
Zé Luis tratou de seguir

para o Piau! Suas qualidades
técnicas garantiram-lh:- a zaga
central do Flamengo, de Piauí
Jogou até 1973. quando a von-
tade de voltar dominou-lhe to-
talmente o pensamento

— Eu nio agüentava mais
de saudades

A DESILUSÃO

O maior problema do fute-

i;

boi no Norte e Nordeste, segtffl*

do Zé Luis. diz re<pílt.> ao ps-

i?amrtnto. principalmente o do?

,ogado:es que não são

da casa". A chamada 
"legi*

estrangeira" fica totalmente

por fora, quando o assunto «

dinheiro

Além de ficar mai< d'

doW meses sem receber sâlr

rios. eu nào tinha nem mes»?

direito a vale* Cheguei » vft

as coisas pretas E. dUa-s*

passagem, eu era titular.

Zé Luis nào quer 1W,

multo dos anos que perdeu P1'

ser mais um sonhador "l

futebol

Tem certeza de que Ira :*¦

cuperar o tempo período, 
ai9-

ra. no futebol carioca

Voltei e aqui «

lugar

ESTaDIO MARIO FILHO (Maracana)

Antonio Porto/Jose Carlos Aroojo

jfl Alberto 
Rodrigues/lata Anderson

|£2"I=lJ



Guanabara

leva esporte amador

às escolas,

graças 

ao DEFEG
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MÁRA BENTES

0 Depar t a m e n t o de

ucação Física do Esta-

da Guanabara está

senvolvendo um traba-

0 de grande importán-

a nas escolas, em três

odalidades esportivas:

atação. atletismo e gi-

stica olímpica. Seu ini-
¦0 fo! cm 1972. nas pis-

nas do Instituto de Edu-

ão e Casa do Pequeno

ornalelro, que estavam

aadonadas. O diretor do

EFí-O. professor José

uguM > Cisnelros, expli-

a como começou esse tra-

lho:

__ Para essas piscinas,

ram contratados profes-

res especializados para

tender às crianças,

rincipalmente do primei-

o grau, da primeira à

uarta série. São dadas

ulas diárias de natação,
-is esta faixa etária ne-
¦fsita dc uma atividade

ísica intensa e adequa-

a pari gastar o acúmu-

o de energias que pos-
uem Baseados nesse

r;mipio pedagógico e fí-

co. iniciamos este tra-

alho ae incentivar e dar

ordiçôes à prática corre-
do esporte nas escolas.

No Centro de Instrução
-faca Aranha, na Aveni-
a Brasil. 350 crianças das

olas Tenente General
âpion Bahia e Clotüde

ülmarães, são reunidas
ra aprender natação. As

ulas ão ministradas três
èzes por semana e as
dança.-, são transporta-

s dc suas escolas até o
-iitro em kombis do De-
artamento. Mas segundo

professor Cisnelros, o
"~nto 

de vista principal
o projeto é a construção
c piscinas dentro da pró-Ha escola.

No Centro de Estudos
Pessoal do Exército,

te trabalho foi iniciado
o mès passado e os alu-

nos da primeira à sexta

série das escolas Tomás

de Aqulno e Augusto
Paullno têm aulas d.árias,

que atendem a um total

de 900 crianças. A parte
de natação é ministtrada

na piscina do Forte Du-

que de Caxias, que fica ao

lado dessas escolas e as

aulas também se reali-
zam diariamente.

O professor Cisnelros
ressalta n importância
deste trabalho não só pa-
ra cs alunos, mas também

para os professores:
— Nessas atividades

e m pregambs e|l e v a d o
número de professores es-

pecializados ou pré-espe-
cializados que proporcio-
nam aos alunos um alto
nível de atendimento.
Esse trabalho entusias-
mou muito os professores
que sentem uma 

' 
auto-

realização p r o í i ssional,
tendo seu trabalho am-

plia.do com as maiores con-
üições para a didática do
esporte. Ambos são bene-
ficiados: alunos e profes-
sores.

Com recursos do Depar-
tamento de Educação Fi-
sica e Desportos do MEC,

provenientes da Loteria
Esportiva, já foram cons-
truídas três piscinas, de-
zesseis quadras e onze
vestiários em escolas do

primeiro grau. No Insti-
tu to de Educação, por
exemplo, a pista de piso
sintético para atletismo
atende aos 7.000 alunos
de todos os cursos, lnclu-
sive os do Jardim de In-
fáncia. Essas crianças têm
o esporte em caráter na-
tural e recreativo, sendo

preparados para um tra-
balho mais intensivo no

primário.
Ano que vem, o proje-

to de construções será ex-

pandido com o desenvol-
vimento do plano escolar:
escola nova com professor

novo. Paralelo ao plano
de obras existe o de pro-
íessores. Ano passado
eram 49 os especializados.
O ooncurso do Estado, no
mês passádo, trará pelo
menos mais 200, o que
dá uma média de dez pa-
ra cada mais dez escolas,

que antes não tinham o

que ganharão: melhor
instrução e professor.

— Com este projeto ha-

verá uma maior motiva-

ção. Serão abertos novos

horizontes e novas técnl-

cas de ensino, que são

avaliadas por relatórios e

Observação pessoal. Esta-

mos atingindo a implan-

tação gradativa da refor-

ma de ensino, como pre-
eeitua a lei. Não há pres-
sa em implantar a refor-

ma, mas eia não pode ser

retardada. Elaboramos

um planejamento que es-

tá sendo executado de

acordo com o cronograma',
dando prioridade absoluta

ao primeiro grau. Em

termos estatísticos, de 72
a 77, atenderemos ade-

quadamente a mais 250
escolas, pois os recursos
recebidos aumentam em
mais de 100 por cento ao
ano. Isso não existia an-
tes porque não tínhamos
verbas especificas.

Outro projeto impor-

tante é a Iniciação Des-

portlva Volante, que já
começou a ser empregado

em 24 escolas da rede e

visa padronizar o ensino

em duas modalidades es-

portivas: vollboi e bas-

quete. Esse projeto é exe-

cutado por professores es-

pecializados que perma-
necem em determinada

escola, por período, lecio-

nando estes esportes. Os

professores 1 u n cionam

também como aperfeiçoa-

mento volante, pois o

professor de educação fi-

sica da escola auxilia o

Para o

Professor

José Augusto

Cisneiros,

o DEFEG

vai dar nova

mentalidade

esportiva aos

estudantes

o número

dasaúde

2643122

Especialistas nas mais diversas clinicas.

Internações, em confortáveis

apartamentos, quartos e enfermarias.

O mais moderno e completo aparelhamen-

to técnico-científico. Check-ups. Cirurgias.

ILIDAMOS DE SLA SALDE

Ortrnudo Técnica ÜT Armando Amaral CRM «35

r

Casa de Saúde Santa Therezinha S. A.

Rua Moura Boto. 81 • ti,uca Telefone PBX 264-322

especializado volante em
suas atividades.

— É uma espécie de
treinamento em serviço,
na Iniciativa privada. Es-
se projeto visa proporcio-
nar uma padronização do
ensino. Ano passado tl-
nhamos seis professores
em caráter experimental.
Esse ano temos 24 por to-
dos os bairros. Eles ficam
dois meses e melo em ca-
da escola, dando um total
de trinta aulas. O projeto
surtiu muito efeito, pois
estes ótimos professores
volantes capacitaram a
continuação do trabalho.

Os novos expandirão o

projeto.
Este professor especla-

llzado também obtém uma
auto-reallzação proflssio-
nal. Por ser volante, du-
rante o ano percorre
quatro a oito escolas das
diversas regiões do Esta-
do, deixando uma Imagem

positiva em diversos lo-
cais. Segundo Cisneiros. o

professor de educação fi-
sica Pode ser comparado
ao médico: é um clinico
em especial. Conhece to-
dos os esportes, mas sem-

pre se identifica com uma
das modalidades e pro-
cura se aperfeiçoar.

— É nisso que o proje-
to consiste: colocar o pro-
fessor naquilo em que ele
está mais capacitado.
Sendo o esporte de sua

preferência, o ensino au-
mentará sua auto-reali-

ção.
O trabalho de expansão

do esporte nas escolas
obedece a dois princípios
básicos nesse atendimen-

to. A Prioridade é dada às

escolas de maior número

de alunos — no mínimo

mil — e com maiores

áreas livres disponíveis.

Assim as escolas situadas

em zonas mais carentes —

suburbana e rural — são
atendidas primeiro. O ...
DEFEG fez um levanta-

mento completo em 770

escolas da Guanabara pa-
ra poder ir atendendo às

que oferecessem mais pos-
sibllidades e u r g ência

nesse atendimento. Este

trabalho é pioneiro no

Brasil e o professor Cis-
neiros acrescenta:

A pista de piso slnté-

tico do Instituto de Edu-

cação é a única em escola
do primeiro grau em toda
a América Latina. CIAOA,
CEFAN e Forte 40 Leme
tem um atendimento que
só os Estados Unidos pos-
suem. Na Alemanha, o

professor não consegue
dar três aulas esportivas

por semana e suas escolas
não têm os problemas que
as nossas apresentam. O
Índice de aproveitamento
no Instituto de Educação

é de 90 por cento e no

Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha de
45 por cento, por enquan-

to. Na terceira Olímpia-
da, a partir desta próxl-
ma, o fruto deste traba-
lho aparecerá.

 
irogi

DEFEG tem sido cumpri-
do sem maiores dlficulda-
des, mas existe uni peque-
no problema quanto às
obras já concluídas:

Não nos preocupamos
em fazer um trabalho de
elite e sim de massa, pois
um é conseqüência do ou-
tro. O único problema que
encontramos é com a se-
gurança e manutenção

d"." obras nas regiões do
suròrblo. A escola precisa
educar a comunidade pa-
ra zelar pelo que lhe per-
tence Este é um trabalho

paralelo que precisa ser
intensificado

JOGOS INFANTIS

Os Jogos Estudantis
Cariocas sào uma promo-
ção do Departamento de
B* cação Física do Esta-
do da Guanabara e vêm
sendo realizados há sete

anos. Estas competições
visam congregar os alu-
nos do primeiro e segundo

graus na prática sadia e
correta do esporte. Ser-
vem também, para a for-
maçào da equipe brasil et-

ra que anualmente 
parti-

ripa dos Jogos Estudant.s

Brasileiros.
O número de partlcl-

pantes destas competições
vem aumentando multo a
cada ano Em <9, os Jo-

gos Brasileiros, realindos
en> Niterói, ccatrj com

.300 atletas Em 73. em

Brasília, 4COO O &l<cl

técnico desses Jo^s 4

muito elevado.

O Mercado

COMO SE GANHA

E COMO SE

PERDE UMA CONTA

"Macte 
nova virtude, puer, sic itur ad agira"

Não é furo, não é novidade, al-

guris coleguinhas já noticiaram,
mas vale o registro para fortalecer a
tese de um dos mais ilustres empresá-
rios da propaganda — Davtd OgiLvy:
a Unyroyal Inc., setor de pneu?, en-
tregou à Ogilvy Si Mather, associada
nu Brasil à Standard, a sua conta nos
Estados Unidos, Canadá, Alemanha,
França, Bélgica, Itália e México. Ano

passado, es?a conta representou um fa-
turamento de US$ 10 milhões.

Um detalhe: a Unyroyal era aten-
aida pela Doyle Dane Bernbach,

que continuará responsável somente

pelo setor de calçados. Outro detalhe,
a Ogilvy êí Mather competiu contra 7
agências conhecidas, mas a decisão a
seu favor foi unânime, pois a direção
da Unyroyal, nos Estados Unidos, e
os responsáveis pelo setor de pneus nos
demais paises votaram na O&M.

Sob a direção de Hank Bernhardt
e sua equipe, a Ogilvy & Mather

realizou doze apresentações, nos últl-
mos três meses, em sete dos 40 países
onde atua a Unyrcryal. Algumas des-
sas apresentações duraram mais de 4
horas. A última, o cheque-mate, foi
em Nova Iorque.

£ isso aí bicho. Vejo o press-
release que nos manda o Humber-

to Pires, e vou ao arquivo. E releio

a New Year Lctter que David Ogilvy
endereçou ã sua gente toda, 

"das tele-
fonistas do Brasil aos diretores de arte
na Finlândia, secretárias na Malásia,
supervisores de contas em Nova
Iorque".

Esse é um documento muito im-

poriante que não merece apenas
ser relido, mas publicado para que o

grande público entenda melhor a ati-
vldade publicitária. Por isso, a pala-
via fica. aqui, com David Ogilvy, que
Oscar Bloch e eu conhecemos em Nova
Iorque, apresentados por Cícero Leu-
enreth — velho e saudoso mestre e
amigo.

4 vaca vai pro brejo

se o cliente

não é cativado

Sc Mather na Austrália e, 4 ano» mais
tarde, nos Estados Unidos.

Se os outros podem,

por que nés

não podemos ?

Revela David Ogilvy que, no*
ultimes 10 anos, o seu faturamento

quadruplicou e os seus lucros ociupli-
caram:

Como pode a Ogilvy ic Mather —

atualmente a sétima agência do
mundo — esmerar crescer ainda mais?
Bem, J. Walter Thomp"on e n Interpu-
blic têm um tamanho duas vszes maior

que o nosso. Nos Estados Unidos e na
Alemanha Ocidental estamos em 9.°
lugar; na Itália e na França estamos
mais atrás. Continuaremos a subir
estas ceadas. Mesmo nos poucos pai-
ses em que estamos em primeiro lugar,
aindn exibem lacunas em nessas pas-
tas de contas. Essas lacunas serão

preenchidas.

A propósito da aquisição, ano pas-
sado. da STB, a maior agência da

Escandinávia, Ogilvy adverte:
Não se surpreendam se compramos
agências em outro? países. Espero,

entretanto, que o nosso maior cresci-
mento venha dc nossos clientes atuais.
Entre eles \e incluem muitas das mais

poderosas empresas do mundo. Suas
vendas seguirão aumentando, seus pro-
dutos continuarão a se multiplicar, e
entrarão em maior número de paises

e o volume de seus negócio; com a
Ogilvy & Mather continuará a crescer.

Promete David Ogilvy a todos 03
seus empregados que, no futuro, as

oportunidades de progresso serão
Iguais, "onde 

quer quo vocês traba-
lhem'': ,

A eleição de Dieter Karp para a
direção da O&MI constitui um marco
na história da Ogilvy & Mather; de-
mon«trou que a estrada para o tope
não é mais privativa de americanos e
ingleses. Talvez um futuro presidente
da O&MI esteja agora trabalhando em
no.so escritório em Bangkok, Helsin-

que ou São Paulo.

e diretores de arte mostraram-se
obstinados, até as ralas da Insensatez.
Recusam a entregar aos seus clienies
mais de uma solução criativa — "leve

ou deixe". E se recusam a modificar
uma >ó palavra.

• Segundo Ogilvy, essa arrogância é
um fenômeno universal e provoca

a perda de contas. Não se clrcunscre-
ve a uma agência em particular ou
especificamente a qualquer pais. E se
origina de quatro fatores:

1. Insegurança mascarada da auto-
confiança.

2 Simples idlctice.
3. Preguiça e esterilidade.
4. Uma compulsão Inconsciente no

sentido de provocar a recusa.
• Sua opinião:
— É desumano negar a um cliente voz

ativa em sua própria publicidade.
Afinal, trata-se de seu produto, de sua
reputação, de sua responsabilidade e
de seu dinheiro.

Nenhumft agência consegue novas
contas — diz David Ogilvy — a

menos que crie publicidade de desta-

que para os seus clientes atuais. Mas
isso não é suficiente. Em nove, de
cada dez casos, também temos que fa-
zer apresentações, em competições com
outras boas agênc<v>. Quando você
tem o cuidado de pre parar boas apre-
sentações — e treiní,-las bem — você
consegue a conta. Quancio a apresen-
tação é desleixada, você perde.

9 David Ogilvy revela um segredo
toda seu:

Há outro ingTedlente para o êxito:
a cativação. Um dos melhores ad-

vogados criminalistas da França disse
recentemente ser difícil persuadir o

júri a absolver os seus clientes ve o
defensor não conseguir que os jurados
gostem dele pessoalnente.

• Explica Ogilvy que, há cinco anos,
tinha 14 clientes internacionais:

Atualmente temos 54 e outras mais
a caminho. A American Express

em 21 paises, a Shell em 16, a Unllever
em 15. a General Foods em 11. a Brl-
tlsh American Tobaeoo em 9, a Merce-
des em 7, e assim por diante. Um
cliente experimenta os nossos serviços
em um paus e, em seguida, nos contra-
ta em outros pastes. A Nabisco, por
exemplo, primeiro contratou a Ogilvy

Objetivo

da campanha

é vender

PELA

PREVISÃO

DO TEMPO

Para aprimorar
cada vez mais a

previsão do tempo, a
NASA Contratou
os serviços da
Philco-Ford, que está
construindo o
mais avançado
satélite meteorológico

já construído pelo
homem. JT

MAIS

Sérgio Ferreira. ex-Rit'.o, novo
oontrato da Hotmen

Sérgio Pavan desvinculou-se da
Esqulre.

Wilson de Almeida Ferreira, ge-
rente de nwtrketlng do Banco Na-

clonal do Norte e todo o grupo, infor-
iii* a esta coluna que sua agência na
Clneiãndia está festejando 1 ano com
excelente progressão. Gerente Carlos
Gonçalves Dias, feliz.

Associação Atlética Banco de Cré-
dito Real comemora 45.° aniversa-

rio no Rio com um torneio de fiTebol,
missa na Catedral Metropolitana e
baile multo empolgado.

-Animais e Veterináriajá está no
2* número A equipe recomenda,

aos estudiosos, a leitura dessa revista
.ditada pelo Paulo Sales.

Publitec está festejando 36 anos

DICAS

"Conserve sua mulher enxuta" —

uma beleza de anúncio produzido
pela MPM — vai ter cópias di-tribui-
das pela Spnnger Admirai a todos os
revendedores dos »eui comi • onsdore»
de ar no mundo Inteiro

Jota* conquistou a conta da Cons-
Irutora Cayru

Se não foi

inventado aqui,

não serve

9 Seu conselho:
Desarmar com a humildade e ofus-

car com a fertilidade.

Não agrada a David Ogilvy a ten-
dência existente ainda em alguns

dos seus escritórios no sentido de tra-
balhar isoladamente, não dando aten-

ção yo trabalho de outros escritórios:
Em se tratando de contas locais,
essa tendência não é muito nociva.

Tratando-«e, porém, de contas lnter-
nacionais, é loucura.

Acrescenta:
Imagine minha alegria quando

Houston aproveitou um anúncio de
Kuala Lampur. Imagine meu êxtase

quando Londres utilizou um comercial
de alimentos para cães de Frankfurt

Refere-se a uma declaração de
Benjamin Frankiin a John Han-

cock ao assinai- a Independência dos
Estados Unidos, em 1776:

"We 
must indeed ali hang together,

or, most assuredly, we ali hang
separately".

lnterpreiação do trocadilho:
"Devemos manter-nos todos unidos

pois do contrário seremos todos
enforcados separadamente".

• Ele fala de diretrizes criativas:
— Alguns me disseram que julgam

demasiadamente quadrado o nosso
output criativo, que não nos outorga

prêmios suficientes etc. etc. Outros
disseram o contrário. Segundo o meu
critério, a Ogilvy & Mather deve se
destacar igualmente bem em ambos os
extremos do espectro. Devemos estar
aptos para criar muitas espécies dife-
rentes de publicidade, para multas es-

péeies diferentes de produtos: todas no
mais alio padrão. Problemas diferen
tes, soluções diferentes. Lembrem-se.
sempre, porém, de que a finalidade de
todas as nossus campanhas, qualquer
que seja o seu estilo, é vender. É as-
sim que nossos clientes nos julgam.

O que pode

provocar a perda

de contas ?

• David Ogilvy critica firme:
— Nos últimos anes, muitos redatores

O pente fino

nas fileiras e o

recrutamento

David Ogilvy considera que, nesse
setor altamente competitivo,

êxito depende de 
"nossa 

capacidade de
localizar homens e mulheres excepeio-
nals dentro e fora de nossos quadros'

Estamos passando um pente fino
em nossas fileiras e procurando lá

fora de olhos bem abertos.

Diz que a diferença entre os bons
e os maus publicitários é que 

"Os

bons tém mais know-how profissional"A maneira tradicional de adquirir
o know-hcw é através do treina

mento no trabalho. Entretanto isso
requer muito tempo e causa muitos
transtornos.

Promete, finalmente, melhorias
impressionantes nos seus sistemas

de treinamento.

SUPER

Sérgio Borges, assistente da dire-

toria da Colúmbla Plctures em

Nova Iorque, é o novo chefe de publl-
cidade para todo o território brasileiro.

Gabriel Botafogo é o novo diretor
— para o Rio e São Paulo — da

"Critica" de Manaus.

0 Grupo Delden (Gronau) começa a

a produzir tecidos de jersey a par-
tir de novembro. Em Curitiba.

AINDA

CBBAA — que é uma das 15 maio-
res agências brasileiras cie prOpa-

g meia — firmou acordo operacional

com a Advertiilng and Marketing In-

ternaclonal Networ. Pas-a. assim, a

Crestar 
serviços aos nOu> cliente em

J cidades de 32 países diferente, em

8 continentes.

Jo*é Luiz de Magalhães Lins. ami-

gâo velho, assumiu a presidência
da Llgh' Substitui Antônio Gallotl.

que e.pontineamente deixa a presl-
•léneia da l.lght para assumir o co-

mando da Bresnac. O poderoso holding
financeiro que s, originou de uma
série de ntodlf.cações dc esti tura do

Grupo l.ight.

llm recau.nho para o Dr. Janaiy
Gentil Nunf». presidente da Grupo

Krlson's .1 equipe náo recHu u. com
>11.1 rlmp.itira carta, a cópia da romu-
nn-açào ila Di Naylor Hacha a As-
tociaçiiu Oimitrctai Outr recado:
mande tempiv suas ordei^

Multo eficiente a equipe do Sr.
Petiro Schvinger, superintendente

do Departamento de Linhas Indlvl-
duals da CTB.

Em São Paulo, uma missão co-
merclal da indústria nore-ameri-

cana de ferramentas c-speclalizacias e
máquinas opeiatrize.,

Faturamento da Petromlnas estl-
mado em 1 trl este ano.

Sebastião Moraes, diretor da Sta-
tus Propaganda (Grupo Celfini em

idas e vindas a São Paulo. Al!áa, uma
beleza o novo jlngle tia D;lfln. Como
sempre.

Agora, nos rótulos de Leite Moça
amigo encontra novas receitas.

Simples e rápidas.
Ccfavl já Insialou seu novo equi-

pamento.

De 2 a 9 de junho em Campas
Exposição Interestadual de Gado

Nelore.
Nelson Spinelli se carioquizanjo.

TOME NOTA

9 Marllenr Blizo, ex-Lab. contratada
como assistente cie midla da Agén-

cia Brasileira de Comuuiiuçio.

Homero Bicalho de Rezende, ge-
rente dc marketing de Produ os

Roche. Divisão de Cosméticos, Informa

que entregou a propaganda da linha
femtnlna de Pantene 4 Calo Domin-

jrues.

9 SGH tran.-feriu Carlos Augusto
Barreto para São Paulo, ende as-

sumiu a chefia do estúdio.

( Aliás, cm São ['aulo a SGB tem

gente nova. Assim Nu atendi-
men'o: Ivo Ascher, ex-Uslna, e £wé
Francisco Gomes Teixeira, que na
ThcinpsJn atendia o Grupo Lever Na

pesquisa de mi.Ha Roberto Barjaz, ex-
Mauro Salles Na criação Luiz Cas-
sino e Carlos Alberto Alves, ambos
ex-BSPL

E a Promopan está festejando o
7° aniversário Abraçáo para o

Maurttònio Mi ii 1. jura o Saldanha
Coelho, para o Mariu Alencar e para o

HCinero Paiva.

9 Mi-rcrdes Bem promovendo em

São Bernardo sua convenção anual
- e mundial — de vendas.

Clientes .o.ck tia Arison Siga

Turismo, i Ac Sons. Ainmon,

U*l:ncr Bioki«m«. Ferragem Hãga e

Arch.n-eile* Material Técnico

Ki.lnH» da DPZ agora é pela Av

Rra tl. Eni São Paulo

Institucional da Rhodia e conta

nova na MPM

EQUIP1 Genilton Gonzaga * Odair Fernandes * Bráulio de Oliveira

* luft M. futtagno * luii Moiae» 4 Odéiio Rocha
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CHILE

Ninguém

acredita na

seleção de

Atamos. Só eíe

Nunca um treinador, em nenhuma parte do

mundo, trabalhou tâo desacreditado. Em seu

país, imprensa e torcida garantem que a cias-

sificação aconteceu meramente por sorte. A

goleada do Santos contribuiu muito para isso.

LUIZ RIVERA
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Alamos convocou

sangue novo

para a Seleção,

na esperança de

que os jovens

viajem à

Alemanha livres

das críticas.

Juan Rodriguez

é um deles.

Talvez o melhor.

•1

Jornal

_d08

8port8

COLORADO RQ

SANTIAGO. 

Chile — Eliminar
a União Soviética foi uma
façanha tão grande quan-
to chegar em terceiro lu-

gani na Copa de 1902. O Chile

jà não tem o que fazer nesta
Copa. As criticas ao técnico
Luiz Alamos aumentaram muito,
depois que ele anunciou o inicio
dos treinamentos da Seleção
Chilena que vai disputar a fase
final da Copa do Mundo. Desa-

creditada pela imprensa e, tam-
bém, pelo povo, a Seleção Chile-
na, agora, terá que provar que
este fato de eliminar a União
Soviética não foi uma façanha
de momento, mas, sim, a nova
realidade.

O time chileno vai ser ba-
seado em dois clubes: o União
Espanhola e o Colo-Colo, cam-

peão e vice, sendo que este últl-
mo é dirigido por Alamos. Mas
as grandes estrelas da equipe,

serão o zagueiro Flgueroa (que

joga, atualmente, pelo Interna-
cional, de Porto Alegre) e o

ponta-dlreita Caszely (que estã
na Espanha).

Além destes dois Jogadores,
Alamos também poderá contar
com Qulntano e Reynoso, que
estão no futebol mexicano. A
chegada de todos estã prevista
para até o final de maio, quan-
do o treinador pretende iniciar

a segunda fase de treinamento,
antes de viajar para a Alemanha.

Não é apenas a imprensa
chilena que não acredita em sua
Seleção: também na Europa, o

Chile não é multo considerado,

pois ninguém acha que os chi-

lenos repetirão a atuação
de 1962.

