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ATAQUE

DEFESA

RUY PORTO

f ]

Fluvorito

No dilúvio de faixas que circun-

dam os estádios onde joga o Flumi-

nense, não sei se alguma é igual àque-

Ia al de cima. Deve haver, pois, a ca-

pacidade criativa dos torcedores nAo

tem limite. E que gente entusiasmada,

essa) Fluminense, favorito, vira Fluvo-

rito, não é?

Mas, pode-se dizer o mesmo do

Flamengo? Embora a obrigação de ga-

nhar a Copa Brasil seja do Fluminense

pelo que está gastando, daqui a pouco

espero que entre os rubro-negros não

desponte nada de Ftavoríto. Seria de-

sastre, atingiria o grupo que está mo-

desto e calmo. E unido.

Porém, embora acompanhando to-

dos os jogos do Flamengo e conviven-

do com parte de seus jogadores e diri-

gentes (inclusive com Carlos Froner)

aceitam critica? Entenderão o alto sen-

tido que dou às minhas observações,

para ajudar, para animar e acertar?

Talvez não. Mas tento.

16 x 11

A medida de um time é essa al:

16 jogadores por 11 que entram em

campo. Do contrário, a diferença de

cinco não valeria nada, não é mesmo?

Então no Flamengo ou em qualquer
timaço, qual será a desonra de ficar

esperando a hora certa para entrar e
"virar 

o jogo"?

é só ver o basquete! Qual equipe

do mundo que entra com cinco e aca-
ba com os mesmos cinco? Isso é ar-
calco! E no Flamengo, NESTE MO-
MENTO, um Luisinho jogando só na
frente, está caindo jogo após jogo! Me-
lhor será o banco e sua entrada para
resolver!

E vou mais além: há jogos que só
Geraldo poderá resolver. Contra defe-
sas fechadas. Mas se marcarem pes-
soalmente (como fez o Grêmio em cl-
ma dele) acabam com o jogador e com

Flamengo. Nesses casos é preferível¦>u 
não começar jogando ou sair. A

'orcida entenderá?

Froner, muito cedo, terá que resol-
ver em certos casos com Tadeu e Me-
rlca 

ou Tadeu e Llmlnha. E noutros,
Tadeu, Lima ou Meriça e Geraldo! Tu-
do dependendo de cada tipo de ad-
versário. E isso vem al fortemente pois
o Flamengo já amanhã tem um Jogo
perigoso contra o Náutico.

Por ftm: como conseqüência da"bola 
retida" por Geraldo e até por

Zlco, fecha-se o campo para Luisinho
e os marcadores de Paulinho "colam"

nele. Que fazer se Luís Paulo está se
matando e cobrindo o meio-campo a
fim de que Geraldo ataque e Tadeu
irme?

Enfim, é um comer,iArio honesto
Que pretende que o Flamengo dedique
um do? seu$ treinadores físicos a en-
Binar urgentemente Cantarele a repor
bolas em jogo e a sair • 

"socar" 
para

longe as divididas, é um craque em
formação. Anda assustado. Não pode
ser prejudicado agora!

paradas Duríssimas

Nesse emaranhado todo, a vanta-
gem do Fluminense* é clara: tem reser-
vas iguais às dos árabes. É apenas s ¦

çar 
que jogador aparece por todos os

lados. América, em seguida, Flamengo
após e o Botafogo na penúria de 

"ban-

co de reservas", lutam em séria desl-
gualdade.

Se o Flamengo vai ter que se virar

para topar o coeso Esporte (no Recife)

e o Inter (no Belra-Rio) o Fluminense

está mais feliz com o Guarani (em Cam-

pinas). Mas que Guarani, Santa Cruz,
Flamengo estAo surpreendendo, quem
discute? Incomodando Inter, Flu e Sio
Paulo!

CURTINHAS

Paulo Emílio vai para o Cruzeiro?
*** 

Darão tempo e dinheiro para Fro-
ner capitalizar a força do Flamengo

em 78? ••• 
A Seleção Brasileira an-

tenderá que precisa conhecer melhor

colombianos e paraguaio*? 
*** 

Espa-
nha e Itália entram nessa Copa até sem"l 

da de música E as 
"mil 

notf-

c»ae" que afirmavam que a Copa nfto
•erla na Argentina? E oe 

"bem 
infor-

mado»" de 
"fontes 

limpas"? Claro, nfto
foi a b.ônica esportiva que deu 

"man-

PNr

JJO 
momento em que as arbitra-

gens, no Campeonato Brasi-

leiro, se nivelam por baixo, vem

a propósito o Editorial do Fifa

News, deste mês do novembro,

assinado pelo jornalista René

Courte, diretor de Relações Pú-

blicas e de imprensa dá Federa-

tlon Internationale de Footbail

Assodation. Diz o seguinte:
"O 

conhecido Jornalista es-

portivo francês Jacques Ferran

analisou há alguns dias, em

L'Equipe, no artigo Intitulado

Sombras Negras Sobre a Arbi-

tragem Internacional, os abusos

em que incorrem os árbitros a

nível internacional. Citou alguns

casos como o do árbitro que dl-

rigiu uma final da Copa de Clu-

bes da UEFA em forma escanda-

losa, foi suspenso perpetuamen-

te pela UEFA. Logo em seguida

mencionou o caso de outro ár-

bitro europeu, que um clube de

futebol havia tentado subornar e

que fez a devida comunicação à

UEFA sobre esta tentativa. Este

assunto, acompanhado de perto

pelos jornalistas ingleses, havia

causado muita sensação i.jssa

época e manteve em tensão os

órgãos competentes. Também se

menciona um caso mais recente

em que, segundo parece, numa

partida pela Copa Européia das

Naçóes, um árbitro exigiu uma

soma adicional (licita em dl-

nheiro. Este assunto, foi comu-

nicado ao inspetor de jogo da

UEFA pela associação local e

está sendo investigado, agora,

pelas instâncias competentes da

UEFA e, se ficar comprovado que
houve uma Incorreção, será se-

guramente apresentado à FIFA

pela Comissão de Árbitros da

UEFA. Comprovada efetivamente

uma fraude, a Comissão de Arbi-

tros da FIFA'terá que tomar se-

veras sanções contra este árbl-

tro da Lista de árbitros interna-

cionais da FIFA, de acordo com

o Regulamento vigente.

pAZ pouco se publicou também

artigo na imprensa esportiva

em que se mencionava que num

pais sul-americano um árbitro ha-

via subornado alguns jogadores

pa-e que a partida, que figurava

na Loteria, terminasse com o re-

multado marcado pelo árbitro.

Não queremos entrar aqui em

detalhes quanto a estas situa-

ções nem queremos despertar a
'mpressão de que na arbitragem

internacional tudo está podre.
Porém parece-nos conveniente

não fazer vista grossa ante tais

fatos e sublinhar a grande res-

ponsabilidade das associações

nacionais, das Confederações 9

da FIFA a este respeito.

Depois de tuoo, os árbitros

são também seres humanos e —

segundo o velho provérbio ale-

mão — onde há homens há com-

portamento humano. Porém as

instâncias responsáveis devem

tomar as mais estritas medidas

quando algum árbitro comete

uma incorreção e nfto se atém

exatamente aos princípios de

honradez e de integridade em

suas relações com os clubes e

associações. De outro modo, to-

dos os árbitros em geral e toda

a arbitragem resultariam inveros-

simeis, e não se poderia manter

mais em pé o principio básico do

futebol, segundo o qual o árbitro

é a autoridade suprema e abso-

luta durante a partida.

f]A anos que a Comissão de Ar-

bitros da FIFA luta contra o

mau costume de convidar árbi-

tros internacionais militantes pa-
ra cursos e sobrecarregá-los

com presentes, incentivos e ou-

tras atenções, com a justificativa

de que estes árbitros não podem

ser considerados neutros para

os países em questão.
Os árbitros podem cair na

tentação ou ser induzidos a tais

situações, por isso deveriam ter

consciência destes perigos.

O expert húngaro de árbitros,

Gyorgy Szllagyi, antigo membro

das Comissões de Árbitros da

FIFA e da UEFA, pronunciou, há

dois anos, num curso para árbl-

tros de elite da União Européia

de Futebol, um discurso com o

título: Métodos Profissionais no

Futebol de Elite. E nesse dis-

curso assinalou com granfJe

profundidade e exatidão todas as

manhas e maus costumes que
empregam os clubes e as asso-

ciações nacionais no futebol in-

ternacional de elite e os perigos
a que está exposto um árbitro.

Acreditamos que seria agora

muito oportuno pubücar este

discurso de Szilagyl em um dos

próximos números do FIFA News

como esclarecimento e preven-

çâo para os árbitros internado-

nais, principalmente para aque-

les que não tomaram parte no

mencionado curso da UEFA. E

isto não deve ser feito para que
os clubes e as associações que
não conhecem estes métodos e.

por conseguinte, não os pratl-
cam, os aprendam, mas para dar

a conhecer aos árbitros os pe-
rlgos a que está exposta sua In-

tegridade pessoal e a arbitragem

de futebol e preveni-los desses

nerlaos."

HOJE, sexta-feira, às 21h30mln,

no Clube Mauá, em São Gon-

çalo o locutor esportivo Carlos

Lima, da TV Tupi, recebe o dl-

ploma de melhor narrador espor-

t'vo de 1975, aclamado por una-

nlmidade por diversos setores

da Imprensa de São Gonçalo,

em promoção de nossos colegas

do Panorama Gonçalense. Lima

está vibrando, com justa razfio.
*** 

Outra de TV. O repórter An-

tónlo Carlos Pinto deixou a TV

Tupi e estréia, neste fim de se-

mana, na TV Rio.

GEO

il PE

Letra
II

ELENCO 00,

Botafogo S£RA

MEMOR.

VAM05 RiDUZiR o

OE JOGADORM

5. os outros 6
-nuiMÍV?''*" os

aa/tc» oe

JssÍM

CCONOMI7Ativos.

VEJJQCMOZ o

Ôni&US oo

Kombi.

O Futuro t/mí oo BotafoSo

M"?mVnVMl Vi"' ,iT. wvnrWv'pntóS-Jtafi&i/* W
" 

i \V,'1 Í ; i 
"V 

\-11 ^

".Vln 
r n ii»\i i »'"•,» 

,i i M »»V»*\ Yiii 7 Wii.i

BOLA SOCIAL

OBAXLS 
do Adeus, com o conjunto D'Ângelo, é

a atraçào d* noite no Grajail Tênis Clube, na

Avenida Engenheiro Rlctiard, a partir das 23 ho-

nu O baile é da Comissão de Calouros ate for.

martüoe de 1979 da Faculdade Nacional de Direito,

tendo à frente os acadêmicos Laíao! Lisboa e Clàu-

dlo Ney Trindade, presidente e secre-ário daquele

órgío estudantil. O traje é esporte fino e o* con-

vltes e mesas, durante o d.a de hoje, podem ser

adquiridos na Rua Monoorvo Pilho n.° 8.
GASCADURA Tênis Clube promoverá asia nol-

te com Inicio previsto para às 21 hora*. uma

nol;aaa de Rock, comandada pela equlpê Sons
& Efeitos. No domingo, novamente o conjunto ae

apresentará no clube da Rua Barbosa, IBS.
DOTEQUTM da Vila, Ano n, é a a.raçlo da noite
u na Afsoclaçào Atlética VUa Isabel, na Avenida

38 de Setembro. Músicas e atrações artísticas no

boteco mais alegre da cidade.

O AMÉRICA FooUBall Clube realln, a partir
das 31 horas, a Noite das Surpresas. Atraçfles

em prêmios e artistas. A festa conta com as par.
tlclpaçôes de pagodeiras do prógTama de TV co-
mandado por João Roberto Kelly. Amanha, sé-
bado, Mamadelra Dançante, com Inicio programa-
do para as 10 horas, para a garotada até 13 anos

O Clube 81rto e Libanês do Mo de Janeiro ofe-

reoe "Cinema 
para Adulto»", esta noite, na

sede da Rua Marquês de Olinda, com o filme
"Operação Draglo", estrelando Brucce Lee. t co-
kn-ldo e com censura de 1S aoa«..

Q 
Tijuca Tênis Clube apresenta hoje, ia 31 ho-

ras, na sede da Rua Conde de Bonfim, em
seu novo teatro, a peça Rudà, direçào de José
Wllker havendo debates entre os presentes após
o espetáculo. A peça é somente para maiores de

18 anos Enquanto Isso, o clube tljucano continua

anunciando, para o dia 39 do corrente mês, o Jan-
lar da "Velha Guarda" com um sbow especial de

Ivon Curi, acompanha»» do conjunto de Vadlnho.

O 
RIver Futebol Clube, que apresentará Tlm Mala

w 
no dia 39, programou para hoje. oom início às

30 horas, um filme Intitulado "A Batalha do PI*-

neta dos Macacos". Amanhi, às 23 horas, baile

com o conjunto 
"Os Celtas".

A Clube de Regatas Flamengo promove amanha,
w às 10 horas, no Ginásio do Parque Desportl-

to. o Campeonato Estadual de Qinàstlca OUmpl-

ca, 1 .• categoria, em disputa da 
'Taça "Clube de

Regatas Plamengo". As 18 horas, Ballet e Dança

Moderna no salào nobre da sede social da Ave-

nlda Ruy Barbosa, com orientaçào da Profesaçra

Martha Schluter,
As torcidas reunidas do Clube de Regatas

Vasco da Oama do Rio de Janeiro convidam para

os festejos de aniversário do Presidente Agatirno

Silva Gomes, que consideram 
"grande amigo e

colaborador". ,
A festa será realizada na cidade de Juparana,

e a salda de Sáo Januário está marcada para o

dia 33, às 6h. A BS agradece o convite, trazido

pessoalmente por chefes das torcidas, e registra

com multo apreço a noticia. A homenagem é Justa

e mostra s aliança das torcidas com os dirigentes,

união que garante a força dos clubes.
A Gillette do Brasil lançou, com grande su-

cesso, a sus Unha de canetas esferográficas Paper

Mate, de qualidade Internacional. A qualidade é

Sarantida 
pelo avanço tecnológico conseguido após

uas décadas de Incessantes pesquisas desenvol-

vidas pela Companhia.
O lançamento coincide com o Inicio das opera-

çóes da mais nova unidade fabril da Gillette, loca-

Uzada em Manaus, na área da Sulframa, que está
suprindo todo o mercado brasileiro,

fl Universidade Gama Filho reúne hoje, sexta-

feira às I2h. na Vila Olímpica de Jacarepa-

:uá, todos os seus atletas campeões de 11TB, numa
Feijoada.

A Iniciativa t do Vloe-Chao-eter Pedro o.»
Filho, que pessoalmente fará entrega ae vir
medalhas e diplomas aos atletas laureados.

A BS agradece o amável convite, tormulM,.

pelo Vice-Chanceler e cumprimenta a UürT?
impress.onante eficácia que tem revelado na
paração de atletas e pela oontribulção que conCi

a/M »vnnrtM nmA/lOf A*ciando aos etportes amadores,

f) GUADALUPE Country Club fará reai>M ^^ nhá, a partir das 22 horas, o seu b*iuT
Aniversário, com o conjunto Odeon Show , 

*

dom.ngo, como sempre acontece, Boi.e Love sj
começando às 20 horas. A missa em &«ào dei,
ças pela passagem de mais um aniversário í
clube foi rezada na última terça-feira n» w"
Nossa Senhora de Ouadalupe.

O BLOCO Carnavalesco Boêmios de Irajá r».w sentará hoje, no seu glnás.o coberto
Carollna Amado, uma No^te da Pesada' «om
cantor Tlm Mala e o conjun.o Copa 7. Aminhi
pela manhã, haverá a Galeria do Samba e noT
m.ngo, à noite, a segunda eliminatória do msC
Serão apresentadas qulnie composições e soa£.
lráo se cla&slflcar cinco. ^

n ESTAÇAO Primeira de Mangueira dari »
qüéncia hoje aos ensaio» para o carnavü t,

76, a partir das 22 horas, o mesmo acontecia»
amanha, quando os paasis.as convocados - cT
ne:o, índio, Humberto Ronaldo, João Jorge- T
miro, Dalvanes, Geraldo, Juplra, Lucréla; B jm'
Irene, Pururuca, Valéria, Sueli e Me:y _ deve*;
estar presentes para uma reunião com a Comlm»
de Carnaval, a fim de estabelecer o figurino i,
cada um.

n UNIDOS de VIU Isabel fará mais uma aPre.
sentação da Casa de Bamba, esta noite a »•

ilr das 21 horas, na quadra coberta da Rua Teo.
doro da Silva, tendo como atrações Lecy Brandis
Roberto Ribeiro, Nadinho da Ilha, e outros boims

4

f.

consagrados. O samba do trio Paulo Brazâo-fo.
dolfo-Iiany sagrou-se vencedor para o cam.
vai do próximo ano.

O 
ESPORTE Clube Oamier realiza hoje um
Roda de Samba no falâo de festas na Ru

Ana Néri, a partir das 21 horas, com a pirüan.
çâo dos partidelros da Vila e outros composltcn
da nesada.

pSTA f Sasa Sa- 
"

foú Pianori. Vo-
cês conhecem? Ca-
belos louros, olhos
castanhos, atrla
cantora, dançarina
e modelo. Nasceu
na Grécia, mas es-
tá, atualmente, ra-
dlcada em Las Ve-

gas, onde orienta,
também, um salfco
de beleza que re-

presenta uma daa

grandes atrações do
Hotel Plamlngo
Sasa nào esconde

uma atraçáo Imensa pelo Brasil. Quando uma dl-

ente diz que é brasileira parece 
feliz como um

criança. Fala em Carnaval e bambolela o «

pretendendo imitar o balanço das baianas e

passistas das Escolas de Samba.

Sasa fala castelhano multo bem e torna ><n-

dável o diálogo. As brasileiras nào deixam o Pis-

mingo sem se tomarem suas amigas. Agora. Sa*

anuncia uma viagem ao Brasil. Primeiro vai to

Recife passar alguns dias com uma grande ami(i

e. antes de voltar aos Estados Unidos, passa pelo
Rio.

A BS espera que Sasa venha mesmo, que *

demore e fique gostando, para voltar sempre.

Ncme — Antônio Clemente (ProfeMor-wpervlsor
e preparador fidoo do América F. C.)
Onde nasceu? — Salvador — BA.

Quando? — 28 de setembro de 1936.
Signo — Libra.
Estado civil — Solteiro.
Pais mais bonito - Brasil e França.
Comida preferida — Fritada de siri.
Artista de TV — Chico Anísio
De cinema — Mia Farow e Vitório O asm man

Cantores — Claudete Soares.

Compositores — Vinícius de Morais.

Torcedor — Do clube que trabalho.
Outros esportes — Jiu Jltsu e natação
A gelada do futebol — Pagamentos em atraio

por falta de estrutura dos clubes.
Grande Jogador — Zlzlnho.
Atacante (ou marcador) mais difícil — Pelé.

Jogo mais Importante — Brasil 4x2 Holanda,
Torneio de Cannee em 74.
Jogo emocionante — Fluminense 3x1
Fkmengo em 89.
Mais surpreendente — Aval 1x0 Flguetrense
Maior decepção — Sou um homem prevenida
Influénc'a de estilo — Próprio.
Aprendizagem — Escola de Educação Física
(Ernesto dos Santoe).
Melhor técnico — Evans to de Macedo.
Amhiçáo (no futebol e na vida) — Ter
oportunidade de mostrar o meu trabalho
• independência financeira.
Maior defesa — Célio, do Flgueirense. num Jop
do campeonato catarinense.
Frango — Castilho, num Jogo Botafogo
x Fluminense.
Gol de placa — Aladlm num Jogo Bangu i
Flamengo — pelo campeonato carioca
Chance desperdiçada — Nào ter acei*o a direç*>
do Panatlnalkos de Athenas (Grécia).

BATE BOLA

Marinho

« o Botafogo

"O recente episódio
envolvendo o Jogador e
seu clube é profunda-
mente lamentável nào
só pelo prejuiso a am-
bo«, titulares de lnte-

em conflito, mas
sobretudo pelos efeitos
negativos no ânimo da
apreensiva e perplexa
torcida alvUitgra.

Acusam o jogador de
irresponsável, tndlscipU-
nado, capas talvez de
contagiar desses males

elenco a que perten-
ce. Ora, que fe* de er-
rado o Marinho? tvt-
dentem este, nada
Quem errou fd o chi.
toe Injusta a acusaçào
Senão, vejamos

relação Jurídica
oriunda do Oontrato In-
divldual de Trabalho,
á prsrtaçio de serviços
subordinados pelo em-
pregado, que é obriga-
cão de teasr correjpon-
de a rontrvmataçfo
pecuniária isto é. a re.
munera tio (salários,
gratlTcacAer, etc.), que

obrigação de dar do
empregador Privando
seus Jogadores ds salá-
rios durante três meses
o clube riokm oB

Q*Teris ser puni"
•noa o t n ocante

que. à fcvia fridênda;
nào é o clube lacri-

rinho.
m uni profissional rea-
pwéief, paia ssgulr
orientaçào ^ çod.
aesbar con m..."
(Lida B»sr ta —— -

jaíOàlí A L DOS
¦ ds I9-U.1l).

contra
ae Ma-Wmm

rinho i

no Botafogo, enquanto
eu for diretor". (Mau-
rido Porto).

Irresponsável, a no«-
so ver, é todo squele

que, em Idêntica situa-

çào Jurídica dependen-
do economicamente de
seu trabalho, aceitar

passivamente a 
"mora

credltorls" e compraasr-
se com o regime de gra-
tuldade a que o subme.
tem o inadImplemento
contratual do emprega,
dor. •

A orientaçào lmpug-
nada pelo JoniallaU. é
Jurídica e, portanto, a
que mais convém à de-
fesa de uma pretensào
resistida. Ao contrário
de seu critico. Marinho
é um proCaalonal. nào
um amador. Estarrece

que, nào distinguindo
entre OOt&A e 
SOA. alguém
dade daquela,
doutrinar

Quanto ao d retor bo-
tafoguense falou ooe-
rentemente oom sua
miopia «dmlnistrattea.
Privar o time do ire-
preedndivd concurso de
seu milor Jogador, a
titulo de pun;ç*o ab-
surda sob todos fla as.
pectos é o mesmo que
se suicidar para raspon-

d ém na qualL
uela. pretenda

sanusar outrem
homictdlo

tu ooleaa que sA
aeontecem ao Bo-afo»o
l<psi suios dentre as
boas e urgentea. um Su-
osssor do ar Maurido
Porto torn tgual amor
ao ehibe e menas m-
acoeetea administrazi-
va.* (Walt* ds Ottveu
ra — Mo 4» Jaastrx) —
UT).

Armmte

Tme

te-se em apenas ler e
ouvir os comentaristas
esportlvoe, mas s 1 m.
além de lê-los e ouvi-
los. poder levar ao pú-
blioo também seus pen-
lamentos Bola cnela
para os que faaem o
JORNAL D08 SPORTS.
por ter em suas págt-
nas o sensacional Bate-

Quero daqui, como
bom tricolor que sou.
parabeniaar os lnte-
grantes da Beer-Plu.
Alegro-me em saber que
mais uma torcida foi
criada oom o Intuito de
elevar o nosso "jóia" 

e
querido Fluminense que
só glórias e alegrias tem
nos proporcionado

Aproveito a oportu-
n idade para enviar um
abraço aoa pò-de-arros
como eu e. em especial
aos meua amigos de
Riachào de Bacamarte,
mais precisamente. Se-
vertno Luis ds França.
Antônio da OosU Agra
a José Vlrglnlo que ea-
tào acompanhando a
campanha brilhante da
Máquina, esperando a
conquista do Titulo da
Copa Brasil para enfim
explodirem 4* oontsnta-

Bando um paraibano
nato e sabendo que ee-
te Jornal circula am ml-
nha Paraíba aproveito
o ensejo e lavo minha

de oonsoto aos

Clube e mui ee-
mente ao verea-

Joào Cabral Sobri-
Wto nquem^jn^a-

<*pa SradMxMs
Sa-

so futebol, deixada pelo
Camplnense.

Avante meu T»

faça comigo o que bn

Flu vem fasendo e «•

nha certesa que depo#

do Fluminense vod I

o Clube que mais r*«
no Brasil!" — <J0**

Carlos F. da Silva).

Ab falhos

do Cedenir
-Lendo o JORMl

DOS SPORTS fiquei»
tarrecido oom a no«¦
sobre a quase certa cd-

trataçào do isgue»
Cedenir, que está «•

prestado ao BotaWf»
atê desembro atam-
ddo porque me lem««

do Jogo contra o 0»-l

rintlans. quando o svs»;

te Geraldo fes um P

de cabeça, estando sWJ

do referido sa*uetro

por ser de estaturs #"•

xa (ele engana um pes-
co #x>tn a sua vasta

belelra) ainda sd
to mal do chào Le®*'

que contra o Cortnus»
levamos dou goU de »¦

beça Contra o Pa»"'
ras o referido «gu**

que é metido s câejd

quis faser preeença
tro da áiea s seontsj
o que todo mundo ^

ajeitou a bola pa» 
•

avante do Palmeiras fj*

Kr O gol Alias, ele »

dentro da área que *

uma barata tonta *

CSA e que voltai*
final do ano para e t- ;
t*; melhor fc 9* *

t o seguei» CsiJJ

Eduardo, do Juvenil gj

deve estar à espera •a Treee o OWvw
lo da Borborema una oportMBidade
®*»s querido da Paral- l^embro ainda

^ i 
*2° eoe^vas^ssr* peto me«mo pre«o

• M

r j

rnacionais, 

das ConfederacOes 9

da FIFA a este respeito.

Depois ds tuoo, 08 irbitros

sflo tamb6m seres humanos e —

segundo 0 vetho provdrblo ale-

mfio — onds hA homens hA com-

portamento humano. Por6m as

instfincias responsAveis devem

to mar as mais estritas medidas

quando algum Arbitro comets

uma incorrsQfio e nfio ss at6m

sxatamente aos prinefpios ds

honradez e de integridade em

suas relagfiss com os clubes e

MO momento em que as arbitra- associacOes. De outro modo, to-

gens, no Campsonato Brasl- dos os Arbitros em geral e toda

lelro, se nivslam por balxo, vem a arbitragem resultanam inveros-

a propOsito 0 Editorial do Flfa 8,m,eis' e n®° ** podwia manter

News, dests mfis de novembro, mais em P6 0 princlpio bAsico do

asslnado pslo Jornalista RenA futebol ssgundo 0 qual 0 Arbltro

Courte, diretor de Relates Pu- 
? 

• autoridade supreme e abso-

blicas e de Imprensa dd Federa- durante a partida.

tion Internationale de Football HA anos qua a Comissfio de Ar-

Asaociatlon. Diz 0 segulnte: bitr<* 
da F'FA lu,a1Jcont^,°

"0 
conhecldo jornalista es- mau 

costume de conyidar Arbi-

portivo francAs Jacques Ferran ,ros internacionals miHtantes pa-

analisou hA alguns dlas, em ra 
cur®08 « sobrscarregA-los

L'Equipe, no artigo Intltulado com presantas, Incsn Ivos e ou-

Sombras Nsgras Sobre a Arbl- tras atengfles, com a justificative

tragem Internacional, os abusos de 
''"a e®tes arbitros n8o podem

sm que incorrem os Arbltros ser 
considarados neutros pars

nfvel internacional. Citou alguns os P^'ses em questao.

casos como 0 do Arbitro que dl- arbitros podem cair na

rigiu uma final da Copa de Clu- tenta?5o ou ser induzidos a tais

bes da UEFA em forma escanda- situates, por isso deveriam ter

losa, fol suspsnso perpetuamen- conscidncla 
destes perigos.

te pela UEFA. Logo em segulda _ ® expert hungaro de Arbitros,

mencionou 0 caso de outro Ar- Gy°r9y Szilagyi, antigo membro

bitro europeu, que um clube de das 
ComissSes de Arbitros da

futebol havia tentado subornar 6 da UEFA, pronunciou, hA

que fez a devida comunlcaQfio do'8 anos, num curso para Arbi-

UEFA sobre ssts tentative. Este 'r°8 e'"e da Unifio EuropAia

assunto, acompanhado de perto de 
Futabol, um discurso com 0

pelos jornallstas ingleses, havia tftulo: MAtodos Profisslonais no

causado multa sensapAo . jssa Futebol de Elite. E nesse dis-

Apoca e mantevs em tensAo os curso assinalou com grange

6rgflos competentes. TambAm se profundidade e exatldSo todas as

msnciona um caso mais recente manhas e maus costumes que

em que, segundo parece, numa empregam os clubes e as asso-

partida pela Copa EuropAia das ciagfies naclonais no futebol In-

Nagfies, um Arbitro exlglu uma <arnacional de elite e os perigos

soma adicional lllcita em di- a que estA exposto um Arbitro.

nheiro. Este assunto, fol comu- Acreditamos que seria agora

nicado ao inspetor de jogo da mu'to oportuno pubHcar este

UEFA pela associacflo local d'acurso de Szilagyi em um dos

estA sendo investigado, agora, prdximos niimeros do FIFA News

peias instAncias competentes da como esclarecimento e preven-

UEFA e, se ficar comprovado que ?a° Para os Arbitros internaclo-

houve uma IncorregAo, serA se- na'8> prlncipalmente para aque-

guramente apresentado A FIFA 'as qua nAo tomaram parte no

pela Comi8sAo de Arbitros da mencionado curso da UEFA. E

UEFA. Comprovada efetlvamente '8to n8° deve ser felto para que

uma fraude. a ComissAo de Arbl- 08 clubes e as associagfies que

tros da FIFA'terA que tomar se- n®° conhecem estes mAtodos e.

veras sangOes contra este Arbl- P°r conseguinte, nAo os pratl-

tro da Lista de Arbitros Interna- cam, os aprendam, mas para dar

clonals da FIFA, de acordo com a conhecer aos Arbitros os pe-

0 Regulamento vlgente. rlg°a a que estA exposta sua In¬

tegridade pessoal e a arbitragem

pAZ pouco se publicou tambAm de futebol s prevenl-los desses

artigo na imprensa esportiva nerlqos."

em que se mencionava que num sexta-feira, As 21h30mln,

pals sul-americano um Arbitro ha- no Clube MauA, em SAo Gon-

via subornado alguns jogadores Qalo 0 locutor esportivo Carlos

pa'a que a partida, que flgurava Lima, da TV Tupi, recebe 0 dl-

na Loteria, terminasse com 0 re- ploma de melhor narrador espor-

sultado marcado pelo Arbitro. t'vo de 1975, aclamado por una-

NAo queremos entrar aqui em nimidade por diversos setores

detalhes quanto a estas situa- da Imprensa de SAo Gongalo,

goes nem queremos despertar em promogAo de nossos colegas

•mpressAo de que na arbitragem do Panorama Gongalense. Lima

internacional tudo estA podre. estA vibrando, com justa razfio.