A Seleção Chilena, depois
de vencer o Peru numa partida-
desempate, ganhou o direito de
ir à Alemanha com um empate
sem gols diante da URSS, em

Moscou Em seguida, os aovlétl-
vos recusaram-se a jogar em

Santiago, deixando a vaga para
Os chilenos.

Em substituição a seleção da

URSS, os chilenos enfrentaram o

Santos, em Santiago, no dia 21

de novembro. O resultado de 5 a

0 em favor do time brasileiro au-

mentou ainda mas as deicon-

fianças em relação à sua equipe.

Dissolvida logo após esse Jogo

e reunida somente há três sema-

nas atrás, a seleç&o do Chile, que

vai disputar a Copa do Mundo

tèm 16 Jogadores multo Jovens,

que psicologicamente não estão

preparados para enfrentar esta

maratona.

SEIS AMISTOSOS
t

Para disputar seis amistosos

em menos de três semanas, a se-

leção do Chile terá Qulntanos e

Castro, que se incorporarão à

equipe no Haiti. A estréia do ti-

me chileno foi no Haiti, onde fei

dois Jogos. Depois, enfrentará a

seleção da Guatemala, em segui-

da, Jogará em Costa Rica e, pos-

terlormente, na Colômbia.

Alamos nio esconde que a 11-

nalldade destes Jogos têm dois

fatores comuns. O primeiro será

para observar melhor os Jogado-
rei e dar-lhes condições de Jogo.

O segundo, arrumar alxum dl-

nhelro para pagar os 
"bicho*"

aos Jogadores que empataram

com a União Soviética, obtendo

assim a classificação para a Co-

pa do Mundo.

O esquema tático a ser ado-

tado nesta excursão será o se-

guinte: um libero a frente doa

quatro zagueiros e mais dois ho-

mens fixos no melo do campo.

Alamos quer, com isso, colocar

um futebol forte em sua seleção,

com uma marcação em cima da

bola, e os contra-ataques rápidos

e perigosos.

— Ninguém Irá como turista

Terão que Jogar a vjda para ga-
nhar a vaga.

Para Alamos esta excursão

também servirá para uma outra

observação: a sua parte defen-

slva, que é, atualmente, a pior do

time. Ele acredita que com Rey-
noso, a equipe poderá subir de

produção, pois é um Jogador que
atua mais para o conjunto e tem-
um grande sentido de coletivi-
dade, o que falta aos demais.
Castro também é outro jogador
elogiado pelo treinador, pois é
um artilheiro nato.

Nós sairemos do Chile não
em busca de resultados, mas do
encontro de um estilo, de um
ritmo de jogo Ideal para nossos

jogadores. As derrotas terão
maior apreciação e as vitórias
serão apenas conseqüências.

A filosofia de Alamos para
esta Seleção Chilena é a se-

guinte:

Quero ser franco. Como
técnico tenho uma Imagem cia-
ra, seja lá qual for a equipe que
eu estiver dirigindo Com os re-
sultados, as criticas construtivas
da imprensa, eu estudei e me
aprofundei no assunto, e tenho
tentado tudo. As diferenças clr-
cunstancials são dadas ao ho-
mem de que se dispõe e o êxito
radical em saber usar sua fie-
xlbllidade só poderá ser conse-

guido com idéias centrais.

Alamos, que tem escutado
muitos comentários afirmando

que o Chile deve ir à Alemanha

para atacar, atacar e atacar,
acha que isso não daria tanto
resultado.

O que mais me preocupou
nos últimos dias foi a situação
da equipe do Colo-Colo, que caiu
de produção.

Por Isso, a Seleção também
o está deixando com mais cabe-
los brancos, pois tem como base
este time:

Eu conheço multo bem as
duas Alemanhas que estão em
nosso caminho. Com exceção da
Austrália, uma Incógnita para
mim, os outros serão multo dl-
flcels. Vou fixar os planos de
traibalho e creio que com um
bom descanso e dedicação total,
a Seleção conseguirá uma boa
campanha.

BRASIL, O EXEMPLO

Luiz Alamos, técnico dlplo-
mado pela Universidade do Chi-

le e Gustavo Graef, preparador
fislco também diplomado na
mesma escola, consideram o fu-
tebol brasileiro como o maior do
mundo. Acreditam os dois que,
mesmo o Brasil perdendo esta
Copa do Mundo — fato consi-
derado quase que Impossível —

o futebol jogado atualmente em
nosso Pais ainda será o melhor
do mundo.

Eu Imagino a dificuldade

que o Zagalo tem ao escalar 22

jogadores do melhor nivel para
formar o time da Copa. No Chi-
le necessitamos de 22 para ter
uma Seleção boa. No Brasil, vo-
cês precisam cortar para ter
os melhores. São dois pólos que
não se chocaram nunca, pois é

bem difícil se fazer uma com-

paração.

Alamos gostaria de saber
como anda nossa Seleção. Quan-
do soube que algumas criticas
eram constantes, sempre pres-
slonando o treinador brasileiro

para armar uma equipe ofensl-
va, achou que este é o mal.

Multas vezes o critico es-

portlvo não vê que suas críticas

fazem muito mal ao treinador e

ao próprio 
time. Mas isso não

será modificado da noite para
o dia. Precisamos lembrar a to-
dos que, antes de mais nada,

precisamos torcer para i nossa

Seleção.

Para Luiz Alamos, o Brasil

continua sendo um dos maiores
favoritos para conquistar a Copa
do Mundo, na Alemanha. Depois

do Brasil, Alamos diz que a equl-

pe da Alemanha Ocidental, a pa-
troclnadora, também tem uma

grande cotação, pois além de Jo-

gar em casa, sua Seleção está

multo bem armada

Sobre o time brasileiro, Ala-

mos tem muito pouco que co-
mentar, pois acha que um time

que conta com Jairzinho, Rlve-

Uno, Luis Pereira, Clodoaldo e

outros, não precisa ser discutido.

Este time joga em qual-
quer lugar, com qualquer bola.
O que eu acho que o Brasil pre-
cisa tomar cuidado diz respeito
ás arbitragens, pois acredito que
os juizes europeus não costu-
mam dar muita vantagem para
nós, os sul-americanos

N«srlwUi htm, •

Seleçmo ém ChUe

(Ml* MM « Imrgm

experiêmeim ée

Cuxeif, Figuerom

e QmíhIcm, entre outros

O TIME

Mesmo sem estar confirma-

do o time chileno que deverá

participar do primeiro jogo da

Copa do Mundo, dia 14 de ju-
nho, contra a Alemanha Od-

dental, será: OUvares, Machuca,

Figueroa, Qulntano e Árias; Vai-

dez e Paez; Caszely, Reynoso,

Castro e Véllz.

As várias experiências feitas

por Luiz Alamos, até agora, aln-

da não surtiram efeito e ele res-

ponde a tudo com multo otl-

mlsmo:

Sabemos multo bem com

quem poderemos contar. É o

caso de Flgueroa, que joga pelo
Internacional de Porto Alegre,

no Brasil. Ele nunca poderá fl-
car fora da equipe, mas outros

jogadores que estão fora do pais,
ainda teremos que analisar.

Outro fato citado por Ala-

mos, que causou uma grande po-
lêmica na imprensa chilena, foi
a escalação da dupla Valdez e
Reynoso para o jogo contra o
Peru, no qual estes dois Jogado-
res não se sairam bem.

Em primeiro lugar, pode-
ria me defender desta acusação
com o resultado do jogo, pois foi
assim que vencemos o Peru, mas
não vou recorrer a este argu-
mento. A verdade nós não pode-
mos subestimar. Com este meio-
de-campo, nós Jogamos contra

o Peru, mas isso não quer dizer

que este será o titular, pois den-
tro de nossas análises, estes jo-
gadores poderão servir para ou-
tras circunstâncias de jogo. Cada

jogo, cada adversário, é uma

emergência diferente que deve

ser encarada com armas dlferen-

tes, adequadas às distintas exl-

gênclas. Por isso, convoquei para

esta Seleção Jogadores jovens,

que me permitirão algumas va-

rlaçóes para cada adversário.

FICARÃO MILIONÁRIOS

Se os Jogadores chilenos

vencerem a Copa do Mundo, cada

um receberá 23 milhões de es-

cudos — equivalente, em Cruzei-

ros, a 23 milhões antigos.

A escala de prêmios por vi-

tórias, na primeira fase de cias-

sificação, com três jogos, ficou

dividida da seguinte maneira:

350 mil escudos por perula,

para os titulares, e 200 mil para

os reservas. Para os empates, 75

mil escudos aos titulares e 35.500

para os reservas.

Na segunda fase, serão de

750 mil escudos os prêmios para

os titulares, por vitória, e 375 mil

escudos para os reservas. No caso

de empate, 150 mil para os que

Jogarem e 75 mil para os re-

servas.

Se forem classificados para

disputar o primeiro e segundo

lugares na Copa do Mundo, re-

ceberio 7,5 milhões de escudos.

Para Jogar o quarto e qulnlfo

lugares, 3.750 milhões de escudos

para os titulares e 2.750 milhões

para os reservas.

Se perder, todas as parti dai

da primeira fase, cada Jogador

Irá receber 1 milhão e 50

escudos, os titulares, e 600 mil

escudos, os reservas. O» dlrlgen-

tes pensam que esta será uma

maneira de Incentivar os Jo-

gadores

Para os dirigentes da Fe-

deração Chilena de Futebol, ago-

ra a Seleção tem toda a sua es-

trutura armada. Segundo Antõ-

nlo Martinez, Presidente da Co-

missão de Esportes da Seleção,

com os contratos firmados, to-

dos os jogadores poderão cum-

prir com seu dever

— Não irá existir problemas

financeiros para ninguém. Po-

deremos chegar à Alemanha com

todos os Jogadores pagos e, In-

clusive, com aqueles que Jogam

no estrangeiro, tendo seus aegu:

ros feitos e Já pagos pela Fe-

deração Chilena de Futebol

Para Beirute,

"El 

Símbolo", o 
que

falta é renovação

Édson Beirute, 32 anos, ex-ido-

lo da torcida do Flamengo, 
"El

Símbolo" no Chile, não acredita

muito na atual seleção chilena que
ganhou uma vaga vara ir ao Cam-

peonato Mundial, daqui há dois

meses na Alemanha.

Não há base nas divisões in-

feriores. Aqui não se formam joga-
dores novos. O jogador, quando sur-

ye, já está com 23 ou 26 anos, e

então é aproveitado pelos grandes
clubes. Além disso, as equipes não

têm campos próprios, pois a maio-
ria está com problemas financeiros.
Por isso não podemos ter muitas
esperanças nesta equipe.

No Chile desde 1965, quando
tev<s seu passe vendido pelo FUf-
mengo por 10 mil dólares, Beirute

jogou até o ano passado pelo Colo
Colo, o time de maior torcida no

Chile. Atualmente está na Ma-

galhâes, uma equipe modesta, mas

sua intenção é parar com o fu te-

boi até o final deste ano.

Beirute conta que após o Mun-
dial de 1962, o Chile viveu dias de
muitas emoções. Nas ruas, nas ca-
sos, enfim em todos os lugares, so-
mente o terceiro lugar era falado.
As promessas dos dirigentes em le-
vantar mais o futebol, dar lapoio,

foram, algumas compridas, oujtras

ficaram no esquecimento.

Depois tivemos alguns pro-
blemas financeiros. Os estádios fi-
caram nastas e os clubes pobres.
Alguns esqueceram até de comprar
seus campos próprios e att hoje o

próprio Colo Colo não tem um es-
tádio para treinar seus jogadores.
Seus dirigentes arrendam um es-
tádio no bairro de Providência e

ali os titulares da equipe e alguns
reservas mostram seu talento. Mas

a base, os juvenis, nunca tim uma

oportunidade, nunca podem ser
manipulados. Por isso acredito que
a Federação Chilena terá que mu-
dar sua mentalidade, pois sem a
formação de novos jogadores o fu-
tebol não terá sua sobrevivência

por muito tempo.

Sendo um dosi maiores idfeíoj
do futebol chileno e considerado
em 1970 como o 

"El 
Símbolo", não

só pela sua dedicação para com o
seu clube, mas também pelo fute-
boi talentoso que tem jogado, Bei-
rute acha que agora chegou a hora
>de parar.

— Não é pela minha idade, pois
tenho 32 anos e acho que poderia
ainda jogUr mais dois anos. Acon-
tece que poderei, agora começar a
desfrutar tudo aquilo que plantei
durante nove anos em que servi ao

futebol chileno.

No Flamengo, em 19SS, Beirute

foi considerado como um dos me-
lhores atacantes cariocas. Jogando
ao lado de Qérson e, depois, de Ger-
mano, Beirute foi vendido pela pri-
metra vez em 1961, para o Corin-
tians, quando seu treinador era
Martim Francisco. Depois, em 1961
voltava ao Flamengo e em 1965 foi
vendido por 10 mil dólares para o

Colo Colo, clube que defendeu até o
ano passado.

Atora, no Magalhães, vice lider

da Copa Chile, torneio que é dtspu-
tado entre os 10 principais clubes
do Chile, durante a preparação da

seleção chilena para a Copa do

Mundo, ele acredita que poderá pa-
rar e ser fabricante de camisas es-

portívas, que levarão seu nome. Este

negócio será montado até o próximo
mês e Beirute pretende vendê-las

primeiro aos clubes e, depois, co-
meçar a fabricação para consumo

do povo.
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Madureza mostra o 

gabarito 
oficial

de História. Listão sai na terça
j

A ESCOLA 
PUJXE

SEUS ALUNOS.

ATÉ 
QUANDO?

ESCOLAR

JS

DOMINGO, 28 DE ABRIL 1974

Punir ou não punir, eis o problema.

Na prática, a punição ainda é um

instrumento habitual, na maioria das

escolas. É praticada, desde a

forma mais branda até o castigo físico.

Psicólogos e educadores analisam

o assunto, cuidadosamente.

Enfocam o problema, a partir da

realidade de que a punição, mesmo

sendo desaconselhável no processo
de educação, existe no dia-a-dia da

sala de aula. E fazem

algumas observações 
que

podem tornar o processo punitivo

numa atitude mais pensada.

Ela conclui com unui observação que pode ficar

presente no trabalho do» professores que, consciente-

mente, se preocupam com a tarefa de educar: 
"quan-

do pensarmos em punir, devemos, antes de tudo> co-

locarmo-nos no lugar da criança".

muitos os que condenam a punição, ins-

| 
trumento utilizado, habitualmente, dentro das

P escolas. Inúmeros educadores e psicólogos ia-
zem uma série de restrições à posição adotada pela
maioria das escolas, que buscam corrigir seus alunos,
através da punição.

Se há aqueles que se opõem, de maneira enfá-
tica, a punição, alguns, entretanto, entendem que ela
surte efeitos positivos. Acham que ela é necessária,
lembrando que se trata da base da disciplina. Você
concorda com isso?

REALIDADE

Se hoje alguém se dispusesse a fazer uma pes-
quisa cuidadosa, dentro das escolas, junto a grupos
de diferentes níveis, certamente iria registrar com-

portamentos freqüentes entre os professores, como

privar a criança de alguma regalia, com o objetivo
de corrigi-la de uma falta; colocá-la de pé, em frente
aos colegas; encaminhar a criança á diretoria etc.

Na realidade, a punição sempre existiu e con-
tinua existindo nas escolas, desde as formas mais
brandas até o castigo físico.

"Como 
um fato que é, temos de aceitá-la, até

que os professores descubram meios mais eficientes

para solucionar os problemas da sala de aula" , pon-
dera a educadora Maria Neves dos Santos, estudiosa
do assunto.

Para ela, o problema se coloca numa perspec-
tiva diferente' "o 

que o adulto faz, numa situação

I punitiva, pode parecer muito simples. Mandar o alu-

I no sair, deixá-lo sem recreio, tirar-lhe a merenda,

I manda-lo para fora da sala etc. O problema mais

, sério não está no castigo em si, mas na reação da

| 
criança, no efeito da punição".

Ela lembra que há crianças que são punidas,

quase diariamente, e no entanto pouco progresso
apresentam, 

quer no seu ajustamento, quer na apren-

dizagem.

Por isso, acha que o assunto deve ser ampla-

j 
mente debatido entre os educadores, procurando-se
uma análise segura do fenômeno punição, suas pos-
síveis conseqüências e a cautela na sua aplicação.

A PUNIÇÃO

Quando se fala em punição, está sempre pre-

[sente 
o conceito do psicólogo Fritz Redh: 

"punição

é uma tentativa planejada pelo adulto, com o pro-
Póiito de influenciar o comportamento futuro de
"roa criança, ou grupo de crianças, para seu próprio
benefício, expondo-as a uma experiência desa-

tradável".

Segundo o psicólogo Fritz Redl, para que uma
experiência de punição seja valiosa, há alguns as-

pectos a serem considerados:

1 É necessário que a criança experimente
um desprazer; 2 — O desprazer deve ser uma for-
ma de frustração ou dor, em algum nível, para des-

pertar um sentimento de raiva; 3 — É necessário

que a criança perceba, claramente, pelo menos de-

pois dos primeiros momentos, a causa real do seu
apuro; 4 É preciso que a criança dirija a raiva
sentida, não contra a origem dela, mas sim contra
a sua causa, o comportamento indesejável. Ela deve
ficar aborrecida consigo mesma; 5 — A criança,
aborrecida consigo mesma, deve transformar essa
agressão autodirigida, em energia capaz de ser usa-
da em seu próprio benefício; 6 —— 

Que a criança use

a energia, assim liberada, para dois propósitos: a)

arrepender-se do que fez; b) adotar uma resolução

de não cair noutra situação igual a passada; 7 —

Numa futura tentação, que ela se torne capaz de
usar a imagem deixada pela experiência desagrada-

vel, sofrida anteriormente.

Todos esses itens, enfocados pelo psicologo
Redl, são controvertidos e têm merecido estudos e

análises de muitos educadores que, realmente, se in-

teressam pelo assunto.

Muitos acham que, teoricamente, esses passos
mencionados por Redl — deveriam ser seguidos,

quando uma criança se visse submetida a uma

punição.

Entretanto, surgem algumas indagações: como

se pode saber se tais passos se processaram na

criança punida? É fácil predizer o modo como a

criança reagirá à punição? Há certeza de que as

condições necessárias ao emprego da punição
existem?

Ainda é baseado em conceitos de Fritz Redl,

que os educadores se apoiam, para uma maior com-

preensáo desse delicado assunto.

A partir desse enfoque, surgem alguns proble-

delicados, a serem analisados: 
"o 

que noa ga-
r-nte 

que uma experiência desagradável pode aju-

d*r .1 criança a raciocinar e controlar-se melhor do
que antes? Se isso é apenas suposição, paga a pena
""iscarmos, sem maior certeza", indaga a professora
**«ria Neves Santos.

O psicólogo levanta alguns pontos, para desdo-
brar tais dúvidas:

9t

"1) 
Conhecemos bastante uma criança para

ssber se a forma específica de desprazer que esco-
lhemos para ela, resultará indiferente, traumatizante
ou recompensadora?", indaga.

E ele cita um exemplo: 
"há 

crianças que pre-
ferem sentar-se sozinhas na sala de aula, do que
brincar com as outras no pátio. Privar uma dessas
crianças do seu recreio, deixando-a na sala, será de-
^agradável para ela?"

O TEMPO

Na sua análise, o psicólogo Fritz Redl aborda
um aspecto que considera o mais importante: "co-

nhecemos bastante a criança para saber se ela já
possui desenvolvimento suficiente para entender e
enfrentar as complicações relacionadas com o ele-
mento tempo da punição?'

E desdobra esse assunto em dois aspectos: "a

relação de tempo entre a experiência de punição e a
ofensa cometida", e por outro lado, "a 

duração da
experiência punitiva".

E outro lado delicado da questão está entre a

punição e o auto conceito da criança. 
"Se 

a criança

vê a si mesma como 
"má"; 

sem distinguir entre o que
ela ê e o que ela faz, o castigo, longe de corrigi-la,

confirma o auto conceito negativo e ela se considera

ainda mais malvada e incapaz".

Em seguida, a professora Maria Neves observa

que 
"até 

pode se pensar que o objetivo é complicar o

uso da punição, a fim da bani-la das escolas. Não se

trata bem disso, embora, raramente, poaaamoa jus-

tificar a punição na escola. O que desejamos alertar

é isso: o uso desse 
"recurso" 

constitui um problema

e merece todo o cuidado «o ser aplicado".

Acrescenta, no mesmo tom de advertência: 
"a

criança e o adolescente, quando punidos irrefletida-

mente, podem criar problemas mais sérios do que

aquele comportamento que deu causa á punição".

O segundo ponto abordado por Redl: 
"conhe-

cemos a criança o bastante para saber se ela será
capaz de diferençar a origem e a causa de seu apuro,
sob o impacto da punição?"

Em seguida, ele questiona: 
"conhecemos 

ba»-
tante a criança para saber se ela será capaz de trans-
formar sua auto-agressividade na direção desejada,
sob o impacto da punição?"

A cada indagação que é formulada, vê-se que
o problema da punição, se for encarado com a devida
seriedade que exige dos educadores, está envolvido

por uma complexidade grande.

Eis outro ponto, abordado por Redl: 
"conhe-

cemos bastante a criança para saber se ela será ca-

paz de modificar e transformar sua raiva, provocada
pela punição, num tipo de energia disponível para
aumentar a sua autocompreensão e seu autocon-

trole?"

Aqui, a professora Maria Neves dos Santos faz

uma observação enfática: "talvez 
esteja neste ponto,

o lado nevrálgico da questão. Mesmo que a criança

seja capaz de aborrecer-se consigo mesma e não com

quem a puniu, nunca sabemos o que ela vai fazer

com a raiva que sente de si mesma. Se não souber

selecionar, transformai e interiorizar as funções agres-
sivas em energia capaz de fazê-la modificar seu com-

portamento, não se beneficiará com a punição".

A educadora Maria Neves lembra que 
"há

grande confusão quanto ao primeiro aspecto, pois
alguns acham que a punição deve ser imediata à
ofensa, porque senão a criança não relaciona uma
com a outra. Outros acham que deve haver um es-
paço de tempo, para que o adulto possa analisar a
situação, a fim de planejar a experiência punitiva
com cuidado e evitar injustiças".

Ela acha que tudo depende de cada caso indi-
vidual e do bom senso do professor.

Quanto à duração da punição, também há mui-
tas divergências. 

"Algumas 
crianças podem entender

que ficar na sala após as aulas, por quinze minutos,
é justo pela ofensa que fizeram. Outras não são ca-

pazes de entender e para elas aquele tempo é muito
longo e injusto", adverte a professora Maria Neves
dos Santos.

E mostra que há ainda outros aspectos a serem
considerados, na relação com o tempo da punição:"é 

preciso relacionar a gravidade da ofensa e a seve-
ridade da punição. A criança pode não ter percepção
da gravidade da ofensa e isso distorce completa-
rnente a situação. Há aspectos que devem ser me-
didos em escala psicológica e não em escala ju-

diciária",

"É 
preciso verificar a eficácia da punição, numa

situação futura. Saberá a criança usar o que apren-
deu numa próxima oportunidade de 

"tentação'? 
De-

vemos procurar saber se a criança tem condições de
maturidade emocional para aproveitar a experiência

punitiva", acentua.

Para ela, a idéia básica é, exatamente, esta: o
"ifcl da punição não está no que fazemos à criança,

m"' sim, na reação dela à experiência a que é ex-

posta.
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Criatividade: um desafio 
para 

todos

Criatividade, um assunto que vem

merecendo uma maior atenção, uiti-

mamente, é o tema oo livro lançado

pelo Pr oi. Luiz Maahado, autoridade

no assunto. "Se funciona é obsoleto/"

mostra a Importância do processo

criativo, sobretudo • principalmente
na administração.

"Toda sobrevivência, para não di-

zer crescimento, é acompanhado de

mudança e é a mudança criativa,

visando ao atendimento das necessi-

dades do mercado (n&o apenas mu-

danças por mudar) que vai levar a

empresa adiante", adverte em seu

livro.
Entretanto, o Prof. Luiz Machado

não fica apenas no terreno das ad-

vertêivcias. Depois de fazer um detido

estudo sobre a necessidade de "lnte-

igração na empresa", ele observa:
"quando falamos em criatividade, não

nos referimos a uma Idéia isolada,

mas a um conjunto de atitudes. Quan-

do insistimos em criatividade, quere-

mos dizer ambiente que propicie a

auto-reallzação das pessoas".
O Prol. Machado descreve o pro-

cesso criativo, mostrando técnicas que

podem ser assimiladas por todos os

que, de alguma maneira, se interes-

sam pelo assunto.

Blatty: novo

best-selkr

Wllliam Peter Blatty, autor de
"O Exorcista", transformado num dos

autores mais discutidos do momento,

volta à carga: com "Direi 
Que Lem-

bro de Vooê", lançado pela Editora

Nova Fronteira, ele continua figuran-

do entre os 10 mais vendidos no Bra-

sil. Em apenas um mês, mais de 10

mil exemplares esgotaram-se e já es-

tá sendo lançada nova edição. Blat-

ty ganha, assim, seu luçtar entre os

autores best-tellers do momento.

Dines: uma

nova edição

Com pouco mais de um mês do

seu lançamento, 
"O 

papel do Jor-
nal", de Alberto Dlnes, já está com

sua primeira edição esgotada, e

anuncia-se o lançamento da se-

gunda edição. Homem de Impren-

sa conhecido e respeitado nos

meios Jornalísticos, Dlnes consc-

gulu traduzir sua experiência pro-
fisslonal num trabalho de comu-

nlcação. 
"O 

papel do Jornal" tam-

bém registrou um Ibope multo al-

to entre os profissionais que
atuam no jornalismo e que, não

é de agora, sempre respeitaram o

trabalho de Dlnes. Agora, quem
não conseguiu seu exemplar da

primeira edição, é só ficar de olho

na nova edição que vem por al...

Kung Fw

Superstição

Continuando na publicação
da série Kung Fu, a Editora José

Olymtplo lança nas bancas e 11-

vrarlas de todo o Pais o volume

n.° 3, Superstição, novela de Ho-

ward Lee, como sempre baseada na

série exibida pala Rede Olobo.

Calne, o personagem principal,
vê-te desta vez envolvido com ml-

nelros rudes e Ignorantes que tra-

balham em uma mina que, por
estar situado num antigo cerni té-

rio Indigena, fez nascer uma su-

perstlção entro os trabalhadores

de que a cada esqueleto desenter-

rado alguém morreria em seguida.