PorAm parece-nos conveniente *** Outra de TV. 0 reporter An-

nAo fazer vista grossa ante tais tdnio Carlos Pinto deixou a TV

fatos e sublinhar a grande res- Tupi e estrAia, neste flm de se-

ponsabilidade das associagfies mana, na TV Rio.

Psro^cpDoi

m p£ 0OTAFOQo SERA

LETRA" 
ME A/OR. 

\
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Zico salvou-se 
da 

pancadaria. Joga 

amanhã

Zico tem presença praticamente asse-

gurada no ataque do Flamengo, amanha

contra o Náutico. Embora contlnul capen-

gando, o Jogador apresentou-se bem me-

lhor, ontem & tarde, na O&vea, tf que re-

forçou a confiança dos médicos de que
até amanhft ele estará em plenas con-

diçôes.
O atacante apresenta várias escoria-

ções na perna esquerda, num processo de

deslnflamação, além de uma pancada na

perna direita, próxima ao Joelho. Mas com

o tratamento realizado em sua residência,

mostrava-se ontem bastante confiante. A

palavra final do Departamento Médico se-

rá dada hoje, mas dificilmente Zico será

vetado.

Além deste, os médicos do Flamengo

têm três outros Jogadores em observaç&o:

Luís Paulo, com dores na coxa esquerda,

Lulslnho, sentindo o tornozelo direito, Jal-

me, pancada no pé direito e Rodrigues Ne-

to, com dores musculares. Nenhum deles,

entretanto, representa problema para a

partida de amanhã.

Desta forma, o time que enfrentará o

Náutico deve ser o mesmo que Iniciou a

partida de quarta-feira: Cantarele; Júnior,

Jaime, Luís Carlos e Rodrigues Neto; Ta-

deu. Geraldo e Luís Paulo, Paulinho, Zico

e Lulslnho. O apolador Llmlnha, que par-
tlclpou de um coletivo ontem & tarde, en-

tre reservas e Juvenis, foi relacionado para

a concentração, devendo ficar na reserva,

com possibilidades de ser aproveitado du-

rante o Jogo. A concentração será Iniciada

hoje, após a recreação que haverá pela
manhã, na Gávea.

Doval voltou a bater bola ontem e

tudo Indica que Já será aproveitado por
Carlos Froner na próxima semana, com

vistas à partida contra o Internacional. O

atacante deve realizar um coletivo na se-

gunda-felra, o mesmo ocorrendo com Ron-

dlnell, Edu e Merlca, que estão treinando

controladamente.

GERALDO — Ontem, & tarde, houve um

pequeno problema com o apolador Geral-

do, que foi ao clube pensando conseguir

algum dinheiro para saldar determinada

dívida e não pôde ser atendido. O Fia-

mengo ainda não pagou os sal&rlqs de

outubro, e o Jogador precisava, pelo me-

nos, de Ci% 1.000,00 para pagar parcela do

seu apartamento. Bebe to, no entanto,
não teve condições de atendê-lo.

Preocupado com o problema, Geraldo
pensou sair para procurar uma outra so-
lução. O Presidente Hélio Maurício estava
na Gávea, acompanhando o treinamento,
e Bebeto foi falar com o Jogador. Geraldo
voltou ao Departamento Médico, fez re-
visão com o Dr. Céllo Ootechla e foi libe-
rado das massagens.
TORNEIO — No próximo domingo será
realizado um torneio, na Gávea, a partir
das 9 horas, entre equipes das diversas
facções da torcida do Flamengo Além dos
Jogos, haverá outras comemorações, lnclu-
slve com a presença de uma banda de
música. Todas as facções estarão repre-
sentadas no torneio, Inclusive a Fia-Cama-
rote, torcida formada recentemente, da
qual faz parte, entre outros, os Alhos dos
dirigente Ivan Drumond e George Helal,
e o cantor Jorge Ben.
EXPERIÊNCIA — O ponteiro Zalr, que
atuou no Juvenil do Botafogo, lnldou on-
tem um período de testes no Flamengo.
Ficará em experiência durante algum
tempo e, se aprovar, será imediatamente
profissionalizado, para ser aproveitado por
Carlos Froner.
VETERANOS — A equipe de veteranos do
Flamengo fará um amistoso beneficente,
amanhã, à tarde, em Niterói, contra o time
principal do Benfica local, no campo do
Fluminense Atlético Clube. Entre outros,
estarão presentes os ex-Jogadores Silva,
Dlda, Carllnhos, Itamar e Brito.

Toda a renda da partida será destina-
da ao Instituto Singular das Irmãs Mis-
sionárias de Nossa Senhora de Fátima, or-
fanato de menores, em São Gonçalo. O
Jogo começará às 15 horas, e o Prefeito
de Niterói foi convidado para dar o ponta-
pé Inicial. Ao vencedor será oferecido o
Troféu Reyes, em homenagem ao antigo
zagueiro do Flamengo, que está internado
no Rio, em tratamento.

A delegação de veteranos do Flamengo
viajará para Niterói em ônibus especial,
com salda às 10 horas, da Gávea. O time
está escalado com Ari; Válter, Brito, Itamar
e Alulsio; Carllnhos e Amórlm; Cârlos Al-
berto, Dlda, 811va e Xexéu. O ex-pontelro
Calazans atuará um tempo, o mesmo de-
vendo ocorrer com outros convidados, entre
eles Jouber, ex-técnico do Flamengo.

Gil é quem mais torce pela volta de Riva

Em entrevista coletiva na tarde de ontem,
na CBD o técnico Oswaldo Brandão abor-

dou vírios assuntos relativo* «o lutebol bra-
sile ro, e na oportunidade prognosticou os

possíveis classl'lcados para a Copa do
Mundo, em 1.78, na Argentina: Grupo 1. Po-
¦6nU; 2, Itália ou Inglaterra; 3, Alemanha
Orten.al' 4, Holanda; 5, Bulgária- 6 Suécia;
8, Iug «lévia ou Espanha e 8, Uniío Soviética.
Sobre o Grupo 7, Brandão preferiu nâo apon-
ttr um favorito por considerar o mais difícil
e também evitou comentálos sobre os grupos
sul-americanos.

Quanto á Seleção Brasileira, Brandão
dUse que será armado um esquema de

obtemçio que funcionará no Brasil América
do Sul e Europa. Confirmou o nome de Telé,
como auxlliar-técnlco e apontou Pelé como
observador ltinerante. Para a Copa AtlftnUco,
cuja estréia do Brasil eatí confirmada para
o dia 25/2/76, contra o Uruguai, Brandão con-
firmou que serio convocados 18 Jogadores
14 permanentes e 4 se reveza rio. Para as eli-
mlnatórlas da Copa do Mundo, o esquema
deverá aer «emelhante ao aplicado em 1W».
P»ra as eliminatórias serão convocado® 22 jo-
(adorei com um time base ou Utular, segun-
do o técnico Brandfio.

$ Sobre o atual futebol brasileiro Brandio
dlase o seguinte: 'Estamos 

em estagio tá-
Uco evolutivo com Influências da Holanda e
Polônia na slstematlsàçlo tática".

A Diretoria da Federação Goiana de Fu-
tebol, reunida ontem à noite, resolveu

suspender o oolás, por 30 dias, a partir de
°ntem, em virtude ao clube ter te recusado
a participar da Copa Leonino Calado, quesempre fie» parte do calendário do futebol
goiano

A direção de futebol da CBD divulgou,
ontem, à noite, a nova composição da

ComlMio Técnica da Seleçio Amadora, assim

como a relação dos 46 Jogadores convocados

pa:a o Jcgo amistoso do dia 17 de dezembro
e pa.a o Torneio Pré-Ollmplco Radamés La-
tarl é o presidente da CT. Cláud o Coutlnho
(supervisor) Zlzlnho (técn.co), Osvaldo Bran-
dão (coordenador técnico) Sebast.áo Araújo

(preparador físico), Arnaldo Santiago (médl-
co) fiocaute Jade (massagista) Emílio Aguiar

tXlmblca), roupeiro, e Sebast Io Alonso (ad-

minlstrador). Es a comissão Irá funcionar até

o f.nal do Torne o Pré-Ollmplco.
* Os amadores convocados foram estes: go-

lelros — Carlos (Ponte Preta), Zé Car-

loa (Botafogo), Zé Carlos (Juventus) e Zo-

llto (Corlntlans); laterais-dlreltoa — Roseira-
ro (Remo). Mauro (Guarani). Júnior (Fia) e

Uchoa (Flu); Zaguelroa-oentrals — Tec&o (8.

Pauto), Vagner (Madurelra), Adilson (Flu),
Dequlnha (Fia); quartoa-ragueiros —Blanchl

(Santos), Edlnho (Flu), Nelson (Ouaranl),
Edval (C. Grande); Laterais-esquerdos — Fra-

ga (Inter) Carllnhos (Flu), Maurício (Noro-
este). Dodõ (Botafogo); médios — Alberto
(Bahia), Joio Alfredo (Atlétloo mineiro),

Mendonça (Botafogo), Batista (Inter), NU-

ton (Corlntlans); Armadores — Eudea (Por-
tuguesa) Heleno (Atlético mineiro). Osmar

(Corltlba). Zandonalde (Vasoo); Pontas-dlreà-
tas — Júnior (Ceub), Cremllson (Botafogo),

Marinho (Atlético mineiro), Tatlnho (Ferro-
viária); Pontas-de-lança — ErlveHo (Flu).
Marcelo (Atlético mineiro), Puruca (Botafogo)
Cláudio Adio (Santos), Maisena (Corltlba).
Jarbas (Ouaranl). Ploolé iFerroviária>, Luís
Alberto (Flu) e GUdáslo (Flu); Pontas-ea-

querdas — Santos (Santa Cruz), Pita (Co-
rlntlans), Jullnho (Fia). Robles (Juventus).
Todos deverfto ae spresentar no dia 6 de da-
sembro e. até o dia S da janeiro a CBD terá

que fornecer a relaçio doa 22 que serio tns-
cri tos (10 dias antes) para o Pré-Ollmplco

Na terça-feira, a CT se reúne para traçar os

planos de treinamentos dos amadoras

Presidente Hélio Maurício no papo com Rodrigues e Dendê Rondineli espera a hora de brigar com Luís Carlos pelo lugar

FRONER TRANQÜILO: DEVAGAR, CHEGAMOS LÁ

Alguns comentários cri ti-
cando a atuação do time, na

partida contra o Grêmio, não
chegaram a preocupar o técnl-
co Carlos Froner, para quem o
Flamengo vem apresentando
um rendimento com limitações,
em conseqüência dos inúmeros
jogos Já realizados por sua
equipe na atual temporada.

— Dentro das clrcunst&n-

cias, nosso time está produzlh-
do bem. Ninguém desconhece

que de todos os clubes partlcl-

pantes do Campeonato Brasl-

lelro até o momento, o Fia-

mengo é o mais sacrificado.

Não estou discutindo tabela, e
sim me baseando no desgaste

que representou para a equipe
aquela rápida excursão pela Eu-
ropa. Os jogadores estão satu-
rados, o que é justo.

A queda de produção da
equipe, no segundo tempo do

Jogo de quarta-feira, é vista pe-
lo técnico como um fato já es-

perado.

— Sabíamos que não pode-
ria ser diferente. E tudo se tor- k
nou ainda mais difícil pela mo- a
vlmentação dos adversários, que
passaram a marcar em cima,
impedindo o toque de bola, que
seria nossa maior arma. Feliz-
mente, os jogadores aceitaram
bem o sacrifício e conseguimos
chegar ao final da partida com

a vantagem do primeiro tem-

J I k MR I

if faygg# ;

po no marcador. Mas que as
coisas estiveram difíceis, não há
nenhuma dúvida.

Quanto a uma solução para
o problema, Froner considera

que dificilmente ela poderia ser
encontrada no momento.

— Fazer mais por esse ti-
me ou exigir mais de seus jo-
gadores é algo Impraticável. A
não ser que fosse possível pa-
nalisar o campeonato para um

período de reestruturação flsi-
ca e técnica. Como isto é total-
mente fora de propósito, vamos
continuar lutando com o pouco
que ainda nos resta, torcendo

para que, ainda, assim, o Fia-
mengo chegue ao titulo. Motl-

vação é o que não falta.

itivelino é

volta 
quase 

certa. Didi

está felie

O técnico Dldl vibrou quando
soube, ao chegar ontem, de Belo
Horizonte, que é grande a possl-
bUldade de Rlveilno voltar ao ti-
me. domingo, contra o Botafogo.
Didi. mais do que ninguém, sabe,
tanto que vetti acusando, a falta
que Rlveilno faz à equipe, especial-
mente no aproveitamento da me-
lhor Jogada ofensiva do time, os
lançamentos para os gols de Gil.

— A equipe não perde o ritmo,
devido à ótima qualidade dos re-
servas. Mas um jogador como RI-
velino, tricampeáo do mundo, ex-
periente. acima de tudo, faz falta
a qualquer time. Ele é capaz como
qualquer outro jogador de seu nl-
vel de criar situações para as vl-
tórlas nos momentos mais difíceis.
Torcerei mais do que ninguém pa-
ra que ele tenha a volta confirma-
da, disse Didi.

O Fluminense n&o esteve bem
nos dois últimos Jogos (Corlntlans
e Cruzeiro), carecendo principal-
mente de mais finalizações. Mais
ainda, contrariando uma das filo-
sofias do técnico, que reconhece
tudo Isso.

O time nfto esteve bem, real-
mente, mas isso nfto tem nada a
ver com cansaço' ou coisas seme-
lhantes. Ê que nfto se está' acertan-
do mesmo. Mas acredito que se pos-
sa resolver o problema com trel-
nos táticos.

Félix e Assis é que não ali-
mentam a mínima possibilidade de
retornar no clássico de domingo.
O goleiro continua apenas fazendo
tratamento fisloteráplco na coxa e
pe.ma direitas, pois ainda n&o su-
perou Inteiramente o derrame. Já
o zagueiro vem treinando normal-
mente, porém, com receio de ser
tocado no malar, onde sofreu fra-
tura.

Já Rlveilno, além do tratamen-
to, movtmen'ou-se normalmente
durante o treino de ontem, para
os que n&o viajaram, sob o coman-
do de Céllo ae Barras, Sebastião
A-aúJo e Adalberto Martins. O Jo-
gador es:á com aquela vontade de
retornar ao time.

Eu Já queria fazé-lo nesta
quarta, contra o Cruzeiro. Mas
para domingo, creio que poderei.

A'nda há uma dorz'nha no nervo
clátlco, mas com muita poaslblli-
dade de sumir a'é domingo. Va-
mo« aguardar estes dias e ouvir a
opinião do Dr. Valente

Além de Dldl, há um Jogador
torcendo especialmente para o re-
torno de Rlvel'no. £ ele Oll.

O "bigode" dá sempre uma
força a mais Tenho sido muito
marcado nestes úl ímoa jogos, e
sem os lançamentos dele, a situa-
çlo fica mais braba ainda. Aliás,
não só eu, mt< todos do elenco
estamos torcendo para sua rápida
'ecuperaçáo. O R va. acima de tu-
do, é gen;e muito boa.

A delegaçfto retornou ontem

pela manhft, de Belo Horizonte, e
Cléber n&o se mostrava nada sa-
t sfe to, ao contrário de Paulo Cé-
sar. fes ejadlssímo pelo golaço
olímpico que valeu a vitória. O
apolador tem suas razões: voltou
contundido no joelho esquerdo e
advertido pela segunda vez com o
cartão amarelo, e na segunda sé-
rie.

Já pensou levar outro e ficar
fora dois Jogos nas finais?

A cota do Fluminense foi de
Cr$ 240 mil. Os Jogadores foram
liberados no Aeroporto do Gale&o,
com ordem de apresentação mar-
cada para as 16 horas de hoje, na?
Laranjeiras. A concentração come.
çará ao me:o-dla de amanhft, após
o treino recreativo.

O Zagueiro Abel tem sua vol-
ta ao banco de reservas pratica
mente oerta. levando em conta o
rodízio que vem sendo feito p:»
Dldl. Em Belo Horizonte, deveria
ter sido ele e n&o Pescuma o be
que de área reserva, mas uma doi
lombar o Impediu. Em conseqüén
cia, perdeu Cr$ 2 mil de prêmio

— N&o sou egoísta e va dos >
Eu poderia ter escondido a con
tus&o e Ido a Minas Mas e ee dou
o azar de alguém da defesa se ma
chucar? Entraria mal e comprome
teria todo mundo. í claro que e»
sa possibilidade era mínima e ou-
tro teria viajado. Mas a un &o aqu
tem sido grande e pensei também
no Pescuma, que também preclat.
ganhai uns bichos extras, <L>ss«-
Abel. um dos que mais se empe-
nharam no treinamento de ontem.

BICHO DA VITÓRIA EM MINAS

ja está na caixa, máquina não pode parar

Os próprios Jogadores se sur-
p r eenderam agradavelmente
ontem, nas Laranjeiras, ao
constatarem que já estava na
tesouraria o prêmio de Cr) 2
mil para cada um pela vitória
de anteontem, sobre o Cruzei-
ro. Ê a determinação dos d rl-
gentes em dar um máximo de
assistência e apoio, a fim de
que a Máquina siga firme o ca-
mlnho para a conquista do ti-
tulo mundial. Para se ter uma
idéia desse apoio, depois de
muitos anos e apelos, os rou-

pelros Sílvio e Xlmblca, dois

profissionais, foram aumenta-
dos Para isso, tiveram que ser
transferidos para o Departa-
mento de Futebol.

— Temos procurado facill-
tar e apoiar os Integrantes do
futebol sob todos os sentidos.
A concentração num hotel co-
mo o Nacional foi uma das pri-
meiras providências. Afinal de
contas, futebol não se ganha
somente dentro de campo, dls-
se o Diretor de Futebol Domln-

gos Bosco.

A confiança nas Laranjel-
ras aumentou após a vitória so-
bre o Cruzeiro por uma razão

multo simples: ela foi consegui-

da, acima de tudo, com a aju-

da do fator sorte. 4, para com-

pletar, um gol olímpico no fl-

nalzlnho.

Um time para ser cam-

T>f..*o tem que ter sorte, acima
de tudo. Aliás, em qualquer se-
tor da vida, não se consegue o
êxito desejado sem esse fator.
E é como sempre digo: lnteres-
sa é ganhar. Não importa Jogar
bem ou marrar somente um gol.
Pode ser até de pênalti, com a
mão. Temos é que ganhar.

Marco Antônio diz ainda qiie
acreditava na virada no segun-
do tempo do Jogo de anteontem.

Nosso time está bem

preparado também flsícamen-
te. E o time do Cruzeiro tem
uns veteranos que não supor-
tam dois tempos. Queiram ou
não, & Máquina vai pra cabeça.

Apesar da euforia e otlmls-
mo, não se fala ainda em cias-
slficação garantida. Mesmo que
ganhe do Botafogo, domingo.

— A chave está multo dlfl-
cll. Sem essa. No segundo tur-
no da classificação, pensamos
estar classificados bem antes e.
no entanto, tivemos que refor-
mular tudo, pois os times de
baixo passaram a ganhar e com
diferença de gols. Vamos tratar
de ganhar, disse Marco Antônio

Ontem á noite, foi celebra-
da a missa de 30.° dia no Co-
lég'0 Slon, em homenagem
póstuma á mie do presidente
Francisco Horta.

J8 RESPONDE (Esta seçõo também é sua. Pergunte o que quiser)
Pesquisa: RONALDO CUNHA

que

WILLBR SANTOS DE ARAÚJO,
*0 Joio de Menti, R. J. — Gostaria de
>ti>eT através desta colune quantas r«M
0 Flamengo conseguiu ganhar o Campeo-
neto Carioca (futebol) e m Taça Guane-

Paço que sejam citado* ot respecti-
v°* *noa desta* conqwstas, assim como
-cslaçôae doe timae rubro-negros
r*TK*ram 

a Taça OB, perfeito?
— Pois não, Willer. Desde que come-

^ 
• participar do Campeonato Carioca,

** 63 anos exatamente, o Mengo cooqute-
tou *té o presente ano 17 títulos de cam-

P*> da cidade em: 1914, 1915, 1920,

^l, 1925, 1927, 19», 1942-1943-1944

(pnmeiro tri), 1953-1954-1955 (eefundo
w) 1963, 1965, 1973 e 1974, Já na Taça

Guanabara, o Flamengo ganhrm o seu pri-

titulo en 1970; ao MptV Mi •

iluminam» «a fiwl ICD 1 a 1 ((<>1"'-••iCiiSr, |)g l.iiOi, «rs S-s a * e >•
r*> "Maravilha"), 

com aete time: Adão;

Murilo, Washington, Reyes e Paulo Hen-

rique; Zanata e Liminha; Ademir (Rodri-

gues Neto), Adáosinho, Fio e Arilaon

(Caldeira) e lustrique como treinador.

Em 72, ainda contra o time tricolor, o

Menpão goleou por 5 a 2 na deciaáo da

VUI Taça OB (3 gols de Caio, Doval e

Liminha) e sagrou-ee campeão assim; di-

rígido por Zagalo: Renato; Aloisio, Fred,

Tinho e Rodrigues Neto; Uminha e Zé

Mário; Rogério, Caio, Doval e Paulo Cé-

sar. No ano seguinte, o bi foi conquistado

em cima do Vasco, na vitória por 1 a 0,

gol de Arilaon. Zagalo dirigiu o time mais

uma vax, que atuou na final com Renato;

Moreira. Chiquinho, Fred a Rodrigues

Neto; Liminha e Paulo Céear, Vicentinho,

Doval, Derio e ArQaon.

MARIA DOS AfiJOS, Nttaró>, R. J.
— Sm leitora assfcfue «Jacte matutino e

acompanho rfiariaaaaal» m Htpo*'/u pu

blicadat netta coluna. Resolvi entio laser

o meu pedido ao colunista: desejo obter

oe endereços para me corresponder com

os seguintes jogadores-. Marinho {Botado-

go). Leão (Palmeiras), Miguel (Vasco)
e dos irmãos Caio, Luisinho (Flamengo)
e Céear (Coríntiarw).

— Bem, Maria doe Anjos, como você

deve saber, não temos autorisação para
fornecer os endereços particulares de jo-

gadores. Mas, no caao de querer se coifse-

ponder com oá mesmos, poderem oe lhe

dar os endereços dos respectivos clules

onde eles jogam, pois é e maneira mais

certa de suas cartas chegarem com ssgu-

rança aoe destinatários. Vamos s eles: no

caao de Francisco des Chagas Marinho,

ascrevs para o Botafogo de Futebol e Re-

gatas, Avenida Venceelau Bra*. 72 (ZC-
•2), Botafogo, Rio. Para Emerson Leso,

envie à Sociedade Eeportivs Palmeiras,

Rua Turiaçu, 1.840, Parque Antártica,

São Paulo (SP). O ds Miguel é Clube ds

Regatas Vasco ds Gama, Rua Csneral

Almérío Moura, 131, São Cristóvão (ZC-

08). Quantos sos famoeoe 
"Irmãos 

Me-

tralha", o de Caio (Joeé Carlos da Silva

Lemoe) é o mesmo de Luis Alberto da

Silva Lemoe (Luisinho), ou ssja. Clube

de Regatas do Flamengo, Praça Mário

Ribeiro, sem número, Gávea, Rio. O de

César Augusto ds Silvs Lemos, é Sport

Clube Corintians Paulista, Avenida Ran-

gel Pestana, 2.251, São Paulo (SP), en-

tendido?

ALBERTO SARAIVA T1BÜRCIO,

Copacabana, Rio — Paço ao JS que po-
bhque nesta coluna alguns dados sobre a

catreve de Zico, *0 Qalinho de Quinti-
no" Qual o seu nome verdadeuo? Quem

o lançou no time titular do Flamengo e

t- que ano? Ele é casado?

— Artur Antunee Coimbra, o Zt-

ro, nasceu no Rio, em Quintino,
tm 1953, no dia 3 de março. Ele co-

neçou a sua carreira lá meemo na

Qávee, na 
"escolinha", 

isto, em 1970.

No ano seguinte, ele já estava no time ju-
venit, onde fes a sus sstréia (marcou dois

gols) contra o Madureira, na 1.* rodada

do Campeonato Carioca, em Conselheiro

Galvão. Ainda em 71, Zico teve a sua pri-
¦neirs chance no time principal, durante o
Campeonato Nacional, sendo lançado por
Fleitas Solich, quando participou de 15

jogos e marcou dois gols. Em 72, ele ga-
nhou oa seguintes títulos: Ca_

rioca (juvenil e profieaional) e «-«np+itt

da Taça Guanabara. Em 73, Zico biaou o
título na Taça GB e no ano passado, vol-
tou s sagrar-se campeão carioca. Quanto
ao seu estado civil, ele casa-se com
1rs, no próximo dia 18 de desembro.
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i 0 Flamengo está disposto a estudar a troca de Dé por Iiulslnho, desde

oue a proposta do Esportlng seja apresentada em termo» oficiais, disse o

Presidente Hélio Maurício, que estava eufórico cool a vitória sobre o Grêmio.

O dirigente rubro-negro explicou que o Br. Ivan Drumood foi procurado

por um representante dó clube português, que ficou de apresentar

a Idéia em termos concretos. O Sr. Hélio Maurício assegurou que por

Cr* i mllháo o Flamengo negociaria o passe de Lulslnho o se no caso entrasse

na transação o jogador Dé, ent&o pediria apenas melo mllháo de cruzeiros.

Por enquanto não podemos falar multa coisa porque só analisamos

fatos concretos. O Sr. Hélio Maurício revelou, em seguida, que 
"o 

Flamengo

fará, na próxima semana, uma Importante contratação, t um Jogador

renomado mas que não pode ser Identificado e nem a sua procedência

| porque Isso significaria destruir quase uma semana de conversações

que estamos mantendo. O Flamengo nfio está querendo fazer suspenso,
1 

apenas acautelando seus Interesses e decidido a dar à essa Imensa e

simpática torcida, Jogadores com um nível capaz de manter o time no

melhor Índice técnico do futebol brasileiro". Aguardemos, pois.

Importante

, Duas vitórias da maior lm-

por (Anel* do futebol carioca
no Campeonato Brasileiro:
a do Fluminense sobre o

Cruzeiro, em Belo Horlaonte
a a do Flamengo fobre o

Grêmio, no Estilo Mário Fl-,
lho. Oom esses resultados a

j dupla Fla-Wu firma-se em

posições que aumentam as
suas aspirações ao titulo do

futebol brasileiro. O Fluml-
nenre, com especialidade,

passou por um adversário
terrível, que nio só em sua

própria casa, mas em todos
os lugares, sempre se lmpós
como uma forca atuante. A
Máquina a principio assus-
tou os seus torcedores, nio
se entrosando e aceitando
uma marcaçáo dura do seu
adversirlo. Mas, no final,
teve que prevalecer a maior
categoria do melhor, nâo
importando os argumentos de
bolas na trave, quando se
•abe, que as travas sSo das

leis do Jogo • eatáo sujeitas

a enfrentar também o lm-

pacto da bola. Sempre dls.

sem os que o Fluminense é a

maior força do futebol bra-

dlelro e hoje temos mais

razões para ratificar o nos-

to ponto de vista, t unia

equipe que se dá ao luxo de

nio sentir a ausência dos

seus grandes ases. Isso é

| multo importante.

Coragem

Quanto ao Flamengo, ga-

nhou do Grêmio pela cora-

gem e sobretudo pelo empe-

nho dos seus Jogadores. Está

I claro que nio é possível a

sa altura nivelar técnica-

I mente o Fluminense ao Fia-

mengo. Mas os Jogadores

rubro-negros levam venta-

gem é exatamente na fibra.

Lutam e se desdobram e

| conseguem aquilo que às ve-

• parece impossível. Ê

I uma equipe com três ou

quatro grandes Jogadores,

mas que sofre o desníveis-

mento por força de outros

que nio possuem as mesmas

aptidóes técnicas. De qual-

quer maneira, a campanha

que reallxa é das melhores.

Já maroou seis pontos e deve

Ir multo mala longe. Essa é

a realidade.

COINCIDÊNCIA

Justamente ontem, quando deveria conversar com

Travagllnt sobre o novo contrato, o técnico teve que

viajar para Sáo Paulo. Coincidência ou nio, mas a

verdade é que Já existe uma certa especulaçáo no»

meios esportivo» e alguns garantem que Mário Tr**«-

gllnl nio continuará no Vasco em face do noticiário

desencontrado surgido ultimamente e com pronuncia-
mentos que nio aconselham a sua continuação. Como

o Vmoo adiou a viagem à Bahia para a próxima se-

guda-felra, o Presidente Agatlrno da Silva Gomes es-

pera resolver o caso antes do embarque. De sua parte
n&o existe nenhuma dificuldade, O caso é saber se o

técnico, que antes queria ficar, nio tenha mudado de

opinião.

FORMULA

Para o Vasoo, o campeonato deve ser disputado em

todos os campos, sem o privilégio dos Jogos no Estádio

Mário Filho que seriam para os clássico» de grandes ar-

recadaçêes. rol o que disse ontem o Presidente Agatlmo

da Silva, sem adiantar se o seu clube faria tal proposta.
Explicou porém que oom a redução do número de Jogos
no Estádio Mário Filho, por determinação da 8uperlnten-
déncla de Desportos do Estado, os clubes devem pensar
seriamente em preparar os seus campos para receber oa

pequenos, assim como também retribuir as visitas. Te-

riames um certame mais emocionante, com grandes al-

ternatlvas e com a vantagem, de que as dificuldades se-

rio equilibradas. Essa história de não oomportarem gran-
des torcidas, paciência. Aqueles que querem ver os Jogos
têm sempre um Jeito de chegar cedo. Contudo, o Vasco

ainda vai estudar o assunto.

Acerto

O Presidente Wilson Car-

valhal e o Vlce-Presldente

Álvaro Bragança, serão rs.

cebldos na próxima segun-

da-felra pelo novo Prefel-

to de Nova Iguaçu. A au-

diência, pelo que soubemos,

está relacionada com a la.

vratura da escritura defl-

nltlva do terreno doado ao

América por aquela muni-

clpalldade. O América, se-

gundo o seu presidente,

pretende Já em Janeiro as-

sumir a posse do imóvel e

tomar as medidas para o

Inicio doe trabalhos de

construção do estádio.

Também está decidido que

o América Jogará no dia 14

de desembro em Nova

Iguaçu, contra a seleção

local, na festa de encerra,

mento da temporada e •

despedida do goleiro Ro-

berto, considerado o melhor

de Nova Iguaçu. O Ume

do América irá completo se

até lá não estiver mais no

Campeonato Brasileiro.

Uniformidade

O América encaminhou

à Federação Carioca de

Futebol e Já figura na

auta da reunião dos clu.
as marcada para a pré-

xlma segunda-feira, a pro-

posição sugerindo a dura-

ção do Campeonato de Ju-
venls no mesmo período e
nos mesmos moldes do
Campeonato de Proflsslo-
naís. t uma idéia que foi
multo bem recebida pelos
clubes, considerando que
permitirá aoe Jovens em
formação mais alguns me-
ses de atividade para mos-
trar realmente o valor que
possuem. Antes, como se
sabe, o Campeonato de Ju-
venis vinha sendo dispu-
tado em dois turnos e no
final oa Jogadores ficavam
sem atividades em prejuízo
da própria renovação de
valores.

POSSIBILIDADES

Mantendo o grupo do Brasil com a Colômbia e Para-

gual. a FIFA rejeitou o protesto daquelas duas últimas

naç&ea que haviam colocado em dúvida o sorteio realizado

ns cidade boliviana de Cocha bamba. Foram em conse-

IUêncla 
mantidos também os outros grupos da América

o Sul, que em 78, na Argentina, poderá ter apenas trée

candidatos ao titulo, Incluindo o pais promotor, que está

i excluído das eliminatórias. Do resto nio houve alterações

| em termos de número de participante». A África terá

apenas um concorrente, assim como também a Ásia, além

da Ooncacaf que reúne países das América do Norte,

Central e as Antllhas Enquanto isso, a Europa, mala uma

-a jr.mtr

ves, terá o privilégio de ee faser representar talvea, por
nove países. Inclusive a Alemanha, que por ter conquistado

| o titulo em 74, goza do mesmo privilégio da Argentina.

Analisando, o resultado do sorteio relativo à zona européia,

chega-ae à conclusão qu« no grupo um, com Portugal,

polônia Chipre e Dinamarca a classificação deve ser de-

cldlda entre Portugal e a Polônia, mala para esse último,

s considerar a figura que desempenhou na Copa realizada

em 74. na Alemanha.

ALTERNATIVAS

No Orupo Dois. a Itália e Inglaterra apresentam um

quadro de multo equUflvlo, enquanto a Finlândia e 0 Lu-
ãsmburfo, oom um futebol praticamente primitivo, não
aspiram coisa alguma. No grupo Ms. a Alemanha Coenu-
nista a a Áustria, parecem reunir es mesmss poeelblUda
dss, Já que os seus adversários: Turquia o Mal», sáo
ftaeaa No grupo quatro a Holanda é a grande favorita,
embora enfrente a Bélgica, cujo futebol é de bom hlvel
e mais a Irlanda do Norte e a Ialándia em nível técnloo
multo abaixo. No grupo dneo a Bulgaria parece dia por d»
memores condições que a França, enquanto a República
da Irlanda, nada pareoe apresentar de concreto. No grupo
seis, um equilíbrio evidente entre a Suécia e a Suíça, que
canta ainda com a Noruega, aem nenhuma chanca O gru-
po eete é o mais equilibrado reunindo BsoOcla, Tilieuuoe-
wváqula e Pais de Oaka O 

jjrupo 
oito também é dos

fortes, constituído da

Participará

Mesmo que a votação

seja ainda pelos es tatu-

tos em vigor, que esta-

belecem o então discuti-

do voto plural, o Amé-

rica participará da reu-

nlão de segunda-feira,

na Federação Carioca

de Futebol. Ao anunciar
oficialmente a decisão, o

Presidente Wilson Car-

valhal (foto), disse que
nio houve nenhuma

mudança na posição do

seu clube. 
"Deixamos

claro de que respeitaria-

mos as determinações

das autoridades gover-
namentals. Como o vo-

to unitário só vigorará

nos novos estatutos, evl-

dentemente que cessa-

ram todos os empecl-
lhos, uma ves que se no
atual período legislativo

o voto será plural, em
compensação noa futu-

ros estatutos Já teremos

o voto unitário, pelo
qual todos nós tanto la-
tamas. Be deixássemos
de comnarecr às re
ntAes futuras, seria evl-
dentemente um desres-
rMto e o América sem-
ore seculu ums linha de
absoluto respeito a to-
doe os nod*res". eon-
dulu o 8r Wilson Car-
valhal.

COMPLEMENTO

O Orupo • ficou constituído da UMAo Soviética,
I Hungria e Grécia. A decisão deve ser entre os dois

primeiros países, embora a Grécia, em seu campo,

possa surpreender qualquer dos dois. Quanto aos sul-

I americanos, como lá dissemos, foi mantido o sorteio
realizado na Botina, pela Confederação Bul-Amerí-
cana de Futebol. No Orupo 1, estão Brasil. Paraguai
s Colômbia. Mo Grupo S. Uruguai, Bolívia e Ve
mela, e no~Oruço I Ctolle, Peru e r

I quadro eliminatório para a Oopa do

TRANQÜILIDADE

O técnico da Seleglo Brasileira, Osvaldo Bnadlo,
o sorteio ontem realizado na ouateoala, na sede da

Após certificar-ee da cor. Armação «o Orupo «o Brasil com a CUttnitta
e Paraguai, JA onnhortdo no «Mo em Oochatoamba,

Osvaldo Brandio mostron-se tranqüilo e ottmlrte e disse que o importante,
agora, era trabalhar e colocar a Seleção BrasUsUa no meSwr nivel

e com as pnadMBrtsdas de Impor • mm melhor ruteOol
•sdsrts se. depois, ao Regulamento. que abriga os três

do Orupo da América do Sul a um torneio extra, cal
ao último enfrentar o moedor do Orupo • da

¦e^não queran q^attn 
^ 

Amérioa^do fcl porque a

s Botafogo o, domingo,
x Orêmk>.

do futebol gaúcho

Cruaeiro nâo

aceita a derrota. Gol de

eórner é demais

BELO HORIZONTE

(Sucurssl) 
— Ató hoje

os jogadores, diretores

s o técnico do Cruzeiro

choram a derrota de

anteontem para o Flu-

minense, que pratica-

mente colocou um fim

às esperanças do time

de disputar o titulo da

Copa Brasil.

O lamento maior ó

com referência à cir-

cunstância da derrota,

poa o Cruzeiro jogou

bem e perdeu com um

gol olímpico no último

minuto:
A 

gente mandar

cinco bolas na trave do

adversário, ataca o

tempo todo e, no fim,

sair derrotado com um

gol olímpico, é azar de-

mais. ê isso que a tor-

cida precisa compreen-

der: ontem (quarta-fei-

ra), o Cruzeiro perdeu,

mas lutando, correndo e

de cabeça erguida —

desabafou Palhinha.

Raul, que levou o se-

gundo gol olímpico de

sus carreira, disse que

não está sbatido e ape-

nas lamsnta que não

tenha colaborado com

seus companheiros pa-

ra a vitória, 
"que 

deve-

ria ser nossa, pelo volu-

me de jogo apresenta-

do".
Foi uma falha la-

mentável minha, mesmo

considerando que o

* ¦¦ -

pwwr "j. s i

Zesé Moreira

córner foi muito behv

batido pelo Paulo Có-

sar. Eu nfio podia ter

deixado aquela bola en-

trar, porque todo o time

jogava bem. ê claro

que nfio estou abatido,

porque sou um goleiro

nato e nfio me abato;

afinal, tenho minha

consciência tranqüila de

que fui na bola para de-

fendô-la. A torcida tem

razão de protestar, mas

nfio jogando garrafas
— explicou Raul.

Zez& Moreira, muHo

chateado com a derro-

ta, também pensa co-

mo os jogadores: a

classificação já é pra-

ticamente impossível. O

técnico está sendo

pressionado a mudar a

tática de jogo pela .dl-

retoria, que exige ago-

ra diferença de dois ou

mais gols nos jogos no

Mineirão. O contrato

verbal de Zezé Moreira

vai até julho de 76, mas

com o fracasso nesta

fase do campeonato,

ele pode ser substituí-

do antes por Paulo

Emílio ou Orlando Fan-

toni, que são os mais

falados. Zezé Moreira

POY MUDA ATAQUE DO

SAO PAULO CONTRA PORTUGUESA

SAO PAULO — Para

o Jogo contra a Portu-

guesa de Desportos, do-

mlngo, no MorunfW,
Poy poderá fazer algu-

mas modificações no

ataque do São Paulo,

com Zé Carlos, desde o

começo, na ponta-es-
querda, e Llmlnha ao

lado de Muricl. A ded-
são será tomada após o

treino de hoje, pela
manhã. O empate oom
o Internacional, mesmo
no Morumbi, foi um

bom resultado, segundo

o técnico.
Terto, que não Jogou

oontra o Internacional,
continuará fora da
equipe, Já que foi sus-

penso por dois Jogos, •
Mauro será mantido na

ponta-dlrelta. Ontem
houve fol^a e a concen-
tração será Iniciada após
o treino de hoje.

#

1

Terto

GUARANI SÔ PENSA

FATURAR

SAO PAULO (Sucur-

sal) — Líder isolado do

Qrupo A, o Guarani só

pensa em ganhar mais

três pontos contra o

Nacional, domingo,

mesmo em Manaus. O

técnico Diede Lameiro

pede tranqüilidade aos

jogadores, multo empe-

nho, para evitar que o

excesso de otimismo

possa prejudicar o ren-

TRÊS CONTRA O

dimento do time. Vários

ônibus, com torcedores

saíram de Campinas,

com destino a Manaus.

A vitória sobre o

Palmeiras foi um resul-

tado excelente para o

Guarani, que agora es-

tá com sete pontos ga-

nhos e, se ganhar mais

três, terá praticamente

assegurada a classifi-

cação, embora tenha

EM

NACIONAL

alguns jogos difíceis,

como o contra o Fluml-

nense, no Brinco de

Ouro. Ontem houve foi-

ga e para hoje está

m a r c a do treinamento

físico, pela manhfi. A

tarde, a delegação via-

jará para Manaus. O

ambiente no clube e na

cidade é dos melhores,

e só se fala nos três

pontos.

foi muito criticado pe-

Ias substituições de

Piazza por Evaldo e

Jofiozinho por Gesum.

O treinador nfio quis

justificar as alterações:
"Mudei 

porque quis."

Por causa desse ner-

vosismo, o técnico aca-

bou brigando com um

torcedor, tomando e

dajido alguns socos. A

revolta da torcida é an-

tiga e vem desde o pri-

meiro Campeonato Na-

clonal: o Cruzeiro é

sempre finalista e nun-

ca chega ao tftulo.

A diretoria, por sua

vez, lamenta o dinheiro

que perderá daqui pra

frente, com a descren-

ça dos torcedores.

Contra o Flu, a renda

foi superior a 700 mil

cruzeiros e o Cruzeiro

só recebeu 130 mil, por

ter sido derrotado. Com

a derrota, o jogo de

domingo, contra o Co-

ríntians, certamente vai

dar menos.

O time começa a

treinar hoje, com indi-

vldual e bate-boía, que

vfio ser repetidos sma-

nhfi. Jofiozinho sentiu

cansaço e uma leve dor

na coxa esquerda,, mas

deve ganhar condições

até domingo. Ontem

houve revisão módica

para os titulares e um

coletivo dos reservas

contra os juvenis.

Brasília

tem mais um

clube:

Taguatinga

BRASÍLIA (SP-J8) —

Um novo clube foi fun-

dado em Brasília, fi o

Taguatinga Esporte Clu-

be, que vai disputar o

campeonato do Distrito

Federal, no próximo ano.

José Bonettl, ex-supervl-

sor do Fluminense, está

sendo cogitado para orga-

nlzar o Departamento de

Futebol. Os primeiros en-

tendlmentos foram lnl-

ciados, pois os dirigentes

do Taguatinga viajaram

para o Rio a fim de con-

versar com Bonettl.

Roberto Pinto, ex-Jo-

gador e técnico do Olaria,

também poderá ser con-

tratado para orientar o

time de profissionais. O

Taguatinga pretende dls-

putar quatro amistosos

na Bahia Dois Já estão

xsertos, contra Qalícla e

Ipiranga. Dependendo

dos resultados, poderá Jo-
ir oontra o Bahia e ogftr con

Vitória.

Roterto Pinto

Uma Pedrinha na Chuteira

ZÉ DE SAO JANUÁRIO

O Comandante Jovino Pavan. dentro do espirito dos Po-
deres POblioos de remodelação total dos desportos em todos
os setores de aUWlades. acaba de tomar medidas msreoe-
deras de aplausos, terminando com os arcalcce processos
que transformam o Estádio Mário Filho em casa da Mãe
Joana, sar^ado^ Inclusive, para 

"peladas" entre equipes de

O próximo convênio a sar «Minado entre a Superlnteo-
dénda de Esportes do Medo, a CAI), e Federação Carioca
de Futebol detsnBtnaiá o mo do Cstádlo Mário Fllbo ape-
nas sm quatro Jogos semanais, extinguindo, portanto, p.-e-
liminares snfadonhae e Jogulnhos oom rendas ridículas.

Dos trinta e trás por cento descontados no bordar» dos
Joaos disputado» no Estádio Mário Pllbo, a 8DDIRJ re-
eeoe apenas dss par osnto que, em alguns Jogos, nio da,
swjusr. para paga ms», to das porteiros, MlbsMros e "gan-

Oom rendas de Crg MOOOO 00, no
os dneo chamados grandes elubaa. cujos

pesae anuais, oom o futebol proMonal.
Cri 1 000 000,00. sem contar oom o

otária é o dobro,

» •

A partida entre Cruaeiro o Fluminense, no Mlnekáo,
era Belo Horlsonte, produilu a excelente arrecadaçáo de
Crf 706000 00. Ao Fluminense como vencedor coube .. .
Cr» «00 000,00 e ao Cruaeiro. perdedor, oerca de 
Cr» 100 000,00

A arrecadaçáo entre os campefies de Sáo Paulo e Rio
Oranóe do Sul. no Estádio do Morumbi. produziu 
Cr» 111 000,00 brutos. Coube a cada clube um liquido a pro-
rimado a Cr» 1» 000,00.

Mo Estádio do Arruda, em Recife, mediram forcas as
grêmios looaia, Náutico e Esporte. A arrecadaçáo atingiu a
Cr» 1SI 000.00 brutos O Esporte reeebsu Cr» 1X 000,00 11-
quidtt. cabendo ao Náuüoo, «mo perdedor Cr» SUMtf.flO.

No Brinco da Prtnnsas, em Ribetrto Preta, o Guarani,
revela(io do Csaansonato Brasileiro ds clubes, ssiirentou o
Palmeiras. A renda bruta náo foi a esperada maa. assim

mr W — .. U

j£J3|
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Mazinho

pede alto pro

aceitar com

o Santa Cruz

RECIFE (SP-J8).
O atacante Mazinho

está acertando a
venda de seu

passe ao Santa Cruz.
Mazinho,

atualmente em

grande forma, e
um dos principais
Jogadores na boa

campanha do
Santa Cruz na Oopa

Brasil, é dono do

passe, Já que o
comprou do Orêmlo,

seu último clube.

Os dirigentes

do Santa Cruz estão

achando multo

alta a pedida do

Jogador, mas

acredita-se que as

duas partes chegarão

a um acordo.

Ta'vez por 150 mil

cruzeiros, Mazinho

continue no tricolor

do Arruda.

O ponta-dlrelta Lula
Fumanchu

dificilmente defenderá
o Santa Cruz na

atual temporada. Ele,

Su 

vem se

ando um dos

melhores pontas
no Nordeste, é

jogador do Vasco,

que está solicitando

a sua devolução,
logo após o

término da Copa
Brasil.

Fantoni

tranqüiliza o

Náutico.

Fica até o fim

RECIFE (SP — J3) -

Após o Jogo com o Espor-
te, quando perdeu de 21

1, o técnico Orlando Fan-
tonl foi abordado pels
Imprensa pernambucant
sobre a sua permanèncli
no comando do Náutico t

respondeu: Cumprirá

meu contrato até o fim

embora corram boatos p<*
aqui, de que Já tenho con-

trato com o Atlético 10'

nelro". Orlando Factonl

nâo negou, entretanto,

que o time mineiro ]â '

tenha procurado, tentas-
do um acerto.

—-—j, produziu O» JM.OOOjOO. O Onsrsnl Ceou oom 
Q» 130 000.00 « O Palmeiras lerou para O Parque Antár-

Cr» M OOOA& O prejuiso do Pabnslras foi po-

á noite, Brandlo assistiu ao logo
irá «m Porto Alegn para acoo^ac

orfamsntos ds dso-

atlngssn a 
Flumlnsose. ends a do- ErtAdto MArto PUbo, fatUmsdM seni preiimlnar, •

oonsscuem assstas o soulit- n*m*ngo a Ortnlo produnu a minor rend* da ro-

, 
mo sntre * - 

v , 
dada. 

Irto 4. a» M0 000.00 bMcs

Qu^qusr nana lnJericr t Crt 100 00000, do ktamo > 
Tr*»dsoao desf )ogo em um mllhSo ds

Mtolo FUbo, acarreta pre Jul** mo rlianrilno grand* clu- •• 
fwahneniSk ssrts apunda. nio form a ebuva

bas. smbora os Mgoe «n a, rsao'vou osteagar as_fsstas da antverttela

«Ssm eoao baa, gualqaar mdinha bruu di Cr» 10000000 ^ 
Mun Asstm uujtw o ramengo atoda mmm 

qmbM So Neeu. ;
. . . .  P*1* 

oswa ds Cr» 1U ooo ooo^o qtss da pom oo- bw». Penibe.
Comandants Jovlao Pa van « da bnr ss lisrnn. mbot* an lucro. dsntro do ort«unmvs S."

wd*de * o mx Manaus c Flumlnense no ^ee^T^Wbeto^Pnlto. i

A rodada de quarta-f*ra u.tL-na mmta dsa etulw earn 0 
1M*?0«0 • o Corlntiam. em 8 Paulo % BV

^ 

~ ^ — 
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COINCID6NCIA

Justa mente ontem, quando devorla converssr com

TravagUnt sobre o novo contra to, o Mcnlco teve que

vlajar para 8io Paulo. Colncldtacla ou nfco, mas a

verdade i que Ji exlste uma certa especulajfto nos'

melos esportlvos e alguns garantem que Mirio Trara-

gllnl nlo contlnusri no Vasoo em face do notlclano

deseno^ntrado surgldo ultlmamente e com pronuncla-
mentos que n#o aconselham a sua conttnu»{io. Como

o Vasoo adlou a vlagem k Bahla pars a pr6xlma se-

guda-felra, o Presldente Agatlmo da Sllva Oomes ea-

pera resolver o caso antes do emberque, De sua parte

n&o exlste nenhuma dlflculdade. O caso t saber se o

Ucnlco, que antes querla flcar, nto tenha mudado de

oplnl&o.

POY MUDA ATAQUE DO

SAO PAULO CONTRA PORTUGUESA

sao paulo — Para TMM^^tBMWnwmriTnrT-r^r 
- 

n-airni nil ,
o Jogo contra a Portu-

guesa de Dosportos, do-

mlngo, no MorunfW,
Poy poderS fazer algu-

mas modlflc&c&es no A

ataque do S&o Paulo,

com U Carlos, desde o

comedo, na ponta-es- ^B
e Llmlnha ao ^

lado de Muriel. A deel- "'v
sio seri tomada ap6s o

trclno de hoje, pela ^L
manh&. empale com
o Internadonal,
no 

'Morumbi,

bom resultado, segundo

0 tdcnlco.

que n&o Jogou
oontra o Internadonal, V
cantlnuari o r a da 5
equlpe, Ji que fol sua-

penso por dols Jogos, e
Mauro mantldo na

pon ta-dlrelta. O n t em
houve fol^a 0 a concen- '
tra?ao seri lnldada ap6s
0 trelno de boje. Ttrto
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argentlnos.

Começa

a 

guerra por

uma vaga

na Argentina

GERALDO ROMUALDO DA SILVA

Todos os concorrentes europeus à Copa do Mundo de 1978 na Argentina

(exceto se ocorrer qualquer anormalidade irreconciliável capaz de abalar

os planos ainda não suficientemente definitivos da FIFA), tiveram ontem

seu destino traçado na Guatemala. Para começar, o sorteio das elimina-

tónas colocou em confronto, entre outro» considerados favoritos, Polônia

e Portugal no Grupo 1, Itália e Inglaterra no Grupo 2, Alemanha Oci-

dental e Áustria no Grupo 3, Holanda e Bélgica no Grupo 4, Bulgária e

França no Grupo 5, Suécia e Suíça no Grupo 6, Escácia e Tchecoslováquia

no Grupo 7, Iugoslávia e Espanha no Grupo 8, e URSS e Hungria no Gru-

po 9. Por mais que Paraguai e Colômbia protestassem contra suas pre-
senças na chave do Brasil, a FIFA não voltou atrás da decisão tomadâ a

respeito da distribuição dos grupos e dos concorrentes designados há dias.

GRUPO GRUPO GRUPO

3

BRASIL URUGUAI CHILE

PARAGUAI BOLIVIA PERU

COLOMBIA VENEZUELA EQUADOR

VV WWf JF w« AA ¦ Vt V.' VjSir • < m I j {limn ifil

JPv" <HV9

D*«« time da IU1U,

otuvaa-de-final u
C*H-14, 

pouco* iMtuui
'P* » renovação.

Na Holanda,

ft*nde dúvida:
LYaTff cumprirá tua

?•«num âe nunca
maia disputar uai

Mundial?

cpPIEDAD

—L o COLCHÃO

OOS SEUS SONHO

2IV.7MI

com o luxar garantido, trabalham para aproveitar a rrende chance de Jogar em casa

PKJ|r

jjfr-a 
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As eliminatórias, na Amé-

rica do Sul, terão inicio em

1977. Sabe-se, além disso,

que os três ganhadores se-

ráo obrigados a realizar um

torneio extra, entre sl, da

mesma maneira que o ven-

cedor do Grupo 9, da Eu-

ropa, enfrentará o terceiro

colocado na série sul-ame-

ricana..

Como o Grupo 9, da Eu-

ropa, está formado pela
União Soviética, Hungria e

Grécia, isso poderia muito

bem abrir novas e temerá-

rias perspectivas de, assim

como ocorreu em 1973, o

Chile e a União Soviética

novamente se enfrentarem.

0 que não seria nada agra-

dável para a FIFA. Afinal

não deve escapar á me-

mória de ninguém, por
exemplo, que foi ao longo

das eliminatórias da Copa

de 74 que as equipes re-

presentativas desses pai-

ses tiveram que se defron-

tar duas vezes. Na primeira

detas o Chile foi a Moscou

3 conseguiu o 
"empate 

he-

róico" de 1 a 1. Mas na

hora de conceder a revan-

:he, em Santiago, a União

Soviética emburrou, deu

pra trás, apresentou ex-

cusas, e lá não foi. Para

se recüsarem a jogar no

Chile, os soviéticos alega'

I ram que o velho Estádio

Nacional de Santiago ser-

vira de prisão e câmara de

tortura para o inimigo do

regime Pinochet, presiden-

J 
te da Junta Militar que pas-

sou a governar a Nação de-

oois da derrubada e do sui-

cldio do ex-presidente Sa!-

vador Allende.

Seria, desse modo, umn

coincidência altamente

constrangedora para todos

os interessados nesses

mesmos acontecimentos se

a história voltasse a se re-

oetlr quatro anos depois

Notadamente para os mem- 
j

bros da Comissão Organi-

zadora do próximo cam-

peonato. Que não querem

nem pensar nisso.

Possibilidade* & probablll-

dades —' Grupo 1 — A Di-

namarca corre por fora —

Tudo faz crer que a deci-

•ão será tomada no sentido \
das forças maiores, melho-

res e mais tradicionais. No

:aso, Portugal e Polônia

E, eventualmente, a Dina-

marca. A convicção geral

no entanto, é de que a Po-
'ínia apresenta credenciais

mais relevantes pelo fato

de dispor de um conjunto

nals experimentado e mais

duro de competir. De tal
-^neira 

bom, que acabou

sendo a terceira força na

Alemanha.

Portugal não tem estado

bem. Ao longo de muitos

e chocantes tropeços, obte-

ve surpreendente resultado,

em Londres, ao empatar

por 1 a 1 contra a Inglater-

ra em Wembley. Seja como

for, não é, e dificilmente

chegará a ser, a curto pra-

zo, a mesma e consagrada

equipe de tantas estrelas

importantes á época dos

Coluna. Simões e Eusébio.

Essa maravilhosa geração

de craques passou. Atual-

mente o que se procura fa-

zer em Lisboa e no Porto

é tentar uma ranovaçio ai

toque de caixa. Já agora

sem a inestimável contri-

buiçào oferecida pela Afrl-

ca.

A Dinamarca não chega

a constituir adversário des-

prezlvel numa competição

j de turno e returno. Com

partidas dentro e fora de
! casa. Quanto ao Chipre, é

natural que não marque

qualquer ponto nessa ma-

| 
ratona.