Um volume de 140 páginas,
com tradução de Pedro Lourenço

Gomes e capa de Flávlo Collln.

Cr| 15,00.

Hora crítica

da educação

Está tendo anunciado para a se-

gunda quinzena do próximo mês, o

lançamento de "A hora critica da

ediftcaçfto", do Prof. Antônio Luiz

Mendes de Almeida, obra que ectá

tendo esperada cem grande Interesse

no meio educacional

Neaae livro, o Prof. Antônio Lula

tenta esboçar um quadro geral do en-

aino, abordando oa assuntas relsclo-

nados, deade o enaino de primeiro

grau. até á universidade No livro,

esta incluído um apêndice com todaa

a> leis, analisadas e criticadas por

aquele prcrfessor. procurando dar uma

vlsêo global do que ae pretende com

as reforma» do eoslsp. em seus vário*

aiNk

O Prof Antônio LuU Mendes de

Almeida acha que e lançamento do

aeu trabalho ocorre num momento

oportuno, quando o aistema educa-

donal passa por um período dc tran-

»<áo decisivo

Estudioso do assunto, o autor ob-

serva que o livro n&o pretende esgo-

tar os problemas relacionados com a

criatividade, mas se propõe a apresen-

tar um roteiro, que pode ser muito

út 1 a todos que atuam na admlnls-

tração.

"O 
que todos desejam, objetiva-

mente, quando estudam criatividade,

é saber como provocar o processo cria-

tlvo. t isso que pretendemos oom a

apresentação destas técnicas", acentua.

"Se funciona é obsoleto/" é obra

de consulta obrigatória, e sua Impor-

tftncia pode ser dimensionada pelas

palavras do próprio autor: "os estudos

sistematizados de criatividade se im-

põem neste nosso tempo porque, ago-

ra, a energia humana criadora deve

ser desenvolvida e empregada numa

carga multo mais poderosa que ante-

riormente, uma vez que as soluções

tlcnlcas, Isto é, as que requerem mu-

danças apenas no emprego de conhe-

clmentos acumulados das ciências na-

turais, atingindo pouco ou nada os

valores liumanos, não são suficientes

para manter o equilíbrio social. Pred-

samos também das soluções criativas,

sem perder o homem de perspectiva".

Espionagem científica,

um mundo de idéias

A Editora José Olymplo está

lançando, através de sua Coleção

Cadeira de Balanço, mais um grau-

de sucesso no gênero 
— A espio-

nagem cientifica, de Jacques Ber-

gier, que assim explica o título:
"A 

espionagem científica se lnte-

ressa acima de tudo pelas idéias.

Uma Idéia nascida num laborató-

rio, nos corredores de um congres-

so, numa discussão entre sábios

em férias, ou mesmo, numa nar-

rativa de ílcçâo-clentíitca, pode
mudar a história do mundo.

Os espiões científicos vigiam,

pois, essas idéias. Outros espiões

mais competentes que eles, ara-

liam-nas e recomendam que se

procedam a Investigações ou a

pesquisas independentes.
'Todos 

os países compreendem,

agora, o Interesse desse tipo eape-

ciai de espionagem. Nós vamos

mostrar no decorrer deste livro,

o que procuramos e como o pro-
curamos."

Volume de 192 páginas em

tradução de Quinara Lobato de

Morais Pereira. Capa de Eugênio

Hlrsch. Cr* 25,00.

Cultura; 
portas

jabertas para 
o 

povo

O Departamento de Cultura do

Estado da Guanabara e o Museu

de Arte Moderna realizarão, de 17

a 26 do próximo mês, na sede do

MAM, a promoção 
"10 

Dias de

Cultura — Um Milhão de Livros

para o povo —, com a participa-

çào de 40 das mais representativas

editoras brasileiras.

Esse encontro cultural popular
visa possibilitar um contato direto
entre o povo e escritores, artistas,
conferencistas e autoridades em
todos os ramos do conhecimento
humano, divulgando o hábito da
leitura e proporcionando a compra
de livros a preços acessíveis.

Durante os "10 Dias de Cultu-
ra", haverá exposições e venda de

livros e uma banca de saldos, na

qual os livros aeráo colocados a

preços populares.
Todas as noites, conferencistas

farão exposições e palestras sobre
temas atuais e de interesse geral,
como música popular, folclore, cl-
nema, teatro, televisão, economia,
ciência, religião, esporte e humor,
com projeções de filmes e 

"slides".

As conferências estarão pre-
sentes autores ligados aos temas

abordados, para autografar seus

livros.

Em um anfiteatro, artistas fa-

mosos apresentarão cenarlzações

ao vivo de trechos de livros rela-

clonados aos temas em debate e

realizarão espetáculos musicais.

PROGRAMA

Dia 17 de maio — Noite de

abertura, com a presença de auto-
rldades, convidados especiais e es-

critorea, autografando seu mais
recente lançamento.

Dia 18 — Noite da música po-

pular e do folclore, cantores e com-

posltores debatendo a evolução da

música popular brasileira e apre-

sentação de grupos folclóricos.
Dia 19 — Tarde-notte infantil

— promoção de literatura Infantil,

apresentação de teatro de marlo-

netes e peças infantis.

Dia 20 — Noite do cinema,

teatro e televisão. Debate entre

críticos, autores e diretores de cl-
nema e teatro. Apresentação de

livros ligados a filmes exibidos,

peças, novelas e assuntos atuais
apresentados pela televisão.

Dia 21 — Noite das artes mo•

dernas — com a presença de pln-
tores, escultores, gravadores, enta-
lhadores e poetas. •

Dia 22 — Notíe da economia e

da comunicação — Um encontro

entre profissionais, professores e
estudantes de atividades ligadas à
economia, marketing, marchandl-
slng, jornalismo, publicidade, rela-

ções públicas etc.

Dia 23 — Ciência, religião e
mitos — Debates cobre ecologia,
catolicismo, budismo, espiritismo,
astrologia, quiromancla etc.

Dia 24 — Notíe do esporte e do
humor — As grandes personallda-
des esportivas e do humor em um
bate-papo com os assistentes.

Dia 25 — Tarde-notte do livro
didático — Com professores, estu*
dantes, autoridades do ensino e
editores, debatendo a unificação
do livro didático • redução de

preços.

Dia 20 — Qrande encontro dos
autores nacionais com o povo —

Noite de autógrafos, com a presen-
ça de mais de 100 autores nacionais.

Literatura; como

>atingir 
as crianças

Quando se verifica uma slgnl-

flcatlva expansão no setor edito-

rlal. apesar das Inúmeras dlflcul-

dades — que vão desde o cres-

cente custo do papel até á inefl-

ciência no sistema de distribui-

ção —, volta á pauta das análl-

ses um assunto que sempre preo-
cupa os editores: a literatura ln-

fantil.

Se a leitura é um hábito, existe

uma preocupação de se criar esse

hábito, a partir dos primeiros

passos das crianças, no campo da

leitura, e esse assunto também

vem merecendo detidos estudos de

técnicos e psicólogos
Sob um aspecto psicológico, a

função da literatura infantil, ê

da literatura em geral, é dar às

pessoas elementos de fora. obje-

tlvos. de vivência dos outros para

que com eles possam analisar

suas próprias experiências e cias-

VOCÊ vai ver

por que o ESCOLAR-JS é

órgão oficial

do vestibulando.

Professor sente

falta de técnica

siflcá-las, entender melhor o que
estão vivendo.

E. nessa perspeetlTa, recomen-
da-se que sejam evitadas as hls-
tórlas de má qualidade, moralls-
tas e pouco reflexivas. E tudo que
leva a criança a refletir sobre a
?ida real é válido.

Com relação á explosão do au-
diovlsual, os técnicos anotam que,
para enfrentar esse processo com-

petitlvo, o livro deve ser o releu-
lo Ideal do pensamento, o elemen-
to de referenda."

/ lém de ser um ponto de refe-
rência. o livro deve ser também o
veiculo ideal do conhecimento.
Muitos escritores concordam num

ponto: o livro só Interessará ao
adolescente, se não for adoçado.
se não for neutro, se ficarem às

claras os conflitos familiares, so-

ciais, religiosos ou raciais.

"E 
paradoxal a resistência dos pro-

fessores e da estrutura educacional ao

aperfeiçoamento profissional, pois o ló-

gleo é que todos quefcam habllltar-se a

trabalhar cada vez melhor. As resls-

ténclas são de várias ordens, principal-

mente porque a formação profissional

de magistério não é muito enfatizada

nas escolas de formação de professores.
«¦.««a é uma situação de fato, que se

verifica no mundo Inteiro".

A afirmação é do professor Roberto

Mário Cunha da Oosta, do Centro de

Educação Técnica do Estado da Gua-

nabara, acrescentando que 
"o 

ensino,

em qualquer nível, depende, fundamen-

talmente, do desempenho dos professo-

res que o conduzem. O desempenho,

por sua vez, depende de dois fatores:
-gain op «oijjMdea un^na ap mu8 o

tre e a maneira por que este utiliza as

técnicas de ensino".

"A falta de técnica de ensino é que

faz o mau professor, pois, na maioria

dos casos, este domina quase comple-

tamente os conteúdos da sua matéria",

acentuou o professor. Na sua opinião
"não são ainda assim tantos os maus

professores porque alguns mais afortu-

nados, por possuírem dotes Inatos de co-

munlcação, conseguem superar as defl-

ciências de formação pedagógica, apren-

dendo penosamente à custa de seus

próprios erros".

HABILIDADES ESPECIFICAS

"Dezoito habilidades especificas da

atividade do professor já estão identi-

ficadas e grupadas em cinco categorias:

de apresentação, de fazer e conduzir

perguntas, de aumentar a participação

dos alunos, capazes de criar o envolvi-

mento do aluno e de formação de um

repertório de programas. O mlcroensl-

no nasceu na Universidade de Stanford,

Connectlcut, exatamente para treinar

professores no desenvolvimento dessas

dezoito habilidades e em quantas mais

venham a ser identificadas", diz o Pro-

fessor Cunha da Costa. E acrescenta o

Professor Jorge de Sá que a 19." hablll-

dade já foi Identificada: a capacidade

de utilizar positivamente o silêncio do

professor.

SUPORTE CIENTÍFICO

A Professora Ana Luisa explica que

cinco proposições básicas suportam teo-

ricamente o mlcroenslno: 
"(1) 

uma ex-

oerlêncla genuína de ensino é superior

a qualquer experiência artificial; (2) a

complexidade de uma classe normal 11-

mito o valor de treinamento que a atl-

vldade de um professor inexperiente

lhe poderia proporcionar; (3) a prática

concentrada de uma habilidade é o me-

lhor melo de levar à sua aprendizagem;

(4) um veiculo flexível de treinamento

produz multo melhores resultados que

os rígidos; (5) quanto maior o conheci-

mênto pelo treinando de seu desempe-

nho durante o treinamento, maior va-

lldade terá este para ele". O método é

descrito como 
"treinamento em turmas

de seis alunos com aulas de cinco ml-

nutos, desenvolvendo uma das hablll-

dades especificas de cada vez".

REDUÇÃO DO TEMPO

No OEPORP, recentemente, que

participaram de um microssemlnárlo

apresentaram, em seus relatórios, os se-

gulntes destaques:

£ o mlcroenslno destina-se a treinar

e retreinar professores em técnica

de comunicação didática e não a atua-

llzar ou complementar conteúdos;

o mlcroenslno é uma técnic» de

aperfeiçoamento docente Que se

baseia em desempenhos sucessivos con-

venlentemente avaliados com a parti-

clpação do treinando;

o mlcroenslno apresenta sobre as

demais técnicas de treinamento do-

cente a vantagem de surtir efeitos ime-

dlatos que vão sendo sentidos pelo trel-

nando numa escala progressiva com a

sucessão de avaliações e reavaliações;

o mlcroenslno pode ser aplicado a

qualquer escola de qualquer dos três

graus de ensino de forma adequada à

nossa realidade educacional, pois não

exige estrutura sofisticada, Já que re-

pousa essencialmente numa dinâmica

peculiar;

o mlcroenslno, parti surtir melhor

efeito global numa unidade escolar

deve ser aplicado permanentemente e

abranger todos os professores indivl-

dualmente.

Fundação 
promove

cursos 
para 

empresários

A Escola Técnica de Comércio da
Fundação Getúlio Vargas promoverá nos

próximos meses de maio e junho, vários
cursos, destinados aos profissionais que
atuam na área empresarial. As Inseri-

ções podem ser feitas na secretarla-geral
dos cursos, na Avenida Treze de Maio,
23/12.° andar.

Será conferido certificado de apro-
veitamento aos alunas que assistirem, no
mínimo, a 75% das aulas ministradas e
obtiverem nota igual ou superior a 6
(seis) na prova final, os alunos que ape-
nas alcançarem a freqüência mínima
exigida terão direito a atestado de fre-

qüéncia.

OS CURSOS

São os seguintes os cursos da ETC da
Fundação Getúlio Vargas:

Administração e Qeréncia — Pro-
fessor Alexandre Morgado Mattos — se-

gundas e quartas, das 19h às 20h3Óm —

período: 6-5 a 12-0 (24 aulas).

Análise de Balanços — Professor
Américo Matheus Florentino — terças e

quintas, das 17h às 18h30m — período:
14-5 a 25-6 (24 aulas).
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DESENHISTA EM 10 MÊSES

Você 
poderá registrá-lo

Ele 
garantirá sua admissão em cargos públicos

Ele é exigido nas grandes empresas particulares

DtSMho ii Arquitetura

4t Máquinas

*
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Detento ée Dfctftçw de

9 Cálculo de Cuc. Arando

Desenhe de TuMiçèes Industrieis

Desenhe dn Insteliçies Elétrkes,

MdrMkas • Sanitária
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VOC* ESTUDA MATÉRIA ÜNICA

VOCt TEM UMA ESCOLA EM CADA BAIRRO

VOC* TEM MUITOS HORÁRIOS A SUA ESCOLHA

VOCt ECONOMIZA UMA FORTUNA FAZENDO UM OURSO

EM SOMENTE 10 MEBEB

VOCt TEM AULAS INDIVIDUAIS

VOCt SE MATRICULA EM QUALQUER tPOCA

NAO INTERROMPE O CURSO — NAO 1WOS FERIAS

O OURSO COMEÇA QUANDO VOC» CHEGA
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INSTITUTO TÉCNICO OBERG
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Contabilidade de Custos — Professor

Américo Matheus Florentino — segundas

e quartas, das 17h às 18h30m — período:
15-5 a 24-6 ( 24 aulas).

Fundamentos e Técnicas da Cçnta-

btlida.de — Professor Roberto Lobo —

segundas e quartas, das 19h às £0h30m
período: 13-5 a 19-6 (24 aulas).

Legislação Trabalhista e F.O.T.S.
Professor Antenor Cossenza Filho —

segundas e quartas, das 19h às 20h30m
período: 8-5 a 17-6 (24 aulas).

Marketing — 
pequena e média em-

presa — Professor Moacyr Parente Vlan-

na — terças e quintas, das lOh às 20h

30m — período: 9-5 a 20-6 ( 24 aulas).

Criatividade na empresa moderna
Professor Rogério Pfaltzgraff —

quintas e sextas, das 19h às 20h30m —

período: 10-5 a 21-6 (24 aulas).

Técnicas de recrutamento e seleção
nas empresas — Professor Antônio de
Lima Ribeiro — terças e quintas, dsS
19h às 20h30m — período: 9-5 a 20-6
(24 aulas).

Maiores informações sobre o curso
também poderão ser obtidas pelo tele-
fone 222-31-59.

Listão de

Ed. Física

só em maio

, Somente no inicio i.1
próximo mês é que . £1
cola de Serviço Público
Estado da Ouanabam I
B8PEG, deverá Uberarll
classlflcaçfto final do 1*1
curso para professor ti
Educação Física. Vár£l
candidatas Já impetrXI

primeiro recurso e u>, |
Próximo dia 7 a binai*I
ri seu parecer. I

Os candidatos qi* mJ
concordarem com a día I
sio da banca poderio ta
petrar um segundo recaJ
nos dias 8 e 9 do prixin»
mês, sendo que a divul» i
ç&o do resultado deste «J
tá prevista para o dia 21 I
pois a banca tem um mj
zo até o dia 14 para apre- í

| claçáo 11

Pesquisa

de alimento

na UFF

Através da Divls&o j,
Inspeção dos Produto^

Origem Animal, o Mtou.
térlo da Agricultura tlr-
mou convênio com a Uni-
versidade Federal Fluai-
nense para a realizaçio de
cursos de pós-graduado
pesquisas e cursos de ra:.!
ta duração, no âmbito d«
Medicina Veterinária, so-
bre higiene, ciência e tec-1
nologla dos alimentos, ml-

I croblologla dos produtos dt
origem animal e anatomia I

patológica animal.
O objetivo do convênio í!
treinamento e apertei-

çoamento de pessoal tec-
nico, principalmente nal

I área de higiene e proces-

| samento tecnológico <tòs

produtos de origem anl-
mal Os cursos e pesquisai

I ser&o promovidos pela
UFF através d06 Departa.
mentos de Tecnologia da
Alimentos, Patologia Anl-
mal e de Apoio Clinico,'
vinculados ao Centro de
Ciências Médicas. Faculda-

] de de Veterinária e Depar-
tamento de Microbiologia

do Instituto Biomédico.
CURSOS

Haverá cursos de pós-
graduaç&o e pesquisas so-

| bre higiene de carnes, ovoi
e derivados; tecnologia dt

I carnes, ovos, e derivados,

| e higiene e tecnologia

do pescado e derivados, i

além de cursos de curta
duraçáo para treinamento,

aperfeiçoamento e especla-

llzaçáo em ciência, higiene

| e tecnologia de produtos
de origem animal, anato-

mia patológica animal e,

microbiologia dos produtos, |
de origem animal.

Pelo convênio, a ÜTT

também realizará pesqui-
sas de Interesse da DIPOA

encarregando-se, ainda, da;

análise dos dados nosològi-

| cos e »otécnico6 colhidos

pelo órgáo no parque in-

dustrial nacional dos pro-
dutos de origem animal

mobilizando, inclusive, seu

Núcleo de Processamento
de Dados

Curso de

Engenharia

Sanitária

, Com a duraçáo de um

ano e destinado aos con-

clulntes do 4.° ano do cur-

so de Engenharia, a Uni-

versldade do Estado da

Quanabara realizará ux

curso de especiallzaçiio em

Engenhar ta Sanitária

Também poderio se matrí-;

cular os diplomados em

Engenharia Civil.
As matrículas Já se «

contram abertas e pode-
rio participar tanto os alu

nos do 4.° ano da Facuj

dade de Engenharia da

UBO, como os estudantes

de outras universidades

deade que estas tenham

convênio com a FEUBO

Os Interessados devem se

dirigir à sede da faculda-

| de, em Sio Crtetóváo

O CURSO

O curso será dividido ím

[ dois períodos: de abril i

Julho e de agosto a no-

vembro. estando prevUta

para o mês de dezeBOrt

os exames finais e o estt-

glo. O curso terá uma c»r

C 
horária superior a W

ras, no ano lstivo e se-

rá ministrado no 5 J»0
da Faculdade de Engenn*'

| ria Civil.

As disciplinas u «e-

gulntes: Química SaniU*

ria, Ciências Biológicas

Aplicadas. Saneamento e

Controle da Produção.

Abastecimento de Agua

Sistema de Esgotos e Co-

leU de Lixo. Administra-

cio Afdicada. Analises de

Af ua e Águas Residuarw.

Bloestatlstlra. Trstsmee»

de Água. Tratamento de

Esgoto « Lixo, Construí»

de Edlflclos-Hlgiene *

Habiuçáo, Pontes e ¦"

truturaa da Engenhar»
1 Sanitária.
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Editora:

um aviso

oo público

o Departamento de Re-
laçóes Pública» da Editor»

Dórla divulgou noU, na

qual alerta aos seus cllen-
tfí sobre os talões de pe-
didos e recibos que se en-
contram em poder do Sr.
Mario D'Andréa, portador
da carteira de Identidade

s 645 151, o qual vem fa-
zencio uso Indevido dos re-
feridos documentos. Na
mesma nota, a editora en-
fatiza que 

"não assume

qualquer responsabilidade

por qualquer pedido ou

quantia recebida por aque-
le senhor".

Turmas

especiais de

Matemática

Em virtude do alto ln-
dice de reprovação, regis-
trado na última prova de
Matemática, no Madureza,
a direção do Curso ícaro
decidiu abrir turmas espe-
ciais destinadas aos can-
dldatos que vão tentar os
exames em novembro.

O prof. Carlos Barreto

Barbosa, diretor do curso,

justificou a Iniciativa, aflr-
mando que 

"há muitos
candidatos que tentaram
os exames, sem o deviáo

preparo, e diante de uma

prova que exige raciocínio,
notaram que devem pno-
curar uma melhor base na
matéria Assim, muitos es-
tão nos procurando e, por
isso, decidimos abrir no-
vas turmas".

As inscrições serão rece-
bida.s na Avenida Fran-
kiin Roosevelt, 115/4.° an-
dar, e maiores Informa-

ções podem ser obtidas

pelo telefone 242-6988.

Gerência

comercial

em Niterói

Um curso para Técnico
cm Gerência Comercial,
está anunciado pelo Cen-
tro Educacional de Nlte-
rói, cujas inscrições estão
abertas até o próximo dia
30 Para se inscrever, o
candidato deve provar que
concluiu o antigo glnasial
(primeiro grau), apresen-
tar carteira de identidade
e efetuar o pagamento da
taxa de Cr$ 50,00.

As inscrições estão sen-
do recebidas no Clube dos
Diretores Lojistas de NI-
terói, na avenida Amaral
Peixoto, 836. Os inscritos
serão submetidos a uma

prova de Conhecimentos
Gerais, envolvendo Portu-

miè< e Matemática. O lnl-
cio das aulas está previsto
para o próximo dia 17.

Está definido 
quem

pode 
acumular

cargos no magistério

A fim de acelerar o processo de posse dos profes-
sores classificados no último concurso do magistério
da ESPEG e que pretendem acumular carso. o Secre-
tárlo de Admlnistraç&o, professor Josí Chediack, bal-
xou portaria determinando os casos em que isto po-
derá ser feito.

A medida, segundo o Professor Chediack, visa per-
mitlr a chamada de novos professores para ocuparem
as vagas ainda não preenchidas, que certamente au-
mentarão em virtude da acumulação dos inúmeros pro-
fessores que participaram do concurso.

06 CASOS

Só será permitida acumulação de cargos, nos se-

gulntes casos: — professor primário e professor pri-
mário; 2 — professor primário e professor primário
supletivo; 3 — professor primário ou professor primá-
rio supletivo e professor de Português, Matemática,
Oeografla, História, Ciências, Biologia, Estudos Sociais,
Educação Física, Educação Musical, Psicologia, Práti-
ca de Ensino, Estatística, Francês e Inglês; 4 — duas
situações de professor da mesma disciplina; 5 — pro-
fessor de Português e professor de Latim, Italiano, Bs-
panhol, Francês e Inglês; 6 — professor de Matemá-
tlca e professor de Desenho, Física, Estatística; 7 —

professor de Física e professor de Matemática Química
e Ciências; 8 — professor de Química e professor de
Física e Ciências; 9 — professor de Ciências e profes-
sor de Biologia, Física e Química; 10 — professor de
Biologia e professor de Higiene, Ciências; e 11 — pro-
fessor de Educação Musical e professor de plano.

Estes professores poderão tomar posse ou assinar
contrato, independentemente de prévio despacho au-
torlzando a acumulação.

SENAC abre

inscrições 
para

vários cursos

A Escola de Administração Comercial, do SENAC,
continua aceitando inscrições para seus próximos cur-
Em, cujas aulas terão inicio em Junho. A corrida de
Inscrições, para esses cursos, tem sido crescente, sobre-
tudos em virtude do sentido prático e do nivel das
aulas.

E's os cursos que estão com as inscrições abertas:
Relações Humanas, Análises de Balanço, Introdução &
Administração, Chefia e Liderança, Supervisão de Ven-
das, Política de Recursos Humanos, Aperfeiçoamento
de pessoal na área de Relações Públicas, Comunicação
na Empresa, Avaliação de Cargos e Salários, Técnicas
de Recrutamento e Seleção, Aperfeiçoamento de pes-
soai na área de Auditoria, Legislação Trabalhista, Pre-
vidência Social, Arqulvistica, Controle Econômico e
Financiamento, Supervisão de Vendas, Relações Hu-
manas.

Para a inscrição, os candidatos devem preencher
as seguintes condições: pagamento da taxa de Cr$ 10,00
(dez cruzeiros); carta de apresentação da firma, com
declaração do Interesse na inscrição do funcionário;
carteira profissional atualizada; prova de escolaridade
(secundo grau, no mínimo).

Os candidatos só podem se inscrever em um curso,
e todos os detalhes e informações podem ser obtidos
na Rua Santa Luzia, 735/13.° andar (tel.: 252-8987).

Secretaria vai

contratar tnais 47S

professores

A Secretaria de Educação
resolveu contratar mais 475

professores de diversas dls-
clpllnas, habilitados no últi-
mo concurso do magistério
de nível médio da ESPEG,

para o Departamento de
Ensino de 1.° Orau. Os no-
vos contratados deverto
comparecer amanhã, depois
de amanhã, e quarta-feira
no Centro Educacional Ca-
louste Oulbenkian (Rua
Benedito HlpólHo, s/n.° —

esquina com Rua Marquês
do Pombal).

O atendimento começará
ts 10 horas, somente medi-
ante a apresentação das car-
tetras de identidade, prolls-

slonal e registro de profes-
sor do MEC. Na oportunlda-
de, çs professores escolherão
o Distrito Educacional em
que pretendem lecionar.

CHAMADA

A convocação é para os
professores classificados do
686° ao 747.0 lugar de Ma-
temática, 462.° ao 574.° lu-
gar de Inglês, 712.° ao 796.°
lugar de Português, 37.° ao
47.o ,je Técnicas Comerciais,
648.0 ao 752.0 de ciências,'
493.° ao 569.o (je Geografia,
104.o ao J09 o de Educaç&o

Rra 
o Lar e do 522.° ao

i.o lugar de História.

Chamada com urgência

Uma nota convocaç&o de
professores da Secretaria de
Educação, também com a
máxima urgência: desta vez
é para que 35 professores de
Oeografla e 36 de ínglffi,
cujos nomes o Escolar — JS

publica abaixo, compareçam
ao Serviço de Pessoal Con-
tratado (Rua da Quitanda,
175 — sobrado).