Grugo 2 — Inglaterra e Itá-

lia — Itália, Inglaterra, Fin-

lãndia e Luxemburgo são

forças desconcertantes e

dispares desse Grupo. Po-

dem apostar, no escuro,

que a Inglaterra e a Itália

herdarão as duas melhores

colocações. A Inglaterra!

tem subido muito de co-

tação e a Itália, lenta mas

gradativamente, vem apre-

sentando evidentes sinais

de progressos com sua no-

j 
vfssima formação' Zoff;

Gentile, Facchetti, Bellugi e

Rocca; Causio, Benetti e

I Capello; Antognonl, Savoldi

e Pulicl.

A falta de um artilheiro

importante como em outras

épocas, os Italianos estão

vibrando com a descober-

t% do ponta-de-lança Sa-

voldi, jogador de 28 anos,

que o Nápole conquistou
°ste ano. Não parece sar

o suficiente para dobrar a

Inglaterra. Mas é o que ela

mnseguiu de melhor nes- |
?es tempos de falta de gols
no seu desconcertante fu-

tebol de liras demais e téc-

nica de menos.

Quanto à Finlândia, só

poderá alimentar veleida- |
des de 

"endurecer" 
qual-

quer partida jogando em

Helsinque. Não o suficien- !

te. porém, para alcançar

ôxito definitivo fora dessa :

alternativa. O mesmo de-

vendo ocorrer com o Lu-

xemburgo, outro concor-

rente de precarissimas dis-

ponibilidade para romper a

barreira dos grandes e che-

qar a Buenos Aires.

Grupo 3 — Alemanha •

Áustria — Dois adversários

razoavelmente fortes —

Áustria e Alemanha Orien-

tal — e dois fracos —

Turquia e Malta. Literal-

mente melhor para o fute-

boi alemão e austríaco. Em

que pesem todas as suas

debilidades, são os favori-

tos do grupo. A Áustria, se-

guramente ganhará em ca-

3a, e a Alemanha nos seus

domínios, é confronto de

exigir uma terceira solução

em campo neutro. Jogo de
'orça 

e técnica, poderá ser

decidido pelos al e m ã e s

do Leste. Mais realistas e

menos sonhadores que os

austríacos.

A Turquia, com base no

Fenerbahc, só pode ali-

mentar uma aspiração nes-

sas eliminatórias. Derrotar

o time de Malta.

Grupo 4 — Holanda sam

Cruyff — Seleção de boa

estatura técnica e tática é

, ainda a da Holanda. Ou-

, tra razoavelmente boa. mas

muitíssimo perigosa em ca-

sa. a da Bélgica Se Cruyff

cumprir o que prometeu

depois da Copa de 74, seu

lugar terá que ser ocupado

por outro jogador. Ele foi

taxativo ao escrever que

tamais disputaria nova Co-

oa do Mundo. Melhor para

a Bélgica, o que não chega

a assustar muito, longe de

Bruxelas, mas que sempre

dá trabalho quando joga lá.

A Irlanda do Norte, possui-

dora de bom potencial de

profissionais na Inglaterra, |

pretende correr e vencer i

por fora.

A Islândia, quarta força

da chave — e quarta força

no caso, valendo como e ta- j

gero de expressão — entra

nas eliminatórias como Pi-.

latos no credo. Só para fa- ;
zer número. Apenas núme-

ro e mais nada.

Grupo 5 — 0 Elre pode

atrapalhar — Teoricamente

classificação do Grupo

será decidida entre a tradi-

ção da França e Bulgária,

e a surpresa que a Irlanda

(Eire) possa pregar nos

seus adversários. Tanto

quanto sucede com a Irlan-

da do Norte, o Eire fornece

sempre muito bom contin-

gente de profissionais aos

clubes da Inglaterra. De to-

dos os modos, a dúvida de-

verá ser tirada ou em Paris

ou em Sofia. A ndo ser que

os três acabem empatados

e, nesse caso, a predomi-

nância das apostas irão re-

cair no vazio do palpite pu-
ro e simples.

Grupo 6 — Suécia me-

Ihor — O Grupo 6 reúne a

Suécia, Suíça e Noruega.

Aparente igualdade de con-

dições entre as duas pri-
meiras, e praticamente na-

da a esperar da Noruega,

sem chance de qualquêr
triunfo.

Grupo 7 — duro de acer-

tar — Escócia, Tchecoslo-

váquia e País de Gales for-

mam o Grupo 7, talvez o

mais difícil de ser definido

antes da hora. A Escócia

não se entrega em Glasgow.

A Tchecoslováquia costuma

supreender mesmo fora de

Praga. E o Pais de Gales,

quando menos se espera

marca pontos imprevisíveis.

Os galeses são geralmente

duros e não se curvam fa- l

cilmente onde quer que se i

apresentem. Todavia, da

mesma maneira que as duas

Irlandas, se não dispuser de

tempo para recrutar seus

elementos e prepará-los

com seriedade, não conse-

guirá a vaga desta vez.

Em 1958 o País de Gales

chegou a assustar muita

gente importante na Suécia.

Inclusive o Brasil. Foi, no

entanto, uma época em que

seus dirigentes levaram a

sério da Copa do Mundo.

NMHMMMMNMMHHMNK**!'

I Grupo 6 — "russos" 
pa-

ra a Espanha — A Espanha

! não está por baixo. Pelo

| 
contrário. Até que o técni-

! co Kubaia tem, conseguido

ajeitar o time. Apesar de

quase uma centena de es-

trangeiros a estrangularem

seu futebol, a Fúria tem ob-

tido resultados satisfatórios.

Mas não poderá iludir-se.

Seus adversários são da

Cortina de Ferro. A lugos-

lávia, de futebol de alto nl-

vel, ou derrota a Romênia

naturalmente, ou 
"acerta

os ponteiros" com ela, a fim

de decidirem, entre si, quem

entra e quem sai. Essa, pe-

Io menos, a conclusão as-

sustada dos observadores

de Madri, com base em fa-

tos anteriores.

Grupo 9 — Rússia ou

Hungria — A Grécia entra

no Grupo para fazer núme-

ro. Na decisão o que irá

pravelecer é a força — Infi-

nitamente superior — da

União Soviética e da Hun-

gria. Os húngaros tentam

levantar a cabeça. Ainda

não conseguiram. Já a

União Soviética sempre en-

contra meios de superá-la

nestes momentos. Tem ocor-

rido isso várias vezes nos

últimos anos. E não será

surpresa se a escrita for

mantida.

Outros grupo* menores

— A Asia será representa-

da. nas eliminatórias, por

Hong-Kong, Indonésia, Ma-

lásia, Cingapura, Sri Lanka

e Tailândia, no Grupo 1. O

Grupo 2. está formado por

Israel, Japão, Coréia do

Norte e Coréia do Sul.

O Grupo 3 pelo Iraque

Arábia Saudita e Síria. E o

Grupo 4 pelo Bahrein,

Kuwait, Emirados Árabes

Unidos e Catar.

Ficou claro, ontem â tar-

de, que os vencedores de

cada Grupo decidirão pos-

teriormente o sistema eli-

minatório entre si e que o

primeiro colocado da última

rodada enfrentará, pela

qualificação, o primeiro co-

locado no Grupo da Ocea-

nia.

A Oceania formou um

único Grupo. Com a Austrâ-

lia. Nova Zelândia e a Chi-

na Nacionalista. E a África

ficou constituída pelos se-

gulntes representantes:
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GRUPO 1

Argélia e Líbia

GRUPO 2

Marrocos e Tunísia

GRUPO 3

Ghana e Guiné

GRUPO 4

Senegal e Togo

GRUPO 5

Zaire e África Central

GRUPO 6

Vencedor de Serra Leoa e Niger, contra a Nigéria

GRUPO 7

Congo e Camerum

GRUPO •

Vencedor da Mauritânia e Alto Voga contra Costa do Marfim

GRUPO 9 ,
Egito e Etiópia

GRUPO 10

Sudão e Quênia

GRUPO 11

Uganda e Tanzânia

GRUPO 12

Zambia e Malawí

Uma segunda e terceira rodadas estão previstas com o

objetivo de definir a classificação dos concorrentes Na se-

gunda rodada enfrentar-se-áo os de um ao quarto Grupo, do

quinto ao oitavo e do nono ao décimo segundo.
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Elza Gomes anteontem (nter-

nou-se para eubmeter-se a

uma operação no coração. Elza,

mulher-rocha, volta à ativa rapi-

damente. Todos os colegas estão

torcendo.

0 Fábio Sabag teve rebu agita-

do, comemorando seu aniver-

sário. Prato da noite: peru com

maçãs. Muitos colegas pintaram

para abraçar o amigo: Betty Faria

e Daniel Filho, Elisabeth Savallas

e Marcelo Picchi, Nestor Monte-

mar, Moacyr Deriquém, Fernanda

Montenegro e Fernando Torres,

Beth Mendes, Oswaldo Loureiro,

Helofsa Helena e Lelna Krespi.

O primeiro longa-metragem

de 
"O 

Planeta dos Macacos",
foi um barato. O segundo, bom.
Mas agora transformá-lo em se-
riado é um pouco de exagero. A
Globo lança dia 1.° (segunda-fei-
ra) a cores o ser'ado. Vai ser uma
macacada ..

Augusto César Vanucci apro-
vou a idéia do Especial sobre

Ary Barroso. Depois de Noel, Ary
vem al...

Para o Especial de Ary estão
confirmados: Cauby Peixoto,

Eliseth Cardoso, Angela Maria,
Nara Leão, Maysa e Sílvio Caldas.

Norma Blum, depois de 
"Se-

nhora", volta à Globo no fl-
nai de 

"Bf|avo!'\ 
(capítulo 156),

como Elvira. Normlnha vai for-
mar um triângulo amoroso com
Cláudio Cavalcante (Maurício) e
Beth Mendes (Lia).

% Dorival Caymi poderá fazer

uma participação muito espe-

ciai no filme 
"Tenda 

dos Mila-

gres", que Nélson Pereira dos

Santos está rodando na Bahia.

0 Pedro Arcanjo, o persona-

gem central da 
"Tenda 

dos

Milagres", aparece em trás dáca-

das, interpretado por trás atores

diferentes: primeira fase á Maca-

lá, segunda Juarez Paralzo (ar-
tista plástico baiano) e na tercei-

ra fase, Nélson convidou Dorival

Caymi para viver Arcanjo com ,70

anos.

9 Newton Prado, que resolveu

afastar-se da vida artística,

deixou a Tupi definitivamente. Em

seu lugar para o programa 
"Se-

nhoras e Senhores", já está gra-
vando John Herbert.

9 Roberto Carlos cantará em

seu Especial global a linda

música de Caetano Veloso 
"Qual-

quer Coisa". Sucesso atual do

Cae.

A primeira e inesquecível

Emília, do 
"Sítio 

do Pica Pau

Amarelo" (versão Tupi), está ago-
ra no elenco de 

"A 
Viagem": é

Lúcia Lambertini. A nova Emitia,

como já noticiamos em primeira
mão, será Olrce Mlgliacclo.

Agnaido Timóteo começou

ontem a tournée pelo Norte/

Nordeste trabalhando seu novo

disco. Essa praça é a mais quen-
te para Timóteo.

DA CAROLA (minha gandula)

Mlrlan Batucada, depois de longa ausência, apareceu para me visitar.
Carola apresenta o seu cachorrinho Toddy:

— Mfrian, esse ó o meu cachorrinho. Cuidado

que ele á muito sensfv«L

CIDINHA CAMPOS

TORNEIO OCTOGONAL OA BAHIA

Agatlrno age.

Acerto com Travagtini 
pode

MArio Travagllni deve-
rá assinar nas próximas
horas seu novo contrato
com o Vasco, válido, até
Sl de dezembro de 1976,
término do mandado da
atual diretoria. O técnico
acabou concordando com
o Presidente que achou
melhor resolver tudo o-
mais rápido possível, pa-
ra acabar com as espe-
culaçôes. Ê possível que
hoje aconteça novo eb-
contn» com o Sr. Agatlrno
da Silva Gomes para
acertar os detalhes finais.

O entendimento entre
Travagllni e o Presidente
vem sendo mantido des-
de agosto, quando o Sr.
Agatlrno da Silva Gome»
revelou vontade de contar
com todo o Departamento
de Futebol até 31 de de-
zembro de í076. Justificou
a medida, pelas campa-
nhas que o time fez desde

1973, quando ganhou mui-
tos títulos e participou de
todas as decisões, com ex-
ceç&o da deste ano.

O Sr. Agatlrno da Silva
Gomes é apoiado pela dl-
retoria, especialmente seu

primeiro Vice-Presidente
João Silva que acampa-
nhou de perto, a maior
parte do trabalho do trel-
nador.

Nenhum dirigente, nem
mesmo torcedores culpa-
ram o técnico pela des-
classlflcaç&o deste ano. A
opinião geral 6 que o time
Jogou multas vezes este
ano, quase noventa parti-
das, e ainda teve proble-
mas de contuaões.

Assim cue o novo do-
cumento for assinado en-
tre o técnico e o clube,
ser&o discutidas as refor-
mui ações e as posslbllida-
des de adquirir reforçds.
Mário Travagllni ainda

acontecer 
jd

. 
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Jair Pereira dá força ao ataque

não fez nenhuma lista
para as contratações.
Disse que tratara do as-
sunto quando os Jogado-
res entrarem de férias,

pois agora sua preocupa-
ç&o é armar a equipe para

participa
berto Sc

par do Torneio Roc
erto Soares. Sobre dls-

pensas, disse qt^e ainda
não pensou sobre o assun-
to. Mas admitiu que al-

guns Jogadores possam
ser emprestados, prlncl-

palmente os que «a.
começando agora, 

^adquirirem mais «W?
rlêndas. 

^

Antes <1© tomar tH».
decltóo, Mário TravJg
estudou bastante ov
sunto e ainda converÜ
com alguns amigos. ToX
os pontos foram u«jw
dos e ele chegou a coS
"4o que o melhor mejJL
era ficar em são j^at.
rio, onde está compltu»
do seu trabalho e sei»
te apoiado pelos dlrC

com 0 utZ
de todos os Jog adorei wí
gou que tivesse recebi^
propostas de outros clí
bês, particularmente ^

— K se recebesse, gk
aceitaria nem discutir
porque sou um profU.'
slonal contratado m.
Vasco. — Concluiu.

REMO VAI A

SÃO LUÍS A FIM DE

GANHAR BEM

BELÍM (SP-JS) — Ceará 8portlng e Tlradentes,
do Ceará; Nacional, do Amazonas; Tuna e Palssan-
du, do Pará, disputarío um torneio em Belém. A
primeira rodada será no dia 4 de dezembro, com dois
Jogos no Estádio Evandro Almeida: Tuna Luso x Ceará
e Paissandu x Tlradentes. As demais partidas do
torneio: 7 de dezembro, Nacional x Ceará e Paissandu
x Tuna. 9 de dezembro, Tuna Luso x Nacional e Ceará
x Tlradentes' 11 de dezembro, Tlradentes x Nacional
e Paissandu x Ceará; e 13 de dezembro, Tuna Luso x
Tlradentes e Paissandu x Nacional.
AMISTOSO — O Clube do Remo acertou um amistoso
para amanhã, em São Luís, contra o Moto Clube, pela
cota de 30 mil cruzeiros. Da capital maranhense, o
Remo seguirá para Salvador, onde vai disputar o Tor-
nelo Octogonal Baiano. Sua estréia será dia 25, na

VASCO DÁ DESCANSO AO

TIME PARA BRILHAR EM SALVADOR

primeira rodada, contra o Bahia, na Ponte Nova"
O outro Jogo da rodada dupla será Vitória x Santos

Todo* os titulares seguirão para Salvador, e o tée-
nlco Paulo Amaral espera sair da Bahia com o titulo
de campeão. Comenta-se que, com a ida do Remo a

5Xrt&"" 
mn" m ""k""0'

ATLÉTICO COM

ATAQUE FORTE. ARLEM

ESTÁ GARANTIDO
BELO HORIZONTE (Sucursal) — Denote de serder nor

Pfa o Santos e folgar ontem, o Atlético volu hoje ás
aUvldades, com o primeiro treino para o Jogo de qulnta-fel-

Ãtl*u^iSL£°tí*í y» y**». P«to Torneio fcal.no. O

«mvÍL Jf!íLÍ?« wPodr, 
*nUr «o™ D«hral, recupe-

rando-se de diatcnaâo. Mu Arlem, que náo foi a Santos uor
causa de uma contusão no Joelho, poderá roltar à equipe

O Atlético trouxe de Santos apenas os 13 mil cruzeiros
,cer**ta. J** «renda nlo foi suficiente

j»ia a dlvlsáo em partes iguais. O» Jogadores chegaram re-
cansaço da viagem de ônibus e do gramado da

Vila Belmlro, que estava alagado.
Assim que a delegaç&o chegou, Muasula liberou os Joga-

dores e marcou a apresentação para hoje, quando oomeça a
definir o time para os Jogos na Bahia. A delegação ri aja no
dia 36, segundo Informações do CND, que vai patrocinar as
paasagens aéreas, *mmm 

—

Segundo os diretores, o técnico do Vajco vai observar
Romeu no torneio da Bahia, poli está Interessado em sua
contratação. O Atlético agora 

ja manifesta desejo de vender
) pona-esquerda, e por iaso deve faaer exigências menores
que as feitas ao Corintlans, quando pediu dois milhões de
cruaelros, á vista, pelo 

——

Para Mário Travagllni foi
multo bom n&o ter havido
acordo financeiro para o
amistoso do Vasco, dor
em Itabuna. Disse que
poderá trabalhar á vontade
e preparar o time para o Jo-
go com o Santos, terça-feira,

pelo torneio em Salvador.
Ssse espaço de tempo pode-
rá ajudar na recuperação to-
tal de Moisés e Renê, que
estáo em seus planos para
para armar a defesa, Já que
náo há "problemas no meio*
de-campo e no ataque.

O técnico Já decidiu tam-
bém que Dé e Jair Pereira
voltarão. O tlme-base será o
que tem Jogado ultlmamen-
te. com a Inclusão desses Jo-
gadores. Os Jogadores tam-
bém vibraram com o cance-
lamento da partida. Alega-
ram que terão mais tempo
de ficar em casa, porque de-
pois entraráo numa verda-
delra maratona, com parti-

das pelo Torneio e os a mis-
tosos em Campos, Vitória e,

Kvelmente, 
em Plaul, no

lor da Bahia, For isso o
treino de ontem de manhã,
mesmo realizado fora de São
Januário, devido a replantlo
da grama, foi bastante pro-
veltoso e alegre.

Miguel, Zanata, Luís Car-
los, Roberto e Moisés, náo
tomaram parte no treino na
Ilha do Oovemador. Fica-
ram em SAo Januário e de-
ram algumas voltas na pis-
ta com o auxiliar Coronel.
René foi ao campo, mas só
participou dos exercidos fl-
sicos, sendo poupado no trel-
no técnico, por recomenda-
çáo do Dr. Ntcolau Slmáo.
A atividade hoje será a mes-
ma de ontem, no mesmo lo-
cal. Amanhã recreação na
Ilha e o primeiro coletivo,
ficou mesmo para segunda-
feira, quando será confirma-
do o time e a delegação que
viajará á tarde para Salva-

dor, onde ficará
no Salvador Praia

O ambiente em Bio j|.
nuárlo está calmo. Oi Joõ.
dores náo falam m&li ea
listas de dispensas e pa.
sam apenas em se prepw.
rem melhor para o Toiufc
Governador Roberto Santos,
onde esperam fazer umt boi
campanha e dar alegrlu t
torcida. Mário Travarta
disse que essa tranqUllldifr
foi conseguida através <k
trabalho psicológico que Ia
durante a excursão à Nti
de Bantana e Campim
Grande e Joio Pessoa.

As torcidas organliadai do
Vasco vão oferecer uma sur-
presa ao Sr. Agatlrno b
Silva Oomes, domingo. _
Juparaná. pelo seu aniver-
sário que acontecera dia &
A festa foi antecipada devi-
do á viagem da delegado
no dia seguinte para Saln-
dor.

CORITIBA ACHA QUE A

VOLTA DE DIEDE É O MELHOR NEGÓCIO

CURITIBA (SP — JS)
— O técnico Dlede Lamel-
ro, atualmente no Guará-
nl, de Campinas, poderá
voltar a dirigir o Coritlba,
no próximo ano, segundo
declarações do Presidente
Evangellno da Costa Ne-
ves. Dlede Lametro foi
campeão 

paranaense no
ano passado e deixou boa
Impressão Junto aos dlrl-
gentes e torcedores do

Coritlba. Sua cotação au-
mentou ainda mais em
face das excelentes parti-
das que o Guarani realiza
na Copa Brasil, liderado
com sete pontos ganhos
a fase final.
Abefa-aLu-

ATLÉTICO — Afora Pau-
lo Moisés, Beto • Renato,

Já dlspenaados, o Atlético
Paranaense poderá dls-

pensar mais sete jogado-
res do atual elenco

profissionais. O lateral
Oliveira vai mesmo voltar
ao futebol paraense e ji
tem praticamente tudo
acertado com os dirlgen
tes. Oliveira pretende en

cerrar carreira no Ptli-

sandu, de Belém, clube

que o projetou para o tu-

teboL

FIGUEIRENSE

PREFERE MANTER O

LAURO BÚRIGO
FLORIANÓPOLIS (8P-J8) — o treinador Lauro Búrl*

go reviveu continuar no Flgueirenae e vai orientar o time
catarinense nos Jogos do torneio que será realizado em Sal'

Como não gosta de viajar de avião Lauro Búrlgo vaivador. iss*, ixjm+m uc twjv oc ftTimO, JLAUTO ÜUTlgO V»!
de carro para a capital baiana. A estréia do Flguelrense será
no dia rt, contra o Vitória, na Fonte Mova

ZENON — O apoiador Zenon um doa melhores Jogado-
res do futebol catarinense, poderá se transferir para o Cru-
aelro, de Belo Horlaonte. O Aval, dono do seu mm acerta

os detalhes coca os dirigentes do clube mineiro

Fim de semana tá aí. Pilequinho

nele 
v •*» -a •^

¦ m Em doses individuais e 6 sabores

Jhs

UI

H maracujá, amendoim, laranja e

tangerina.

PILEOUinHO

Uma batida sensacional da Fischer

empilecadíssimos: chocolate, côco,

teatro

&
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Restaurantes

Bares

Churrascarias

Clubes
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CHURRASCARIA

Todas as Swcta*
Showi de lfúslcaa
Popular» cora

Alcides 6eraitii

F*drlnho ia VMSo
outras atraeSao

Apraornta hoje

IARA ELIZABETH
A vorrx DA CANÇAO

ESTRADA RIOPETRÔPOIIS, KM 13
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Agatirno age.

Acerto com Travaglini 
pode

^ 
aj acontecer 

§d
MArlo TrsvagUnl deve- 1972, qua ado ganhou mul- palmente as m,.

v r4 asslnar nas prdximas tos iltulos e partldpou de » 
SonaecaMo a.Sa 

^

T/\0 A A hor" seu novo contrato t<xUu as decls6es, cam ex- v adqulrirem mni.
y If )|»AnA 

com o Vasco. viUdo, att oefio da deste ano. L \rSnSsT

J 
31 de dezembro de 1976, O Sr Axatlrno da Sllva ' 

' ;^iR .* Urmlno do mandAdo da Gomes & aoolado oela dl- Ant«s de tomar m«,
,.^1...——...—__aaMMatual dlretorla. O Wcnlco esffiteimt?*u ^ . declsio, MArlo Trava^

— acabou concordando com l1 
"tudou bastante

o Presldente que achou S^Sva 
^ ^Sp^- A 

«nto e alnda con^;

KlIIAACDAnAC 
melhor resolver tudo o- nbou de perto, a malor ¦ J 

' " • own alguns^ainlgoi. 
Tcxloi

NUMtRADAS ' 
£5" parte do trabalho do trel- V 1 B 

°s ^nU>s foram anaUsa.
• 

!S?ftr*00m f* ,espe" nador. * 
doa e ele chegou a concin.

ST Nenhum dlrlgente, nem . V--; V «J® • m®&or asS
hoje aconte^a novo A- mesmo torcedores culpa- ^ 

cJ,r J&q^,

,^£3^ 
°^gat1^ ram 

o Mealeo 
pela d«- 9 com^

da Sllva Gomes para classlflcae&o deste ano w> seu trabalho e se s«n
acertar oa detalhes finals. oplnlSo 

geral 6 que o tline J? J*108 ^fpn-
o entendlmento entre Jogou multaa vezea este ^cwn o tttot#

A jdl 
Travaglini e o Presldente ano, quase noventa parti- de 

todos os jogadores.

. Ml 0 T / S vem sendo mantldo des- das, e alnda teve proble- Jair Pereira dd forca ao ataque E?" 1*e 
t'veu* f««bi4;

' 
_r rnk S 

agosto, quando o Sr. mas de contus&es. propostas de outros cl«.

I 
Agatirno da Sllva Gomes Asslm cue o novo do- n&o fez nenhuma llsta partlclpar do Tornelo Ror particuUrment« ^

¦ mm revelou vontade de contar cumento for asslnado en- para as contratacdes. berto Soares. Sobre dls-
W com todo o Departamento tre o Wcnlco e o clube, Dlsse que tratara do as- pensas, dlsse que alnda — K se recebesse sL

J ^H^DSf  Sit r if- ser?° 
dlscutldas as tefor- sunto quando os Jogado- n&o pensou sobre o assun- aceltarla nem dlscutir

JH 
itoxiDTOfa i976. Justlflcou mula^fies e as posslblllda- res entrarem de Mrlas, to. Mas admltlu que al- porque sou um Drofli.'

^miw&r 
a medlda, pela» campa- Jw de adquirlr reft>r?ds. pols agora sua preocupa- guns Jogadores possam slonal contratado

qUe 0 e desde MArlo Travaglini alnda ;&o i armar a equlpe pars ser emprestados, prlncl- Vaaco. — Condulu.

REMO VAI VASCO DA DESCANSO AO

I 

SA°GANHAR 

BEM 

DE TIME 
PARA brilhar em SALVADOR

IBELtM (SP-JS) — Ceari Sporting e Tlradentes, psra MArlo Travaglini fol das pelo Tornelo e os amis- dor. onde dears hosrv^j,

J,.- do CearA; Nadonal, do Amasonas; Tuna e Palssan- tnulto bom nto ter havldo tosos em Campos, Vlt6ria e, no Salvador Praia Hotel
ST du, do Pari, disputarJo um tornelo em Bel^m acordo 

dnanceiro para possivelmente. em Piaul, no . ,„K. .
Drlmelra rodada nri no riia 4 ri* . j amistoso do Vasco, domingo, interior da Bahia, Por i«*» 9 

ambiente em B4o j|.

m mr I E ™ - 
°° 

--* 
4.y d-atay°' 00111 d°M em Itabuna. Dlsse que asslm trelno de ontem de manhl^ 5u4ri0 ^

-Hf ¦ mm. J, poderA trabalhar A vontade mesmo reallzado fora de SAo ,4°/®* P j, 
mail «

5 
Tlradentes As demals pallidas do e preparer o time para o Jo- JanuArio, devido a replantlo llsta* 

de dispensas e pn.
A . 1 _ , . _ ma* tornelo. 7 d6 dezembro, Nacional x CearA 6 Pal&sandu so com o Santos, terca-feira. da erama foi baxtante oro- ®am apenas em se prepm.

0 Elza Gomes anteontem Inter- e Oorlvaj Cay ml poderA f&zer x Tuna. 9 de dezembro, Tuna Luso x Nacional e CearA pelo tomelo em Salvador, veitoso e 
'alegre. P*" 

0 Tonnti

nou-se para submeter-se a urna partlcipacfio muito espe- * Tlradentes; 11 de desemhro, Tlradentes x Nacional &se espa?o de tempo pode- Miguel, Zanata, Luis Car- "oyernador Roberto Sanj*

um. opt,.cap no co,agio. Ela, M no film.,-!«(. do. Mil.- ' tttZTHBtZ SSJgS^i X?
mulher-rocha, volla k ativa rapi- gres , que Ndlson Pereira dos amistoso — o Clube do Remo acertou um amistoso 

est6° em P'anos para xiha do Oovemador. pica- S one

fo'reondo 

odM 0,1 col,0M esl8° E'SZtSI 5SS "

. Psdro Arcanio o o„»ona ^SSSiorSSSSf 
USSSS !1£

FAbio Sabag teve rebu agita- * ' 
nelo 

Octogwial Balano. Sua estrAla serA dla 25, oa O Ucnlco JA dectdlu tam- partldpou dos exScici" fl^ % 
Ban^ * Campia

do, comemorando seu aniver- Ssm11 central Tenda dos r0<4dl> 
f0®4" 

0 Bahia, na Fonte Nova. Wm que D< e Jair Pereira sicos, sendo poupado no trel- 
Qrande e J0A0 Pessos.

sAriO Prato da nolle- n«rii com Mllagres", aparece em trAs dAca- 0 Jo«o da rodada dupla serA Vlt6rla x Santos. 
' 

voltarAo. O time-base serA o no tAcnlco, por recomenda- As torcidas organiiadsi do
lf„' fla 

n°l,e- P*™.com 
da9 interDretado Dor trfis aloras TodQ8 

os utalares segulrAo para Salvador e 0 tic- ?ue 
tem 

^do 
ultlmamen- tAo do Dr. Nlcolau SimAo. Vasco vAo ofere^r umTsi

p^ra abra5ar°o amigof Betty Fa^ia 
dtairSM ST X>"KT,t VTaaMtfE BAf

5 D-aniei Fiiho! Eli.°ab«t, Jbu«« » 
SHUT'* 

^ SStfTSV&J 2SS: ffi. asrst rS %X
e Marcelo Picchl, Nestor Monte- ? 

plastico baiano) e na tercel- Baal*. rem que ter£> mals tempo flcou mesmo pare segunda- a (esta fol antecipada den-
mar Moacvr Derlau6m Fernanda ra tes9' N6l»0n COnvldOU Dorlval A-ri tTirr> rein de 

ficar em casa, porque de- feira, quando serA confirms- do A viagem da deleft*
. 

™luacyr ueriquem, rernanaa c 
Arrnnln mm 70 A « LET ICO COM p°,u entrerAo numa verda- do o time s a delega«Ao que no dla seguinte para 8s^

Montenegro e Fernando Torres, para v,ver Arcanjo com ,70 ATAOI 
IC CftDTC * ni ru delre 

maratona, com parti- viaJarA A tarde para Salva- dor
Beth Mendes, Oswaldo Loureiro, an0#- ^' 

AyUc FORTE. ARLEM

Helolsa Helena . Loin. Krnpl. # 
Nwt0n Prado, que r«ol«.u ILI, 

EsTA GARANTIDO CORITIBA ACHA 
QUE A

O primelro longa-metraflem . . 
a,as,^r"6e da vida artWica, a a,1ipjr* o s«tM e (oiiSr'cotra, o SStSo'roSrh3eP2 VOLTA HF niFHP t r» xxci unD KIcrArm

de 
"0 

Planeta dos Macacos" 
deixou a T"Pi deflnitlyamente. Em aUvidades, com o primelro trelno ^ra o jogo de quinUL fe" 

VUL I A Ut UlhUt E O MELHOR NEGOCIO

Jol 
um barato. 0 segundo, bom.' 

~UJ"0«SSJL&*™ CORnrn 
(SP - JS) cralba. s„. eo^io a,^ «.

Mas agora transformA-lo em se- 
™ n® Mas Arlem, que oto tol a Santos por 

— o ttcnlco 
plede 

Larnel- mentou alnda mals em res do atual elenro de
riado 6 um pouco de exagero. A 

vando John Herbert. cauM de i^a cmt^ no joeiho, poderA voltar A equlpe ro, atustaente no Guara- face das excelentes parti- proflsslonals. O lateral
Globo langa dia 1,» (segunda-fei- da ^u Sa^da das Sue 

0 
2u^al 

^ °Ilvel™ val meimo voto

ra) a cores o ser'ado. Val ser urna • Roberto Carlos cantarA em c^josadores chegaram re- no prbximo mo, segundo S£n 2S tud!
macacada... ' seu Especial global a llnda ^ # 110 grttn'do ,do 

?^ente a«rta§o coT^1iri^

a Aiinnctn r^car UtMIMi muslca 
de Caetano VelOSO Qual- Asslm que a deisgsfAo chegou, Mussula liberou os toga- v<,„ 

Ne* Abefa-aLu- tes. Ollvelra pretende en-
0 Augusto Cdsar Vanucci apro- quor Coisa". Sucesso atual do dorea e maroou a apreaentacio para hoje quando oomeca Diede 

Lameiro foi . 
cerrar carrelra nn Pain

VOU a id6ia do Especial sobre Cae 
oucesso # 

tlme ^ 
VM 

j0,JTns ^ A dJieSSSoXTnS campefto paranaense no ATUmoo - Afora Pau- 
¦" 
^

Ary Barroso Deoois de Noel An/ Si 
' 5egu?do ^ormacfies do CND, que vUpStroclnar as fno Pa^ado e deixou boa lo Moists, Be to e Renato, 

aandu' de Bel®m' cluh

™.i 
^ 

a -i . , . pwsagens 
atreu. 

,M kvcuiv tapressao 
Junto aos dlrl- jA dlspenaados, o AU«Uco que o projetou para o fu-

m al - ¦ • A primeira s inesqueefvel 8egundo os dlretores, o tAcnlco do Vasco val observar gentes e torcedores do Paranaense poderA dla- tebol
n - .... Emilia do 

"Sftlo 
do Pica Pau Romeu no tornelo da Bahia, pots estA lnteressado em sua

% Para 0 Especial de Ary estfio Amaralo" ivantan Tiinl^ acts mn. contratatAo. 
O Atietlco agora ja manlfesta desejo de vender

COnfirmadOS- Caubv Pelvotn , 
'vers°° Tupi), esta ago- > pons-esquerda, e por lsso deve faser menorti 

Eliseth Cardnso Anno^a Maria' ra 
n0 ®'®nco de 

"A 
Viagem": que as feltas ao Corlntians, qusndo pedlu dots mllhSes de P 

~~ 
ENrL.»«<!r. 

asttBLirjtt"  
.

as.tssw.s prefere 
mantIr ^ 

semana ^ ai. Pilequinho

nal de 
"Bnavol", 

(capftulo 156), « Agnaldo Timdteo come^oti LAURO BURIGO ilCICa 1 
| Em doses individuals e 6 sabores

ST JT&JST2&2 com mSSSSSSLtrSL xs&sr.l&

BethMandeem I. 
para Timdteo. »" *** D1I 

Pllllinun

PNON 
- o apolador Zenon, um dos meUiorea jogado- I lljXjtlill I Iflil

 res do futebol caUrluense, poderA ss trensferlr para o Cru- ¦¦•¦•yaailM HI
' 

"""i <Je Belo Horlaonte. O Aval, dooo do seu passe, acerta Uma bstida sensacional da Fischer '
os detalbes com os dirlgentes do olube mlneiro

DA CAROLA (minha gandula)

M Irian Batucada, depois de ionga ausfincla, apareceu para me visiter. T 
E A T R 0
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[XO@M 
PADEGI DA S=1
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TORNEIO INTEGRAÇÃO

Nelsinho 
já

dá vez aos novos

no Madureira

o treinador Nelsinho foi obrigado a fazer

várias alterações no time do Madureira para o

jogo 
contra o Barbará, domingo, no Mário Filho.

Vágner entrará no lugar de Hamilton, que recebeu

o terceiro cartão amarelo no Jogo contra a Por-

tuguesa; Mingo, que está entregue ao Departa-

mento Médico, e não tem chances de se recupe-

rar, dará a vaga para Almlr; Édson, que subiu há

pouco 
tempo dos juvenis, terá sua oportunidade

n0 lugar de Carioca, já que Nelsinho pretende

aproveitar em cada jogo, daqui para frente, um

juvenil que ainda não tenha tido chance.

Ontem, os jogadores participaram de um co-

letivo, e o time principal treinou com Jair; Ângelo,

Vágner, Paulo César e Jorge Luís; Ademir e Éd-

son; Zé Dias, Almlr, L. Carlos e Valber. Hoje have-

rá um treino técnico-tático, e amanha todos parti-
ciparão de uma rscreação, sendo liberados para
se apresentarem nc domingo pela manhã. Nelsi-

nho tem muita esperança de que sua equipe che-

gue ao titulo, e espera que comece a reação con-

ra o Barbará.

FRANZ CONVERSA

NO SÃO CRISTÓVÃO E

PEDE HUMILDADE

Após o coletivo de ontem,

quando os titulares golearam
os reiervas por 4 a l gols de

Volmar, Madeira, Zequlnha

e Da Costa, a maior pre-
ocupaçío do técnico Franz

era de ter uma conversa

com os Jogadores para evitar

que a boa forma por que pas-
noSlo Cristóvão não seja

prejudicada pelo excesso de

confiança da equipe, que é

lider invicta do Torneio In-
tegraçfto, ao lado do Sapu-

ali.

1

Mm wfP*

BARBOSA ARMA

ESQUEMA CAUTELOSO

NO COSTEIRA

l.uia Cario» e Zé Dias
lutam para o Madureira subir

Jm Bp .

Brandâozinho
espera o treino

Romeu
está otimista

Sem qualquer proble-
ma de ordem médica, e
com oa Jogadores super-
motivados, o treinador
Geraldo Barbosa definiu,
ontem, após o coletivo-
apronto, o time do Cos-
telra para o jogo de ama-
nhã, no Mário Filho, con-
tra o Campo Grande, pe-
lo Torneio Integração:
Tonho; Nanlco, Evanclr,
Cantareira e Garrincha,
Gutlnho e«Pastinha; Ro-
meu, Coca, Ailson e Be-
nedlto.

Quem se mostra multo
animado para o jogo de
amanhã é o pontelro-dl-
relto Romeu, que na úl-
tlma vez em que o Cos-
relra atuou no Estádio
Mário Filho marcou dois

gols e deixou os torcedo-
res cariocas bastante lm-

pressionadas com seu

bom futebol: 
"O 

Campo

Orande está ai, disposto

a vencer bem, mas no fi-

nal o Costeira não vai

decepcionar, pois estamos

em grande fase".

Já o treinador Geraldo
Barbosa pretende armar

um esquema cauteloso,
"mas isso não quer dizer

que o Costeira vai atuar

totalmente na retranca,

porque chegamos num

ponto, no Torneio Inte-

gração em que qualquer
time tem que atuar pra
frente. Acontece que o
Campo Orande merece o
maior respeito, e, por ls-
so, nos primeiros minu-
tos, vamos estudar o ad-
versário.

Oeraldo Barbosa reall-
zará um treino recreativo
hoje, quando escolherá
os Jogadores que ficarão
no banco de < rservas, pois
tem algumas dúvidas,
dentre as quais o apoia-
dor Carllnhos, que mos-
trou ter bom futebol, mas
ainda não está no melhor

de seu estado atlético. A
viagem para o Rio será
amanhã, às 12 horas, já
que ele pretende que os

jogadores descansem um

pouco, no Mário Filho,
antes do jogo, que será
às 15 horas.

Os torcedoras também
estão bastante motivados
e pretendem prestigiar o
time, conforme assegura-
ram alguns de seus lide-
res, que cantam com a

vitória do Costeira.

No coletivo de ontem os tl-

tultres treinaram com Hen-

rique; Padeirinho, Nélio Al-
mir (Neném) e Jilllo; Badu
e Madeira (Almlr); Da Cos-
ta, Sivaldo, Volmar e Zequl-
nha. Hoje, Franz pretende
orientar um treino técnico-
tático e amanhã haverá re-
creaçào pela manhã sendo
que a tarde os Jogadores se
apresentam para a concen-
tração. O São Cristóvão jo-
jará domingo contra o Fia-
mengo, em Barra Mansa, e
a delegação sairá do Rio, ia
3 horas, retornando logo após

ao Jogo.

BRANDÂOZINHO

PREFERE ESPERAR NO

CAMPO GRANDE

O treino tático do Cam- é de absoluta tranqüill-

MARIANO DIZ

LOGO QUEM JOGA NA

PORTUGUESA

po Orande, marcado para
hoje, com vistas ao jogo
de amanhã contra o
Costeira, não foi realiza-
do devido ao mau tempo.
Por isso, o técnico Bran-
dàozlnho somente defini-
rá o time hoje, antes do
Inicio da concentração,
marcado para as I8h.

Os Jogadores, apesar do
cancelamento do treino
tático, movlmentaram-se
fisicamente com o prepa-
rador Melo. O ambiente

dade quanto a uma vltó-

ria contra o Costeira, na

preliminar de Flamengo

x Náutico, no Mário
Filho.

O time deverá ser es-

calado com Caxias; Ha-

roldo, Edval, Mendonça e

Péricles; Adilson, Alves e

Mazola; Paulo Borges,

Marçal e Tlão. Deverão

ficar no banco o goleiro

Ublrajara, Zé Dias, Mário,

Lírio e Rui.

O time da Portuguesa

está praticamente defini-
do para Jogar contra o
Sapucaia, no próximo do-

mingo em Campos; Oil-
son; Mário, Carllnhos,
Luís Carlos e Dorl; Ze
Antônld, Carlos Magno e

RublnhO; Ja!r, Alberdã e
Adão. O banco; Sérgio

(goleiro), Odorlco. Tonl-

nho, Isalas e Antônio

Carlos.

O atacante Russo con-
tlnuB em QoiãnVa, onde

trata de seu Ingresso no

Atlético. O passe do joga-
dor está fixado em 50 mil

cruzeiros pela Portuguesa,
e a resposta do clube

goiano será dada até a

próxima sexta-feira, O
atacante Felipe, artilheiro

do time no Campeonato

Carioca deste ano, e que
estava afastado do clube,

já que disputava o Cam-

p e o nato Universitário,

acertou, praticamente, seu

Ingresso no Esporte Clu-

be de Braga, Portugal. O

jogador é dono do passe.

Baixada

JORGE CONDE

MUITO PREOCUPADO

NO VOLANTES

O maior problema do técnico Jorge Conde, do Volantes,
é que ele ainda não sabe quem entrará na defesa, caso Edi-
nho não se recupere a tempo de enfrentar o Heliópolis. do-
mlngs, na partida que poderá decidir o vencedor do tercei-
ro turno do Campeonato de Nova Iguaçu. Edlnho torceu o
pé, num buraco no campo do Morro Agudo no Jogo ante-

| rior, e Geraldo, seu substituto, levou o terceiro cartão ama-
relo, domingo, e está fora de cogltaçóes.

0 treinador revelou que quer evitar, o máximo possível,
is improvisações, e se de fato não puder contar com Edlnho.
( bem provável que dé uma oportunidade a um Jogador da
equipe juvenil, cujo nome ainda não está decidido. A respon-
isbllldade, na última rodada, é muito grande, uma vez que
estão invictos e isolados na liderança, com 10 pontos ganhos,
^ois a mais que os vlce-llderes. Mesquita e Morro Agudo.

Mas, a não ser o Volantes, e embora esteja no terceiro

poiio, com seis pontos ganhos o mais s'rto candidato à
conquista do terceiro turno t o Heliópolis, pois, além da par-
tia de domingo com os volantlnos, o campeão de 1972 tem
dois Jogos atrasados a cumprir, contra o Miguel CtUto e Fl-
ihOj de Iguaçu, podendo, portanto, chegar ao fim da cam-

f»nha na fren.e de todos, com 12 pontes ganhos. Assim, os

protagonistas da maior atração da rodada do futebol lgua-

{uaao dependem de seus próprios esforços para chegar como
líder do terceiro turno.

A grande vantagem do Volantes nessa partida é contar
com o mando de campo pois o jogo está marcado para o Es-
tádlo Augusto 8imô£s. Jorge Conde, acha que o time, ainda

que nio Jogue com a defesa completa, tem condições de le-

ra > melhor s.bre o Heliópolis: 'Acredito na capacidade e

espirito de luta dos meus Jogadores. Não queremos saber de

empate ou derrota e por Isso vamos partir desde o Inicio

para • briga a fim de liquidar o assunto o mais depressa

poulvel".

PROGRAMA — O Sr. Arnaldo Vilela um dos candlda-
toa de oposição à presldéncls da Ligs de Desportos de Nova

Ifusçu, divulgou seu plano de trabalho a ser cumprido, no

aso de merecer a preferência do* clubes nas eleições previs-
tw par* a segunda quiniena do próximo mês O progi^ma
coat*m 11 Itens e dentro das metas destaca-se uma maior

atuação da Liga Junto ao CND, no sentido de canalisar au-

tóio para os clubea de Nova Iguaçu. Outro ponto que pode»
merecer a atenção dos clubes diz respeito ã reestruturação
lo Departamento de Árbitros, 

"dotando-o de elementos cs-

ei, moral, física e tecnicamente".

Espirito Santo

DESPORTIVA

JÁ TEM OS MILHÕES

PARA MELHORAR

Campo»

CAMPEONATO

COMEÇA HOJE COM UMA

RODADA QUENTE

^BANCO 
DO PROOREBSO

DE MINAS GERAIS S.A. .

TAXAS MÁXIMAS ANUAIS

. O BANCO DO PROOREBSO
»>*., de acordo com a Circular n.' 113. do
open. em suas Carteiras oom as seguintes taxas mini

mis anuais:

PRODUÇÃO E COMERCIAUZAÇAO

a> ~ por pnuo até 60 dias }•••* 
• ?'

M — por prazo superior a 60 dias 16 
J* 

•

PE88QA8 FtBICAS 

RESOLUÇÃO N.° 130:

Semestralmente sobre o saldo de-

Comissão de abertura, sobre o h-
mlte 

14,1% a.a.

o** a »

RESOLUÇÃO N.# »'

Flnanc superior a SO veaes o maior
salário-mínimo rigento no Pais.
de prazo igual ou Interior a
um aitA _

de praao superior a
l»j#%

1.9*

as.

II.
Idem idem

um ano 
"nane Inferiores a «0 vê» •

maior salário-mínimo rigeote no

Pais. de praao inferior a um ano 11.0%

«dam, idem. de pra» superior a

um ano  "

*OTAS 1) oonslderam-se ascluidas da

as torilas de oobrmnoa dos

tadoe ou ctucionaooa • w»

operações flnanoslras

t> Os financiamentos
rio acmcvtos de uma to» de «rroç-om*-

de M feV_l*tSto<K

a.a.

' **"**, *c*?*

Utulos iWCto-

unpoato sows

l)to Monetário Nad

t Resolução «.

VITÓRIA (Do correspon-
dente Pedro Luís Gsma Gon-
zagai — O Presidente da
Desportiva Ferroviária, Sr.
Carlos Augusto Pacheco,
confirmou que a Companhia
Vale do Elo Doce concedeu
lo clube, um suxlllo finan-
celro de' 550 mil cruzeiros,
dos quais 300 mil se desti-
narão ao pagamento de com-

promissos assumidos por
administrações anteriores, e
250 mil para aplicação em
esporte- olímpicos e atlvl-
dades de recreação social.

Segundo o dirigente, a
ajuda da CVRD irá cOntri-
buir decis.vãmente para o
aprimoramento da Infra-
estruturs local de suporte e
ao ensino de educação física
e desportos, obriga.óilos nas
escolas do primeiro e segun-
do graua, uma vez que a
Desportiva se compromete a
oficializar a cessão de suss
instalações e equipamentos
esportivos para uso dos alu-
nos do G.náslo Eüezer Ba-
'lista, de proprleaade do
Sindlcsto dos Trabalhadores
de Empresas Ferroviárias de
Vitória.

Para atendimento o pe-
dldo que se enquadra no

Planio Dcspo. tivo Nacional,

do Ministério de Educação e

Culturs, serio utilizsdos re-

cursos de reserva de desen-

volvjnento da zons do Rio

Doce, em cujas normas de

aplicação o auxilio se en-

qusdra.
APOIO — A Desportiva

Ferroviária dará apoio total á

dupla Pedro Th ler Bonacos-

sa e Msrcelo Desssune para

presidente e vice da Federa-

cão Desportiva Esplrito-San-
tense, nas próximas eleiçflai,

que serão realizadas em de-

zembro próximo Segundo o

Presidente Cs rios Pacheco,
os dolt desportistas reúnem,

no momento, as melhores

condlçfies de tentar soluclo-

nar os velho* problemas do

esporte do Espirito Santo.

Ele informou ainda que seu

clube nada tem coutra os

outros candidatos que «urgi-

ram ou que venham a surgir,

mas acha que Bonacoess e

Marcelo Dessa une. por sua

experiência no desporto do

Espirito Santo, são os nomes

mais certos para pçeenchl-
mento dos dois cargos, e por
essa rszáo s Desportlvs sus-

tentará s eleição de ambos

e espera contar com o apoio

de outras entidades.

PAGAMENTO - O Presi-

dente Carloa Pacheco, ga-
ranv.u para o final da sema-

na o pagamento do atrasado

aos jogaoom. Afirmou, ainda

que todas as providências Já
foram, tomadas para saldar o
compromisso com os profls-
sionsls declarando que a

quitação será integral. Se-

gundo o presidente todos os

problemas flnancelrc-, que
estavam envolvendo o clube
estão sendo resolvidos e s
Desportiva começará o pró-
ximo ano sem qualquer tipo
de divida. Com relação a
dispensa de Jogador«j o Sr.
Carlos Pacheco, Informou

que essa medida só será to-
madn quando do retorno das
férias.

HF.XAOONAL — Os dlrl-

gentes ds Desportiva Fer-
rovlárla Iniciaram ontem, as

providências para acomoda-

ções das quatro de'egaç6es

que estarão em VUÓria, a

partir do próx.mo dia 6 para
tomai r*rte do liexagonal

que será promovido pela
Desportiva com o apoio da

Confederação Brasileira de

Desportos.

Afirmou ainda, que a pro-
moção do torneio é de seu
clube e não da CBD, que
vai olaborar -om as pas-
sagens. Quanto á Iniciativa
de convidar o R'o Branc

para partic par, (ol da Des-

portlva. e não ds CBD, Se-
bastião Gomes responsável

pe's preparação as'ca da
Desportiva nos próximos
dias deverá viajar para a
Alemanha, onde fará um
curso de aperfeiçoamento em,
Munique.

Juci está
numa boa m

Desportiva

CAMPOS (Do correspon-
dente Paulo Ourives) — Ooi-
tacás x Sapucaia, a partir
das lShSOmln, e Paraíso x
Campos, com Inicio previsto
para às 21hl5mln, s&o os dois

primeiros Jogos, hoje, pelo
segundo turno do Campeo-v
nato Camplsta de Futebol
Profissional Estão pregra-
mados para o Estádio Ari de
Oliveira e Sousa, e. se náo
chover — o eslor tem sido
terrível — a arrecadação de-
verá ser das melhores, con-

forme disse, ontem, 0 Presl-
dente Roberto D'Affonseca
Monteiro, da LCD.

Do turno que começa a ser
disputado sairá mais um ft-
nallsta do campeonato deste
ano, em homenagem ao
JORNAL DOS 8PORT8, que
t ferecerá bonito troféu e me-

dalhóes, cunhados no Rio

Orande do Sul, aos cam-

peóes Até agora, o Ooltacás,

por ter sido o campeão da

VIII Taça Cidade de Cam-

pos, e o Cambalba, que ven-

ceu o primeiro tumo, são os

dois finalistas e se o triunfo

na nova etapa pertencer a

qualquer dos dois, a vanta-

gem na decisão extra, será

de dois pontos

Para o Jogo contra o Sa-

pucata o Ooltacás estava de-

pendendo do Julgamento da

noite passada 
— que entrou

Dela madrugada — dos joga-
dores Paulo Marcos, Oalo a

Zslr sendo que o último não

tinha ainda condições de

Jogo. O Sapucaia ao coctrá-

rio. esti escalado com Sa-

muel; Albérico, Pedrinbo,

Carlos Alberto e Danilo;

Amaritlnho e Oérson; Joé-

lio Manoel Messias Osmar

e Áldr Pelo menos foi o que

informou o treinador Vicsn-

te Arenari, que ainda não

pode escalar s torça máxima.

O Campos lá sob o co-

mando da Paulo Henrique,

depende da documentação

do lateral Serglnho, que as-

ginou, mas até ontem nfto U-

nha condições de Jofo. 8e

eis nio puder entrar, Tlta

será deslocado par* a late-

ral e Ramon entrar* de tal-

cio no melo-canu» O Pa-

raiso anunda que não terá

joésio e que Macedo depen-

de de reTlsáo avVllca e Umha

outro problema: SUvtaho

também seria Julgado à nol-

te passada.

O que é oerto é que os qua-
tro clubes vão colocar em

ação os melhores em condi-

çoes de que dlspfiem. Todo*
elas aspiram chagar em pri-

HI iWi
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Marra Manta

DIRETORIA DO SIDERANTIM

TENTA SEGURAR O JORGE MARACANÃ

BARRA MANSA (Espacial para o JS) — Da-

pois da vitória da 1 a 0. «obre o tima do Colégio

Dom Bosco. da Raaanda, gol da Lucimar, o trai-

nador Jorga d« Almaida Barros, o Maracanã, ar»-

tragou o cargo à diretoria do Sidarantim, da Bar-

ra Manaa. maa oa dlrigantas ainda lutam para

convencé-to a ficar, am faca do bom trabalho qua

realizou até aqui

A vitória do Sidarantim foi muito difícil, por-

que o tima do Dom Boeco armou uma forte ra-

tranca, que dificultou muito o trabalho doa atacan-

tes do tlma da Barra Msnaa. O gol de Lucimar, em

belo eatilo, foi marcado no primeiro tempo, apôs

um ataque maciço. Depoia, embora dominasse

sempre, o Slderantim nio conseguiu ampliar.

O Siderantim venceu com Carlos (Celso); Nei

(André). Chiquinho. Canecio a Paulinho; Cléudio,

Pança a Beto (Saroba); César, Lucimar e Ama-

rildo (Fábio) Os dirigentes do Siderantim con-

tiinuam am entendimentos com os do Velez Sars-

field, da Argentina, para o amistoso no fim do

ano. am Buenoe Aires.

LOTERIA ESPORTIVA

O Teste 262 será

aberto amanhã, com

dois 
jogos: 

3 e 13

O Teste 262 da Loteria Esportiva começará

amanhã, com dois jogos; número 3, Flamengo x

Náutico, rfo Estádio Mário Filho, pela Copa Bra-

sil; e número 13, Itália x Holanda, no Estádio

Olímpico de Roma, pelo Campeonato Europeu

de Seleções. Os demais serão disputados na

tarde de domingo.

O prêmio do teste será conhecido amanhã,

pala manhã, quando a Coordenação da Loteria

Esportiva fornecer as arrecadações dos Estados

participantes. No mesmo dia, será divulgada a

relação dos cartões impugnados, extraviados e

invalidados, que não concorrerão no teste. O

JORNAL DOS SPORTS, como acontece todas

as semanas, publicará, em sua edição de do-

mingo, a lista desses cartões, referentes aos

revendedores do Estado do Rio de Janeiro.
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£t Henrique*

ficou numa ruim
no Americano

melro ao final do segundo
t >mo que é o olijetlvo tam-
bérr do Rio Branco Cam-
baila e Americano este aln-
da sem ser finalista mas
acreditando que a conquista
do eneacampeonato vai de-

pender única e exclusiva-
mente ds experiência adqul-
rida pelo seu time na Copa
Brasil deste ano O Rio
Branco tem três reforços e o
Cambalba resolve o proble-
ma de tdson.

DISPENSADOS — A notl-
r.la msls Importante em
Campos, depois da reallsa-

ção dos jogos de boje, se re-
lsclona com a dispensa fel-
ta ontem pelo Americano a
cinco de seus Jogadores. São
eles 1é Henrlques, Chico,
Csebola. Mlquel a Alesan-
dre. De todos, o que trauma-
tlaou mais a torcida foi Chi-
co, que está oom 33 anos e é
considerado, apeaar disso,
um dos maiores artilheiros
do futebol camplsta.

Chico tem contrato até a
metade do ano que vem, e

falou que não aaalnará do-
cumento algum oom o clube,
a não ser que lhe pague to-

doa os salários até expirar o

compromisso A Liga Cam-

pista da Desportos fas um

levantamento de todos os Jo-

goa do atacante, que Já de-

tendeu o Campo OmiKK, do

Mo, para depois homens-

gsá-lo Chico Jogou também

no São José, Já extinto, Ool-

tacás e Cambalba

Manga i goleiro menos vazado da Copa

FLÁVIO É LÍDER

DO CONCURSO DA CEF

Após a terceira rodada da fase final, primeiro
turno, Manga, do Internacional, é o goleiro menos

vazado da Copa Brasil, sendo forte candidato ao

prêmio de 10 mil cruzeiros da Caixa Econômica Fe-

deral. O primeiro lugar estava com Raul, do Cru-

zeiro, que, Juntamente com o seu time, caiu de pro-
duçâo e saiu da liderança para o terceiro lugar. Na

segunda posição vem Sérgio, do Corintlans.

Manga, em 23 jogos, levou nove gols. Está com a

média de 0,39. Sérgio tem a média de 0,47, Jâ que,
em 19 jogos, levou nove gols. Raul, em 22 partidas,
sofreu 11 gols e ficou com a média de 0,50.

Na briga pela artilharia, a situação parece tran-

qiilla para Fl&vlo, do Internacional. O goleador gaú-
cho é o mais sério candidato aos 10 mil cruzeiros

da CEF Está com 16 gols. Em seguida, vèm Darlo,

do Esporte; Jorge Mendonça, do Náutico; Neca, do

Grêmio, com 11 gols OU, do Fluminense; Tarclso,

do Orfemlo; e LaLslnho, do Flamengq, com 10 gols.
Roberto, do Vasco, com 15; Tonlnho, do Flguel ense.

e Alcino, do Remo, com 12, devido á desclassificação

dos teus clubes, não têm mais chances.