Os professores deverão en-
tregar dois retratos 3x4 e
apresentar os seguintes do-
cumentos: carteira de lden.
tldade, carteira de saúde,
carteira profissional, titulo
de eleltcr, certificado de re-
servlsta, atestado Ideológico
do DOPS, atestado de bons
antecedentes, CPF e regis-
tro de professor do MEC.

LISTA

Eis a relação dos convo-
cados:

OEOORAPIA

Geografia (35 profeoore»)

Cleber Ferreira Martins
Marley Rangel de Lima
¦João Augusto Pereira
Maria A. F. de Matos
Pedro Ivo Freire Rostey
Carlota da C. Martins
Paulino Dias de Oliveira
Lana Lima Moreira
Vera Lúcia Ávila da Silva
Maria de L de A. Trindade
Marli M. da Silva
Cândida M. B Cavalheira
Zuleida M. S. de Souza
Ar.tonlo Pedroso de Lima
Maria Helena Whately
Jeremias O. Ferreira
Edirany Sales O. Filho
Irani Zamberlan
Oeorgina Alves Rodrigues
Aida Maria Soqueiro
François E.J. de Bremaeker
Luiz Washington Pitta
Sara Helena Ambram

Inês Mazzoleni

Nelly Muratorl

Antônio D. Monteiro

Crtusa Rosa de Araújo

CURSO

TAMANDARÉ

Kua Gonçalves Dias, 75—2® and. — Inf. Teis.:

248-1193 — 247-4023

MAIS uma vex, honrará a tradição de 22 anos

Turno da manhã: 7h30m - Turno da tarde: 14h30m

COLÉGIO NAVAL

ESC. PREPARATÓRIA

EXÉRCITO E AERONÁUTICA

MARINHA MERCANTE

PROFESSORES MILITARES

MATRÍCULAS ABERTAS

0 CURSO NÀO TEM RUAIS

Auxiliar de Serviços Médicos

Curx) dinâmico e moderno. Professores especializados. Diplo-
ma Reg. na Secretaria de Educação.

Aprenda c, conforto saias c/ ar condicionado. Curso de Mu-
Mgeni, Silhueta, inaugurando seu Departamento de Curn

Auxiliarei da Medicina.

AV. COPACABANA. 807/401 e 404 TEL.: 237-0800

ARTIGO 99 
• 

1.° GRAU

MENSALIDADES Crf 70,OÜ

NOVAS TURMAS — 10 DE MAIO

SEJA MAIS UM APROVADO

Centro: R. Acre, 83 - 5.° and. - Tel.: 243-6066

Madureira: Av. Edgar Romero, 206 • 2.° And.

Tel.: 390-7212 (Próximo ao Mercado)

0 Escola r-JS

vai publicar

na terça-feira

a relação

dos aprovados

em História

do Supletivo.

VESTIBULAR - 
NOVAS TURMAS

INSCRIÇÕES ABERTAS

Faculdade Livre do Colégio Barão de Lucena

CURSOS SUPERIORES DE:

ANALISE DE SISTEMAS - CAMBIO E COMÉRCIO

EXTERIOR — ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR

RUA ERNESTO DE SOUZA N.° 47 —. TLTUCA — TEL.: 238-4984

M&1curso I

K^^^^HvestmiarI

mrtwivo ¦

^I mywsgt I

MBTTAS I

TURMAS INICIANTES A 6-5-74

INGLÊS

«0,00 MKN8AI8: (CENTRO — TUUCA — MftlER _ MADUREIRA)
6000 MENSAIS (COPACABANA)

Sistema áudio oral de Colller MacMIllan de N Y
Oravaçfes du aula* com professores americana*, dá a voe* melhor pronúncia e entonaçáo
Também ministramos com profeuorea etpe-jallsada* aulas em escritório* e domicilio»

NOSSOS DIPLOMAS HAO ACEITOS PELA SFCRETARIA DE KDUCAÇAO
Aorcndlzado rápido e sem esforço

TEMOS TAMBÉM TURMAS COM AULAS SO AOS SABADOS
CENTRO: Avenida Presidente Varras Má — 1»0 andar
COPACABANA: Af Noaaa Senhora de Copacabana #41 — fr« 902 1 4
TI JUCÁ: Rua Conde dc Bonfim 177 — saia 106 i Saens Pefta i'
MEIER Rua Fr\tJerteo MMer 30 - sobrado
MADUREIRA Ar Ministro Éágêrú Rorotro 23* — Mia M

TEL8.: 221-93S3 • 255 2224 — 7.00 É4 22.00 horas

I.B.C.M. — Um Curao Organizado — Fundado am 1951 — I.B.C.M.

Jubilação, 
uma

ameaça na UFRJ

Edla Barreto Nunes
Vandeli Costa Viana
Sebastião F. Veiga
Nilza Gomes dos Santos
Neusa Judite Lopes
Vera Maria de P. O. Pereira
Eloá Setet Furlan Oalvão
Divina Pereira Machado

INGLÊS

(38 PROFESSORES)

Cid dos Santos Marques

Jurema dos S. Ferreira

Nadja Maria F. Carvalho

Maria Cecília da C. Braga

Elizabete Moreira Donza

Lúcia Helena Machado

William Silveira Braga

Alcides Achllles de Almeida

Wilma de C. Figueiredo

Maria Eugênia Esfralefsky

Mirlam Francisco Chlcralla

Maria José A. Santos

Ana Maria M. B. Pinheiro

Márcia Marques dos Santos

Lúcia Regina A. Elias

Edson Coelho Mascarenhas

iMaria A. Pio da R. Freire

Maria Eloisa S. Cardoso

Maria A. N. Alvarenga

Alice Teixeira Braz

Lídia Maria Fiúza Franco

Sônia Grdomigzer

Nair S. de Rezende

Heloisa Viana

Maria da G. M. Guimarães

Paulo R. da Costa

Elizaboth Anculo

Paulo Lúcio da Silva

Cleise Regina Vieira

Rosa Maria O. de Carvalho

R:tarto Artur Santos

Laocinelio G. de Resende

Llane Maria V. G. Leal

Jorge Felipe da Silva

Helena Maria A. Megadri

Sueli M. dos Santos Oiglio

Marluclo Canavarro Porto

Carlos Falseth

Apesar da posição contrária da
maioria dos estudantes da UFRJ, o Con-
selho Universitário daquela Unlverslda-
de deverá apreciar e aprovar na próxi-
ma quinta-feira o projeto para jUbllaç&o
de alunos.

Depois de sucessivos adiamentos, ao

que tudo Indica, o projeto terá priorida-
de na pauta da próxima reunião do Ooti-
selho e, segundo seu relator, Prof. Paulo
Bmtdlo Barbosa, DeCano do Centro de
Ciências Matemáticas e da Natureza, "o

assunto só nào foi apreciado até agora

porque é um tema multo melindroso, re-

querendo uma atenção especial dos

membros do Conselho".
POSIÇÃO FIRME

Para o Prof. Paulo Emídlo, a carta

aberta dos estudantes (embora prevista
em lei, a participação estudantil no Con-

selho está proibida desde 1908) será

anexada ao processo, 
"mas 

de nada ln-

fluirá, pois eles não apresentaram ne-

nhuma sugestão concreta e a regula-

mentação, da Jubilação é Irreversível

uma vez que foi aprovada pelo Conselho

Federal de Educação".

Os estudantes, por outro lado, na

carta aberta que entregaram ao Heitor

Hélio Fraga, expücam que o projeto, se

aprovado, prejudicará a maior paxte dos

alunos, "em 
vista das dificuldades de

ensino que enfrentamos atualmente .
Para eles, alunos do Centro de Tec-

nologla e do Centro de Ciências Matemá-
tlcas e da Natureza, "a 

colocação em
prática de qualquer projeto de jubilação
nas condições em que nos encontramos,
poderia redundar, de Imediato, na ex-
clusão de um número realmente apre-
ctável de estudantes".

MAIS DA METADE

Segundo os estudantes, essa situação
critica é facilmente verificável pelo alto
percentual de reprovações em algumas
dlsc'pUnas extremamente Importantes,
como é o caso de Mecânica Racional, on-
de são comuns os Índices de até 80 por
cento de reprovações".

Os alunos se defendem ainda no do-
cumento, afirmando que 

"não 
se deve

depositar toda a responsabilidade em nós,
estudantes, por uma situação tão crítica.
Considerar que existem alunos desinte-
ressados na Universidade é uma afirma-

ção Inevitável, mas considerar que mais
de 50 por cento dos alunos reprovados
em determinadas disciplinas não têm
Interesse pelo estudo e merecem ser afas-
tados da Universidade, parece-nos Já
uma espécie de monstruosidade".

Cesgranrio mostra

sua nova comissão

Já foram escolhidos, pelo Conselho Di-

retor da Fundaç&o Cesgranrio, os novos
membros da Comissão de Especialistas de
Ensino de 1° e 2.° Graus, os quais têm a
Incumbência de tornar os exames vestibu-
lares mais adequados ao ensino ministrado

nestas áreas no Grande Rio.
Uma das tarefas da Comissão, contida

na Portaria do Conselho Diretor, é de es-

tabelecer contatos com as Instituições de
1.° e 2.° Graus e supletivo, para verificar,
em extensão, profundidade e nivel, como
est&o sendo recebidos os programas do ves-
tibular-75.

Também está previsto que a Comissão
deverá fazer levantamentos das modallda-
des de profissionalização do 2° Orau, ou-
vindo os diretores dos estabelecimentos de
ensino sobre a mecânica do vestibular, além
de realizar estudo sobre os obejtlvos que
deve ter cada item dos programas e forntü-
lar um plano de orientação vocacional para
o 2.° grau.

A COMISSÃO
A Comissão de Especialistas de Ensino

de 1° e 2.° Graus é composta dos seguln-
tes professores:

EDtLIA COELHO GARCIA, membro dos
Conselhos Federal e Estadual de Bducação
e diretora do Colégio Brasileiro de Almeida;

FERNAlMDO SGARBI DE LIMA. sub-Reitor

para Assuntos de Graduaç&o e diretor cio
Colégio de Aplicação da UEG; NOEMI NO-
GUETOA LAGO ME IRA DE CASTRO, coor-
denadora de ensino do Colégio Bennett,
orientadora educacional do Instituto de Edu-
cação e chefe do Departamento de Ciências
da Educação do Centro de Ciências Huma-
nas e Sociais da Faculdade de Educação do
Instituto Isabel; EDMAR DE OLTVEERA
GONÇALVES, ex-diretor geral do Departa-
mento de Ensino Médio do Ministério da
Educação e diretor da Escola Técnica Fede-
ral Celso Suckow da Fonseca; JORGE LUÍS
DE SOU2A E SILVA, coordenador e orien-
tador pedagógico do Colégio Sâo Vicente de
Paula, professor do Colégio Santo Inácio e
da E3PEO; NHJCE MESQUITA MARTINIS,
diretora do Colégio Universitário da Fa-
culdaide de Educação da Universidade Fede-
ral Fluminense e coordenação do grupo de
Línguas da área de Comunicação e Expres-
são do Departamento de Ensino Médio e Su-

perior do Rio de Janeiro; JOSÉLIA SARAI-
VA CASTRO, diretora do Colégio Santa
Úrsula: ALVARO ROGÉRIO V1ANNA GOU-
LAiRT, professor do Colégio Agrícola de
Campas; e JOSÉ BARBOSA DE MOURA
JÜNIOR, diretor da Escola Técnica de Co-
mércio Luiz Gama Filho

Conselho: medida 

para

evitar 
queda 

no ensino

Atuando como elemento de regulamen-
tação e fiscallzaç&o do ensino superior bra-
silelro. o Conselho Federal de Educação
está tomando providências para evitar uma

queda acentuada da qualidade do ensino
oferecido pelas escolas Isoladas e unlversl-
dades.

Uma das primeiras medidas foi a fi-
xação de prazos para que todas as Facul-
dades e Universidades renovem o reconhe-
cimento concedido pelo próprio Conselho, de
acordo com o previsto na Lei da Reforma
Universitária.

A medida somente começou a vigorar
agora, depois que o Ministro da Educação
homologou a decisão do Conselho Federal
de Educação, regulamentando a Lei da Re-
forma Universitária sobre o reconheclmen-
to psrtódlco das escolas superiores.

INfCIO IMEDIATO
Para as escolas superiores Isoladas, o

prazo de reconhecimento deverá ser reno-
vado de seis em seis anos, enquanto que as
Universidades terão um período maior, sen-
do obrigadas a se apresentarem ao Conse-
lho Federal de Educação de dez em dez
anos.

Ainda este ano, o Conselho Federal de
Educação deverá apreciar numerosos pedi-
dos de renovação de reconhecimento. As
escolas superiores Isoladas que tiveram seus
reconhecimentos feitos antes de 30 de Ju-
nho de 1966 deverão encaminhar nos próxi-
mos dias os seus pedidos de renovação. Já
o prazo para as escolas Isoladas reconheci-

das entre 1.° de Julho de 1965 e 30 de Junho
de 1969 se estende até o dia 30 de Junho
desse ano. As demais, reconhecidas depois
de 30 de Junho de 1969. deveráo obedecer ao

prazo de seis anos, que ver.cerá só em 1975.
Para as Universidades, há dois prazos:

aquelas que tiveram seus reconhecimentos
antes de 1.° de Janeiro de 1966 deverão so-
licitar renovação ao Conselho Federal de
Educação entre 1.° de Julho e I o de de- |
zembro desse ano As universidades reco-
nhecidas após 1.° de Janeiro de 1966 obe-
decerão ao prazo estipulado de dez anos.
vencendo, portanto, em 1976.

EXIGÊNCIAS E PUNIÇÃO
Os processos de renovação do reconhe-

cimento deverão ser encaminhados ao Con-
selho Federal de Educação contendo irifor-
maçóes que possibilitem ao coleglado apre-
ciar a evolução da escola Isolada nos últi-
mos quatro anos e das Universidades nos
últimos oito anos. Um dos pontos que
serão mais analisados pelo Conselho diz
respeito ás atividades de extensão e pes-
quisa, principalmente em relação ás Unlver-
sldftdcs

A punição prevista pelo Conselho Fede-
ral de Educação para as instituições que
nâo apresentarem seus pedidos de renova-

ção de reconhecimento é a mesma que está
sendo adotada para as escolas que não so-
licitam o primeiro reconhecimento, um ano
antes de formarem a primeira turma: proi-
biçáo de realização de seus vestibulares até
o cumprimento Integral da Lei.

Se voeé é estudante e quer um emprego que na»

atrapalhe seus estudos... Leia este «núncio até o fim.

Basta um mês para fazermos de você um operador de teclado, ou seja,

um perfurador de cartões para computadores eletrônicos. Com essa qua-

lificação, emprego é que não falta - nào conhecemos nenhum operador |

de teclado desempregado. E mais: o salário médio é de 800 cruzeiros

mensais, por seis horas diárias de trabalho • salário mesmo, sem aquele

papo de comissões fabulosas sobre produtos que ninguém quer comprar,

como em certos empregos anunciados. Um número cada vez maior dc

empresas precisa cada vez mais de operadores de teclado. Fornecê-los é

parte do nowo negócio. Por isso estamos recrutando você. O essencial é

que você esteja realmente interessado. Porque antes de poder trabalhar,

e produzir, você tem que fazer um curso de 30 dias • o curso é pago.

Nio para dar lucro, mas para cobrir as VII AAtTC*

despesas com o equipamento que você vai * "*"iC

usar. Terminado o curso, você DADA VTTfl A||A

estará pronto para recuperar •

™ 
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Acabou o medo de Ciências. Aprovou demais

Se a prova de ClênclM Já
teve fama de reprovar mud-
tos candidatos, nos
do madureza, agora sua
Imagem é diferente: mais
de 80% dos candidatos lns-
cri tos conseguiram sua apro.
vaç&o e Isso provocou um
clima de certa euforia

Nos exames de 1971/1972
era comum o registro de 70
a 80% de reprovaçio e, em
virtude disso, a prova de
Ciências, ao lado de Mate-
mãtica, era uma das mais
temidas. Ao alterar a d Ire-
triz das questões, dando—
lhes um sentido prático, o
DESu — Departamento do
Ensino Supletivo — conse-

gulu afastar o medo gene-
ralizado que dominava os
candidatas.

O Escolar — JS conclui,
abaixo, o llstfio nominal de
todos os que conseguiram
sua aprovaç&o em Ciências,
Dalva C. de Almeida Lima
Pedro dos Santos Silva
Aluteio César de Weck
Carlos de Souza Leite
Alcyr Aguiar
Nancy Ribeiro Voll
Marcelino F. Macedo
Walter de F Mathias
José Carlos de Souza
Wilson Ferreira de Souza
Vil ma de Mattos Barthem
Nelci C. de Miranda
Emilce P. da S. Mota
Eriem Alves
Manuel C. Soares Filho
Clpide Ramos Bruno
Elidi Pellegrini
Sebastião B E. S. Tolentlno
Jamir Barreto Toledo
Márcia C da Fonseca
Maria L. P. de Souza
Júlio A. M Moutinhü
Hcrmengartla J. da Costa
Amllton Baireto
Neuza Souza Brazil
Joventino F Rodrigues
Marly Alli de Oliveira
Aglair de Jesus Rosas
Ed.sael Maria Falcão
Marlene P. da Silva
Paulo R. Lopes Ferraz
Virgínia da S. Camargo
Douglas de C. Marinho
Rubens Carvalho Ferreira
Carlos C. de O. Patrício
Zelita C. do Rosário
Nikla Marques da Silva
Slnrley da Silva Gotncs
Nilo Gouvea Antônio
Nilton Borges da Cunha
AJt>erto P da Silva
Ayr G. Dias Duarte
Josefina de A. Ferreira
Sérgio Carneiro Marins
Nilma da Rocha Pita
Benedito G. de Oliveira
Dilma Ferreira
Ynra Maria Sobrinho
José Ferreira
Marcos V P. Petrelll
Alexandre M. Brum
Hi'loisa H. de C. Serre
Antônio Moreira da Silva
Ruth Helena Lopes
Flãvia V. Patetuci
Odail de Oliveira Xavier
Antônio C. A. Ferreira
Regina Célia da Silva
Jenny Tavares Gomes
Gildáslo P. Domingues
José P. da Silva Filho
Paulo R. c. de Almeida
Janete Gomes
Albert Müller
Ubiratan José Roman
Maria dos R. A Teixeira
João A. R. de Souza
Jn.vme Pereira Ramos
Jorge Mariano Chagas
Olival da S. Pinto Filho
Maria da Penha Silva
Juarez Rosário Corrêa
Maria C. Paiva Pinheiro
Luiz Veiga Sobrinho
João Carlos P da Cunha
Hugo Alves Filho
Luiz Paulo de Souza
Carlos G. dos R. Ferreira
José Luiz Felix
Tertuliano P da Silva
Antônio C. L. da Silva
Adilson R. p, de Mello
Fernando D. Messias
Paulo César de A. Cruz
Ary Barra Tavares
Valdete A Napoleáo
Hugo Peres Borsoi
Dalila Cândida Mondes
Daniel Alves de Almeida
Edison Pacheco Pereira
José R A. da C Martins
Neuza Nunes de Candia
Jorge Luiz Luz Santos
Alzenlr Queiroz
Dilson de Paiva Moreira
Manoel Ferreira Santiago

«'« M Gomes
Marilold da Silva Braça
Paulo J Alves Loureiro
Fianclseo Oliveira Dantas
Regina Bachur de Moura
Oeovanl Colares Silva
Domingos V Alves da Silva
Emir Bechepeche
José Carlos N Pires
Jeremias Ouimaráes
Nllza Campos Brandão
Luiz Augusto M Thomé
Adilson Damiáo Pereira
Maria Luiza Matas
H< rnani Oésar B Torrens
Regina C R. Ozório
Oi Ivan Pereira da Costa
Maria N de M. Dourado
Maria D V Machado
Gilberto Joaquim Palxio
W:lson Vieira Pilho
Bdmar K ,|e Matos Lima
Antônio Oésar de Freitas
João R. de Oliveira
Mário Duarte Faria
Geraldo L de Oliveira
*ls >n Ferraz de Castro
Manuel M L da Fonseca
Neuza da Silva Mellck
José Pereira Martins
Marli Oo.Ua -Santos
Domingas da C. V dos Pra-
seres
Sérgio Murilo da Penha
Oelia Feire
Ne.4or Carvalho Costa
Cailos A P de Carvalho
Martlda A de Almeida
M nuel S M Gonçalves
Hélio Fossati Simões
Hélio Coelho dos Santos
Ot.usUnça Mateus Costa
Oeny Cypriano
Rermínto B de Oliveira
Josedyl Santos
N--V de Una Amaral
Romilton F de Sou»
Êlcio H de Cindia
Fernando Gonçalves
Jfcsé O M calguelro

Antônia Henrique da Mota
An:-.nino F O. Filho
Paulo Tavares Dias
JoV Bastos Brito
Jc * Carlos M de Carvalho
Luiza -Sousa Cardoso
Walter O da Cunha
Arcirio A de Oliveira
Arv de OUvelra Andrade
Jmr e dos S Mendes
Mana L A Orlaente
Lurir.da de A
torwskl
Jbio Alves da SUva
Sérgio M R Lourenço
Vagner OenUl da Silva

WiUiams James F. da Silva
Marcos Russo Torraca
Carlos R. Selxas Araújo
Eunlce Rubim de Moura
Mariland G. Campos
Mário Roberto Ouagllardl
Cláudio da S. Dantas
Thereia Ferreira Inerte
Carlos A. F. F. Xavier
José Douglas F. Xavier
Marlene Farias Martins
tdlson da Costa Alves
Edgar Miguel Ângelo
José Vilela R. Filho
Antônio J. A. Santos
Teresa O. de Gouveia
Valberto D as Fernandes
Marlsa A. L. Dalverga
Maria D. V. Avelino
Moacyr Ferreira Velloso
Maria Angélica Perrut
Maria Lúcia Oartaxo
Jorge Segreto
Arlíndo Martins
Elisabeth J. O. Gonçalves
Duloéa Alves da Silva
Maria Teresa Rios Peral
Zllma da Concelçio Silva
Nilton da Silva Lage
José R. P. Pacheco
Manoel Alves de Oliveira
Marlene de S. Raposo
Cezar Joio da Costa
Marina 8. de Oliveira
Dolores Dantas
Obdulla Rodrlguez Sanjurjo
Geisa Maria G. de Mendonça
César Augusto Aragio
Lourdes de O. Passos
Ronaldo Campos Araújo
Camilo Vilas Boas Andrsde
Adio da Concelçio Lima
Lourlval José dos Santos
Sérgio Vieira Ayres
Gelmary de Siqueira Mello
Luiz Orlando B. Amorlm
Tânia Luiza P. Padilha
Fernandes Ribeiro Farias
Maria Izaura dos S. Rosa
Válter Pereira Leal
Marli Fernandes Toucas
Alíredlna R. A. da Fonseca
Valmlra Borges Barbosa
Wallace Dutra Cordeiro
Venlr Heringer da Silva
Sérgio Figueira
Maria das Graças N. Corrêa
Luiz Antônio L. Rosai
Eloisa S. da Cunha
Nelson dos Santos
Uihano Lopes F. Filho
Rosinaldo dos S. Arouca
Zilda Regina de Arruda
Leonárlo Rodrigues de Sá
Elisatoete Luna
Edvaldo C. da Boa Morte
Sheila Costa Tavares
Maria da C. Pessoa
Adhemar Cortado
Rlcardlna F. Moreira
Carlos Alberto M. Neto
Manoel José M Reuther
Maria Augusta H Raminelll
Antônio Nunes de S. Netto
Fábio Lougon Moulin
Raul Cardoso do Amaral
Arlindo D. C. dos Santos
Elisabeth M. da Silva
Edina de F. Magalhies
Antônio Lopes Sobral
Gracione da C. Pereira
leda Maria L. Clriaco
Alfredo R. dos Santos
Natallclo E. P. de Oliveira
Sebastlio de J. Andrade
Nélson Amaral Pinto
André Silva Arnaud
José W. V. de Mendonça
Ronaldo Corrêa Paula
Genival Dias da Silva
Josí Carlos Martins
Vânia Maria de Souza
Aldll Alves Fernandea
Inaldo de Lima Rocha
Júlio C. de M. N. Britto
Maria Helena da C. Lopes
Pedro Rodrigues Ferreira
Vllma Maria Santos
Maria de F. S. Ferreira
Dinis Cavalcanti Duries
Lúcia Mendes Mlchilles
Therezlnha Vieira
Jorge W. Q. de Brito
Zildo Gomes de Araújo
Maria do Socorro Rocha
Walfredo M. de Albuquerque
Cat men Lúcia Moreira
3osi Laurentlno da Silva
Hellaltomar dos S. Falcão
José Ivonildo de Oliveira
Guilherme B. de Araújo
Lenira Aparecida Jaclnta
Osmar B. da Silva
Paulo Cezar da R. Dias
Gelson Guimarães Camas
Paulo Xavier da Silva
Maria do Socorro Lima
D:m!ngos J. de A. Gomes
Maria Emestlna da Silva
Afonso Celso de A. Pereira
Carmen Lúcia M. E. Silva
Antônio Carlos V. Selxaa
Jason Milagres
Helcio Pereira B. Filho
Tarcísio Reis
Carlos Alberto M. Bach
Geraldo Pereira Maciel
Aylton de F. Raymundo
Celso Marim de Oliveira
Luiza Antonietta Lyrlo
Daniel de Oliveira Ferrari
Josié Augusto Naklonl
Rosa Silva Carpenter
Wagner Alves
Ana Maria Casslm
Sheila Maria F. de Mattos
Terezlnha A. de Carvalho
Ruth Fernandea B. Alvas
Maria Lúcia T. Cavalcante
Ernesto Padna
Carlos dos Santos Racca
Enellte doa Santos
Ardümedes Ousmio Nevas
Armentlno Queirós
Edmlr do Rosário Britto
Maria da Olòrte M. Araújo
Mário Carlos MUlao
ioiands Jesus dos Santos
Waldl Pinto Motta
Benedito Oaldino
laaias Marinho da Oliveira
Bmanosl Marquea Duque
Nailton Sarros da Sousa
Valéria da OoneeKfto
Damalr Gomes de Brito

Joio José da Melo
Orlaadta» H
Moacir da
José Lula Barboaa da Mlva
Lula Antônio P Roberto ¦

BHde 
Araújo

mima doa 8.
Sdir ttfrfiiti
Dtison Joaé da BUva Cunha

Mar II da Cunha Martins
Alberto Carta* «a Canaan
Dilma Ftrrsira da Ahrsu

MendoncaCláudio M. da M |
Klaon Augusto d» AjcEÜ^H
Oswaldo Luta Wago Tm B
Paulo

Regina
Sérgio Arruda
Brad Oalvto doslH^H
Paulo Joaé ds O Ooulart ¦
Márcia Maria te R. OarcU
Alei Xavier OaMo 
Sérgio Corrêa de Araújo I
Lindomar

de I» A
Ludano César S.

Aríete de V.
OenUl Pereira Ura

Jany Silvares
Jorge Lula de Souza Pedrosa
Walter Duarte Jeronymo
Carlos de Carvalho Gullhon
C lei Mota da Silva
Franclsca C. Fernandes
Nalr Oliveira de Medeiros
Vera Cosenza Rodrigues
Palmyra Medeiros Rocha
Jorge Fernandes Pereira
Rômulo Munia Pinto
Domingos V. de Miranda F*
Nádia Maria Mattos
Carlos Natal de A. Braga
Maria do Carmo da Silva
Raul Rela Galvio
Sandra Regina S. de Lira
Aurora Chlacchlo Cordeiro
Otávio Rodrigues da Silva
José Clprlano 8. Nascimento
Nllza Depine Marli
Ce Una Maria de S. Almeida
Marflla Nogueira Alves
Hsrculano Ribeiro P. Crus
Walter Slas Gomes
Maria E. P. Mendonça
Joio Francisco de M. Filho
Wellington Santos Duarte
Sucana Maciel M. Fragoso
Elvlo Pimenta Bastos
Henriqueta Ribeiro Lopes
Joio José Pinto Barbosa
Ana Glória da Silva Corrêa
Alzira de Souza Munia
Ignaclo Corrêa
Luiz Carlos Durão Pereira
Vera Lúcia Ornelas
Wanda Baptlsta
Helolza E. da Silva Souza
Cristina Maria O. Rodrigues
José Artaguinam X Matos

Joio Guilherme R. S. Mala

Elza Alves Costa
José Gabriel Sobrinho
Tinia Maria F. Huon
Lella Maria C. da Silva
Moacyr Soares Bandeira
Eugênio Augusto Vieira
Adlnete do Nascimento
Laudlonar ds Conceição
Alayde Thomé da Silva
Marcos V. de A. Carneiro
Carlos A. da S. Magalhies

Ivo Teixeira Barbosa
Hilda M. M. de Carvalho
Marta Campos
Aflton de Oliveira
Rogério R. N. Martins
Domingos M. dos S. Fill.o

Mozart B. Martins
Lella Corrêa de Mello
José D. Araújo Filhe

José S. O. Castanho.a
Ublrajara V. Rodrigues
Maria E. Pereira
Dalvanir Martins da Silva
Roberto Alves da Cruz
Diva Helena P. Barbosa
DJezlreh B. Santos
Hélclo de Medeiros
Tsely Maria da Silva
José Ângelo V. Oomes
José Zeslto de Araújo
Altamlra Zlmermann
Jorge R. de A. Bessa
Sebastlio Mendes
Paulo dos S. Cardoso
Aidano da L. A. de O. Pinto
Paulo C. de O. Tavares
Jorge Monteiro
Celso N. dos Santos
Ana M. de P. M. Boechat
Ronaldo da 8. Nascimento
Jaldlr C. Machado
Elisa L. de O. Pinto
Regina M. S. de Araújo
Roberto José dos Reis
Rosa Lucl Vieira
Almlr Lauriano da Silva
Rosall M. da Concelçio
Angela Edwlges Corrêa
Marcos A. Alcunha Torres
Sebastlio M. dos Santos
Roberto de F. Rangel
Therezlnha C. dos Santos
Joio Oral Cindlo
Marllia C. da C. Bastos
Aríete Florlno da Costa
Walter S. da 811vetra
Ernanl Tomaz de Oliveira
Roberto Moreno Lopez
Regina M. Vlllas Boas
Humberto Xavier Cardoso
Maria Alice F. Lopes
Roberto de A. Floranl
Elza Carvalho Oldrinl
Ouilherme P. de Azevedo
Marlene de 8. Barreira
Francisco V. Nunes
Antônio Guimarães Leite
Sérgio Luís Corrêa
Wagner L. de Freitas
Llsete A. Sant'Anna
Luiz Antônio Neves
Robson E A. Mattos
Pery Olymplo da Fonseca
Mirlan Oaapar
Lúcia M. de O. Duarte
Sérgio Dona to Potter
Iracl Lacerda
Odellr Ramos Ferreira
Oeorgete L. de Oliveira
Cleonlce de O. Dias
Hugo Borges Amano
¦cio Alves Marinho
Margarethe C. Corrêa
Francisco A. C. Sanginito
Joio Batista Soares
Jullete Nunes Jalcl
Ubiraci T. Monteiro
Adyr C. de Azevedo
Maria Vllma dos Santos
Carlos de Oliveira
Ellana de Almeida Couto
Norma Passos Coelho
Martha L. O. H. de Almeida
Francisco A. R. Fernandes
Elza da C. Miranda
Bonete da 8 M Lessa
Humberto J. P. de Sousa
Brnanl A. 8. Albuquerque
Maria Joaé Evangelista
Olga Alves Trindade
Vlctor Consuelo Vldal
Joaé Jorge
Rogério C. Ferreira
Jorge Joaé de Souza
Carlos Alberto F. de Sousa
Ptulo 8. M. Dealderatl
Eduardo Augusto Martins
Jactr Rodrigues de Almeida
Joté Tonon Caneschi
AUce Sanches Neto
Valdir Matos de lima
Maria Barbou Sales
Maria Natalice de Aguiar
Eme .to de Oliveira Souza
Nert de Farias
Joaé doa Ramos Machado
Edna Pereira Fernandes
Joaé C. Vieira de Oliveira
Celso Laurenço Pacheco
Oséas Pereira da Silva
Arthur Miguel Nascimento
EUseu Pereira Mau
Marlene Inêa Pe. 'ra

Marlene Ribeiro Ha poso
Lúcia Luzia Gubnaries
Vítor César Castanha
Mar* Oliveira de Souza
Marli Mende* de Souza
Domênlcc Gullo
José roneeca
Maria José de Souza
Gssélla Maria da Silva
Cleu<a Madeira
Hélio Mtoneaes
Sérgio Romualdo Martins
Aríete Bapti«'a
Neide Lruzzl dos SanU»
Raimundo A Scernl Nunes
José Carlos de Moraes
Neuza Maria D. E Glanni
José Sousa
Etamar Williams C. Pire»
Raul Gontes da Silva
Mana Trresinha S tfe Lemos

Abel Sebastião P. dos Santos
Paulo Roberto de Almeida
Maria Cecília B. da Silva
Yaromala Braz. Sobrinho
Bdrlzlo Siqueira Lopes
Ideil Moura
José Gomes de A. Filho
Antônio Sérgio de Pinho
Antônio de Souza Neto
Ligia de Sá Freire Marinho
Olivla S. do Nascimento
Sônia Maria Recker
Paulo Roberto Leite Pedrosa
Maria Cecília Borin Pastana
Nadja Durand Pinheiro
Gaibrlel do Nascimento
Célio José da Costa
Dalila Maria Vieira Sodré
Larlna Ferreira
Sérgjo Alfonso da C. Es te vez
Maria de Lourdez da BUva
Antônio Silveira Costa
Marina Lopes de Menezes
Marli Ferreira Resende
Eliezer Paes Leal
Luiza José da Silva
Fernando A. dos R. Soares
Ubyrajara R. Vldal Filho
Hélio Barras dal Graça
Marlene Vlctor de Carvalho
Nadir Carneiro Gandara
Antônio F. A. de Brito
Florênclo Diniz
lsa Dare
Beatriz C. da Silva Simões
Jurema Lima da Costa
Fernando A. Alves Pereira
Therczinha Lima Almeida
Aparecida de Lima
Daoljta Melo Gomes
Narciso Ferreira Filho
Ebe Arca dos Santos
Irlei Luiz Mariano Araújo
João Antônio da Silva
Vlctor Hugo Soares Nogueira
Ivone Régls Sembland
Maria dos Santos Ma-chado
William de Mello Ribeiro
Cieonice dos Santos Martins
Wanderlel Borges da Silva
Carmelita Velloso Lucas
1 salas Ferreira da Silva
Isabel da C. Fernandes
Jofé Inácio dos Santos
Evaristo cios Santos Gomes
Sebastião Lobato de Oliveira
João Baptista Fernandes
Regina Gomes de Magalhães
Ana Maria Lemos
José Tarciso da Fonreca
Milton Barbosa da Silva
Amauty Neves de Aguiar
José M. Xavier Castilho
Maria Nelde G. de Araújo
Celso Leite Pedreira
Cosme José Torres
Adelaide C. Fernandes
Olga Izaias Ferreira
Eérglo Pereira
Uiara Assis Duarte
Sérgio Nogueira Fernandes
Manoel Sales
Elza Gomes
Carmelita dos Sastos
Elizeu Werneck
Oélla Maria Francisco
Osmi P. do Nascimento
Erenlce Marques Rocha
Marielene Soares de Jesus
Maria C. de M. Vale
Robson Manhães Carneiro
Amélia Fernandes Correia
Adnéa Pereira de Lucena
Maria T. R. da Rocha
Maria da P. A. Carvalho
Jonas Paulo da Silva
Lúcia Maria Campos
8érgio Balthazar Bastos
Vera Lúcia O Pereira
Maurício D. dos Santos
Ronaldo José Rodrigues
Maria Glória V. Gomes
Marco Antonlo Brasil
Marlnete C. de Vasconcellos
Sandra Maria S Nunes
José Roberto Baldner
0'amlro Oomes de Campos
Hilberto Natario Gonçalves
Marco A. Pereira Xavier
Dagmar dos Fantos
Sérgio Paulo Porral
Roberto Machado da Crus
Renato Sabino dos Santos
Raimundo Nonato Costa
Manoel Gonçalves
Afonso Lobato Madeira
Lafalete Alclno Berto
Moacir Rodrigues
Rita Maria T. Camacho
Anita Pereira de Aguiar
Francisco F. dos Santos
Maria de F R Xavier
txison Pfaltsgraf.
Ricardo da Silva Vlanna
José Gonçalves
Sônia Pereira Amado
Evandro Louredo Araújo
Luiz Paulo Braz
Charlo Tavares
Arildo F. de Asevedo
Celso Santos Barboaa
José O. Q. Monteiro
Oilson Furtado Reis
Neu«a Marcelino
Paulo César R. de Freitas
Sérgio da Luz 811va
Manoel Salvador Oomes
Angela M. 8 Batista
Foaz Barbosa dos Santos
Sueli Lima de Castro
Manoel A. de Oliveira
Paulo Meira da Silva
OéLson D. Pereira
Raimundo E. de Sousa
Maria F Pinheiro Soares
Aldlr José de Souza
Dulce H. P. Camstedt
Roberto Basilio Oomes
Wilson Oonçalves de Franca
Teresinha M Amaral Costa
Maria de L O. de Almeida
Delvalr Oonçalves
Hugo Pinheiro da Rocha
Pedro C. R. Costa
Almir P. de Sousa KCotta
Arnaldo Santos
Vllma Rocha Bernardes
Oortlnlano Alves Oarces
Cosme Quintaes
Ta'é C. N. de 8A
Ivana Aguiar
P"">'« Onrnes de Freltet
Conceição de Souza Silva
Einar Pinheiro da Câmara
Waldy de Moura Bessa
Paulo R. Siqueira Pinto
Joio R de Campas Filho
Naila Soares dos Reis
Agostinho VITla 8lnts
Amaro Barreto Rosa
Maria de Fátima Faria
Maria A. Mesquita
Francisco das C 8 OosU
Fernando Oomes Crespo
Newton Oomes
Havdee Mesouta
HéUc Rodrigues de —
Air Alvea de Otlvelra
Rosa Ivo Batista FUho
Edlnilsa Silva Santos
Luís Inácio B. de Si
Nslrtan Oama Vidra
Alfredo Pinto Cbtoço
Antonlo Carlos de Andrade
Solange Xavier Msdtna
Mariléa Matos Turetto
leda Ramos de Almeida
Luiza Nascimento Santos
Vera Pawluk
Francisco X Paes A.

Lulgl Settlmlo de
Carlos Pereira Nunes Pilho
Heleno Francisco de Araújo
Oilson Vlçoao
Oláuclo de Oliveira Juca
William WUson de O. Juca
Marooa Barboaa
Ludlan de Sousa Caetano

' Luis Krnando de

Oildo Alexandrino de Lima
Antonlo Stla
Edval Margalho d» Cunha
Vera Lúcia P. de Oliveira
Marilu Ferreira Figueiredo
Cellna da Crus Carneiro
Virgínia César
Sebastlio Augusto de Jesus
José Carlos C. Cavalcanti
Oséas Munia de Odes
Manoel Francisco Neto
Iranl Cimara Vasconcelos
Jorge Ribeiro
Glória Maria M. de Oliveira
Theresa Romana Lopes
Celso da Silva Beaerra
Joio Pedro
Sldônlo Teixeira de Sousa
Wilson Machado Avelar
Lulse Hjelms
José Raimundo Bartoque
Sueli Romeiro Pires
ArisoU Silva Filho
Jaime Gomes da Silva
Armando Sales Teixeira Jr.
Jayme Chagas
Edlnlta Pedreira Cardoso
Murillo Coelho Silva
Oswaldo José de Faria
Luiz Almada de Sousa
Maria Cristina do B. Santo
Eurll Moura de Meneses
Flávlo Pereira Jorge
Carlos Antônio da Silva
Marilene Mattos de Uma
Moacir de Oliveira Marins
Blatris Xavier Dantas
Otávio da Silva B. Vieira
Selma Tavelra Prado
George Oervialo Pereira
Iara Nascimento
Paulo César Pacheco
José Carlos Ferreira
Walter Marques Ferreira
Vicente Lula E. dos Santos
Marilene do Nascimento
Nélia da BUva
Luclana Ribeiro Quedeves
Antônio Augusto F. Campos
Allson Ramos da Silva
Adeval Trindade
Maria Gonçalves p. da Crus
Heleno de Faria* Aragio
Moacyr da Silva Santoa
Sérgio Paulo A. do Amaral
Derly Ferreira da Costa
Wllaon de Andrade
Vllma Ferreira de Mattos
Miguel Santos de Jesus
Roberto Dias
Vera Lúcia Caetano Sodré
Carlos Lúcio Lara Peres
Raimundo Valderi Xavier
Sérgio Carvalho
Juplrandlr de Sousa Macedo
César Oolçalves da Silva
Magda Dezlderio
José Américo Viana Sousa
Cesaro da Silva
Luiz da BUva
Salvador de A. Monteiro
Mário Augusto Borges
Jorge Barbosa
Alberto Felix Batista
Almlr Oliveira Cardoso
Gilberto Rosa Me ire lies
Alzlro Barras de Oliveira
Caetano Concelçio da Silva
Wanda da Silva
Zerly Castro Welnstein
Marco A. da Gama Medeiros
Joio ClrUo Serpa
Jeltran Souza
Edlth Barboaa Gonçalves
Paulo Sérgio Gonçalves
Eu 11 na Severina de O. Santos
Sady Nacly Abenassitf
Gilson Meneses
Luiz Carlos Kelly Cabral
Dorglval Sales Lins
Marcelo A. de C. Azevedo
Dilma de Souza Carvalho
A'hayde Paes
Glullva Pieronl Ferreira
Alberto Caaonatto Zanette
Osmir Ferreira Sotelro
Jorge Ruy Lamoza
Sérgio Falleiro
Eloy Antônio Luz
Abel Rodrigues Filho
Jobel Lobo da Rocha
Antônio Dias da Costa
Delalr Coelho dos Santoa
Irene Florênclo Fartas
Francisco de A T. de Aguiar
Aríete Fátima Lima
Antônio Paulo Ferreira
Ne uva Aragio Barras
José Augusto Santos
Atalde Miranda de Sales
Ivan Teixeira da Costa
Hamilton Ferreira dos Santos
Roberto Netto Pires
Vera Lúcia Braz Coelho
Otávio Joré Pereira
Jonas Faria
Lauro Cardoso de Oliveira
A uri* te Xavier de Arruda
Aldeei da Silva
Ivan Duarte Pereira
Lúcia Pereira Mendes
Waldemar Martlnez Freitas
Eduardo Alberto A. Ferreira
Edusrdo L. Barboaa Batista
Theresinha Corrêa da Costa
Edmar Munlz Garcia
Theophik» Sebastlio de Souza
Oswaldo Relnaldo
Danilo Polydoro
Abdias Rodrigues das Chagas
Olga Barboaa Sol
Maria Elenlta dos Anjos
Lúcia Maria Frôes
GilvanUson Leandro da Pas
Joaquim Pacheco
Iolanda de Sousa Lima
Marinho Dublaslevlcz
Vanda Gubnariea Marchettl
Gilson Leal
Gleide Alves dos Santos
Mariléa José Rodrigues
Jorclnála Tomas Capett
Teresa Cristina V. Teixeira
Marllena de O. Albuquerque
José Pinto
Célia Maria R. de Sousa
Rubens Ferreira Sotelro
José Gregôrto da Silva
Lud de Souza Coutlnho
Paulo Torras da Silva
Benedito Alves Csjazelra
Zilka Ferreira
Jorge Huayme doa Santos
Jeanne Manegacl
Adalberto Jorge F. da Silva
(talo Soares
Etevaldo Araújo
Alexandre Sardinha Tabaldl
Terezlnha das 8. Meneses
Luiz Carlos Gomes da Rocha
José Dino de Oliveira
Francisco A. Nunes Vieira
Orlando Félix Ribeira
Manoel Joio da Süva Lês»
Dênio José da Silva
Silvio Marciano Ferreira
Carlos Roberto Ganas
Sônia Lúcia V legas Manta
Luiz Alberto Vieira
Joio Truta Neto
Carlos A Siqueira Comia
Ednéia Claclno de Castre
Msra Regina doa S. Ferreira
Francisoo Rodrigues Galvio
Maria da Penha Rodrigues
Cleudemlro da 8 Barabani
Eloy da Cdocckío
Jeferson de Ckrvalho Cunha
Dario Espíndola da Silva
Linete de Medriras Lima
Leonel da Cosia Munia Neto
Carlos ABtsrto de Sousa
Rodotpho Norbsrto ds Paulo
Olinda Maria da S.
Lula Oonaaga P
Antonlo Maria Mossa'
Marilene França
NeUton da Silva

Teresinha Marques
Iondls Faria do Rosário
Sueli Santos ds Lua
Luis Antônio de Sousa
Juvenal Estevam Lopes
Davld de Machado Pires
Claudiano Benido Costa
Jorge Lula M. da BUva
Jaime Rui de Sousa
José Roberto Souza da Silva
José Apollnário Sobrinho
Ouaclrema Santos Rosário
Núbla Figueira Vasconcellos
Antonlo Roberto de Almeida
Joio Romeu de Franca
Marllena Santos Rodrigues
Hugo Soares Pontes
Celso Lima Monte
José Cândido 8. MdreUes
Clerivaldo de Asevedo
Isac de Castro Callxto
Sônia Maria Cerquelra
Erolsa Coelho de Mendonça
Roberto José Gomes
Janete Francisco Moreira
Waldlr Huguenln Figueiredo
Eduwlrges Martuchl
Reynaldo Pereira da BUva
Aloyslo Souza
Marcos A. M. Gonçalves
Therezlnha Garcia
Maria Dulce da C. Oliveira
Maria M. T. Simões Barata
Nanei de Oliveira Rangel
Delco Rufino do Amaral
José Barras Santos
Vera Lúcia de Assis Moreira
José Elias Menezes
Afonso dos Anjos Pereira
Antônio Carlos V. de Souza
Ello Von Randow
Edson Fonseca Guerra
Maria de Lourdes O Silva
Irany da Silva Mendes
Geraldo Hllon O. da Silva
Luiz Carlos de Moura
Washington da Paz Corrêa
Ello Aífonso da Paula
Renlldo Nunes Medeiros
Jorge Batista dos Santos
Manoel Clemente Leite
Adellda de 8ouza Bonfim
Guanalra Vieira
Ellete Waeger
Ellfa Levl da Silva
Luzia Clemente Ferreira
Jupyra de 8a 11 es Montenegro
Valdeclra F. de OUvelra
Ademar Pinheiro de Araújo
Áurea da Silva Santoa
Vera Lúcia Russo
Ana Bela Costa Torino
Luis Carlos Oomes
Newton Barretto Vinhas
8ilvlo Soares Prates
Tanla Maurell Lolago

0188 de Carvalho
Nilo Carvalho de Souza
Carlos Eduardo dos Santos
Joazlr Fernandes Faria
Dhlrajara Gouvea Almeida
Zlta Maudlln Mars
Endemlo Mllltio da Silva
Edllberto M. Bittencourt
8elma Brown Rlcart
SueU Maria Pires
Nilo Sérgio 8chiavoni
Renato de Souza
Floraçl de Barras Magalhies
Marizla França Pereira
Octávlo Dias Passos Júnior
Samuel da Silva Costa
WUson Affonso
Joel Alves da Silva
Frederico de B. Monteiro
Florindo Assis Freitas Filho
José da SUva Menezes
Alberto Jacinto D M FUho
Cleuma Goulart de Oliveira
Cláudio Ribeiro
Paulo Roberto de OUvelra
Edvaldo Santana dos Santos
Wantull Andrade Valentlm
Valter José Afonso
Nelson Ribeiro dos Santos
Marlsa Moreira de Abreu
Olória da Silva
Luclene Dias da Silva
José Luiz Parrna
Maurício R. Massum
Heloísa Lopes Dias
Ary Fllguelra Barbosa
Maurício da C. dos Santos
Almlrio Alves
Carlos Alberto Pereira
Ainamaria de O. Lopes
Walqulrla A. da Silva
Bixy de Lima
Maria José de Carvalho
Sueli Ferreira Peixoto
Glória Gonçalves Costa
Luis Francisco Cunha
Dllza R. Morato Erica
íi'lson da SUva Mattos
Vlctor M. <M. Oonçalves
Oterdan dos S. Carvalho
Marli Corre* Machado
Dora Maria O. de OUveira
Luiz Fel!Fpe Carvalhaes
Jorge Bozaqulel Utrine
José Fernandes Caseira
Maria S. da S Saldanha
Valter Luiz C. de Abreu
Bvantulr José Medeiros
Paulo R. Oherem da Silva
Constantlno de P. B. Netto
Ivan Dias 8!ouelra
Oarlos E C. de Albuquerque
Romário Alves Batuta
José Moraes da Silva
Iolanda Alves Torres
Sebastião Ramos
Hermes Tavares Ribeiro
Cario Alberto R. Teixeira
Sueli B. do Nascimento
Paulo Roberto Ribeiro
Carlos Roberto Viana
Clóvis da Silva
Helena Lucas da Silva
Joáo F. Puell de Carvalho
Dalva de Almeida Ferreira
Vllma Vicente de Paula
Diroea José Alves
Hermogenes C. de Carvalho
José de Jesus Oliveira
8ebastlio Augusto Puga
José Roberto M de Oliveira
Jorge Rodrigues Massuh
Renato Afonso de Paula
Mandcy Batita de Souza
Iswne Nunen dos Santos
DdInaldo p. do Nascimento
Miracyr de O. Fernandes
Angela M. P. Notaroberto
Hélio de Souza
.Sérgio da Rocha Miranda
Leontlna F. Abreu da Silva
Olavo Antonlo Pereira
Delrce Ferreira Rocha
Izaias de OUvelra Oomes
Isabel Motta
Edmundo B. de Magalhies
Nelson Ferreira da Silva
Maritda Alves Ferreira
Wanda Caivlaaa Vinhas
Regina Ido Moreirs
Robson Andrade Ventin
Sérgio Tumae C Marinho
Bdyr R. Freire de Lima
Carlos A. de OUvelra Ooes
Oésar Pires
AIICU Ramos de Oouvea
Aldanir F. de Castro
Claudete Maria Portela
¦dson L'ma do Nascimento
NUces Davtd Teixeira
JUrtino Alves Oarcia
Carioa Alberto F Cristlno
Joaquim Sobral Barreto
Abelardo Joaé de Sousa
Nerea Bento de Sousa
Walmlr F. dos Santos
B*er Moreira Ferreira
Júlia M ie A Freire
Maria H tfe A de Ia Crus
Marta Magdalena O Alves
Valdir Prancisoo da Crus
Antônio Fernandes de Brito
Teodoro doa Santos Tomas
Marlene 1>rea» BrancsiUl

Jorge da Silva Bandeira
Aírton Carvalho Bastos
Darcilio José Alves
Paulo Roberto A. do Carmo
Antenor Celso da Silva
Israel Zacarias da Mot*
José Carlos Freitas
Euny Gonçalves da Silva
Hélio Rangel CoutlrSo 

8

Neumar Moura
Weyler Gonçalves
Orion P. de Carvalho
Bna Cristina Oermano
Hélio Barroso Qulntella
João Corrêa da Silva
Pedro S. Rocha Ma tias
Silvio Duarte dos Santos
Luiz Orlando de Almeida
Valdir de Souza
Hercilla dos Santos
Roberto Ferreira
Franisco G da cunha
Marli F Atallah
Wagner Lustoza Cabral
Carlos J. M. Júnior
José TheaplhlLo
Célia de Paiva

de Oliveira Ousmio
Roberto M. de Medeiros
Oswaldo de Oliveira Pauii
Claudiomar P. de Oliveira
José Patrício Sobrinho
Alfredo da S. Rodrigues
Antônio Paulo Pinto
Eliete Martins Ferreira
Oetúlio Luiz da Silva
Adlnor Alves dc Souza
Jesse Oliveira Brasa
Hélia Olordani Hiespanhol
Antônio C. R Herrinann
Selma V. de S. Campos
Lea Francisco Pimenta
Jair Santa Anna
João Batista C. da Silva
Ioge Ciro Nasclmer.tü Benac
Jorge Roza da Silva
Ailton da 8ilva Peixoto
Jorge Prado de Amorlm
¦Margarida 