CLÁSSICO FLA X INTER

MOTIVA PRÓXIMO TESTE

Internacional x Flamengo, i<o Estádio Mário Fl-

lho, é a grande atração do Testí 263, que será rea-

ltzado noo dias 23 e 30. O jogo é decisivo para o

Orupo B O Fluminon?" é outro clube do Rio de

Janeiro que estará decidindo a sua so;te na Copa

Brasil contra o América do Rio. O teste ainda conta
com mais seis Jogos do Campeonato Brasileiro

Além da Copa Brasil, a Coordenação da Loteria
Esportiva elaborou o teste com um Jogo do Torneio
Incentivo Goiano, um do Torneio Bayma Kerth e
três do Torneio José Ermirlo de Morais.

Dois jogos estão previstos para sábado, dia 29;
número 6. São Paulo x Grêmio, no Estádio do Mo-
rumbl; e núnrro 10, Calouros do Ar x América (CE),

no Estádio Presidente Vargas Os demais serão
disputados no domingo, dia 30.

A programação do Teste 263 é a seguinte;
Internacional x Flamengo — Copa Brasil — Fase
final — Data; 30-11 — Local: Estádio Beira-Rio

Porto Alegre (R8).
Corintlans x Palmeiras — Copa Brasil — Fase
final — Data; 30-U — Local; Estádio Cícero
Pompeu (Morumbl) (SP).
Náutico x 8anta Cruz — Copa Brasil — Fase t •

nal — Data; 30-11 — Local: Estádio do Arruda
Recife (PE).

Fluminense x América (RJ) — Copa Brasil —

Fase final — Data: 30-11 — Local: Estádio Má-

rio Filho.
Nacional (AM) x Cruzeiro — Copa Brasil —

Fase final — Data: 30-U — Local: Estádio

Vivai do Lima — Manaus (AM).

São Paulo x Grêmio — Copa Brasil — Fase fl-

nal — Data: 29-11 — Local: Estádio Cicero
Pompeu (Morumbl) (SP).
Portuguesa de Desportos x Esporte — Copa Bra-

sll — Fase final — Data: 29-11 — Local: Esti-

dlo Parque 84o Jorge (SP).

Botafogo x Ouaranl — Copa Brasil — Fase fl-

nal — Data: 29-11 — Local: Estádio Mário Filho.
Itumblara x Goiatuba — Torneio Incentivo oola-

no — Data: 30-U — Local: Estádio do Para-

naiba (OO).
Calouros do Ar x América (CE) — Torneio Bay-

ma Kerth — Data: 2Í-11 — Local: Estádio Pre-

sldente Vargas — Fortaleza — (CE).
São Bento x Noroeste — Torneio José Ermirlo

Data: 30-11 — Local: Estádio Humberto ReaJe
Sorocaba

Saad x Ponte Preta — Torneio José Ermirlo —

Data 30-11 — Local: Estádio Municipal de San-

to André (SPl.
Juventus x XV de Novembro — Torneio José

Ermirlo - Data: 30-U - Local: Estádio Rodol-

fo Crespi — Rua Javarl (SP).

O TESTE 148 FOI ASSIM

1) Santos 0x1 Palmelras
2) Oortntlans 3x0 Ponte Preta

3) Portufuesa 2x0 Juventus
4) America <SP> 2x1 Sio Paulo

5) Ouaranl 2x0 Perrortlrla
6) Botafogo SP) 3x0 Sio Bent©

7) Atlttlco (MO) 2x0 America iMO)

g) Ooritlba 2x0 Londrlna
9) Colorado lxl Atietlco (PR)

10) Pontagroasense 3x0 Unlio Ban del ran te

U) Anipolis 1x0 Oct is

12) Ootania 0x1 Vila Nova (GO)

13) Ooiatuba 1x0 Atietlco (GO)

Arrecadação: Cr$ 49 «72 00000
Prêmio: Cr» 1» 710 WJ.74

Número de ganhadores 407
Rateio: Crf 38 «01.14
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A CHICA ESTÁ CRESCENDO

A CHICA — Carteira Hipotecária da CAPEMI —

realizou 60 iseaaenta> escritura» no m4a de outubro ú'.-
Umo beneficiando assim. Igual número de família» de
asaoclados que pastario a residir, afora, em uil et-
Ma própria». O valor dessas escrituras atlnalu a
Cr» 8 746 988 00 (oito mflhôe» tetecentoa e quarenta e
wia mil novecento* e oitenta e oito cnuelroa). Oi be-
neflclos proporcionado» pela CHICA. de tranqüilidade
e aegurança à família cape mista tem feito com que
aumente cada ves mal» a demanda de teu» serviço» *
o volume de trabalho de mu» úrgio» eapeclalliados
Para faaer face a rase incremento, e melhor equipar
sua» Aftacla» com pe»»oal ticnlco. a dlrecto da
CAPKMI promoveu, e esta concluindo boje. o 1 Ei
(to de Paoetoaarios A* Afteeta» — Plaanet»

potoeárlo que reuniu, no Rio. durante Í0
com cerca de ao hora» de aula» técnica» e 70 hora» de
pritlca de atendimento — no balcto da DtFHI e no

de caao» Jurídico» mal» comuns na A88XJTTR
de toda» a* sua» Aatncla» que atuam

O Estágio teve a direção do Diretor-Presidente
da CAPEMI (upeniaáo da AFLAC, coordenaçio do
tono e respomabilidade da chefia te DITH3 Com
e«a medida, a» Agencia» da CAPKKI p«MUi( a
por de peeeoal «apactaliaado e pl
a atender a trande demanda de
menu» hipotoetrtoa. examinando caao por oaeo. aob
o* dlvereo» aepectoa que envoi»*m a tranuaçio, a fia
do que o patrimônio do »Moda do *Me)a reaguardado
eta bua &plicaçio.

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO
Agora mal» que nunca, t Importante que roo* atua-endereço 

junto i CAPKMD A Caixa fk «n-
iraáe referente* eo exercido de Wlt ao» aaoo-

e trande número dele» eetá retomando por nAo
itá» encontrado» o» destinatários Nottflm* na

t Acenda da CAPD.C a

Uaom

partamrnto dl Cadastro da
vttmdndo o em cato de dtvidaa. ao De-

Cadastro da CAPKMI Rua 8ác Cie-
— ZC-QJ — CTP M W

AJTTOB CM A CRIANÇA FAÇA A CAPTMI CRtSCXR

PHILADELPHO VIBRA

COM A CORRIDA DA AMIZADE

Os alunos-atleta» da
Cau de Phlladelpho cs-
tio multo entuiiaimados
com a participação na I
Prova Rústica Estudantil
— uorrida da Amizade,

promovida pela Cape ml —

Cape ml é segurança —

que será realizada no pró-
xlmo dia 28 de novembro,
a partir das • horas, com
salda e chegada no Está-
dlo de Remo da Lagoa Ro-
drigo de rreltas, gentil-
mente cedido pelo Coman-
dante Antônio Jovlno Pa-
vau. Superintendente da
8UDERJ

Segundo o Professor RI-
valdo Souza Nascimento,
encarregado da prepara-
çio dos alunos da Ca»a
de Phlladelpho, apesar de
eer a primeira vea que
seus alunos parttdparto

dt competição externa, os

Jovens alunos-atletas es-
tio multo bem prepara-
dos e com bastante dispo-
slçio para conquistar os
títulos de campeio indl-
vldual e po. equipe.

Sstá treinando dlarla-
mente, sob a dlreçfco do
Professor Rivaldo de Sou-
sa Nascimento, uma equl-

pe oonstltuida de 13 atle-

tas, para serem seleciona-

dos os 10 que representa-

rio a Casa de Phlladelpho
na I Prova Rústica Estu-
dantil — Corrida da Aml-
sade. O Mcnlco Rivaldo

que está acionando baa-
tante os treinos, vlsan-
do obter boas colocações
na Corrida da Amizade,
assim ae expressou
"Citou 

multo confiante

porque a equipe vem ad-

qulrlndo melhores tempo*
durante os trelnoa". Des-
tacou ainda a Importàn-
cia da I Prova Rústica Es-
tudantll — Corrida da
Amliade, promovida pela
Capeml — "Capeml 

é Ser-
vir pelo bem de Servir"
— como um grande incen-
tlvo aos atletas prlnclpl-
antes que nfco tèm oportu-
nldade de participar de
atividades esportivas.

O grande destaque da
equipe da Casa de Phila-
delpho é o atleta Jorge
Procóplo BrasUlense que
no último treino obteve o
tempo de tf minutos e 45
segundos, se constituindo
na maior esperança da
Caea de Phlladelpho em
conquistar as primeiras
«locações. Pro/essor Rivaldo prepara aluno» Oa Casa d* Phtladtlpho: oWettro é a vtíW*

CATEGORIA 
"A" 

DA NATAÇAO COMEÇA AMANHA NO FLA

Com a participação de
inúmera» criança». >*pre*en-
tar.tes d o» dlveeeos clubsa
filiados á Foderaçio Metro-
pdltana de NiUçáo terá
laleto amanhl to U bom.
aa piadas do Flamengo, o

campeonato de nata«do dos
Qrupaa l e II, da oatogsria

A que terminará

«o com a

II

ao maamo íaeal de

Aproveitando a oportunl-
dade, a FMN fará, no do-
min «o a entrega de meda-
lha» aoa trás nadadora» qu*
mal» M destacaram durante
o ano na daaae A. 4 astltoa
Os st: eu» homenageailoe se-
rio SOvto Moreira, do Fia-
mengo; Ana Igito. da Oama
Filho e Sérgio Autian, da
Tljuca

dade de m divertir bastante,
assistindo a uai desfile de
bonecos figurando oe peno-
nacen» de Walt Dlsaer que
serio levados pela Nacional
Turismo. Alám dama atra-
eêo extra, haverá também
distribuição de brinda» entre

erlaagada,

Alada ao
t a «egulnte » os dei» da»

provas para amaobi 1 •)

Mm - nado de ooataa. fe-
;• lOOm - nado

de castas maacuMno; !• SOm
nado de coctaa ma»culmo,

4*) lOOm — nado de costas,
feminino; $•> Mm — nado
borboleta feminino; !•>
I00m — orne'
maacuttno, fi 
borboleta maaculino-
lOOm - nado borboleta
tnlnlno •*) 4*lOOr. 
maaculino; teltOn!
livre fetrlninc ll*i

4 astUoa, r
taiaam - a
cullao.

f)

livre

a»>

CONTRA

IIEMORRÓIDAS

ALIVIO IMEDIATO

AÇÃO desinflamatôria

CICATRI2AÇÀO TOTAL

IlEMO-VIRTUS »«»»

colégios podem

formalizar
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Clubes e

XXVII JOGOS DA PRIMAVERA

suas inscrições

As inscrições para os XXVII Jogos da Prima-

vera continuam abertas e sfto de caráter naclo-

nal. Os clubes e colégios que desejarem concor-

rer deverão comparecer ao Departamento de Cer-

tames e Promoções do JORNAL DOS SPORTS,

na Rua Tenente Possolo, 15 a 25, das 9h às 12

horas e das 14h às 18 horas, para formalizarem

os seus pedidos de Inscrições.

Não há limite de idade para as atletas par-

ticlpantes na Série de Clubes, porém, para a Série

de Colégios, as atletas deverão ser alunas dos

estabelecimentos de ensino, que representarão, e

deverão ter no minimo 22 anos de idade, desde

que este limite seja completado até 31 de de-

zembro de 1975.

Os XXVII Jogos da Primavera constarfio de

torneios e competições de arco e flecha, atletls-

mo, basquetebol, ciclismo, esgrima, ginástica, han-

debol, natação, tênis, tênis de mesa, tiro ao alvo,

volibol, xadrez e decatlo. Nas Séries de Colégios

e Especial de ÇJubes não serão disputadas as

modalidades de esgrima e tênis.

O calendário dos jogos inclui, ainda, o des-

file de todas as representações inscritas e a es-

colha da Rainha dos Jogos. Para essa última pro-

moção não haverá venda de votos, cabala ou exl*

bições públicas. As candidatas serão julgadas por

um júri de artistas de Belas-Artes, em recinto fe-

chado, quanto à sua plástica, fisionomia e eficlên-

cia esportiva.

Os Jogos da Primavera, única olimpíada fe-

minina em todo o mundo, visando estimular a

mulher nas atividades esportivas, despertando-lhe

o gosto pele desenvolvimento ffsico e intelectual

através dos esportes, tem a sua festa de abertura

programada para o próximo dia 30 de novembro

corrente, a partir das 9 horas, no Parque Despor-

tivo do C R. Vasco da Gama, em São Januário,

gentilmente, cedido pelo seu Presidente Agatlrno

da Silva Gomes.

Estarão participando do desfile de abertura

dos XXVII Jogos aproximadamente 20 mil moças,

que representarão mais de uma centena de clu-

bes e colégios de lodo o Estado do Rio de Ja-

neiro.

A festa de abertura se destaca, ainia, pel;

beleza e o colorido da seu espetáculo.

O JORNAL DOS SPORTS nada recebe por

inscrições ou ingressos, não obstante o vulto das

responsabilidades 
~;ue 

u,.i empreendimento dessa

natureza impõe. Considera-se bem recompensado

porém, pela satisfação le poder contribuir em fa~

vor do preparo fisíco da mocidade 'em nlna do

Brasil.

GIL VICENTE

RECEBE BANDEIRA NA

FESTA DO DEC

O Ginásio Estadual CHI Vicente, grande campeão

de atletismo e handebol doa Jofoa Infantis e Jogos

da Primavera, representou o 16.° DEC — Distrito de

Educaçlo e Cultura, na solenidade do Dia da Ban-

delra, realizada na última quarta-feira, no Navio

Aeròdromo Minas Gerais, ancorado na Ilha das

Dobras.

A solenidade foi Iniciada iui 12h30mln, tendo aldo

coordenada pelo Capitlo-de-Corveta Lula Francisco

Nunes de Souza, asaLstente do Oom&ndante-em-Chefe

da Esquadra.

Na oportunidade, o Ginásio Estadual Gll Vicente

foi presenteado com uma Bandeira do Brasil, que será

guardada com multo amor e carinho pelos aluno* da-

quele modelar estabelecimento de ensino de Bealengo,

que tem & sua frente, como diretor, o dln&mloo Profes-

sor Ivan Rocco Costante Marchl.

Vasco l sempre grande atração no desfile de abertura

Markma AC, tem pre uma atração

AR DE BANGU

COMEMORA ANIVERSÁRIO

A Administração Re-

glonal de B&ngu e .tà co-
memorando o seu 14.°

aniversário de crlaçio, e
o Administrador Reglo-
nal, desportista Antero
de Souza Franco, elabo-
rou um programa de fes-
tlvldade$ que foi Iniciado
no último sábado e será
encerrado amanhã, sãba-
do, dia 23 de novembro.

Dando prosseguimento
ao programa comemora-
üvo, será rallzada, logo
mais, à noite, a partir das
22 horas, na sede do Ban-

gu A C , na Rua Cònego
de Vasconcelos, 212, uma

sensacional Roda de Sam-

ba com a participação da
O.R.E.8. Mocidade In-

dependente de Paddre

Miguel.
As comemorações do

14.° aniversário de cria-

çio da Administração
Regional de Bangu, Inl-

ciadas, no último sábado,

prosseguiram ontem, com

a realizaç&o do almoço

oferecido pelo Rotary

Clube de Bangu, a partir
das 12 horas, no Salão da
Obra de Assistência à In-

(ftncla de Bangu, na Rua

Silva Cardoso, 417, em
Bangu.

Encerrando as come-

mor ações do 14 ° anlver-
sário de sua criação, a

Administração Reglona'

de Bangu promoverá
,imanhá, sábado, dia 22

de novembro, ás 9 horas,

a Missa em Ação de O 
"a-

ças na Igreja do Sagrado
Coração de Jesus, em Pa-

dre Miguel, que contará
com a participação de
estudantes representando
os Colégios da Região
Administrativa de Bangu,
além de altas autorlda-
des civis, militares e
e c 1 eslástlcas. especial-
mente convidadas.

VÁLTER BARROS

RECEBE TROFÉU DO NAZARÉ

O torneio de futebol

de salão promovido pe-

(o Instituto Nossa Se-

nhora de Nazaré terá a

sua solenidade d(e en-

cerramento e entrega

dos prêmios aos ven-

cedores amanhã, sé-

bado, dia 22 de novem-

bro, a partir das 16 ho-

ras, na sede daquele

modelar estabelecimen-

to de ensino de Jaca-

repaguá, na Rua Ara-

guaia, 394.

O Colégio Válter Bar-

ros, que se sagrou

campeão do I Torneio

de Futebol de Salão,

promovido pelo Institu-

to Nossa Senhora de

Nazaré, receberá como

prêmio o troféu deno-

minado Instituto Nossa

Senhora de Nazaré.

Após sensacionais

disputas entre os sete

colégios participantes,

a classificação final do

I Torneio de Futebol de

Salão, promovido pelo
Instituto Nossa Senho-

ra de Nazaré, foi a se-

guinte:

Campeão — Colégio

Válter Barros.

Vice-campeáo — Co-

légio Alfonsus Guima-

rães,

3.° colocado — Co-

légio Salazar.

4.o colocado — Co-

légio São Judas Tadeu.

5.° colocado — Co-

légio Coelho Neto.

6.o colocado — Co-

légio Simavi.

7,o colocado — Ins-

tituto Nossa Senhora de

Nazaré.

Profeuor Jonai Luís Pedrosa dá sua preciosa colaboração na formação dos novos

árbitros do handebol

CURSO DE JUIZES DE

HANDEBOL PROSSEGUE HOJE

O I Curso de Juizes de Handebol, pro-
movido pelo JORNAL DOS 8PORTS, com

a colaboração do Coltglo Estadual Barão

de Mauá e que (ol oficializado pela Fede-

ração Guanabarlna de Handebol, prosae-

gulrá hoje ã noite, com a realização de
mais uma aula a partir das 19 

'horas, 
no

Salão Nobre do Colégio Estadual Barão de

Mauá, situado no perímetro urbano da Fã-

brica Nacional de Motores, gentilmente ce-

dldo por seu Diretor.

O Curso está sendo ministrado pelos
Diretores de Setor dé Handebol dos XXVII
Jogos da Primavera, Professores Jonas Luís

Pedrozs • Dental Pereira Alves, ambos

Juizes do quadro de árbitros da Federação
Guanabarlna de Handebol e pela Professo-
ra Sônia Marta Webler Rabelo.

Todos os alunos do Curso receberam ai
Regras de Handebol, os modelos de súmu-
Ias de handebol, alim de uma apostila con
explicações de: 1 — Utilização dos dois ãr-
bltros; 2 — Movimentação e colocação den-
tro da quadra; 3 — Distribuição de Fun-

ções; 4 — Deveres comuns; 5 — Divergên-

cias; 6 — Penalidades aos Jogadores; <
7 — Sinalizações.

No final de cada aula todos os alunos
fazem um teste de fixação referente aos
assuntos tratados na referida aula.

O Curriculum Vitae do Professor Jo-

nas Luís Pedroza é o seguinte:

DADOS PESSOAIS

Nome — Jonas Luís Pedroza; Data de

Nascimento — 20 de Janeiro de 1M3; Filia-

ção — Luís, Honorato de Oliveira e Amélia

Rodrigues de Oliveira; Estado Civil — Ca-
sado; Nome da Esposa — Sandra Slquel-
ra Pedroza: Nome do Filho — Fábio Au-

gusto Siqueira Pedroza; Residência — Rua

Marechal Florlano Peixoto, 1.014, aparta-
mento 201 — Bairro 25 de Agosto — Du-

que de Caxlaa — Rio de Janeiro.

FORMAÇAO ESCOLAR

Curso Prlmãrio — no Grupo Escolar

Santo Antônio. Estado do Rio de Janeiro,
no período de ISSO a 1955.

Curso Oinasial — no Colégio Estadual
Barão de Mauá. Estado do Rio de Janeiro,
no período de 1880 a 1984.

Cursos Colegial e Técnico de Mãqulnas

e Motores — no Colégio Estadual Barão
de Mauá, Estado do Rio de Janeiro, no pe-
rlodo de 1905 a 1998.

Curso de Educação Física — na Es-
cola Nacional de Educação Física e Despor-

tos da ÜFRJ, no período de 1970 a 1973.

CURSOS DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA E OUTROS

Curso de Direito na Universidade Ca-
tóllca de Petrôpolls.

Primeiro Curso Internacional de Oi-
nástlca Escolar, promovido pela Faculda-
de de Educação Física da Ouanabara. mi-
nlstrado pelos professores Klaus Mlrdzlnsk
e Annemere Seybold. em 1974.

Curso Internacional de Educação Fi-
slca na Escola — Jornadas Internacionais
de Educação Física, promovido pelo Fede-
ração Internacional de Educação Física,
em 1971.

Curso de Ginástica Olímpica — j0.
nadas Internacionais de Educaçfio pttía
promovido pela Federação internacional a#
Educação Física, em 1973.

Curso de Recreação — Jornadas int»
nacionais de Educação Física, promovi^
pela Federação Internacional de Educsdi
Física, em 1973.

IV Curso de Atualização para profeao.
res de Educação Física, promovido pelo ifc'.
parta mento de Educação Física, Esportes •
Recreação, da Guanabara, em 19TJ.

Treinamento, Aperfeiçoamento e
Especialização em Educação nsic
promovidos pelo CETRERJ, em 1973. 

'

Estágio de Atualização Técnico-
Pedagógica, promovido pela Inspetor!»
Seccional de Niterói — MEC, em i968

VI Estágio Técnlco-PedaglSglco

promovido pela Inapetorla Seccional a»
Niterói — MEC em 1970.

Curso de Atualização de Educação
Física, promovido pelo Departamento
de Educação Física do antigo Estado
da Ouanabara. em 1970.

Curso de Arbitragem de Hanietol,
promovido pela Federação ílumlnsn*
de Handebol, em 1974.

Curso de Atustador Mecânico -

promovido pelo MEC. em 1965
Curso de AJustador, promovido pe-

lo Senal, em 1960 — reg. n.° 1752.
Curso de Ferramentelro — Progn-

ma Intensivo de preparação da Mâo-
de-Obra Industrial, promovido pelo
MEC. com 300 horas de curso.

Curso de AJustador Mecânico -
Programa Intensivo de preparação da
Mão-de-Obra Industrial, promovido pe-
lo MEC, com 200 horas de curso.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Participação como árbitro de Futebol

de Salão e Handebol ícs IV aos VII Jo-

gce Estudantis F.uminpnses.
Arbitro Nacional de Handebol pertea-

oente ao quadro da Confederação Brni-
ieira de Despertos Universitários.

Arbitro da Federação Guanabarlna d»
Handebol

Coordenador de Educação Física do

Colégio Estadual Barão de Mauá. no p»-
rlodo de 1969 a 1975.

Coordenador do Material de Esporo
do Centro de Ensino Integrado de Petrò-

polis, no período de 1973 a 1974.
Coordenador de Educação Física do

"Colégio 
Ludolf Reis. no período de 1171

a 1975.
Professor Regente de classe — Educa-

ção Física — Instituto Educacional
Maria José.

Professor Regente de classe — Educi-

ção Física — Liceu Municipal de Petró-

polis no período de 1973 a 1974.
Dirigente do Turno do Colégio Eju-

dual Barão de Mauá, de 1969 até a pre-
sente data, nomeado através da Portar!»

n.° 209 de 11 de Julho de 1969
Secretário Executivo do Conselho di

Comunidade. Condaco, no período de 1971

a 1973.
Comissário de Menores da Comawa

de Duque de Caxias, no período de 19«t

a 1973.
Professor de Educação Fls'ca efetivo

do antigo Estado da Ouanabara.
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UNIBIXNCO

Crédito Imobiliário S.A. 
- 

Rio

p,™ quem gosta de assistir bons espetáculo» de
i.L a grande oportunidade está al. No pr6-'^domingo 

serão realizados mais 32 Jogos pelo.«nnnotrt PftHíVfl Hp PaIqHo nmmAiri^A!«() QUU**»*Ow **  —¦' j

m campeonato 
Carioca de Pelada, promovido pelo

Snal DOS SPORTS, sob o patrocínio exclusivo da

Srneta de Poupança UNIBANCO. Os Jogos do pró-

«0 domingo serão válidos pelas Séries de Clubes e"falecimentos 
Comerciais. Serão 1.280 peladelros

Caderneta

de 
Poupança

Parque 
tem show de bola domingo: 32 

jogos

ÍKbeleclmentos Comerciais. Seráo 1.280 peladelros
—udo atrás da bola, nos oito campos do Parque

, flamengo, 
em busca de uma vitória que lhes dará

mdjcões de continuar na disputa do Campeonato. A

perder, 
conforme estabelece o regulamento será

De acordo com a elaboração da tabela realizada

, última segunda-feira pela Dlreção-Oeral do vm

unpfonato Carioca de Pelada, 
promovido pelo JOR-

a. DOS SPORTS, sob o patrocínio exclusivo da Ca-

(meta de Poupança UNIBANCO, os Jogcs da 8.*

odada que serão realizados no próximo domingo, dia

^ sfo os seguintes:

SEXTA RODADA — DOMINGO, Dia 23-11-75

— PARTE DA MANHA

Cimpo n.° 1 — Série de Clubes:

í horas: Albano P.C. (24) x Veneza A.C. (182).

10h30mln: A.A. Matarazzo (232) x Fonseca (118).

Delegado: Luís M. Penha.

Campo n.° 2 —> Série de Clube*:

9 horas: Siri F C. (34) x Beco B F.C. (208).

KMOmln: Força Flu B (208) x Independente

1,0. (160).

Delegado: Antônio Quedes da 8ilva.

Campo n.° S — Série de Eetabolectmentoe Oo-

umiib:

(horas: Formoslnho Modas Ltda. (18) x Proen-

lt 
- Projetos e Serviços de Engenharia Ltda. (48).
HMOmln: Distribuidora de Comestíveis Disco S.A.

HO x Grupo Jahu (2).

Delegado: Osvaldo dos Reis.

Campo n.° 4 — Série de Estabelecimentos O»-

•ertlais:

(horas: B.F. Utilidades Domésticas S.A. (4) x
)3garla Sul Americana (31).

10h30mln: Pfaff do Brasil S.A. comércio e Indús-

lii (17) x Editora de Guias LTB S.A. B (27).
Delegado: Jorge Lopes da Cunha.

Campo n.* 5 — Série de Estabelecimento Oo-

(horas: Petrobrés Distribuidora SA. (28) x As-
ndação das Funcionários do Motel Clube do Bra-
11(23).

I(th30mln: Atlas - Organização, Contabilidade e
lutaria de Empresas Ltda. (3) x Hoechst do Brasil

pinica e Farmacêutica S.A. (7).
Delegado: José Joaquim Leal Filho.

Campo n.° 6 — Série de Estabelecimentos Oo-
MtUs:

I horas: Mercearias Nova Olinda Ltda. (48) x
luto Escola Mundial (44).

10h30mln: Tele-Rlo Filial 5 (54) x Estudos Técnl-
we Projetos ETEP Ltda. (24).

Delegado: Hugo Silva da Costa.

Campo n.° 7 — Série 4e Estabelecimentos Oo-

gtifcil l1—i.* f «¦'
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(horas: TED - CTB (18) x Diamantina An ti-" 
(53).

lOhJOmln: Texaco B (52) x Brastel (34).
Delegado: Wilson Campos Palmeira.

Campo n.° 8 — Série da EMaJaeleclmentos Oo-
dali:

# horas: Gráfica Juarez Teixeira (55) x AER-VA8P
2»),

IMOmln: Matthels - José Silva Têxteis S.A. (22)
i Pluma Tàxl Aéreo (49).

Delegado: Abílio Martins Neto.

8SXTA RODADA — DOMINGO, DIA 23-11-75

— PARTE DA TARDE

°unpo n.° 1 — série de Globo:

14 horas: Time do Morto (4) x Bola Branca
8 (38).

^lWftrnln: 
A.A. Juventude (278) x Lá Vai Bola

Delegado: Luís M. Penha.

Campo n.° 2 — Série de Clubes:

M horas: Unido* do Careca (78) x Maravilha
(113).

lShlOmln: E.C. Bairro do Peixoto A (275) * An-
«Mo Brasil (83).

Delegado: Antônio Ouedes da Silva

Cu»o n* 1 — série de Clubes:

]* 
horas: Bochecha F.C. (28) x Unlio F.C. (88).

lShiOmln: unlio Futebol Socieíy (I) x Barroso
•e' (183).

Delegado: Osvaldo dos Reis.

Cmnpo n.° 4 — Série de CMbes:

M horu: Caparaó A.C. (80) x GenesU Clube (M7).

jMJOmln 
Brisoleo F.C. (189) * Braniíf F.C. (89).