M. de S Baesso
Silvia de Oliveira Miranda
Valcenir Lisboa
Maria C. M. de Oliveira
Ademir Cornando Mendes
Genivaldo Carvalho Soares
José Ferreira dos Santos
José Carlos de Souza
Isnar de V. Rodrigues
José M. da Silveira i/ibo
Fernando da Conceição
José Carlos da Silva
Edir de Souza
Mauro Sou?a Pereira
Dalva Pereira da Rocha
Olney Duarte
Luiz Tavares do Oliveira
José Srtiueler dc Oliveira
Wanda dos Santos Moreira
Juarez Antonio Meneguelli
Maria de L. Oliveira Dias
Ruy Anacleto Ferreira
Marilene Villagellm
Áurea Paula da Silva Passos
Odir de Assis
Nalva Gondlm Rogel
Nalde dos Santos Silva
Eunice de Araújo Góes
Hernani Tourita Cruz
Zenllda de Souza Tardln
Evilazlo Gonçalves Barros
Gilberto Ferreira de Moraes
Edson Alvares Leite
Maria do Carmo G Cruz
Vicente de Paula Braz
Edllberto Souza Henrlques
l^da Maria Theodoro
Iarl Ferreira da SUva
Sílvio Martins da Costa
Solenlr Moacir F. Souza
Maria Bernadette Santos
Beraldo Rocha Barbosa
Fernando Lopes de Miranda
Nilson Mendes da SUva
Maria de Lourdes 8 Ribeiro
Elcides T. dos Santas Pilho
Carlos Maurício P M Cortes
Magaly Hortencia Schmenck
Ademir Gomes de Souza
Crlstóvio Rodrigues da Silva
Ennlel Pio dos Santos
Josean Santos Veríssimo
Suely Suderio Rodrigues
Carlos Eduardo U Tariues
José Ribeiro
José d06 Santos Campos
Luclano Marins de Carvalho
Wagher Antônio Pinheiro
Ernesto Eutlmo de Souza
Abel Soares da Câmara
Pedro Paulo G, Soares
Edison da Cunha
José Luiz de Moura
Altalr de Souza Braga
Waltalr Luiz da SUva
Maria A. M. de A. Almeida
Ricardo Reis
Nelson José CoccoU
João Baptlsta de Araújo
Luiz Francisco da Silva
Celso de Andrade
Nllza da SUva Costa
José Pereira de C, FUho
Domlclano Brandio Soares
Joaquim Ferreira Coelho
Carlos R. O. Cavalcante
Domlro J06é da Cunha
Hermenegildo Assis Duarte
Izequias Medeiros de Souza
Luclola Regls Nascimento
Jacintho Silva de Menezes
Necl do Amaral Lopes
Mirlan Cerquelra Santos
Perseverando da S Oliveira
Luiz dos Santos Modesto
Roosevelt Pires
Osório Virgílio C da SUva
Joio CarloK de C Mala
Shryla de Almeida Cotllha
Dulce de Castro Nunes
Cleber Oomes Pereira
Nlvam da Palxio Ramos
Levl de Souza da Silva
Francisco Erasmo M Sousa
José Ferreira da S. FUho
Davi Leal Cardoso Demler
Edenllzo Francisco Moraes
Luiz Carlos Guimarães
Edileusa da Concelçio
Roberto Rosa Terra
Jurandir Veiga
Oswaldo Evelso de Queiroz
Nelson do< Santos de F>ri*
Francisco da Silva Barbosa
Ilson Felipe dos Santos
Vlctor Manoel de Freitas
Mario Pereira Selxa
Francisco Carlos 8alazar
Waldyr Saverlo Loflego
Milton COrtat Alves
Olavo Pereira Lima
Hélio da Silva Bastos
Henrique dos 8antos
Zalmir Braz
José Pereira da Sllra
Marcillo José de Souza
Maria Inès Fernandes
Valerio Ribeiro Mendes
Modesto Perez Quintrla
Rosilda Soares Barbi.sa
Rui F Rosa dos Santos
Dalila de Macedo Serra
Neide Rodrigues Lobo
Liceu Fonseca
Quintino CéUo Vallm
Deolinda Pereira OoBMf
Maria da P nha C. da Silva
Hello Ferreira Barros
Zuleide P de Castro e 80**
Jorge Wilson M Veríssimo
Jeremias da Cunha Malho
Dejalr Alves da Costa
Mario José Macuco
Maria das Oaças S Padilha
f>iar Francisco
José Luiz Costa Ferreira
Eduardo Ctvta Silva
Humberto Baptlsta
Relnaldo Tavares
Alda.mr Pinto de Medeiros
Apvigio Torres Alvea
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escolar—JS

Hoje é dia de

Moral e Cívica

Hoje « o dia da prova de Bduoaçáo Mo-

„l e Cívica, marcada para a» 15 horaa, que

««errará o Exame de Complementação do

jo Grau, organizado pelo Departamento de

(Usino Supletivo.

A prova será realizada no Instituto de

Educação que fica na Rua Maris e Bkrros,

«3 , próximo à Praça da Bandeira - ônibus:

_ 211 - 318 - 221 - 232 - 226 - Ml
21 

233 — 269 — 406 — 4SB — 4M — 443

_ 455 - 606 - 622).

A roordenftç&o recomenda aos candlda-

tos que cheguem com 30 minutos de antece-

déncia e não esqueçam de levai o cartão

de inscrição (ficha-calendário), documento

de identidade e material para a prova.

A PROVA

A prova sempre apresentou questões fã-

ceis o que pode ser comprovado diante do

neqúcno número de candidatos que boje rea-

toam o exame de complementação da ma-

teria Muitos candidatos a classificam como

apenas uma prova de Conhecimentos

Gerais".
O índice de aprovação na matéria sem-

nre (oi alto e as notas máximas a tônica em

todos os resultados. Segundo o diretor do

DESu professor Romualdo Carrasco, 
"a 

pro.

va de' hoje será proposta no mesmo nível das

anteriores, dentro c<a filosofia de todo o

exame INSTRUÇÕES

As instruções para a prova de Educação

Moral e Cívica são as seguintes:

a i Confira se o cartão.resposta, que re-

ceberá junto com a prova, contém seu nome

e numero de inscrição,
b i A prova consta de 20 questões: cada

nue^tào apresenta cinco opções diferentes:

A, B, C, D e E.
c) Escolha a melhor resposta para cada

questão da prova asslnalando-a com um X.

di é importante que você saiba que no

cartão só poderá haver uma resposta para

cada questão.

et Não deixe de assinalar, em hipótese

alguma, uma resposta para cada questão.

f > A marcação de mais de uma resposta

anulará a questão.

g) O cartào-resposta deverá ser mar-

rado com lápis preto macio.

h) A prova terá a duração de 90 ml-

nutos, mas você «ó poderá se retirar da

sala VD minutos depois do inicio desta prova.

1) o caderno de questões poderá ser

levado para casa.

J) Para o DESu, a prova será o cartão

de respostas.

O PROGRAMA

Eis o programa de Educação Moral e Cl-

vica do Exame de Complementação do

2.° Orau:

1) Direitos e deve rea do cidadão. O

exercício de função pública.

2) Conceito de Pátria — Comunidade

Nacional.

3) Vultos nacionais: valores por eles

lepresentados.

4) O trabalho como um direito do ho-

mem e um dever social. Previdência Social.

5) As Instituições: Pamilia, Proprieda-

de, Estado, Igreja, Forças Armadas.

6) A defesa das instituições: bens e

tradições culturais oomo forma de preservar
a unidade nacional.

7) Responsabilidade do cidadão para
com a Segurança Nacional.

8) A língua como fator de unidade na-

clonal. A Integração nacional. Integridade

territorial.

9) Símbolos nacionais.

10) Saúde: prevenção, assistência mé-

dica, saneamento básico.

11) Recursos humanos necessários ao

desenvolvimento do Pais.

12) O Brasil e a comunidade das

nações.

13) Relações lnternscionais: ONU, OEA

e respectivos órgãos.

14) Declaração dos Direitos Humanos

da ONU e da OEA. (Extraído do Parecer

1061/72, do Conselho Federal de Educação).

Os 
gabaritos

Para orientação dos candidatos, o Escolar-JS

publica os gabaritos oficiai» de todas as provas

já realizadas no Exame de Complementação do

2.° Grau:

Geografia

1—A; 2—E; 3—C; 4—E; 5—D; 6—D; 7—A;

8—B; 9—A; 10—B; 11—D; 12—B; 13—C; 14—D;

15—C; 16—A; 17—B; 18-C; 19—E; 20—B.

Ungua Portuguesa e Literatura Brasileira

1—B; 2—D; 3—E; 4—B; 5—C; 6—C; 7 D;

8—C; 9—E; 10—D; 11—E; 12—B; 13—D; 14 C;

15—E; 16—A; 17—E; 18—A; 19—D; 20—A.

Matemática

B; 2—D; 3—Anulada; 4—E; 5—E; 6—C;

7—A; 8—E; 9-A; 10—B; 11—B; 12—C; 13—B;

14—D; 15—C; 16—A; 17-D; 18-A; 19-B; 20-A.

Ciência* Físicas e Biológicas

1—A; 2—E; 3-B; 4-C; 5-D; 6-A; 7-E;

8-C; 9—A; 10—D; 11—E; 12—B; 13—C; 14—A;

15—E; 16—D; 17—A; 18—B; 19—C; 20—D.

. ..

IP*

Historia 
dá

Uma 
prova 

fácil. Você concorda?

e)

nr.
iria

i
Silva

Silva
3 mo
Ibo

dllha

¦a

elros

, Veja como foi a prova de Educação

I Moral e Cívica do último Exame Suple-

tivo. 
"Uma 

prova multo fácil" na opinião

de inúmeros candidatos. O Índice de

aprovação foi de quase 90% e muitos

[candidatos 
obtiveram a nota máxima.

Para você ter uma idéia de como po-

dera ser a prova de hoje, faça o teste

abaixo. Lembre-se de que o tempo é de

00 minutos e o gabarito só pode ser cora-

i sultado no final.

O TESTE

Eis as questões:

_ 
"No vasto território brasileiro,

existe uma só nação, uma só língua e

um sentimento comum unindo todos os

brasileiros." Esta frase expressa um sen-

timento de:

a i solidariedade humana:

, b) nacionalismo exagerado;

II c i liberdade política;
d) comunidade nacional;

e> liberdade Individual.

Defender 

a Pátria e garantir a

lei a ordem e os poderes das legítimas

autoridades sào atribuições das Forças

II Armadas. Por Isso elas são de âmbito:

ai nacional e caráter provisório;

b i internacional e caráter transitório;

o estadual e caráter permanente;

d) nacional e caráter permanente;

e) municipal e caráter transitório.

— Todos os cidadãos brasileiros

>ão obrigados, por lei, a prestar o Serviço

Militar. Estão dispensados desta obriga-

çào os:
a i que não se alistaram;

bi moradores de favelas;

ct rapazes analfabetos;

di funcionários públicos;
e surimo de família.

o 

conceito moderno de Seguran-

ça Nacional coloca-a multo além dos

aspectos militares de defesa, pois, num

ientido amplo, Segurança Nacional é:

a i a reaçao a invasões estrangeiras;

b i a proteção das Instituições e da es-

tabiUdade politioo-social;
( a defesa do patrimônio de cada um;

d i a prestação de serviços e o reapeito

aos Símbolos Nacionais;

e o cuidado com elementos contrários

ao regime.

De 

aeordo com a nossa Constl-

tuújáo, todo cidadão tem, ao mesmo tem-

po, o direito e o dever social de:

ai culto;
b i propriedade;
cj reunião;

d' trânsito;

e) trabalho. .

— Recentemente, numerosa classe

de trabalhadores foi beneficiada pela

Previdência Soolal. Esta classe foi a dos:

a i trabalhadores portuários;
b i empregados no comércio;

ci empregados domésticos;
d i puardas bancários;

et atendentes de enfermagem.

— Através da COMAftA _ Comls-

suo de Aeródromos da Região Amaaonl-

ra — a Aeronáutica constrói campos de

poiso em lugares completamente «oia-

dos. Este fato vem mostrar que as For-

ça'. Armadas participam ativamente da.

a integração nacional;
b concorrência empresarial;

ci exploração dos aeroportos;

d i paz social interna;
e exploração da borracha.

— Desde o início da colonização

tio Brasil, a Igreja tem exercido, além

ie sua função principal, Que é a formaça

religiosa do homem, importante mwao

«n outro setor Este setor é o:

n da Educaçiio;
b< da Economia;
ci da Justiça;
d> do Esporte;

da Saúde. a...
— No Brasil, com seus 8.5» Wo

kir.2 a língua falada em todo o territo-

rio é o português. Este idioma comum e

(elemento de;
»' liberdade de pensamento;
b < ompreensào entre países;

>c> prestigio Internacional;

|d> unidade nacional;
Íídi unidade nacional;

» 10 - Um dos princip»» da Naçao

Bra. . ir» e o da Integridade Territorial.

11Efcti [.rincipio diz respeito: .

i a conservação do regime democrá-

tioo*
b j, manutenção e defesa de nossas

fronteiras, „ , . v.
li' . desenvolvimento cultural da Na-

diefesa da propriedade particular

ao equilíbrio entre algumas regiões

do País.
11 — O Selo Nacional, de acordo

ocm a lei. é usado para autenticar:

a) atos do Governo Federai;

b) Taxa Rodoviária única;

c) atos do Governador de Brasília;

d) formulários de Imposto de Renda;

e) documento do Correto Nacional.

12 Durante a presidência de Ro-

drigues Alves, destacou-se no campo da

saúde a figura de Oswaldo Cruz. A ele

devemos:
a) o descobrimento do soro anutetà-

nlco;
b) o oombate á doença de Chagas;

c) o combate ã febre amarela e ã va-

ríola; - „.
d) a criação do Ministério da Saúde;

e) a criação da primeira Faculdade de

Medicina.
você tem assistido ultimamen-

te à campanha do Governo em benefício

da população Infantil, convocando os

responsáveis por crianças até 4 anos

de idade a levá-las aos postos para to-

mai em vacina Sabln. O Governo objetiva

com isso a:

a* extinção da febre amarela;

b) prevenção da paralisia Infantil;

c) diminuição da Incidência de tüo;

d) erradicação da varíola;

e) extinção da dlfterla.

14 _ conforme o estabelecido na

Constituição Federal em vigor, o nome

oficial de nossa Pátria é:

a) Estados Unidos do Brasil;

b) República dos Estados Unidos do

Brasil;

c) República dos Estados do Brasil;

d) República Federativa do Brasil;

e) República do Brasil.

15 _ A 
"Declaração dos Direitos

Humanos" da ONU tem como princípio

fundamental: ,
a) o direito de livre comércio;

b) a competição econômica entre as

nações; , .
c) o respeito à dignidade da pessoa

humana;

d) o enriquecimento rápido dos povos;

e) a luta por maiores e melhores mer-

ca dos

18 — O Estado — nação política-

mente organizada — tem como flnali-

dade específica promover:
a) a exportação de bens;

b) os certames internacionais;

c) a Industrialização do país;

d) o bem comum;

e) o turismo Interno.

17 — A lei que estabelaceu as 200

milhas para limite da nossa faixa mari-

tima é um exemplo da ação do governo

no sentido de garantir:
a) a não poluição das praias;

b) o desenvolvimento do comércio m-

terno; „

c) o incentivo do turismo no nosso li-

toral;

d) a defesa e exploração da plataforma

continental; „ .

e) o direito dos pescadores brasileiros.

1S — Para procurar resolver o con-

fllto entre árabes e Judeus, reuniu-se

recentemente o Conselho de 8egurança.

a) da Organização dos Estados Ame ri-

b) da Organização das Nações Unidas;

c) da Liga das Nações;

d) do Mercado Comum Europeu;

e) do Fundo Monetário Internacional.

19  Todo indivíduo tem o dever

d* trabalhar pelo desenvolvimento na-

clonal. Podemos realizar este trabalho,

a) exaltando, através de trabalhos es-

crltos o progresso do pais;

b> sabendo os problemas nacionais e

contribuindo para 
^^ná-los,

c) deixando a solução doa pwbieina»

Dara as autoridades competentes;

d) representando brilhantemente o

Brasil no exterior;

e, louvando a atuacéodoa principal,

vultos da nossa história.

20 — Lutou pelas mais elevada* as-

plraçóes da Pátria Atr.vès da Lei n

lelra. Falamos de:

a) caxias,

b> Santos Dumont;

e) Tiradentes;
d) Rondon;

1 
oABARrro

As respostas oflclalí da prova MV>

tr^*7ÍLc; 13—B, 14—D; 15-C;

H p: 17-D; 1«~ B l»~B. 20-O.

Revisão começa com

Geografia no dia 6

A partir do próximo dia 6, o Departamento de En-

sino Supletivo (Rüa Uruguaiana, ltí/10.° andar) estará

atendendo tcdos os candidatos que desejarem pedir

rev são de provas, no horário das 12 às 16 horas. O

requerimento deverá ser dirigido ao diretor do DESu

pelo próprio ou seu procurador legal.

Para o pedido de revisão, os candidatos podem

prccurar o Protocolo do DBSu de acordo com a seguin-

te escala:

Geografia, 3 de maio; Língua Portuguesa e Litera-
- ¦ —Matei

na

UcOgldlldi, J UC IHO.-V*, .

tura Brasileira, 7 de maio; Matematica, 8 de maio. Cl-

ências Físicas e Biológicas, 9 de maio; Historia, 10 de

maio e Educação Moral e Cívica, 10 de maio.

O resultado da. revisão estará à disposição dos

candidatos, a partir do dia 16, das 12 às 16 horas.

Ouem 
passou, 

apanha

diploma após dia 20

Somente após o próximo dia 20, " candidatos

aprovados no Exame de Complementaçao do 2. Grau

noderão retirar os certificados, o que so será feito

após requerimento ao diretor do DESu. no Protóccik)

(Rua Uruguaiana, 10/10° andar), das 10 as 16 horas.

A entrega dos certificados será feita em diversos

locais, ainda não divulgados.

Para a retirada do Certificado exiglr-se-à apre-

sentação de um documento de Identificação do can-

didato e seu cartão de inscrição.

No caso de impedimento do candidato, este poderá

fazer-se representar por um procurador.

O certificado que se encontrar retido no Departa-

mento de Ensino Supletivo, por exigência na doeumen-

tação do candidato, só será expedido depois de cum-

prida a exigência.

Será expedida uma via de cada Certificado

Os candidatos que desejarem outra via, além da

fornecida normalmente, deverão requerê-la ao Diretor

do Departamento de Ensino Supletivo.

Cerca de 1.400 candida-

tos enfrentaram, ontem a

prova de História, a penúl-

tima do exame comt>lemen-

tar de Madurem, cujo re-

sultado deverá ser conheci-

do na próxima terça-feira.

Na opinião de muitos alu_

nos as queitóes estavam

accéssívels e prevê-se um al-

to Índice de aprovação.

"A 
prova foi baseada,

principalmente, no panora-

ma poli tico-social do Bra-

sll" afirmou um dos asses-

sores do Diretor do DESu,

acrescentando que 
"preva-

leceu a diretriz de testar os

conhecimentos básicos doa

alunos sem qualquer preo-

cupaç&o de aprovar ou re-

provar em massa".

GABARITO

Eis o .gabarito oficial, 1L

berado pela banca examina-

dora: 1-A, J-E, S-B^ 4-C,

5-C, 6-D, t-E, 8-A, ®-D,

ÍOB, U-B, 1>E, 13-D,

14-E, 15-D, 1«-B, 17-A,

19-A, 20-B.1S-C,

Eis as 20 questões pro-

postas:

HISTÓRIA — 2.° ORAU

1 — "A verdadeira pa?
é feita da substância da jus-
tlça" (Presidente Médicl). O

recurso do arbitramento, co-

mo instrumento da paz. foi

muito utilizado pelo Brail

durante a Republica Velha

para solucionar questões di-

plomáticas. Destacou-se, na

defesa das fronteiras brasl-

leiras o diplomata: a) Ba-

rio do Rio Brasco; b) Du-

Sue 
de Caxias; c) Osvaldo

.ranha; d) Rui Barbosa; e)

Oibson Barbosa.

2 — O meio geográfico in-

flui. de maneira acentuada,
sobre a organização dos po-
vos. Sabemos que, no Bra-

sil, a distribuição da popu-
laçío é irregular, t preo-

8 — A radlofonla come-

çou a ser usada no Brasil

em 1922. Durante a II Ouer-

ra Mundial (1938-W46),

mantinha o povo informa-

do e vibrante em relação

aos sucessos dos países alia.

dos, em defesa da Democra-

cia, ameaçada pelo Eixo

que era formado por:a)

Itália, Inglaterra, Japao;

b) É.U.A., Alemanha e

China; c) èrasil, Portugal,

Espanha; d) Alemanha,

Itália, Japáo; e) Suécia,

Bélgica, Holanda.

_ O Brasil, fazendo

parte do mundo ocidental,

também recebeu Imenso le-

gado das civilizações passa-

das A Democracia, o Direi-

to i o Cristianismo sfto ne-

ranças culturais dos: a)

egípcios, cretenses, assírios;

b) persas, hltltas, chineses;

c) fenlclos, caldeus, sume-

rianos; d) cartagineses, cre-

tenses, bablVflnios; e) gre-

gos, romanos, hebreus.

— A partir do século XI,

as cHades da Europa Oci-

dental renasceram com a

reconquista do Mediterra.

neo pelos cristãos. A classe

social burguesa surgiu nes-

fas cidades graças ás atlvi-

dades: a) comerciais e ln-

dustriais; b) comerciais e

religiosas; c) religiosas e

induitrials; d) agrícolas e

Industriais; |e) religiosas e

artísticas.

idéias liberais foi uma con-

seqüência da: a) Revolução

Gloriosa; b) Guerra da De-

volução; c) Doutrina 00

Monroe; d) Revolução So-

cialista; e) Revolução Fran-

cesa.

15 — Em 1945 foi criada a

Organização das Nações Uni-

das (ONU), da qual o Brasil

faz parte. Um dos grandes

objetivos da ONU é manter

a paz e a segurança tater-

nacionais. A açao da ONU

tem sido dificultada: a) pe-

la impossibilidade de Intervir

nas áreas de conflito; b) pe-

la ausência de participação
dos países do Bloco Comunis-

ta; c) pelo caráter pci iodi-

co do Conselho de Segurança;

d) pelos Interesses confli-

tantfcs entre algumas das

grandes potências; ei pela

limitação de sua esfera do

ação ao âmbito cultural.

 O ciclo do café dcslo-

oou o centro econômico das

minas gerais para as terras

do Sul e Sudeste do Brasil.

No século XIX, a mão-de-

obra assalariada que se des-

tacou nesta lavoura foi a do:

a) francês; b) polonês; c)

alemão; d) Italiano: e) es-

panhol.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE

ARTIGO 99 — I o e 2 ° CICLOS

DIPLOMA EM 6 MESES

Turmas em Inicio — MANHA e NOITE

CURSO COOPER 
- A.M.E.B.

Cinelândia - Praça Floriano, 55/1.101

TEL.: 242-1543

SEJA SARGENTO

2.000 VACAS

A PARTIR DE 15 ANOS INCOMPLETOS

AERONAUTICA

MARINHA

EXERCITO

ESTUDO — MORADIA — ALIMENTAÇAO

Tudo por conta do Governo Federal. —

Mais de 30 Especialidades para VOCÊ

escolher:

MECÂNICO DÊS AVI AO

ELETRÔNICA

LABORATORISTA ete.

VOCÊ SERÁ FORTE -

BRAVO E CAPAZ

PARA CIVIS E MILITARES

INICIO 10 DE MAIO .

CURSO

| 
AVIAÇÃO MILITAR

I CENTRO:

RUA ACRE, 83 - 5° And - TEL 243 6066

1 
MADIREIRA:

AV EDGAR ROMERO. 206 — 2° And

TEL 390-7212 (Próximo ao Mercado)

—i

«o 

do Governo a Inte-
do Pais. fazendo a

ocupação dos espaços vazios,

porque a população está

concentrada: a) no sertão;

b) no Interior; c) na sona
agreste; d) na caatinga; e)
no litoral.

J — As conquistas de ca-

da geraçio têm como base

o patrimônio eu 11 u r a 1

acumulado pelas gerações
anteriores. Constitui heran-

ça cultural dos negros: a)

as redes nas varandas das

casas; b) o samba dos mor-
ros da Guanabara: c) o uso
do milho na alimentação
brasileira; d) o gosto do

gaúcho pelo chlmarrão; e)

o uso da mandioca no café
da manhi.

4 — Através de um pro-
grama destinado a promover
a integração dos emprega-
dos na vida e no desenvol-
vimento das empresas, todo

trabalhador possui uma con-

ta de participação na <*j-

«a Bconémica Federal,
aberta pela empresa onde

presta serviços. Sste pro-

grama é oonbeeldp como: a)

Assistência Social; b) Aes s-

têneia ao Trabalhador; c)

Integração Sortal; «O Açio

Comunitária; e) Açáo 8o-

cia!.

I — O Brasil caracter!-

ia-se, historicamente, pelas
migraçOes Internas. Brasl-

Ha, que oomsnww» M

10 — A transição da econo-

mia estática e contrária ao

lucro dos fins da Idade Mé-

dia, para o dinâmico regime

capitalista dos séculos IV e

seguintes, chamamos de Re-

volução: a) Camponesa; b>

Comercial; c) Gloriosa; d)

Comunista; e) Intelectual.

11 — A Igreja preocupa-
em piomover a justiça social,

combatendo a violência o

valorizando a pessoa humana.
Ela declara sua posição ao

Mundo por melo: a) da elel-

ção do Papa: b) das Enci-

clicas papais; c) da InfaUbi-

lidade do Papa: d) da ceie-

bração da santa missa; e)

da instituição da Inquisição.

12 — A mecanização a va-

por da indústria têxtil Inau-

gurou a Bra da Máquina, que

arruinou o artesão livre.

E"sa modificação, Introduzi-

da pela Revolução Industrial,

Implantou o sistema; a) cor-

porativo; b) comunitário;

c) doméstico; d) escravo;

e) fabril.

13 — A criação da Sudene

e a política dos incentivos
fiscais são medidas tomadas
no remido de desenvolver o

Nordeste, região rica no 
"pe-

rioáo colonial", graças à
"cultura": a) do cacau; b>

do fumo:. c> da *oie; d) da

cana-de-açúcar; e) do algo-

16 _ No inldo do século

XIX, a Inglaterra resistia ao |

poderio de Napoleío Bona-

parte. Portugal, aliado dos

ingleses, foi invadido por

tropas francesas. A transfe-

rência para o Brasil «la. fa-

mília real portuguesa ocaslo-

nou a: a) adesão de Portu-

gal ao Bloqueio Continental;

b) fixação de nossas bases

administrativas; C> renuncia

de D. Maria I ac, trono da

Portugal; d) instalaçao do

regime republicano; e) or-

ganização do exército brasi-

lelro.

n _ A economia colonial

brasileira apoiou-se numa

trloltce base: o latifúndio, a

monocultura. a escravidão.