•*l«gado: Jorge Lopes da Cunha

c*®Po n " 5 — série ds Ctabes:

^'1 
taras: Boca da Mauá <M) x Ouanatoara

}X?0nün: Bucae F.C. (172) x Estilo F.C. (117).
Alegado José Joaquim Uai Filho

St «».••_ Série d» Ctabes:

leM,.íQm: Araçagi F.C. <1«) x Aaul « Branco

iSMOmln: "'•«rfy y<j. (i&j) x W Futeboi
•» (197).

**tado Hugo SUva da OoaU

^«Ko 7 —

Quem tem sempre um dinhelri-

nho guardado está prevenido para

qualquer eventualidade. Por que vo-

cê também nio guarda sempre p dl-

nheiro que sobra? Assim «você po-

derá dizer para todos os ditado tão

conhecido: um homem prevenido

vale por dois. Agora, vocô pergunta

como ter sempre um dinheirinho

guardado. É fácil: abra logo uma Ca-

derneta de Poupança UNIBANCO. Se

você guardar seu dinheiro em casa,

num pá de meia, numa gaveta, tam-

bám estará prevenido. Mas se você

guardá-lo numa Caderneta de Pou-

pança UNIBANCO, sairá lucrando,

pois um pá de meia não rende juros

nem correção monetária como a Ca-

MAIS SEIS EQUIPES

TIVERAM INSCRIÇÕES APROVADAS

'r14 tart* Aposentados F.H. (lu3> * Aerobol
" <XQ)

JJkNtain: Tauá F.C. x E.C. Granai (Hl).
Wegado: 'Wilson 

Campos Palmeira.

G""»* S — Séris As Ctabes:

taras: SM Zona Boi (M) x Cunha Valle e

v"144 F.O. (225)

J®*tain: aj assalto F.C (140) * PU» Caneta

Ltda <248».
"•legado: 

AJbflio Martins *•*>

A Dlreção-Oeral do vm Campeona-

to Carioca de Pelada esteve reunida on-

tem, à Urde, para aprovar as Inscrições

das equipes que dlsputario o Campeo-

nato nas 13 séries, tendo aprovado uma

boa quantidade. Por outro lado, a Dlre-

ção-Qeral convoca os representantes dos

clubes que tiveram suas inscrições apro-

vadas. para que compareçam ao De par-
tamento de Certames e Promoções do

JORNAL DOS SPORTS, na Rua Tenen-

te Possolo, 15 a 25, e, procurando pelo
número de lnscriçáo publicado no JB,

apanhem as fichas e Identidade de seus

peladelros, pois sem elas eitario Impôs-

slbllltados de participarem dos Jogos. A

VETERANOS

JOGAM EM DUPLA

ELIMINATÓRIA

A Série de Veteranos do vm Cem-

peonato Carioca de Pelada, por ser a de

maior atraçio, em virtude da participa-
cio de grandes astros do passado, que
foram verdadeiras glórias do futebol

brasileiro, será disputada pelo sistema

de dupla eliminatória

Esta decisão foá tomada em reunlio

da DUegAo-Oeral do vm Campeonato

Carioca de Pelada com as dirigentes da

Caderneta de Poupança UNIBANCO.

Assim, todo o público que prestigia

os )ogos do campeonato aos sábados e

domingos, terá maiores oportunidades

de contato com os seus Ídolos do possa-
do. tais eomo Barbosa, Jalr Rosa Pinto,

TeÜ, Ooostanttno. Joel, Carllnhos. Eva-

ris to. Jouber, Calaaans, Dtda Zagalc e

muitas outros.

SUA FOTO

NA PELADA

Todas as fotos dt sou time

no V1H Campeonato Carioca

do Pelada podem ser

adquiridas no JORNAL

DOS SPORTS. Basta chegar

aqui em casa, na Rua

Tenente Potsob, 15 a 25, e

procurar o Departamento

de Cortamos e Promoções.

VEJA AQUI QUEM

TEM CONDIÇÕES PARA JOGAR

Vnlbanco começou goleando BNDE por 10 u 0 e i forte candidato ao titulo da

Sirie de Bancário»

UNIBANCO DA UM

CONSELHO DE AMIGO: POUPE

derneta de Poupança UNIBANCO. Se

você previsar á só Ir na loja e pegar
seu dinheiro, que estará bem maior

do que qujtndo você abriu a Cader-

neta.

Os peladelros inscritos no VIII

Campeonato Carioca de Pelada pas-

saram a ser homens prevenidos, pois

no ato da Inscrição tiveram que abrir

uma Caderneta de Poupança UNI-

BANCO. E o depósito foi mínimo:

Cr$ 20,00. Daqui a alguns meses es-

ee dinheiro estará acrescido de ju-

ros e correção monetária, o que im-

pOrta dizer que o peladeiro se dls-

traiu Jogando o seu futebol e, no

final, ainda ganhou dinheiro.

Para a rodada do próximo dia 23 de no-
vembro, na parte da manhã, que dará prós-
segulmento ás disputas nas Séries de Clubes
e marcara o Inicio da Série de Estabeleci-
n.entos Comerciais do VIII Campeonato Ca-
rloca de Pelada, promovido pelo JORNAL
DOS SPORTS, sob o patrocínio exclusivo da
Caderneta de Poupança UNIBANCO, as
equipes participantes poderio utilizar os se-
gulntes peladelros:

Campo n.° i — ALBANO F. C.: Antd-
nlo — Artur — Aurélio — Domingos —Ema-
nuel — Harrlson — Uson — Jorge — José

Fernandes — Luís — Marcelo -- Nélson
Neudes — Ricardo e Vanderlel.
VENEZA A. C. "A": 

Jorge — Roberto
Afonso — Ivan — Maurício — Soares —

Francisco — Ricardo — Mauro — Paulo —
Cherem — Romero — Erlx — Nlcolau —
Joào — Saul — Resende — Pedro — Gon-
çalves e Osvaldo.

A. A. MATARAZZO: Am&nclo — José
Clark — Valdeslr — Alulslo — Francisco
Ublrajara — Armando — Mário — Mau-

riclo — José — Qerardo — Pedro ?— Eduar-
do — Mauro — Alexandre — Ma uri — Al-
dano e Albano

FONSECA: Irlneu — Júlio — Ronaldo
Valnlr — Romauro — Paulo — Alberto
Emerson — Júlio César — Luís — Rlcar-

do r— Cornéllo — Oardel — Francisco — Be-
nevldes — Valter — Matos — Fernando e
Moreira.

Campo n.° 2 — SIRI F. C.: José - Dál-
ton — Wilson — Guilherme — Paulo —
Nélson — Luís — Sérgio — Rômulo — Ros-
sas — Murillo — Ricardo — Antônio — Sei-
xas e Roberto.

BECO "B" F. C.: Marco — Oalblo —
José — Camft — Paulo — Renato — Auré-
lio — Fernando — Alfredo — Miguel —
Leonardo — Joio — Antônio — Armando

Renato — Eduardo — Gilberto e Per-
digio.

FORÇA FLU "B" — Fernando - José
EU — Lula — Edson — Paulo — Milton
Sérgio — Francisco — Luís Fernando —

Osvaldo — Cerquelra — Roberto — Almel-
da e Antônio.

INDEPENDIENTE A C.: Plerre — Ole-
garlo — Pedro — José — Jonaa — André

Ademir — Raimundo — Jorge — Paulo
José Francisco — Juarez — Joio —

Mauro e Lincoln.
Campo n.° 3 - FORMOSINHHO MO-

DAS LTDA.: Antônio — Carlos — Luís —

Duarte -- Francisco — Joel — Jo&o — Chll-
derico — Luís Fernando — Crespo — Ma-
noel — José — Pedro — Pires — Jorge —

SUva e Ramoe.
PROENOE — PROJETOS E 8ERVIÇOS

DE EN OENH ARI A LTDA.: Lauro — Jofre
Cláudio — Nelstfi) - José — 8erglo —

Moraes — Carlos — José Augusto — Arnil-

Jo — Hélio — Cardoso — Sebastião — NU-
ton — Cosme — Bruno — Aurélio — Fon-
seca e César.

DISTRIBUIDORA DE COME8T1VE S
DISCO S.A. Luís — Jorge — Oustavo —

Fernando — José — Ramalho — Arllndo —

Thlago — Constantlno — Nilo — Fábio —

Anlceto — Rítnaldo — Pinto — Rolando —

Elias — José Adào — Waldlr e Eduardo.
ORUPO JAHU: Joáo - Dennlsson —

Francisco — Osamn — Pedro — Allrlo —

Carlos — Mano — Celso — Rubens — Vai-
ter — Elldlo — Albernas — Pereira — José

Paulo e Mauro.
Campo a" * — B. F. UTILIDADES DO-

MESTIÇAS S.A.: NUton — André - Jullo
Oraucor — Oscar — IvanUdo — Nllmar

Manoel — Artur — Leopoldo — Oeraldo —

Davld — Jalr — Carlos e Rubens.

DROGARIA SUL-AMERICA: Osório -

Gerson — Valter — Jorge — Vítor — Ed-
ion — Carlos — Valente — Celestino —

DUson — Oeraldo — Arlstldes — Hélio —

Luís e José.

PFAFF DO BRASIL S.A. COMERCIO
K INDÚ8TRIA — Carlos — Luís — Agul-
naldo — Sldnel — Valmir — Oeraldo —

Joio — Porflrlo — José — Ângelo — Al-

ceblades — Moaclr — Sérgio — Silvio e
Francisco.

EDITORA DE GUIAS LTB S.A. 
"B":

Mário — Manoel — Luís — Ronaldo —
Valmir — Wilson — Rubem — Luís Inácio

José — Geraldo — Garcia — Fernando
Alfredo — Carlos e Pedro.
Campo n.° 5 — PETROBRAS DISTRI-

BUIDORA S. A.: Jorge — José — Paulo —

Ronaldo — Silva — Edson — Luís — Ge-
raldo — Nelson — Ribeiro — Machado —
Francisco — Plerre — Joáo — Sidnel —

Júlio — Pedro — Mario — Almeida e Elson.
ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONÁRIOS

DO MOTEL CLUBE DO BRASIL: Olindo
Jorge — Antônio — Ruflno — José —

Adilson — Gilberto — Wlndson — Cosme
Reglnaldo — Francisco — Luis — Bra-

gança — Lopes e Silva.
ATLAS — ORGANIZAÇAO, CONTABI-

LIDADE E AUDITORIA DE EMPRESAS
LTDA.: Aloisio — Afonso — Alberto — Ro-
berto — Jader — Gilberto — Joaquim —
José — Antônio — Paulo — Luís — Paulo
Roberto — Sérgio — Henrique e Joio.

HOECHST DO BRASIL QUÍMICA E
FARMACÊUTICA S/A: Aldeclr — Itamar

Ronaldo — Flávlo — Mário — Mauro —
Anlceto — Osslan — Edson — Raphael —

Cosme — José — Carlos — Octávio e Leo-
nilson.

Campo n.° 6 — MERCEARIAS NOVA
OLINDA LTDA.: R::,avO — Jorge — Olavo

João — Francisco — Darcy — Carlos —
Edson — Vergfllo — Ely — Rlvami^ —
João — WlUlam — Ricardo e Paulo.

AUTO ESCOLA MUNDIAL: José -
Luiz — Arthur — Mário — Renato — Se-
bastião — Jorge — Antônio — Enéas — Ne-
ves — Exéquias — Borges — Castro — Wag-
ner e Celso.

TELE-RIO FILIAL 5: Miguel — Paulo
Ricardo — Sérgio — Marconl — Osvaldo
Jorge — Manoel — José — Roberto —

Luiz — Hércules — Leon — Paulo — Lu-
clano — Ezequlel e Russo.

ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS
ETEP LTDA: Rubens — Sérgio — Paulo

Cláudio — Ricardo — Jamll — Celso —

Luiz — Aurélio — Alibert — José — Paulo
Rosa — Messias — Sérgio Luiz — Mauro —

Ricardo — Borges — Barcelos — Jorge e
Newton.

Campo n.° 7 — TED — CTB: Augusto
Cláudio — Jaclr — Gilberto — Evaldo —

Arnaldo — Nel — Sérgio — Hélcio — Jofre
Mauro — Aírton — Benedito — José —

Renato — Elias — Ivan — Gul'.herme —

Marcos e Urlciá.
DIAMANTINA ANTIGÜIDADES: Wal-

ter — Paulo — Aristóteles — Marco — Geor-
ge — Roberto — Maurício — Ass's — Fábio

Ellls — Jorge — M'guel — César — Ge-
raldo — Llndorf — Ricardo e Eduardo.

TEXACO "B": José — Roberto — Fran-
c'sco — Moaclr — Paulo — Sebastião —

Wilson — Delnero — Carvalh" — Pedro —

Sérgio — Maurício — Annibal — Lucivaldo
e Alexandre.

BRASTEL: Hilton — Walter — Alcyr -

Carlos — Jurandy — Paulo — Adalberto —

Costa — José — Jorge — João — Duarte
Celso — Lugon e Caetano.
Campo n.« B — TRAFICA JUAREZ

TEIXEIRA: Juarez — Jefferson — Fernan-
do — Manoel — José — Eduardo — João

Luiz — Jorge — Moaclr — Oálblo —

Antônio — Marco — Almeida e Edson.

AER-VAÇP: Nilton — Hermes - Paulo
Roberto — Jorge — Edson — Levine —

Luiz — Clprlann — Virgílio — Wanderley
Getúllo — Mário — Astroglldo — NUton

e WllUam.

MATTHEIS - JOSE SILVA TtXTEIS
S/A: Antônio — Pedro — Bráullo — Olivlo

Maurl — Albino — Osvaldo — Amaro —

Adelson — José — Cláudio — Sérgio — Fer-
reira — Brito — Manfred e Ernâni.

PLUMA TAXI AÍREO: Wágner -

Francisco — César — Antônio — Miguel —

Jurandlr — Tarclzlo — Mauro — Rômulo
José — Rubenslandi — Almeida — Joio
Sebastião e Marcos.

DIREÇÃO-GERAL

JÁ ESCALOU OS JUIZES

relação das equipes que tiveram suas

inscrições aprovadas, é a seguinte:

KÊRIE DE CLUBES
Guanabara — Inscrição n.° 125-75

Mãquina Cruel - Inscrição n ° 139-75

Grêmio Esportivo 7 de Setembro —

Inscrição n.* 145-75.

Comercial T C. - Inscrição n.° 185-75.

SERIE DE ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAIS

Ktbon S.A — Indústrias Allmenti-

cias — Inscrição n.° 24-75.

SERIE JUVENIL

Honk Tonk Womem P.O. — Inseri-

çâo n.° 50-75.

A Direçáo-Oeral do VIII Campeonato
Carioca de Pelada eeteve reunida na tarde

de ontem para elaborar a escala doe julze*

para as rodadas de sábado e domingo que
ficaram aaslm constituídas:

Sa. RODADA - BABADO — DIA 2J-11-75
PARTE DA MANHA

CAMIO N* 1 - 1 horas — Roberto

Martins; lOhSOmin — Jorge José Emfliano
dos Santos

CAMPO N « J — 8 horas — Jorge Jose
EmUlano dos Santos; lOhJOmln — Roberto
Martins

CAMPO N* S — • horas — AOton Frei-
tas Val«nte. lOhJOmln — Jorge Roberto
Martins d<M Santos

CAMPO N« 4 — » horas — Ari Ramos
Faria; 10h30mtn — Luciano Amadeu do Nas-
cimento.

CAMPO N.° 5 — 9 horas — Jorge Ro-
berto Martins dos Santos. lOhttmin — -An-
tônlo Carlos de Aguiar Mel kaço

CAMPO N* 6 — 9 horas - Antônio
Carlos de Aguiar Melgaço; 10hS0m!n — AO-
ton Freitas Valente.

CAMPO N.« 7 — 9 horas _ Dtais Oor-
ria Pinto; lOhJOmln — Ari Ramos Faria.

CAMPO »' I - I horas — Luciano
Amadeu do Nascimento; lOhlOmln — Dênla
Corria Pinto.

PARTE DA TARDE
CAMPO N' i — 14 horas - Jorge José

Emillano das Santos; IthIOmtn — Roberto
Mártir»

CAMPO N * a — 14 horas — Roberto
Martins; llhMmtn — Jorge Joeé EmUlano
dos Santos

CAMPO N* 1—14 horas — Luciano
Amadeu do Nascimento; IShJOmin — An-
tôolo Carlos de Aguiar Melgaço

CAMPO H ' 4 — 14 horas - Ari Ramos
Faria; lShMnln — Osvaldo de OU reira
Paiva

CAMPO N* t — M horas — Antôtro
Cartas de Aguiar Melgaço; IShJOmin — Ari
Ramos Faria

CAMPO !*• 6 — 14 horas - Alrtflo

Io Martins de
CAMPO N * 7 — 14 horas - Jorge Ro-

berto Martins dos Ssntos; 13h30min — Dé-
n!s Corrêa Pinto.

CAMPO N0 8 — 14 horas — Dénls Cor-
rêa Pinto; 15h30mln — Allton Freitas Va-
lente
«a. RODADA - DOMINOO - DIA 2S-U-75

PARTE DA MANHA
CAMPO N.» 1 — 9 horas - Ari Ramo.

Faria; 10h30m!n — Antonlo Carlce de Aguiar

Melgaço
CAMPO N ° 2 — 9 horas — Roberto

Martins; lOhJOmln — Jorge José Emillano

dos Santos
CAMPO N.« S — 9 horas — Osvaldo de

Oliveira Palv», lQhJOmm — Dénls Corri»
Pinto

CAMPO N." 4 — 9 horas — Allton Frei

tas Valente; lOhJOmln — Ari Ramos Faru

CAMPO N* 5 — 9 horas - Jorga José

Emlllfno dos Santos; lOhJOmln — Roberto

Martins
CAMPO N.° 9 — 9 horas — Antônio

Carlos de Agutr.r Melgaço; lOhJOmln — Os-
valdo de Oliveira Paiva.

CAMPO N.* 7 — 9 horas - Nlvaldj

França; lOhJOmln — Aüton Freitas Valente
CAMPO N." 8 — 9 horas - Dénls Cor-

ria Pinto; lOhJOmln — Nivaldo França.
PARTE DA TARDE

CAMPO N * I — 14 horas — Antdnio
Carlos de Aguiar Melgaço: IShJOmin — R»-
berto Mart4ns

CAMPO !*• I — 14 horas — Roberto
Martins — iShSOmin — Antônio Carlos de
Agu'ar Melgaço.

CAMPO N.* 8—14 horas - Jorge Ro-
berto Martins dos Santos; IShJOmin — AC-
ton Freitas Valente

CAMPO N* 4 — 14 horas — Dénls Ow-
ria Pinto: IShJOmin — Hlrald? Fiança.

CAMPO N* S - 14 horea — AUton
Mt<s Valente. 15h)0m'n — Jorge Rooer-
to Martins dos Santos

CAMPO N.* 9 — 14 bom - Nivaldo
França- IShJOmin — Dén-s Corrêa Pt&lo

CAMPO N* 7—14 horas — Joio Ba-
riste de B-lto IShJOmin — Jorge José Eml-
Cano d"» Santos

CAMPO *.• 8—14 horas - Jôrre Joeé
Bmil"ano dos Ssntoa. liblOnita - Mo Ba-
tista és Brito

VIII CAMPEONATO CARIOCA Dl PELADA Promcçào do JORNAL DOS SPORTS Potrocimo do Caderneta de Poupança UNIBANCO
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Atletismo

O Conselho de Assessorei
Técnicos de A lett^mo da

Confeder»çáo Brasileira de
Desportos vai sugerir & dl'
retcria geral daquela enli
dade que envie 90 Chile,

promotor da próxima Co-

pa Latina de Atletismo,
sugest&o para que a com-

itlçáo seja real zada an.
petiçài
tes dodos Jogos Olímpicos de
Montreal, pois desta ma-
nelra servirá como teste

para todos os eeus particl
pantes, visando & q u e 11
competição Internacional.

Segundo o Conselho, a
melhor época para que es-
te torneio seja realizado é
no mis de março, quando,
principalmente em Santla-

go, a temperatura é ame.
na e multo boa nío sã pa-
ra os países sul-amerlca-
nos, mas principalmente
para os europeus.

O Convite á Romênia e
a Cuba, apesar deste n&o
ler relações políticas com
quase nenhum pais que
n&o seja solidário ao seu
regime, será uma das ou-
trás sugestões que a CBD

pretende enviar ao Chile.
A CBD também preten-

de realizar na primeira
quinzena de janeiro, uma
"eun'4o com todos os pre-
s-dentes das federações pa-
ra dlscu'lrem seus calen-
dárlos. Nesta reun'ío a
CBD irá mostrar seu ca-
lendário e dentro dele es-
ias federações deverão en.
'aixar suas competições.
Além disso, a CBD vai so-
1'citar às federações para
que nâo programem nada
que n&o seja de lncen:ivo
.:os atletas que ir&o à°
Olimpíadas, antes que
esta competlç&o seja en-
cerrada.

F. de Salão

O Vila Isabel defende
hoje contra o Carioca no
3lnás'o do Municipal na
Rua Haddock Lobo. a lide-
rança absoluta e Invicta do"Campeonato 

Carioca de
futebol de sal&o, na cate-
orla 

principal. A partida
¦ válida pela quarta roda-

<1a do turno neutro, e na
preliminar, válida também
pela fase final, o Atlas
defende contra o Flumi-
nense a vice liderança do
campeonato. O primeiro
jogo começa ás 20h45mln,
e o de fundo 15mlr apiSs
o encerramento da preli-
minar. O ingresso custa
Cr$ 8,00, e a programação
completa é a seguinte:

Atlas x Flumtic-nw com
arbitragem de Carlos Bus-
sons Gonçalves, faz o

jogo preliminar, e Vila
Isabel x Carioca, com Pe-
dro Carlos Bregalda no
apito, faz a partida de
fundo, ambos auxiliados.
r?r Lúcio Gonzalez, Daniel,
Pomerol, Waldlr Eleotàrlo
da Silva e Jaci Filho
Equipes provi""'*: Atlej
— Marco Antônio, Luis
Antônio, Paulo Roberto,
Cadomlnha e Neném. Flu
mlnense — Mário, Hugo,
Jullnho, Malna e Lulzlnho.
Vila Isabel — Fernando
iMundoIlbre), Ernesto,
Sérgio Cruz, Luís Fernan-
ao e Silvio. Carioca — Pau-
Unho, Alvar, Carlínhos,
Miguel e Zezinho (Cláu-
dlo).

Antecipados para a tar
d: de amanhã, São Cristó-
vlo e Grajaú Tênis Jogam
pjias três categorias no
rfináslo da Av. Engenheiro
rtichard, com arbitragens
je Antônio Pereira dos
áar.tos (mirim), Daniel Po-
:neroi (Infantil) e Délson
la Silva Moreira (Infanto)
Juvenil), auxiliados por
DJalma Adelino de Paula.
O primeiro jogo começa ás
16h, e o Ingresso é franco

para o público.

Volibol

O Jogador Celso Kalache
chegou ontem dos Estado*
Unidcs, onde estuda e se
incorporou à Seleção Bra-
sllelra dé Volibol Mascull-
no que seguirá amanhã, às
9 horas, para Assunção,
onde disputará o Campeo-
nato Sul.Americano. Cel-
ro era o único jogador que
ainda nlo tinha se apre-
sentado ao treinador Car-
loj Eduardo Feitosa mas
seu afastamento n&o com-

{irometerá 
o trabalho rca-

iaado aié o momento por.
que ele está em boa forma
fislca.

A delegação brasileira
seguirá amanhã para As-
tunçio. A equipe feminl'
na. que está em São Pau
lo, pegará o mesmo avião

sairá doque , Rio. ás lOh e
iOmin O Campeonato Sul
Americano será disputado
até o d a 4 de dezembro e
nele estarão em jogo
vagas para as Olimpíadas
de Montreal que se realL
talo em Julho do ano que
VMH.

Hipismo

O Concurso Hípico In-
tenuclonal de Curitiba
prossegue hoje. às 20
horas e 30 minutos, com
J prova

ce-Governador do Esta-
do do Paraná e Presl-
dente do BADEP — a úl-
tlma, com Inicio prwis-
to para as 21hJ0mln Cá-
rácterUticaa das provai:
1.*) — do tipo Veloclda-
de t Manejo, obstáculos
de 1 jom * l.dOm. 1») _
cinco ostra e cinco ter-
tlcala. duas barragens,
otMttculoa de l,40m x
l.SOtn.

As competições pros-
•eguem até o dorr.lnffo
e contam com delegações
da Argentina, da Boll-
*U, do Unifuai e do
BnaU Para amanhã ta-
tio programadas a par-
Ur das 15 bons, as pro-
ras Secretário de aégu-
rança Pública • presl-
dente da Assembléia Le-
glalàtlva do PUUl.

Fia v

Vasco abrem

torneio

de basquete

Vasco e Flamengo iniciam hoje contra
Amazonas, de Franca, e Palmeiras, um tar-
nelo extra de basquete, promovido pela Con-
federação Brasileira de Basqueteboi, para
apontar o representante brasileiro no Tor-
neio de Clubes Campeões Sul-Amerlcanos,
que será disputado a partir do dl* 1 de de-
dezembro, em La Paz.

O Amazonas de Flanes, campe&o Sul-
Americano do ano passado, está classifica-
do automaticamente para disputar as Rhais,
mas o Brasil tem o direito, neste caso, de
Inscrever mais um concorrente, que seria
o campeão brasileiro.

Para a CBB este torneio substituirá a
Taça Brasil, que não pode ser encerrada —
foi interrompida em sua fase semifinal, de-
vido a um recurso do Tiamengo contra o Si-
rio — Mesmo assim os clubes, prlnclpalmen-
te os paulistas n&o crocordaram com o re-
guiam en to deste torneio, apresentado pela
CBB. No Item principal do regulamento, a
CBB afirma que se o Amazonas for o cam-
pe&o, o Brasil nfto inscrevera mais nenhum
outro clube no ternedo continental.

APRESENTAÇÃO - ¦ Mesmo sem contar
com Adl-flOn e Zé Geraldo ambos em está-
gw, pois suas transferências do Jóquei Clu-
be e Palmeiras, respectivamente, foram fea-
tas este ano, o Amazonas é apontado como
o principal favorito para ganhar o título.

O time p.i.ne'rense estará desfalcado ae
uma de suas principais figuras o norte-
americano. Curtis. Isto porque, Já hav a ins-
cr.to dois estrangeires: os argentinos Gher-
m*n e Gonzalez.

Os dois clubes cariocas n&o têm proble-
mas. O Vasco poderá contar com sua força
n.áxma Lulzlnho e Paul&o est&o oonflr-
mados pe»o técnico Emanuel B.-nfim e o ti-
me deverá ser completado com F«l'nto, Man-
tega e Boleta ou Blra.

Para o técnico Tuás Sobrinho, do Fia-
mengo, sua equipe está bem preparada e po-
derá causar algumas surpresas. O time de-
verá contar no primeiro Jcgo, com Peixõtt-
nho Gib:'el ou Jorge Maravilha, Tlrmp-
son, Feir'nho e Sérgio Macarr&o. Tanto Fia-
mengo como Vasco, s&o lideres ao lado d j
Tijuca do Campeonato Carioca, que ora se
reaiiza.
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Car: caro, do Amazona», i uma das
grandes atrações do torneio

OS JOGOS,

PREÇOS £ JUÍZES

DA RODADA

Vasco x Amazonas, de Franca,
20hlSmln e Flamengo x Palmeiras,
minutos após, são os dois Jogos de hoje
pelo torneio organizado pela Confede-
ração Brasileira de Basqueteboi. Joào
Paulo Siniscalchi, de São Paulo, e Paulo
dos Anjos, do Rio, são os Juizes, da pri-
meira partida. No jogo de fundo apita-
rào Osvaldo Gelsomlni, de Sio Paulo,
e Benedito Bispo, no Rio Os Jogos ser&o
disputados no Ginásio Gilberto Cardoso,
o Maracanàzlnho

Uma arquibancada custará Cr| 10,00
e as cadeiras Cr$ 20,00. Amanhã, a ro-
dada terá mais dois Jogos: ãs 19hl5min
— Palme ras x Vasco, com arbitragem de
Paulo dos Anjos e Osvaldo Gelsomlni e
logo a seguir Amazonas, de Franca x
Flamengo, com Manoel Tavares e Joào
Paulo Siniscalchi.

A rodada final será disputada no
domngo, com inicio marcado para as
lBhlSmln. No primeiro jogq, o Amazo-
nas enfrentará o Palmeiras, com arbl-
tragem de Benedito Bispo e Manoel Ta-
vares e no jogo de fundo, Vasco x Fia-
mengo e os Juizes serão Osvaldo Oelso-
mini e João' Paulo Siniscalchi

Torneio Interclubes de Capoeira

REUNIÃO FINAL É HOJE, NA ACM

A última reunião antes da aber-
tura do Torneio Interclubes de Ca-
poelia, que começa a ser disputado
amanhã à noite, na Associação Cris-
tá de Moços, e só terminará em Ja-
neiro no Maracanàzlnho, será realiza-
da hoje, às 20h, na ACM, para ace>
tar os detalhes finais, principalmente
na questão de arbitragens.