A riqueza e o poder esta-

vam nas màos dos donos aa

terra e dos escravos. Os ele-

mentos mais importantes

dessa sociedade, surgida no

Brasil no século XVI, foram

os: a) senhores de engenho;

b) pequenos lavradores; cl
"barões" do café; d) criado-

res de gado; e) ouvidores

gerais.

Ar-entre multas obrasde^H

qultetura uma

, aos opscártna «wMHn
^HMMoilragfto. Oi1^^HHPHBtaram 

do: a>

¦¦TadoSul; bT Nordeste
m do sudeste; o) Nordests a

do Morta; d) andwra e do

e) Ontro-Oeste e do

14 — O Congresso de Vk-

na, ao restaurar as monar-

qulas derrubadas pela Revo-

lução Francesa e por Napo-

leio Bonapaite> tomou várias

decisões no aanttdo da evitar

• expansão de Idéls» «¦» to-

Quenctaraa «a movimentos

de to dependência áp século

XIX. na Asaértca e na Euro-

pa. A propagação

18 — A indústria brasllei-

ra, desde a primeira Repu-

blica. favorecida pela pohti-

ca protecionista, vem-se de-

senvolvendo num crescendo

constante O maior passo t>a

ra a lmplantaçáo da indus-

trta pesada ocorreu na dé-

cada de 1MO. por ocasiáo

da: a) migração de nordes-

tlnos para São Paulo; b>

proib ção da Importação de

manufaturados; c) criaçã0

da Companhia Siderúrgica

Nacional; d) criação do Mi-

nistérlo do Planejamento:

e) criaçAo da Companhia

Siderúrgica Paulista.

19  a corrente ftloaáfí-

ca chamada Positivismo,

surgida na França no sé-

culo XIX, teve grande re-

percussão no BrasU, mudan-

do em definitivo a estrutu-

ra política, a partir da: a)

Proclamação da República;

b) Independência do Brasil;

C) Confederação do Bqua-

dor; d) Ou erra dos Farra-

poa; e) Guerra da Clspl*-

tina.

90 — O Governo brasllei-

ro no esforço comum pelo

desenvolvimento n a cional.

realiza a política de lnte-

gração do v-asto territór ,o

smaaftnlco, região que Já

teve um período de exube-

rincia entre H06 e 1#10

Nesta époes. o produto da

região, disputado nos mer-

cados internacionais, era: a>

o café; b> a borracha. c> ¦

cana-de-açúcar, dt o cacau;

e) o trigo.

O

VESTIBULAR ESUCIO/JÜIHO

CURSOS ESTA CIO DC SA estáo iniciando o Curso Preparatório

aos VESTIBULAR»» ESTACIO de Julho
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DEPOIMENTO

O acesso

ao ensino superior

na Alemanha

Conferência do Prof. Willi Becker, durante • I Simpósio Internacional de Acesso a» Ensino Snpcrlor

Em primeiro lugar, quero expressar os meus

agradecimentos ao* Senhores organizadores deste

Simpósio, pela oportunidade de poder abordar

aqui, alguns problemas do Ensino Superior na

Alemanha, especialmente a questão do Acesso ao

Ensino Superior.

Se quisermos compreender os problemas que,
nos últimos anos temos debatido com o mais alto

interesse, especialmente aqueles que se referem à

explosiva expansão do Ensino Superior e à conse

quente limitação de vagas nas Universidades aos

estudantes que a pleiteam, torna-se necessário

esclarecer três importantes pontos:
- a situação Constitucional vigente na

República Federal da Alemanha, dentro da qual o

sistema universitário se situa;

- z estruturação do Ensino Superior na

Alemanha;

3-o sistema escolar alemão que dá acesso

ao Ensino Superior em meu país.
Pretendo abordar estes três pontos para só

então discorrer verdadeiramente sobre o tema de

minha conferência 
"Admissão 

ao Ensino Superior

na Alemanha".

A República Federal da Alemanha, com seus

60 milhões de habitantes, foi constituída apôs a

Segunda Guerra Mundial, como uma Federação

composta de 11 Estados, os quais têm poderes de

legislar sobre assuntos culturais e educacionais,

inclusive sobre o ensino superior.

A competência da União em matéria de assun-

tos culturais e educacionais representa uma moldu-

ra geral, quanto ao estabelecimento de certas limi-

tações, sem, no entanto, esvaziar o poder de regula-

mentação que em termos nacionais, a coordenação

do ensino, porque muitas vezi s o jjuste das diver-

sidades oferece certos problemas.
Com relação ao crescente número dos proble-

mas educacionais — refiro-me à reforma do ensino,

participação dos estudantes nas decisões, reestrutu

ração da regulamentação do pessoal universitário, o

constante crescimento do número de postulantes
impondo a necessidade de regulamentação do

acesso aos cursos, cujo número de vagas não é o

suficiente para atender a demanda - os Estados

federados têm feito uso de seus poderes legisla-

tivos, na última década, o que de certa maneira é

uma novidade, já que historicamente o Ensino

Superior não era regulado por lei, mas pelo cos-

tume, pelo Direito Consuetudináno.

Com a expedição de decretos estaduais sobre

o Ensino Superior, pôdese, em primeiro lugar,

focalizar os principais problemas que vêm agitando

o Ensino Superior na Alemanha, ordenando-o uni-

formemente e criando instrumentos para fazer face

ao número crescente dos problemas.
A República Federal da Alemanha, que só

tem competência para estabelecer os marcos, a

moldura, em matéria de educação e cultura, de um

modo geral não tem feito uso desta sua competên-

cia, deixando esta autonomia aos Estados. 0 perigo

de esfacelamento, que se pode vislumbrar tendo em

vista que os onze Estados Federados têm compe

tência para regulamentarem, independentemente,

entre si, sobre questões estruturais e administra-

tivas do Ensino Superior, tem sido contornado, na

Alemanha, ou melhor, precaucionariamente
compensado pela cooperação mútua.

Já em 1948, um ano antes da criação da

República Federal da Alemanha, os Ministros ou

Secretários de Educação e Cultura dos onze Esta-

dos federados criaram uma comissão permanente

para harmonizar, cooperar e coordenar os assuntos

referentes á educação e cultura dos vários Estados

alemães. Esta Comissão foi institucionalizada,

passando a se denominar 
"Conferência 

Permanente

de Ministros da Educação e Cultura da República

Federal da Alemanha", que age através de um

secretário do mais amplo, que realiza sete ou oito

conferências anuais, tem sob a sua guarda toda a

documentação e legislação em matéria de educação

• cultura, e é constituído por três sub-Comitès com

atribuições especificas em Artes, Assuntos Esco

lares em geral e Ensino Superior.

Apesar de todas as criticas que se lhe fazem, a

Conferência Permanente, desde o início de sua

existência, concluiu cerca de 1.100 Acordos, Con-

venções e Tratados entre os vários Estados, o que
atesta a intenção dessas administrações estaduais

em procurar acertar em suas decisões, evitando que
o sistema educativo se esfacele totalmente total

mente no meio da heterogeneidade. A Conferência

Permanente é, portanto, a salvaguarda da unidade,

frente aos problemas do ensino superior numa

estrutura federativa.

As Universidades, na República Federal da

Alemanha, são instituições do Estado, consequen

temente, á exceção das instituições religiosas para
Teologia, não há universidades privadas. Tratam se

de entidades com administração própria, com auto-

nomia e independência em relação ao Estado e

constitucionalmente livres em matéria de ensino e

pesquisa. Em conformidade com a legislação da

União e as legislações estaduais, as Universidades

estabelecem seus próprios Estatutos que discipli

nem todos os assuntos referentes á administração e

orçamento, è manutenção e conservação, ao pró-

prio recrutamento do corpo docente, ao ensino e

até mesmo sobre a distribuição das vagas, que, pela
sua diversidade tem criado situações ás vezes insa-

tisfatórias e de difícil solução. Por isto é que

««amos empenhados em entregar aos Estados a

distribuição e o rateio das vagas no ensino superior.

O sistema do ensino superior, na República

Federal da Alemanha, está dividido em três áreas

área acadêmica de escolas superiores, que

compreende as Universidades Técnicas e as Escolas

Superiores de Formação de Professores, que os

preparam para todas as escolas, exceto para as

eecolas secundárias;
área de escolas superiores de Artes aplicadas

e de Música, que também abranqe a Escola de

Educação Física de Colônia; estas escolas de Arte e

de Musica não formam apenas os futuros artistas,

mas também os professores para as escolas securv

dán*s no campo da educação artística e musical;

IFachhochtchulenl cnada em 1968. que abrange as

Escolas Técnicas Superiores, cêfOi cursos, de dura

ção de três anos. são ministrados em base cwntl-

fica. para a formação de peeaoal para profissões que

ea>ge«n um treinamento pratico especial mas

sempre orientado no sentido prático Estas Escolas

Técnicas Superiores, que estão em fase d» eiper»

são, fornecem cursos de Engenharia, Economia,

Administração e Ciências Sociais.

Pretendo agora me referir, em linhas gerais, ao

sistema de ensino da Alemanha.

Em decorrência das reformas iniciadas em

1965, e que ainda não foram concluídas, o sistema

escolar tem-se tornado bastante complicado e difí-

cil. Com o objetivo de torná-lo facilmente com-

preensível, considerarei apenas o sistema em suas

linhas gerais.
Até 1965/66, era apenas o 

"Gymnasium",

isto é, o segundo ciclo secundário, dividido em

apenas três áreas especializadas — Línguas Clás-.

sicas, Línguas Modernas e Ciências Naturais, - que

dava ao concluinte o diploma de 
"Abitur", 

que era

o único que qualificava o candidato para a admis-

são ao ensino superior. Havia apenas algumas exce-

ções referentes aos candidatos superdotados.

A partir de então, a reforma educacional

expandiu este sistema, criando três tipos adicionais

de escolas secundárias - Economia, Artes, e Ciên-

cias Sociais. Passamos portanto a ter seis formas de

Gymnasium" conferindo habilitação para qual-

quer curso Universitário. Devo lembrar que esse

diploma de 
"Abitur" 

se consegue, primeiro, fre-

qüentando quatro anos de escolaridade primária,

depois um ciclo secundário de seis anos e, final-

mente, um segundo ciclo secundário que chama-

mos de 
"Gymnasium", 

foi incluída uma nova

possibilidade de acesso ao ensino universitário para

qs graduados pelas Escolas Superiores Especiali-

zadas - (Fachhochschulen).

0 acesso ás Escolas Superiores Especializadas

se consegue após seis anos de escolaridade que

pode ser comparado ao 
"High 

School" americanos,

que nós chamamos de 
"Realschule" 

ou

Gymnasium" especializado, (com obrigação de

um ano de treino profissional ou estágio). Por-

tanto, os quatro anos de educação primária, que

são pré-requisitos para os nove anos de
"Gymnasium", 

levam ao 
"Abitur" 

e este ao acesso

livre nas universidades, e pelo sistema de seis anos

de 
"Realschule" 

ou 
"Gymnasium" 

especializado,

tem-se acesso ás Escolas Superiores Especializadas.

Como já vimos, os concluintes destas Escolas Supe-

riores Especializadas podem também continuar

seus estudos nas universidades onde os créditos de

seu currículo acade*mico serão creditados até o

máximo de seis semestres.

Quando se iniciaram esta reforma, era muito

pequeno o número de concluintes de 
"Abitur",

sendo voz corrente na Alemanha, que o alunato de

nível universitário estava decrescendo, o que viria

acarretar falta de recursos humanos devidamente

treinados para solucionar todos os problemas

urgentes que a vida moderna, na Alemanha, exigia.

Para sanar esta falta e como medida de emergência

resolveu se realizar uma campanha promocional

procurando atrair, já no 
"Gymnasium" 

para a

universidade, os estudantes que normalmente não

aspiraram uma carreira universitária, isto é, aqueles

pertencentes ás camadas sociais de rendas mais

baixas. Por isto aumentamos o número de sistemas

de ensino médio que dão qualificação para o ensino

superior. Vale dizer que a percentagem dos gra-

duados em 
"Gymnasium", 

em relação à respectiva

faixa etária, no início da década de 60, era insigni-

ficantemente maior que em 1910: 6% em 1960 e

5% em 1910. Esta percentagem persistia como uma

constante, em contraste com as grandes modifica-

ções porque passou o mundo entre 1910 e 1960.

Esta situação despertou preocupações em

nosso meio político, que redundaram na intro-

dução destas medidas de reforma educacional que

resultou numa verdadeira explosão quantitativa do

corpo docente universitário, na Alemanha.

Após esta campanha de promoção em favor

da universidade, nosso esforço foi recompensado,

pois passamos a ter 85 mil candidatos na universi-

dade, na Alemanha, que representavam já 11% e

não mais 6%. Com a instalação das Escolas Técni

cas Superiores, acrescentaram-se mais 30 mil candi

datos de maneira que, em 1970, tínhamos como

candidatos ao ensino superior, cerca de 120 mil. Se

compararmos 1960 quando tínhamos apenas 60

mil candidatos, representando 6% de faixa etária

com o ano de 1970, quando atingimos 120 mil

candidatos, ou seia 15% da faixa etária correspon-

dente, vemos que nesses dez anos duplicar o núme-

ro dos postulantes. Mas não foi só devido aos

candidatos que o nosso estudantado universitário

cresceu. Outro fato é que, de um modo geral, os

cursos passaram de quatro para seis anos de dura

ção resultando num óbvio prolongamento do estu

dante na universidade.

Esta expansão exigia um grande esforço de

financiamento do Estado para a educação, não

apenas para criar novos prédios, mas também para

atender a remuneração do professorado e funcio-

nalismo das nossas universidades.
Os quadros científicos, de 1960 até hoje,

triplicaram e em algumas cidades até quadruplica-

ram, com um correspondente aumento de pessoal

de nível administrativo.

Temos hoje mais de 60 mil pessoas dos que-

dros acadêmicos nak nossas universidades, sendo

que o quadro total de pessoal está por volta de 150

mil. Excluídas dessas cifras as Escolas Superiores

Especielifadas e as Escolas de Arte a Música.

Para concluir estas citações estatísticas devo

dizer que os dispêndios em construções universi-

tárias, que foram de cerca d* 4S0 milhões de

Marcos em 1980, passaram para 2.5 bilhões de

Marcos em 1972. devendo este ano chagarmos a 3

bilhões. E claro que mesmo se tratando de um pafs
de economia forte como a Alemanha, estas exigérv

cias excedem as nossas possibilidades, não sA por
razões financeiras, mas também por razões físicas

de atendimento a este número tão matorado de

universidades.

Não temos á nossa disposição ilimitadamente

número de professores adequados, pelo que vive

mos também, atualmente, limitações de recursos

humanos Isto faz com que o direito líquido e

certo de entrada na Universidede daqueles que

possuíam o 
"Abitur" 

ho«c em dia |á não se possa

concretizar tão facilmente Para compensar a falta

de vagas foi preciso criar, na Alemanha, outras

cursos superiores livres

0 aumento de estudantes, de um lado. e as

limitações financeiras da outro, tornaram uai «¦>

rias a distribuição das vagas, nas universidades, nas

seguintes carreiras: Medicina, Odontologia, Veteri-

nária. Farmácia, Psicologia, Arquitetura, Biologia e

Química.

Espera-se para os próximos três anos que se

dobre o número de carreiras para as qufis se farão

necessárias limitações no acesso, como Física,

Matemática, Economia, Direito e diversos cursos de

formação de professores. Também para as Escolas

Superiores Especializadas espera-se que se adotem

também limitações para acesso, nos próximos anos,

para as carreiras, particularmente, EcbnomiaeCién-

cias Sociais.

Neste momento, a 
"Conferência 

de Reitores

da Alemanha Ocidental", com sede em Hamburgo,

e que representa a união das universidades, está

procurando soluções para que se possa assegurar a

todos os portadores do 
"Alitur" ingresso à universi

dade nestas áreas. Quanto maior for a classificação

obtida no 
"Alitur" 

tanto maior será a chance do

candidato em ser admitido àquelas áreas. Por exem-

pio, na Medicina, na Veterinária e na Odontologia,

qualquer estudante que não tenha logrado a nota 2

— (o nosso sistema varia de 1 a 6, sendo 1 a melhor

nota e 6 a pior) 
- terá de esperar de três a quatro

anos; pelo menos, até que possa ter esperança de

obter uma vaga para o estudo da Medicina. Se a

nota do candidato for 6, por exemplo, o tempo de

espera se prolonga de tal maneira que é pratica-

mente impossível entrar para uma faculdade de

Medicina. Este processo ainda parte do princípio

de se considerar a nota obtida no 
"Abitur". 

Mas

devo dizer que os candidatos em fila de espera vão

recebendo uma certa atribuição de créditos me-

diante os quais eles vão podendo adiantar-se nesta

fila. Este diferencial a mais que eles recebem

somado à nota do 
"Abitur" 

é que vão determinar a

sua posição de acesso às escolas desejadas, dentro

deste sistema de números 
"clausus".

Anualmente as universidades comunicam ao

Escritório Central do Conselho de Reitores das

Universidades Alemãs as vagas que elas próprias

determinam segundo seus próprios critérios e, ali,

são distribuídas estas vagas para os candidatos de

acordo com as suas colocações na fila de espera. A

prorrogação cada vez maior deste tempo de espera

e o fato de que grande parte do alunato sabe

perfeitamente que cada vez um número maior de

cursos irão adotar um sistema de números
"clausus", criando problemas graves de congestio-

namento.

Como já disse no início da palestra, a União

Federal não tem competência para realmente org»

nizar um processo conforme o centralizado de

admissão.

A única forma legal possível de se ter uma

distribuição geral e uniforme das vagas nas universi

dades é que os onze Estados assinem um acordo.

Este acordo foi assinado há alguns meses

atrás, mas ainda precisa ser aprovado pelos Parle-

mentos estaduais, para que se torne efetivo como

uma legislação nacional. Por isto mesmo os proce-

dimentos de distribuição de vagas para Medicina,

odontologia, Veterinária, Psicologia, Arquitetura,

Biologia e Química continuam os mesmos. E bem

provável que esta nova legislação entre em vigor

ainda este ano para a totalidade do país.

Já lhes disse que atualmente cada Universi

dade informa ao Escritório Central seu número de

vagas para cada curso; e que aqueles que te"m

direito ao acesso solicitem a matrícula, indicando

suas notas. De acordo com a qualidade destas

notas, particularmente nas matérias de relevância

para as caireiras escolhidas e naquelas de interesse

garal, dá se a distribuição das áreas. As dificuldades

de ordem social ou individual podem indicar uma

recusa de matrícula. Mas não lhes disse que os

critérios de fixação das vagas pelas universidades

tem sido bastante diverso. Além disso, o tempo que

o estudante tem quê passar numa lista de espera

por uma vaga não está sendo levado em conta

suficientemente.

A situação individual de cada pessoa também

não é considerada de maneira equitativa pelas

universidades.

Assim é que a organização e a estruturação

legal de um processo de seleção tende a ser obtido

mais rapidamente.

A Suprema Corte da República Federal Alemã

- (Bundesverfassungsgericht) - proferiu uma sen-

tença em julho de 1972, determinando uma mu-

dança no presente processo de admissão à universi

dade, dando ao mesmo tempo os critérios para

formação de um futuro processo de distribuição.

As bases desse veredicto foram a convicção da

necessidade de uma uniformidade da procedi

mento, pois os esquemas de admissão variam de

universidade para universidade, especialmente no

que tange à distribuição de vagas. Na Bavária, por

exemplo, um dos Estados alemães, a preferência é

dada aos candidatos bávaros para admissão a uma

das universidaoes da Bavária, em detrimento dos

candidatos de outros estados.

Este veredicto é que fez com qua os Ministros

de Educação de cada Estado, reunidos na Confe-

réncia de Ministros de Educação a Assuntos Cultu-

rais, acertassem um Acordo que tem como finali

dade regular a admissão àquelas carreiras am qua a

demanda agora a no futuro é grande saia contida'

rada para todas universidades.

Este Acordo, assinado em outubro de 1972, a

que está sendo examinado pelos Parlamentos esta-

duais. vai possibilitar uma distribuição centralizada

das vages existentes não mais no sentido das uni-

versidades individuais, mas numa espécie da Indica

gerei para toda a República Alemã.

Naqueles cursos am qua vigora o sistema doa

números 
"clausus". 

as vagas serão distribuídas da

acordo com uma lista integrada pela totalidade das

universidades no território elemão. oferecendo se

ao candidato universitário ume opção de oito locais

onde ele deseja freqüentar o seu curso superior,

opção esta que ele poderá exernr deede que

satisfaça os demais requisitos.

De maneire que este Acordo permitir* ume

distribuição uniforme das vages por todes es umver

wdadrs alemãs e também a introdução de um

sistema d* fato uniforme e todos os cursos que

obedecem eo critério dos números clausus.

O Órgão Central que entrará em vigor a pariu

de 1 0 de abril de 1973. para a totalidade do

território alemão, determinará não só e totalidade

das vages das umwrsidedet alemãs. mas terá tem

bém e seleção dos candidatos a terem aproveitados.

0 Acordo cuida especialmente dos aspectos parti-

culares, cuida do número máximo da candidatos

admissíveis ás universidades de acordo com as

facilidades dessa universidade. Cabe-lhe também,

segundo , este tratado, o regulamento de critérios

para a seleção de candidatos a a distribuição das

vagas. E, finalmente, cabe a este órgão central

também estabelecer o processo de como se fará a

seleção e a distribuição finei dos candidatos admi-

tidos.

Até agora, as nossas faculdades, da acordo

com o sistema antigo, tinham apenas que declarar

de quantas vagas dispunham e estas vagas eram

assim incluídas no nosso processo de distribuição.

Dependendo dos vários critérios de uma faculdade

ou de outra, umas achavam que tinham capacidade

para mais estudantes, outras no entanto, eram mais

rígidas. Não existia um processo para se estabelecer

uma diretriz mais uniforme em relação à deter-

minação das vagas existentes na Alemanha. Agora é

que se elaborou este processo, que passo a apre-

sentar em linhas gerais.

Nas Universidades, variando dos setores das

Artes até o das Ciências, foram determinadas certas

medidas-padrão de área por estudante. Esta medida

é fixada também para as áreas das Belas-Artes, da

Música, nas respectivas faculdades e também nas

Escolas Técnicas Superiores. Para cada um estu-

dante, por exemplo, de Artes, estabelece-se, diga-

mos, uma área de 4,5 metros quadrados e para um

de Ciências, uma área de 15 metros quadrados,

valendo isto para determinar a capacidade de vagas

nas várias universidades; no setor das Escolas Técni-

cas Superiores, não temos um critério duplo, mas

se estabelece um valor médio em área para cada

estudante, ou seja, neste caso, 5 metros quadrados.

Já nas escolas de Belas-Artes são 12 metros quadra-

dos por estudante.

Como um outro fator que diz respeito á

capacidade das universidades, além deste da áree

por estudante, entra em jogo e proporção estudan-

tes-professores. Parte-se também de certos valores-

padrões desta proporção que varia de acordo com

os cursos e a natureza dos cursos, mas que oscilam

em torno da proporção 
- 1 professor para 12

estudantes, em média.

Como terceiro fator para a determinação de

vagas nas universidades, de acordo com este proces-

so agora em vigor, temos um sistema de contrata-

ção de professores universitários. Isto é, os profes-

sores que aceitam incumbências de professorado no

ensino superior, comprometem-se também a reeli-

zar uma certa parcela de trabalho de pesquisa e

também conferências. Este tipo de compromisso é

o que nós chamamos de Professores de Tempo

Integral, isto é, aqueles que durante oito horas por

dia ficam na universidade, sendo que o expediente

dos professores varia aliás de acordo com a sua

hierarquia.

Portanto, as vagas, as capacidades da receber

estudantes, hoje em dia, serão determinadas ma-

diante dados objetivos e não mais segundo aquele

critério subjetivo, aquele livre critério das próprias

universidades na determinação do teu número de

vagas. Então estes 3 critérios são: a área da super

fície; a proporção professores/estudantes e este

compromisso de o professor realizar trabalhos de

pesquisas e conferências. Há outros critérios qua

entram em jogo mas que não velem a pana citar

aqui especialmente.

Este sistema de cálculo de veges um tanto

complicado possibilitou pele primeira vez, e foi isto

que fez com que o Tribunal Constitucional Federal

desse aquela sentença referida, r adoção de um

critério objetivo para a fixação de vagas. Desta

forma, um candidato que deseja freqüentar certo

curso poderá saber quais as tuas chances de real

mente poder seguir este curso, dando-se-lhe uma

explicação do porque, do como a quando vai podar

realizar estes seus estudos. Isto não é da pouca

importância, porque um critério da fixação da

vagas é que vai determinar a equidade de oportuni-

dedes de cede um no Ensino Superior e concretizar

as suas espirações de ume formação universitária.

Ao mesmo tempo todes esses regulamentações qua

dizem respeito à determinação centralizada da

capacidade de veges nas universidades eliminarão

outro grave probleme: a falta da dados estatísticos

fidedignos. Através deeee critério, ter-se-á, finei-

mente, em mão, um material eitatístico fidtdlgoo

sobre o qual se possa realizer planejamentos objeti-

vos em relação aos vários cursos a serem ministra

dos nas universidades.

Outro objeto de regulementação detn Acordo

interestadual a que me referi é o refinamento dot

critérios da seleção de candidatos. At regrei dl
seleção para candidatos, hoje em dia, te revestem

de uma diferenciação muito acentuada. Além do
desempenho escolar secundário que primava entra
todos os critérios que queiificavam ot candidatos

universidades, estão agora acreecidos outros crité-
rios dt ordem tocial. Por exempla entenda-te por
i«o que a negeçào dt um «tudo tuperior pere um

candidato representa sempre ume desvantagem

muito especial quando, por razões de ordent tociel,
familiar ou econômicas, ele fica privedo da pnesi
bilidede dt raelizer ot teus eetudot num outro

local, num outro curto ou numa outra época. Em

desvantagem tó poderá «r compentadt mediante

ditpéndio espacial da energies. E por iao 4a
merece o tratamento preferenciai. Oueremot attim

dizer que ume pessoa que já está ne vida prof Mio-
nel e que consegue concluir o teu 

"Abitur", 
no

curso noturno, por exemplo, deva ter reconhecido

este mu esforço e ter um mérito eepedal. pois para
ele e recuse de fecilidede de ecaseo á umversida

mais dura ainda do que pere queiquer outro cendi-

dato

Desta forma, atualmente, atém do critério do
desempenho eecolar, entre em togo também a

questão de dificuldade social, sem esquecer aquele

que (á me referi, o critério do tempo de espere

que o candidato tem de se suieitar até que posse
aspirar á obtenção de ume vega

Quanto eo desempenho escolar do candidato I
estabeleceu-se uma nota média à luz das notas
curso secundário, especialmente a estudantes «*1
são candidatos a Ciências Universitárias. A quiij I
dada dessa nota média é então ponderada numil
lista global estipulada para todos os Estados comi
uma correção que depende do tempo de espera l

Ot Senhores vêm que este critério de seleçio à I
base do desempenho escolar tem sido objeto dei
muitas críticas. A opinião pública alemã, ou parct-L
Ia desta opinião pública, realmente havia antes!
esperado que o Acordo interestadual, à luz datl
experiências anteriores, à base das notas escolares I* 

mais o adotasse e que se introduzissem critêl
diferentes. No entanto este Acordo resolveu!

continuar adotando o critério das notas escolares I
porque critérios outros que poderiam situar se aó|
lado desse critério ainda não foram objeto adequa-l
do de estudo para podarem ter realmente conside-l
radot como critériot válidos para substituir o dasl
notas escolares anteriores, faltando ainda os necesl
sários testes psicológicos, trabalhos de pesquisai

por razões não só de falta de pessoal como,|
também, da tempo físico.

A crítica do critério baseado na nota escolai

(e isto é sempre preciso confessar) se justific

porque a Alemanha á diferença da França,

conhece o Sistema Centralizado de um 
"Abitur'1

uniforme para todo o País. Este assunto é da alç.

exclusiva das administrações estaduais, haver»

flutuações quanto ás exigências e requisitos impov|

tos de um Estado para outro. Assim sendo,

critério da nota escolar do 
"Abitur" 

de fato,|

torna-se um critério duvidoso, sem falar que

pesquisas realizadas para determinar a correlaçãi

entre as notas do 
"Abitur" 

com as notas escola

obtidas na universidade tem mostrado que a suai

interpretação não é de significação expressiva. Umal

correlação desta ordem só existe quando se trata dei

desempenhos excepcionais no 
"Abitur", 

isto é,|

quando se trata de candidatos que tiveram nota 1,1

que é a nota melhor. (As notas vão de 6, a mínima,[

até 1). Por isto alguns estão preferindo um exantef

de admissão para as universidades.

E recente a existência deste Órgão Central dof

Conselho de Reitoret, e há uma exigência do nossol

Tribunal Coratitucional no sentido de que estel

assunto seja decidido ainda até o fim de marçol;

deste ano. A urgência com que foi necessáriof

concluir este Acordo é que explica porque

manteve ainda aquele mesmo sistema e critério <

nota escolar como critério principal na atribuiç

de vagas a candidatos universitários.

Eu desejaria ainda apresentar aos Senhorei

uma série de outras críticas e comentários que atf

agora são manifestados na Alemanha em relação i

nosso sistema de admissão às universidades,

vejo que realmente o tempo está se esgotandd

Quem sabe vale mais a pena deixar estes aspecto

para a nossa parte de debates?

Focalizando um terceiro fator do critériij

social que também desempenha um papel na atri

buição das vagas, em relação àqueles cursos sujeito

à questão dos números 
"clausus".

Os nostos diferentes Estados Federados

acordo com a influência política majoritária

comando do Estado,' têm atribuído importarei^

maior ou menor a este critério, tendo afinai i

contas chegado ao acordo que este aspecto socii

só deve ter um peso de 15% na atribuição de va

aos candidatos. Se, por exemplo, nós temos 1G

vagas em determinada carreira ou curso, então i

poderão ser atribuídos 15% dessas vagas a i

datos que estejam desfavorecidos por condições <

ordem social.

Este critério tornou ie necessário porque ui

série de quotas, das váriat existentes, ainda haveri

da ser distribuída. Por exemplo: 8% das vagas ficam

reservadas para bolsistas universitários estrangeiros;

2% nas faculdades médicas para futuros médicos do

Serviço Público e do Serviço da Defeta da Nação. 0

resto das vagai das universidades são divi

numa proporção de 60% com base no desempenho

escolar e 40% em função do tempo de espera.

O novo procedimento começará em 1974,

pela primeira vez. 0 Acordo prevê o reexame dc

critério de seleção após 3 anos de aplicação dc

sistema, considerando os aspectos de equidade

justiça e operacional idade do sistema

Num retumo final, na República Federal d

Alemanha a admissão ao ensino universitário se 'ai

através do 
"Abitur", 

ou de um outro tipo d

certificado da conclusão do curto secundário, qu

habilita para este fim. Existe também a possitxli

dade da tcatso mediante a freqüência, durante i

meses, em uma Etooia Técnica Superior.

Nós nlo temos exames vestibulares em no

tstruture de ensina Atum, qualquer portador do
"Abitur", 

exame que te presta ao final do mcua

dário. tstá em condições dt injrawtr no

universitário, apesar di barreira dt ineficiência c

wget nas oito carreiras já mencionadas, situação

constrangedora que certamente se estender* a oito

outros ramos dl profiwBei universitárias.

Somente com relação á insuficiência dt vaga

é que se aplica este sistema de seleção de cendi

datos para as vagas quantificades am critérn

uniformas a am nfvei necional E esta conduta d
"clausus" 

é recente entre nós. porqu

é uma conseguencia do incremento

nwersrtário. que conta atualman

com cerca de 700 mi estudante universitários

com a prevnão dt um pouco ma» dt um milhãi

para 1980 Mas ao lado distas problemas advindo!

procuramos, com s urgência possível, encontre

toluções. s fim de não se preiudtcarem outro

esforços concomitantes pera aumentar os

recursos humanos e garantir a criação dt nova

oportunidades no ensino superior em gtrel
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ser, doa sofrtmentoa hiananos sabemos que oa ea-

I da' Lei que oa crimes, cometidos na esfera firfca, pirttoa a menjutoarem na* dsmals vibragflee do vel-

no oorpo somfitfcb sejam res^arcidoa. carnal para eaqueoer ou recomegar, qoando im- V

For eesa razfio o institute da famjlfc 6 credor do m-dres 
que OS Ji|in1ipn, prqpidsa-- 

mala elevado acatamento e * maternidade 6 sempre do dMKbUoi viotaotoa, taJa oomo a Mnonraada itne-

o venerando altar onde a vida s9 mantfleta glortosa, ' .|H dlata ,as infleogQea, as tioem e aa auioerlaagoei irra-

maamo quando ae trata de uma maternidade atormen- .;|S| ventiveis. Oa dtannaajoa pakndooa de mukaa unite-

tada... A maternidade 6 o beroo da araima humana na ten baae no aiteotado Mm fttai. N6o outatoam

e a mulher, por iaso' meamo,'* sacrario maternal. - no Mmulo esaaa trtgkoaa oeomtadaa. porque imana-

doa. a«oa a vftima. noa drouitoi eatrettoa do ddio
Excetuandio-se aqueles aapfrMo. que peenanam 7«bS ' 

V
atravdi da organteayip feminina com eJnaia.da tor- ndproca 
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tM dade com oa cocceltos do M*ltbiuianlsmo que objettva ttottado oportunamanta, 
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fdrmula intitWva I prwrltclo de doentea du limita- ism.
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do«fde qualquer natureza. 5 .' ' 
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HI A JusttOeam outroa apologutas da 
"rMHefto 

volun- &*>>$** ***&> * noMoa aaaaioa da maternidade ^
tfiria nn reproducfio", o oeroo da foina e da mMria, miafcrada...

culminando na preiac&o do 
"neocnalthustanlsmo'' 

que . ._ ¥

r CM|i«conheoef inoluUve, a validade daa tentaUvas de . ^liamente 
decfeaoe o abuao do celibato em noma

afcovto... TT H|^if 
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Familia mais ampla

da natalidade, através &» diversos métodos

anticoncepcionais, com que pretendem auxiliar sq-

dólofoa e estadistas preocupadoa com a expanafio de*

mognflea, nfio podamos ignonr o problema, conaJde-

rando a urgente necessidade da aplicação e uso do

Evangelho de Jesus Cristo, na sua expressfio mais

simples. k^í:/.v- ,,

• ^'$&..+ a 
"•1 

¦ 
'Ky.v^'' * 

/¦ .'v>'-"^..».''%* 
1. 

/11 
1 

.?,• j',. - '

. 
•Cuidéascmos 

da quest&o pelo ângulo materialista,

seguros estivéssemos por comprovação Irreversível
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NÀO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE
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Suplemento

Espiritualista

do
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wm^í

. Cuidássemos da questfio^^^^^^^^^^^H
seguros estivéssemos

dos conoettos flsicistas e

Examinando, no entanto, o tema com a cedebraçfto

espiritualista e cristã nfio há porque silenciar adver-

téndas face ao impositivo inadiável da reencarnacfio

dos espíritos que, no AlémrTúmulo, se demoram vin»

culados aos homens da retaguarda carnal...

A da' Lei que oa crimes cometidos na estaa fiáca,

no corpo aomátkfo sejam ressarcidos.

Por essa ratfio o instituto da família é orador do

mais elevado acatamento e a maternidade é sempre

o venerando altar onde a vida se maniftsta gloriosa,

mesmo quando se trata de uma maternidade atormen-

tada... A maternidade é o bem» da graneza humana

e a mulher, por isso mesmo,'é sacrário matemal.

Excetuando-se aqueles espíritos que teencamam

através da organteaçfio feminina com sJnais de tor»

mentos ou caráter deformado —, 
justo corretivo in>

posto pela Divina Legislaçfio — a mulher possui as

condições de co-criadora previstas no programa celeste.

Nfio bastassem, todavia, os - métodos b]É|tog

íísico-químicoa e mecânico», muitas vezes

como anticoncepcional a vulgarizaçáo dos hormônios I

anovulatórioe aumenta a degradação dos costumes,

fomentando a desorgaiizaçfio genética.
.'/;•¦'. j v•*'. 

';,• ••"¦*/ jíY*?-*-:;» 
*'

Argumentam os partidários do oontrole na natall-

dade com oa conceitos do Maitbusiantsmo que objetiva

entre outras medidas a abstenção matrimonial como

fórmula restritiva à procriaçfto de doentes ou limita-'4$ 
de qualquer natureza. • ?yv. V

Justificam outros apologistas da 
"restrição 

volun-

tária na reproduçfio", o oeroo da fome e da miséria,

culminando na prejaçfio do 
"neomalthusianismo',( 

que
neeonhece, inclusive, a validade das tentativas de

aborto...

Ooncluem todos com o argumento nfio enuneian-

do d» comodidade e da transfOrmagfio do matrimò-

nio em desnaanètto das fontes goaâtftcas, gerando pro-
Um4i.de rtgulariaaçfio iminiaia e demorada.

A virgêm • o menino 
— 

quadro dê Gbtto

r.

Família mais ampla

... Tantas reaes nos níeitmos aos proble-

mas dn lamMia no mundo l

Filhos difíceis, pals-nroblemas, parentes que

se nos obrigam à condição de antacõnlstas, com-

panhelros do lar que nos relegam ao abandono!

E, em conseqüência, as lutas aparecem,

agressivas e contundentes.

Ê ai no instituto doméstico que somos cha-

mados a praticar paciência e a exercitar com-

preensfto.

liai toe de nds se acham detidos nessa oficina

de burilam en to e melhoria, incapases de ultra-

a órbátra da consangttlnidade para a cons-

do amor a que as Leis do Senhor nos

Entretanto, a nós outros, os espiritas, com-

pete a obrigação de enxergar mais longe e reco-

nhecer mais amplos os deveres que nos pren-

dem à experiência comunitária!

Nio somente suportar os conflitos de casa

com denodo e serenidade, abraçando os entes

queridos com a certesa ds que os «fnsmos, ttms

de nós, se assim o desaltm, para serem mais

cativos sos desígnios ds Deus.

Mio qpenas Isso. Entender também nos gru-

pos em que nos movimentamos a nossa famOla

maior. E amar, auxiliar, apoiar oupslrutlvamentè

e servir sempre a todos os que nos compartilhem

o trabalho e a esperança!.
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Sou velha e triste. Nunca o alvorecer

Dum riso são andou na minha bocal

Gritando que me açudam, em voe rouca,

Eu nádnfraga da Vida, ando a morrer!

A Vfcla, que ao nascer, enfeita e touca

De alvas rosas a fonte da mulher,

Na minha fronte mística de louca

Martírios só poisou a emurchecer!

E diaem que sou nova... A moddade

Estará só. ent&o, na nossa idade, • 
'*-.*

Ou está em nós e em nosso peito mora?

Tenho a pior velhice, a que é mais triste,

Aquela onde nem sequer existe

Lembrança de ter sido nova... outrora...

PAG. 68 - "O 
MEU ORGULHO": #j |IÍiÉ
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Lembro-me o que fui dantes. Quem me dera

! Nâo me lembrar! Em tardes dolorosas
:^Bu lembro-me que fui a Primavera

Que em muros velhos n&o d&o rosas!

: • • 
¦' 

. 

'. ' 
•'"• -: .

As minhas mãos, outrora carinhosas,

Pairavam como pombas... Quem soubera

Porque tudo passou e foi quimera,
E porque os .muras velhos n&o d&o rosas!
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S&o sempre os que eu recordo que me esquecem

Más digo para mim: 
"N&o 

me merecem".

E já n&o fico t&o abandonada!

iliPlP1
.*>• ,v>.

Sinto que valho mais, mais pobrezinha

Que também é orgulho ser sozinha,

E também é nobreza n&o ter nada!

PAG. 59 — AfflHNDEMOS, APENAS, PARA

ÜLKEMD TERCETIO DE 
"O 

MEU MAL'
Roa dos InváttdM, 182, térreo, ao JS e

Sra. Cacüda Fernandes de Sonsa, em

&S »Wtl» a fsMloa}io de O MUNDO

Jtaad» o Preridente Paiva Melo cala-

Flávi© de Sousa Pereira, o Tesoureiro

Ah! De Boabdil fui lágrima na Espanha!

E foi de lá que eu trouxe esta ânsia estranha!

Mágoa n&o sei de quê! Saudade louca!

PAG. 108 - "LEMBRANÇA": -M&MííÊÊÈÈ

Fui Eksa que nas ruas esmolou 
: 
iMm

E fui a qt» habitou Paços Reais;
No mármore de curvas ogivais

?3£;Fui EMf^l^iypKos pálidas poisou. <g£

Tanto poeta em versos me cantou!

Fiel o linho & porta dos casais...

Alt descobrir a Índia e nunca mais

VoHsil Fui essa nau que n&o voltou..,
. " <V ^ •_. . $ '-¦• .

¦'" V .. • %í ^ 
•... 

..

Tenho o perfil moreno, lusitano,

E os olhos verdes, cor dó verde Oceano

Sereia que nasceu de navegantes...
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DEUS ESTA EM TODA A

PARTE. LOGO, DEUS

ESTA DENTRO DE MIM.

POR ISSO TUDO VENCEREI
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Dado é ao homem coajurar ot

afu«emt .. 
- - 

S;r^

da do tornem, a niedfcfa tfu* «rfgoi»tòat***»

mútuos e experiência, tte ot vai podendo «Mf«~

rar, isto é, prevenir te Om tabepesqutíar m

cansa*. Contudo, entre o* males que afUgm a

Humanidade, alguns ká da caráter geral, que tt-

tão nos decretoe da Providência e doe quais caãe

indivíduo recebe, mait ou menos, o contragolpe.

A estes nada pode o homem opor, a ndo ter jaè

submissão, á vontade de Dcui. Sttee tne&mae ma-

les, entretanto, ele muitas vezes oe agrava peia
sua inteligência.

i?uú* na Pm

^ 
diari^mart

21 horas

Rádio Rio de

E3ZE2

mt

52

mmm

X^BvE

i



& i adD. 

sua 
morada e do Pai, ao qual orou agrade-

JiC/7 ^ CJL ^ 

•' cendo, 
por mais um dia vencido em paz, e

I 7 J Wm f\ Os 
discfpulos nfio perdiam um 36 ges-

U J HI to doJDivino Mensageiro da Paz, at6 que Pe-
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Mestre, n6s 
gostarlamoa^que nos

mM »JS 
Hi jnHKL de?8e 

a,fluma« expllcagtea e ensinamentos,

If ; f rfMSI tf ¦ fCSm 80bre 
0® fatos acontecidos hoje, principal-

¦ ¦ Tfflfc mente 
Q de Simfio 0 Leproso: — 

Porque dis-

ar 
|Rv:. 

sestes^que 
a hora dele havia chegado 

para

I 

j 

cofiou a barba, esbo-

res6 
sofrimentos 

para ser curado e, 0 tem-
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fv?:l¦-.... 
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2u® 
®'e sofreu, foi o mesmo tanto 

qua

E9?&i rfc? f /OTHaT 
'fe 

• ^ivRn Simfio passou com a Lepra. Se a sua prova

,.•/,/ W\ fa wm J*IM Wm^MF/TM ?a°, 
houvesse Chegado a termo, jamais po-
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curd'10, 
pols a Lei d0 Pai 6 |rr®v°-

W$^ W ;V"i Pedro, querendo de mala alguma coiaa

gjg^jj saber, 
sem jeito de perguntar, cogou os joe-

Meatre falou a vontade

Jantar salram chegando do medium Quando 
que

uma 
paquena antea 

de levar 
qualquer oferenda ao

H 
dela um em dlre«go »"> primeiro reconcillar-voa com

seus pfe, em con- vo8so 
lrma°. 

quia dlzer nlngudm 
pode

para Ele com olhoa "tar Ma g rasas do tendo m4-

pedla: gua no taia rancores

M Tende de meu

um e, segundo Tudo sfio coiaaa do a carne I

com demdnlo no .. nada responds, tendo apenaa um instrumen- I

jogando-ae multaa vezes na a<H<e|e menino, em uma daa suaa encar- I

vezes no najSes, prejudicou trte ho- I

sacsrdotes, nam oa seus Juraram tomando as- I

conseguiram expulsd-lo . sim» posse do agora en- I

olhar 
pela multidflo a, obsidiando-lhe... Quando falei, I

exctamou: era necessfirio tratar com

de Trazei-me e,e8» Qu*8 deveria estar llmpo de

.. Esses espfritos, 
precisam de

destra na testa 
que len- na° 

de Sritos- formaa cabalfa-

com eficaz tlcaa. 
Doutrinar nfio de I

curado diante de todos oa 8acerdotea, 
nem ningu^m, nfio bastando I

.. preclso amor, tolerfincia a be- I

sendo seguido 
por seue -?VQ..la' 

d?"do",he 
que ne<. I

nip ae cansavam de admirar fSS!anl;" 
Qu1ando pousei a mfio aobre a I

homem a. eapfrito, perf^- cff^^infWno, 
pasaei a vd-loa e elea a I
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I

nlo permitem riie- >• ^ <*** e88e» 
Quelmou4 I

JLSIL^S? 
®^l?v°. atlnglndo oa nervoa, I

em sentido opoato, apro- 5£S^iM^uT^t!?.f 
"~" 

Pedro- <»uando 
I

que tinha a mfio mlr- ,,ar"v? ®°m <>• voa- I

ao 
peito. Jesus, olhou, e?a 

#m 4 
porqi* I

¦nfio o que Ihe sucedeu e, die- fJSL!? 
entragario 

levando-oa fa- 
J

jjjwftta 

ao Petourinho daa provaa e expia- ¦

ergueu aem nenhum esfor- pr6prla 
reencamagfio, indo I

^)s parados, olhando para ParaIeJa- P®^ pr6prio Ifvre-arbftrio, 
pagando ¦

a, ffcou curado, oihando J^"110 
«m que ae pecou, prejulgando-se, ¦

^«8. 
numa 

prece agradecen- tornando-se aeaim oa prOprios jufzes doe voa-

felicidade de aer curado *°* 
arr08 • imperfeigfea...

bem-amado... " Meatre, ap6s estas expUca-

multidfio 
que comprimia $&** 

ailenciou...

a um campo orama. . . 
Levantou-se, 

caminhou atfi ao outro

recebendo

atanl0 "fio ae descuidava 
para as

na»

siraSit.

aw estágio,

| #0mln4-ia,
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sua morada e do Pai, ao qual orou agrade-

cendo, por mais um dia vencido em paz, e

em seu nome...

Os discípulos não perdiam um só ges-
to do Divino Mensageiro da Paz, até que Pa-

dro, dirigindo-se a Ele, o interpelou:

Mestre, 
nós gostaríamos que noa

desse algumas explicações e ensinamentos,

sobre os fatos acontecidos ho|e, principal-
mente o de Simfio o Leproso: -"—Porque 

dis-

seatéa que a hora dele havia chegado para

a cura?... 
í'%i:"u

Jesus, lentamenté cofiou a barba, eabo-

çou um sorriso angelical a respondeu:

Pedro, 
vossa 

pergunta 6 muito opor-

tuna, 80 
que a nossa eacola ainda é multo

pequena e pouco compreen8iva e, só daqui

a 2000 anos, 6 que o mundo irá despertar e

entender aa minhas 
palavras.

Quando 
isto acontecer, eu vos envia-

rei o Espirito da Verdade...

Simfio 
o Leproso, em encarnaçâo an-

terior, havia queimado Um homem com azei-

te fervendo, 
que levou muitos anos de do-

res e sofrimentos 
para ser curado e, o tem-

po que ele sofreu, foi o mesmo tanto 
que

Simfio 
passou com a Lepra. Se a sua prova

não houvesse chegado a termo, jamais po-
dèria curá-lo, 

pois a Lei do Pai é irrevo-

gável...

Pedro, 
querendo de mais alguma coisa

saber, sem jeito de perguntar, coçou os joe-
lhos, meneou a cabeça desajeitadamente,

ensaiando uma nova pergunta, quando o

Mestre falou deixançlo-o a vontade dizendo:

—- Já sei Pedro, eu vos explico o caso

do médium endemoniado. Quando disse, que
antes de levar 

qualquer oferenda ao altar,

era preferível primeiro reconciliar-vos com

vosso irmão, 
quis dizer 

que, ninguém 
pode

estar nas graças do Pai, tendo qualquer má-

gua no coração, tais como: ódios, rancores

e até o próprio amor.

Tudo 
sfio coisas do espírito, a carne

nada responde, sendo apenaa um instrumen-

to, aquele menino, em uma das suas encar-

nações, 
prejudicou bárbaramente trôs ho-

mens, que juraram vingar-se, tomando as-

sim, posse do seu livre-arbftrio, agora en-

carnado, obsidiando-lhe... Quando falei,

que era necessário 
jejum para tratar com

eles, quis dizer, que deveria estar limpo de

coração... Esses espíritos, 
precisam de

amor, não de gritos, nem de formas cabalía-

tlcaa. Doutrinar espíritos, não é privilégio de

sacerdotes, nem de ninguém, não bastando

8ó querer, é preciso amor, tolerância e be- J
nevolência, dando-lhe o amparo de que ne^l

Cfwifam... Quando 
pousei a mfio sobre a I

jijlp^doinylno, 
passei a vé-loe a eles a I

atraváa de pensamento que é a lingua-1
^HUMÉ|||io-.Mpfrlto, 

entto, éM#]

WtÇreenafio e amor. .v O ho* ¦

^da, 
é caso Idêntico 

ao I

que eaae, 
queimou I
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oa nervos, I

minha eterna gra-l

espWto 
que resista 

|

heróicas,

»* «80. M mala

pecador kS^n.?8"*. 
quar,do chega um

«ra|t*MMw. 
ào 

que noventa «

Mlt< T°^Jf 
ficaram abiamados com a narra-

ÍÍJ^ 
***'*• ,ncHialve Pedro, 

que de olhar
atento nfio se descuidava 

para aa palavras
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Inho, em sentido oposto, apro- ü^dl.*fi"' 
r***a<'ult'?- ~ p«dro, 

quando

ximotMe um homem 
que tinha a mio mlr- rn??r^S!L ¦ 

r>conclllaf-wa 
com oa voa-

rada, quaae colada ao 
peito. Jesus, olhou. ISL ^ 

em caminho, é porque

vendo da ante mio o que lhe sucedeu a, dia- ffijLff* 
9Mr®oaf»o ao Juiz, levando-os fa-

ae-lhe in^>era«vamente: ÍSIU® ®? Píour,nho daa provaa e expia-

— 
Ergues tua mfio!... 
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v. 
'ÇÔea 

que é • Terra,..;-

O homem a ergueu aem nenhum eafor- "" 
Jufz é a própria reencamaçfio, indo

0o, com oa olhos paradoa, olhando para ParaIaJa- P®^ próprio Ifvre-arbftrio, 
pagando

9Ev5eaa 
me#m® admirado e, ficou curado, olhando "a<'u,,o 

®m Que ee pecou, prejulgando^e,

aqui. — 
Ao í00'1 

P®ra oi céus, numa 
prece agradecen- tornando-se aaaim os próprios juízas doa voa-

jantar, de- 
JJ®, 

• 0®*m. 
pela felicidade de aer curado so# 

®[r<^ ® Imperfeiçóea...

eterna gra- 
P®10 ®eu 1Hho bem-amado... „ 0 Meatre, após estas longas explica-

^^^^H^^^Deixando 
a multidão 

que se comprimia Ç®®8 
silenciou..'.

^^^^¦Pfra 

vô-io, recolheu-ae 
a um campo grama- . 

evantOÜ"Se, caminhou até ao outrol

onde sentou-se meditando, recebendo ' 
ond® uma barca 

gingava de um ladol

^^^^^^^^|COm 

8 noite nno rhansua aam '«¦-' Para O outro, no •eihnr >lae ámiaa acom a noite 
que chegava, com seu manto

ÜÜÜiS.0 

aÜ? 
' abençoadaa 

gotículas dei
orvalho sóbre oa campos verdes, onde algu-
maa florea silvestres, dava um colorido aa-

P601*1 
«o campo, transformando-o 

num
imanao tapéte com ornatoa arabescos, 

que
brilhava molhado 

pelo orvalho; Aí, Cristo
contemplava 

o infinito como 
ponto de apoio,

para o outro, ao aabor daa águas, a espera

do Meatra, rumo a novas tarefaa do Reino

oa Paz, da Luz, do Amor...

O Reino de Deusl...

Pelo espirito de Camila

Psicografado 
pelo médium,

Jandyr F. da Motta.

Gramacho, 12 de abril de 1974.
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