C 
• 

árbitros oficiais e os 24 aux}-
Uares, serão nomeados hoje. Será es-
colhida, ainda, a cor da boina que
usarão para serem melhor ldentlfl-
cados pelo público e, também, as das
'candeiras. 

Os Juizes serão os seguin-
tes: Ojalma Bandeira, Adilson Bas-
tos, Omar da Bonfim, Alderlco To-
rijo, Paulo Afonso de Souza, Mar-
ceio Guimarães, Humberto Joblm,
Wandencolck de Oliveira, Luís Amé-
rico da Silva, Irlneu dos Santos e
Marcos César. Os auxiliarei serào
indicados pelos dlreto:es das associa-
ções de capoeira

Na reunião haverá também a no-
meação oficial dos assessores da dl-
retoria de capoeira da Federação de
Pugillsmo do Rio de Janeiro: diretor
de capoeira, Luís Vilela; assessor téc-
nlco de combate, Arthur Emídlo; as-
sessor de arbitragem, DJalma Ban-

delra; assessor de relações públicas,
Eduardo Alves, assessor de planeja-
mento e comunicação, André Lacé;
assessor de movimentação e espetá-
culo, Carlos Alberto Aranha, assessor
auxiliar de combate, Adilson Vítor;
assessor financeiro, Newton Barbosa;
assessor de propaganda e publlcida-
de, Rubem da Oama e Silva assessor
de imprensa, VUmar da Cruz.

Outro assunto a s«r debatido na
reunião será r referente aos golpes
proibidos nas lutas A determinação
do que seja golpe negativo em ca-
poeira é, em principio, multo difícil,
porque há um consenso segundo o
qual um bom capoelrista nào deve
ser atingido por golpes de qualquer
natureza

As 19 horas haverá o sorteio de
chaves na Federação de Pugillsmo o
todas as associações deverào «-star
presentes com as fichas dos capoti-
rlstus Inscritos As academias Tron-
co do Ipé, Samural, Filhos de Oba-
luaê, AABB, Joslas da Silva, Waldo
Santana e Filhos de Itapoã, além de
ter que comparecer normalmentJ ao
sorteio, deVerào ir, com urgência, à
Federação para apanhar os ingressos
a que cada uma tem direito

XADREZ

Valdemar Costa

O GMI da Argentina Miguel Quin-
teros assumiu a liderança do Tomelo In»
tcrnacional Olavo Egldlo Setúbal, promovi-
do pela Secretaria Municipal de Esportes e
realizado no Clube de Xadreí de 8áo Paulo.
O mais Jovem participante é Francisco Ter-
slan, de 12 anos de Idade.

A classificação, após a terceira ro-
dada. é a seguinte: 1) Miguel Qulnteroa
(Argentina), com 3 pontos; 2) Luís Bronv
tem (Argentina), Jorge Szmetan (Argenti-
na), Pedro Donoso (Chdel, Francisco Trot»
e Hector Bravo (Peru), 25; 7) Herman
Claudius, Sá Grize Carlos 811va (Chi!?)
Dagoberto Rli isdyk, Jaime Emma < Argen-
tina), Oscar Panno (Argentina), Marcelo
Cestarl Lellis Hélder Càman Mlchael Fis-
C^man. Herbert de Carvalho e Eduardo
Martínoh. 2; 18) Cícero Nogueira Braga.
Carlos Cáceres (Paraguai», Otto Benltez
(üruguai), Las Heras (Angentlna), Raul
Sanguíneti «Argentina). Roberto Assunção.
Ronaldo Beré. Alexandrti Segai, 1,5; 26) 811-
vlo Cunha Pereira Roberto Borges. Márcio
EUslo de Freitas. Eduardo Matsura. Oérson
Kerr Rubem Pilguth. Jaime Chaves e Fran-
cisco Terstan. 1; S4) Stacchlnl, José Belfort,
Natan Zllderman, Degllê Simone e E£1 Bos-
co 05; 39) Sérgio Sargento e Leôncio Nel-
wald, com sem ponto.

Oscar Vieira Ferreira e Paulo Kl In-
ger são os lideres do Tomelo U.® Anlver-
•àrio do Clube de Xadres Ouanabara. com
» pontos. Em sepulda, *iém Orlando Soares.
Jerônlmo pimentr e Roberto Porto da 811-
velra. 2^; Cláudio Machado Vieira. Enguel»
berto Berllngozzo. Otávio Santos Renato
Ferreira Emanuel Nogueira. Ederllndo Serra
Júnior Hélio 8chechter. Orlando Fernandes
« Francisco Adnet. com 2 pontos Na partida
"yj* da terceira rodada. Roberto Porto
' Pimenta empaUram. Hoje ás
UhJOmin. será encerrada a quarta rodada.

O árbltro-geral do ni Torneio Aber-
to Internacional brasileiro, Que terá reall-

zado nos dias 28. 29 e 30. em Águas de Lln-
dóla, Sr. Féllx Sonnenfeld. - 4 de plan-
tio no final de semana, a fim de receber
inscrições e dar informações aos Interessa-
dos. No sábado, das 15h ás 22 horas, os en-
xadristas devem procurá-lo no Clube dc
Xadrez Ouanabara No dolmngo. no mesmo
horário, na sede da AABB.

* A competição fará parte dos feste-
Jos do 37.° aniversário de fundaçfto da cl-
dade dc Lindôia. Os enxadrlstas, que via-
Jaráo de automóvel, do Rio de Janeiro de-
vem seguir pela Rodovia Presidente Dutra
e pegar a estrada para Campinr - Logo de-
pois, há um desvio indicando o caminho pa-
ra Llndóia. Os que viajarão de ônibus de-
vem comprar passagens, com antecedência
até Campinas Lá vlajarào em outro ônibus
até Águas de Llndóia. A tax* de inscriçAo.
com d'rei to a hospedagem e refeições com-
pletas é de CrS 300.00. Os acompanhantes
pagarão a taxa de Cr» 260,00.

Jaime Emma (Argenfna) 0 x Herman
Claud'us (Brasil) 1 - ».• Zonal Sul-Ame-
rícano — nona rodada

>> CTOR C3BR; 2) P4BD P3CR, »)
P4D P4B; 4) PSD. P4CD; 8) P4TD PxPB*

S! 22' 
7) PVi B3T°: ») C2D. D4T;

í) D2B B2CR. 10) BxP BxB; 11) CxB D6C"
12) C2D. 0-0; lll 0-0, CD2D; 14) P5T C1R;
151 T4T, D2C; 16) C4B, C2B: 17)' B»C
TR1R; II) P4B. TD1R; 18) T1R BSD 4-;
30) R1B. D6C, 21) TSR, T5C; 22) DxD

"' BIT P3B; 24) B1R T(l)10i 26)
T2BD, CJT; 26) CiD P4C; Ti) PSB CSC
28) BxC T(1)*C; 29) TxT TxT: 80) R2R.
C4R; 31) CID, T4C: 32) C3R BxC; 33)
RxB. TxPT: 34' P4T. PxP; 35 > CJB. T4C,
*) CxC, PBxC; 31) R3B, T8B +; 38) R4C
TSR: 38) RxP TXP+-; 40) P4C R2B 4P
T3B T4C; 42) TJTD. TXPC; 43) TxF PtT'
44) R3C. T7D, 45) ITT. TJD4-; 46) R2B,
WB; 47) T8T. P«B Ai brancas abandonam!

REMO DEFINE

GUARNIÇÕES EM DUAS

ELIMINATÓRIAS

Devido à uma série de problemas surgidos desde a
convocação oficial de nove remadores para represen-
tarem o remo carioca na Regata Internacional de Por-
to Alegre, no dia 7 de dezembro, a Federaçào de Remo
do Rio de Janeiro resolveu realizar duas eliminatórias
no dia 1.° de dezembro, Jia Lagoa Rodrigo de Freitas,
para decidir quais serào as guamiçôes de skijf e qua-
tro sem que seguirão para a capital gaúcha

A entidade carioca, no entanto, está com problemas
para conseguir passagens para os remadores convoca-
dos e, oficialmente, ainda nào confirmou o embarque
da equipe. O problema torna-se maior depois que a
FRRJ se viu obrigada a marcar as eliminatórias, para
atender às reivindicações de alguns clubes filiados, que
se sentiram preteridos quando da convocação.

Com as eliminatórias, existe a possibilidade de o
número de remadores aumentar, No momento, a FRRJ
luta com grandes dficuldades para conseguir as pas-
sagens para Porto Alegre, pois enquanto Luís Rovlnskl,
presidente da Federação de Remo do Rio Grande do
Sul, assegura que as passagens serão fornecidas pela
entidade que preside, aqui no Rio o presidente do Con-
selho de Assessores Técnicos de Remo da CBD, Nelson
Mallemont. afirma que competirá à CBD providenciar
as passagens para os cariocas.

Getúlio Brasil Nunes, presidente da FRRJ, decla-
rou que a entidade não tem dinheiro para custear as
passagens. A principio, o embarque da delegação carto-
ca está marcado para o dia 3 de dezembro.
EMPRÉSTIMO — Uma das queixas feitas contra a
FRRJ íol contra o fato de que dois barcos cariocas se-
rão emprestados a guarniçào estrangeira em Porto
Alegre, tirando a oportunidade de serem levados mais
barcos e remadores carlopas. O Presidente Getúlio Bra-
sll Nunes rebateu este argumento alegando que o trans-
porte dos nove barcos — dois das guarnições convoca-
das pela CBD, três que serào emprestados e quatro que
serão utilizados pelos cariocas — será pago pela CBD.

F., além disso, o empréstimo dos barcos cariocas a
guarnições norte-americanas e alemãs também foi so-
licitado pela CBD. Oetúlio acrescentou também que com
as eliminatórias para a formaçfio do quatro sem po-
derá ser ampliado o problema financeiro, já que sua
intenção ao determinar que fossem escolh'dos os inte-
grantes de apenas quatro guarnições, em detrimento
das que foram convocadas pela CBD, era de que em
Porto Alegre os remadores dobrassem, ou seja, corres-
sem em mais de um barco.

— É uma cclsa lógica; o Raul e o firlco foram
convocados pela CBD, então era mais fácil para nós
convocarmos mais dois remadores e na hora formar-
mos o Quatro sem, do que chamarmos quatro novos re-
madores. Foi uma maneira que encontramos de eco-
nomizar passagens e aproveitar o gabarito do Raul e
Èrlco, explicou Oetúlio,

KOCH CONTRA

CANO NA ABERTURA DA

TAÇA MARLBORO

Thomás Koch contra o argentino Ricardo Cano e ídson
Mindaríno contra o paraguaio Victor Pecci s&o os principais
Jogos da primeira parte da I Copa Marlboro de tênis que
será disputada a partir de sábado na quadra coberta do' Cir-
culo Militar, em Curitiba No sábado, s6 será disputada a
parte de simples masculinas e a programaç&o prevê ainda os
seguintes Jogos: Ivan Mollna, da Colômbia, contra Patrício
CorneJo, do Chile e Belus Prajoux, do Chile contra o cam-
pe&o espanhol, Manuel Santana

A Copa será disputada até segunda-feira, quando ser&o
realizadas as finais de simples masculinas No domingo Jo-
gos para duplas com a seguinte programação: ídson Man-
darlno e Thomás Koch, do Brasil contra Ricardo Cano e
Ivan Molina, da Argentina e Colômbia, respectivamente e
Belus Prajoux e Patrício CorneJo, do Chile contra Victor
Pecci e Manuel Santana, do Paraguai e Espanha As finais
de duplas também serão disputadas na segunda-feira.

Prêmios de dec mil dólares — cerca de noventa mill cru-
zeiroa — ser&o distribuídos entre os participantes As parti-
das ser&o disputadas em 3 sets, decididos em "tle-break" 

A
promoção deste tomelo é uma reallzaç&o conjunta da Fe-
deraç&o Paranaense tte Tênis e a Philip Morris Brasileira.

RICARDO CASO — Jo-
vem tenista arpenttno, nasci-
do em Buenos Airei em 1951,
iniciou rua carreira de friun-
/os ocs quatorze anat de
idade, quando >agrcni-se
Campeão de Duplas Masculi-
nas do Campeonato Mundial
Infantil.

Representou seu pais nas
eliminatórias da Taça Davis
e, em 1972, ajudou sua equi-
pe a chegar <U fmais da
Inter Zonal Americana.

Entre suas atuações deste
ano se destacam: Torneio de
Fi~>rença, onde ganhou as st-
mifinais e o Torneio Aberto
Jean Becker de Paris, no
qual perdeu para teu com-
patriota Vilas, nas quartas-
de-/ína!.

Orientado por seu pai. qut
i instrutor de ttnts, Ricardo
começou a jogar com a ida-
de de 9 anos.

KART INICIA

AMANHÃ CAMPEONATO

DO NOVO RJ

O 18 • Campeonato de Kart do Estado do Rio de Janeirocon; Ça amanhà, no Kartódromo Malü-Mundt na Barra
da terceira e quarta categorias, pelamanhi Para domingo está prevista, no mesmo horário ou-

'• U b0,M- 0 «"«O

. Quadro Cvrredores disputar&o a liderança nas competi-
ções deste final de semana Sérgio Palm, do Curso Brasas
na primeira categoria; Válter Moreira Balet do Leite Leco
nn segunda catrgoria: Eduardo Varela do kotel Chatô ná
terceira categoria; e Luis Teixeira, da Equipe Teixeira' na
quarta categoria

ITAÜ PENHA

DERRUBA INVICTO DOS

JORNALEIROS

O Itau Penha acabou com o último Invicto do Campeo-

??•!£. »?,do 
Rto.de Janeiro: derrotou o

por
o

li£ Tim

¦¦ 
^

"IB

*u*lllsr, no campo do Everest, na Rua Ãcart
3 a I. Com a vitória, o ftãú Penha isolou-se na liderança o

^Copacabana^ * 
tfrcelr* <»>oc«Ç*o e o vlce-líder é

Oi demais resultados da rodada foram os seguintes- TI-

Tiíà 3 
"Na^róWmíV^.i * C°P*C*b?n« 1 * * Distribuidora
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OPrcfelto-piloto 

Pedro Muffato venceu
Cascavel, sua cidade, a quinta e penúit
rodada da Copa Caixa Econômica

de Dlvls&o 4, mas outro paranaense, Valdir Fsve
assumiu a liderança da Classe B (acima de 2ooi
daquela categoria, mesmo terminando em seim
pois Luiz Pereira Bueno, até entàr, o líder acld
tou-se com seu Hollywood-Berta na quinta v<
da primeira bateria. Na Classe A (até 2ooCcc>
carioca Maurício Chulam (foto), Já campeio d
de a quarta etapa, voltou a vencer e reun*
as possibilidades de fica.' invicto nesse ano

1

i 
Í

.4 *

1

(

AssLn, a liderança passou para Favarln
título mAximo apenas será decidido na última
dada, dia 30 de novembro em Interlagos Os•;ultados da competição cm Cascavel /oram est
Classe B: 1°, Pedro Muffato, PR, Avallone-Chr
ler, 20 voltas em 25.01.87. k média de 146384 km
2.° Valdir Favarln, PR, Manta, 20; e, 30 M,
Luís Tu reatei. PR, Heve, 19 voitaü. Classe a
Maurício Chulam, RJ. Heve, 20 voltas; 2«'j
Balder, SP, Polar, 20; 3.°, Ricardo Valente
Hev», 20; 4.°, Newton Pereira, SP. Heve, 18' 5»'o
valdo Alves, PR, Heve, 18; e, 6.°, Ricardo Mogair
SP, Heve, 18 voltas.

SITUAÇAO DO CAMPEONATO — Classe B
Valdir Favarln, 77 pontos; 2°, Luiz Pereira Bue
75; 3.0, Elton Rohnelt, 48; 4.°, Pedro Muffato
?, 5°, Mauro Luís Tu-ratei, 22 pontos. Classe A: |,
Maurício Chulam, campeio, 100 pontos; 2.» 

*j 
l .

Baldar, 55; 3.°, Newton Pereira, 50; 4°. RÍcai 1 1
Mogames, 18; 5.°, Mauro Luis Turcatel, 15; 0° mi
rox Troncon, Fausto Bertl, Carlos Luís Taths o
«Mdo Alves, Marinho Amaral e Ricardo vál«n I '

12.°, José Domingos Consort e Marcos Veí
Jardim, 8; e, 14.°, Antônio Martins Filho, 6 pon

Eduardo 

ceiidômo

(foto) venceu em
Caiscavel^ Interior

do Paraná, a quinta eta-

pa do Torneio Brasllel-

ro de Fórmula Super-
Vê, que se encerrará no

próximo dia 30, em In-

^ ria gos. Agora, com 18

pontos e a seis dos lí-
dsrp.s, Oelldómlo passa
a ser outro candidato
£0 titulo. Dessa feita,
houve uma inovação
nos regulamentos, de
forma que duas bate-
rias apenas serviram

para classificar nove

pilotos de cada, para
haver uma terceira e
final com os 18 me-
Ihores.

Resultado: 1.°) Edu-
ardo Celldônlo,' Kal-

mann, equipe FM, 15
voltas, em 17.10.40,
média horária de 153,075

quilômetro»; 2.°) Alfre-
do Ouaraná, equipe FM,
Kalmann, 15 voltas; 3°)
Títe Catapanl, equipe
Hollywood, Avallone, 15
voltas; 4.°) José Pedro
Chateaubriand, equipe

Condugel, Kalmann, 15
voltas; 5°) Francisco
Lameirào equipe Moto-
rádio. Polar, 15 voltas;
e 8 o) Mário Pa ti, equipe
Manah, Polar, 15 voltas.

Essa é a atual classl-
flcaçào do Torneio Bra-
ri'elro de Fó*mula Su-

per-Vè, apenas renal-

lit

tando que Franc

Lameirào pode pei|
os nove pontos que
cm Goiânia. ca>o 1!

ganhe o recurso a[j

sentado 110 Tribunal f
Justiça Desportiva:
Francisco Lameirào!

José Pedro Chat

briand, 24 pontos;
Alfredo Guaraná,

pontos; 4°) Edual

Celldônlo, 18 pon'|
5.°) TI te Catapanl,

pontos; 8.u) Sérgiol

nonl e Mário Patl

pontos; 8.0) Maur I

Chulam e Júlio C]

Marques. 4 ponto?; 1

Jan Balder e Amln|

Ferreira, 3 pontos; 1

Milton Amaral e Nél

Plket pontas e

Fausto Dabbur e

berto Januzzl, 1 pon<

P^H~L\ 

primeira veí reunidos, os motoque'Tx*. do 8

¦ de Jane'ro e de 8&o Paulo estírio tm M*
ço por época da festa de encerratnenU) do 1 ° Tl

ne-o Nacona. Honda de
¦lo oorrente Com a partctpaçáo de 150 aiou)r:c'«s.««
Pintos e navegadores p.-»parados par» enfrentar «]

goret dM média* e do» cálcu ofi, est* encontro fti» i
estruturado de maneira ¦ oferecer grande quAiii-fW*!
vantagem como hoapelagem allmentaçáo. dwpsc-txi t
bagsgens e detalhes que normalmente rouham stençáo#
part'cipantes. E justamente c m o intuJto de ísjer «

que tolos os envolvidos no grande encontro de
quelros em 8&0 Lourenço tenham todo seu tempo W
de 

preocupações, usutru ndo do primeiro encontro tf'

pau.: st as e cariocas foi firmado acordo com a EmP1*
Águas de S&o Lourenço que dara aos particlpantei V
to ao uso da Muna e dos barcos dc Parque da» Sf*
gratuitamente.

No dia da p»ova. apás a chegada oa partx ptB*
•crio recebido* em coquetel no Hotel Prtmu».
tu. Depois disso havert jantar também oom 

'-od0?l

ral^stas que lá estivaram e. ent&o * boate d Hotel ®
• 1 será colocada à dispoaiçáo aò cobrando o 1*'
consumido, mantendo franca a entrada psra os
DintftS NO Hll Vt Arx Am *pintei No dia 10, depois do almoço de encerramento
rio divulgados os Multados e entregues aos 

'

««•oeados mais de Cr» 100 000.00 em prêmio»

nru»*'. -

ss
entre motoc:c.etaa Honda 0 km" Barraca» Prlacüs.

da couro DAneilo. lubrttxantes Mobü OU - «

patrocinadora do Rallye - brindes Honda capaort»
Induma e mala Cr» 10 000.00 «m taças e troféu»
se da maior prwntaç&o ja oferecida em provas àmu
dâ»ldâde e lmo reflete o fuoewo que «se uo*o
vem tando no BrasU.

TIJU-COR

PRONTO ATENDIMENTO

CLÍNICO-CARDIOLÒGICO

DIA E NOITE

254-2568 ou 264-3122

l 143 n^ca
•*•¦0 »o fVonto Socorro da Tgsss

c*a*»«acAO cAMOcMuocsMrrarMcw^a*^!

rw.^il, Q.

1FI

REN



10,30

4 VU» Sésamo III

10,65

4 Globinho (O
(Noticiário infantil)

11,00

4 TV Educativa

11,30

4 O Mundo Animal (C)

11,55
OloMnho (C)

12,00

4 Jeannle é um CHnio e
penélope (C)

D Esporte em DlmensAo
Maior (C)

12^45

U Rede Fiumlnenae de No-
tidas (C)
(Noticias sobre o Interior
do RJ)

13,00

4 Hoje (C)

13 TV Educativa

I 13,30

4 A Feiticeira (C)
,3 Programa Helena

Sanglr&rdl (C)

13,55

I Oloblnho (C)

! 14.00

4 Agente 80 (C)

14,25

4 Oloblnho (C)

14,30

Vila Sésamo III
Filme (O

H

15,00

Sess&o da Tarde
apresentando:
Carrossel de Emoções
(Charlle Malne viaja em
sua motocicleta até che-

gar á Feira de Amostra*
de Mareie Moore. IA ele
se apaixona pela filha de
Maggle, Katthye Lean

que tenta corrigir a vida
de Charlle, apesar do»

protestos do pai. No fl-
nai da feira ele mostra

que é um grande cantor.
Com El vis Prealey, Bar-
bara Stanwyck, Joan
Freeman e Lelf Erlck-
son)
TV Educativa
Dedicado a Você (C)

15,30

Abbott Sc Costello
(Filme)

16,00

Jornada nas Estrelas (C)
Pita Pita (C)

16,30
Abbott & Costello (C)
(Desenho animado)

k
16,55

Oloblnho (C)

1

l

17,00

Meu Marciano Favorito
(C)
Capitão Asa
apresentando:
Super-Heróls (C)
Encontro com Aríete (C)
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17,45

4 Cowboys (C)

18,00

# Speed Racer (Cf
(Desenho Animado)

13 Desenho Animado

18Ü5

4 A Morenlnha (O
(Novela)

18,30

8 O Velho, o Menino e o
Burro
(Novela Infantil)

13 Desenho Animado (C)

19,00

4 Bravo!
(Novela)

6 Um dia o Amor (C)
(Novela)

1S Filme

1^25

1S Joio Saldanha

103o

13 Jornal Maior (C)

?M5

8 A Viagem (C)
(Novela)

Í9Í5Õ

4 Jornal Nacional (C)

Íã55

13 Rumo ao Infinito (C)

20,00

13 Ivon Gente

20.15

4 Selva de Pedra
(Novela Reprise)

2Õ3Õ

8 Vila do Arco (C)
(Novela)

20,45

8 Factorama, Edição
Nacional (C)

21,00

4 10 Anos de Sucesso —
TV Ano 25 (C)

8 Jacinto de Thormes (O)
13 Bolsa de Valores (C)

21,03
8 Clube dos Artistas (C)

21,05

13 Cannon (O 
'

(Filme especial para a
TV)

22,00

4 Grito (C)
(Novela)

13 Filme

22,40
4 Amanhi (C)

23,00
4 Sessío Drama

Apresentando:
Trog. o Monstro das
Cavernas
(Três estudantes em fé-
risa — Malcolm, CUff e
Blll — descobrem uma
caverna. Blll é morto

por um monstro, melo-
homem m e 1 o-macaco.
Cllff e Malcolm fogem, e
narram o ocorrido à po-
lida e à antropóloga
Dra. Brockton, proprie-
tá ria de um centro de
pesquisas. Aoompanhan-
do Malcolm á caverna,
ela consegue fotografai
a criatura. As provas
nio convencem o cético
chefe de polida mas o
caso é explorado pelos
Jornais. A televlslo ten-

levá-lo ao seu lab
rio. Deeoçbre tra
de um troglodita,

perdido entre o h

ta uma reportagem, pro-
vocando a fúria do
monstro. A Dra. Brock-
ton, procurando Impedir
a morte do estranho ser,
consegue anestesiá-lo e
levá-lo ao seu laborató-

tratar-se
o elo

-— —, w homem
e o macaco. Com ajuda
de Malcolm e sua IrmS,
Ann, Inicia a humaniza-
çSo do monstro, batiza-
do de Trog. Enslna-o a
falar. Mas o dr. Selbour-
ne, temeroso do* lnstln-
tos violentos de Trog,
faz campanha com o re-

pórter Sam Murdock
exigindo a prisão da
criatura. Com Joan
Cra^lford, Mlchael
Cough, Davld Orlffln,
Kln Braden e John
Hamlll)

8 Mod Squad (C)
(Série policial especial
para a TV. Com Ml-
chael Cole, Clarence
Wllllan II e P. Llngton)

13 No Tempo de Seresta
(C)

24,000

8 Longa Metragem
Apresentando:
Pag* ou Morre
(Cm Ernest Borgnlne,
Zohra Lampert e Alan
Austln)

01,00

Coruja Colorida
apresentando:
O Homem Que Luta 86
(O ex-xerife Ben Briga-
de guarda um secreto
de.<ejo de vingança con-
tra o asssaslno de sua
mulher. Frank John
num crime ocorrido ha
oito anos. Quando pren-
de o lrmáo deste, B 11»,
também criminoso, náo
cede o outro foragido,

Já regenerado, para que
este o entregue às auto-
rldades de Santa Cruz e
assim obtenha anistia
A viagem até a cidade
é adoentada: além dos
ataques dos pelea-ver-
melhás o próprio Frank
tenta libertar o Irmão.
Mas Brigade está Infle-
xlvel na mlasfto que de-
ddiu cumprir até o fim,
custe o que custar. Com
Randolph Scott. Karen
Bteele, Pemell Roberts,
James CJoburn, Lee Van
Cleef e James Best)

Oficie está a bola ?

A jogada ó descobrir

montagem onde ee-

-a bola verdadeira. E
'regra 

vocôs já co-
¦ 

scem: recortem a to-

acima, indiquem de

meira clara onde ee-

3 bola e mandem

a o JS. Nós seleclo-

,nos as cartas com

>U postas certas e en-
odeias sorteamos duas,

lanalmente. Os feli-

dos faturam um prè-

jóia: uma bola n.°

oficial, oferecimento

MAGDA MARCIA

ORTS (Travessa Ro-

No ida Martins, 13 a 26,

H)va Iguaçu). Mas só

tram no sorteio as
ias que nos chega-

até amanhi que é o
»mo dia da publica-
o deste teste.

Muitas cartas, no últi-
teste, chegaram fora

prazo e nio puderam
Tar no sorteio. Do-

¦^go 

publicaremos a

posta, certo?

J?

os

o^ftrar
r

<RUZADAS

'NTAlfl: 1/18. Jogador do Cru-
de Minas Oerate; 5. Nome da 1#-
«;8. Beneficio; 10. Kgla do Es-* do Rio Grande do Sul; 11. Bati-
) 'abrev.); U. Folha delgada; 17.

. **** «caientar; l». (Podt) Cheiro
" 

*> Funcionário agregado a

rvat» „ 
¦ * corporação ou a quadro, para

II. Contente; ti Termina-
«lo* verbo» da segunda conjugação;
Digníssimo (abrov.); M Oavinha;
Ooipe Uklto, no futeM; IT. Doida.

íCAffl: l. Luta oon armas Iguala;
Símbolo do ntbidlo; }. Velo*. llget-

P*-': 4. Bebedeiras; 6/20 O mesmo
' de ptnam, no futebol; T. Car-

• baralho; ». Oolatro do Botafogo;
Monte de dinheiro, no jogo, 14.

'ene 
poema doa jograls na Idade W-

¦ Polegada (abrer.); li.
Orando artéria que

SOLUÇÃO

ao

d»

1*1); n

de eorafie; a.

do Brasil (de

¦¦o 
a 

' 
d a a a : pm ti

W M :»P«|0« « ^napoojt a :«y
'i ;*wy »pawO <*/» iwa •» fewet
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ww u a :oa
¦h ' 

aa a 
'« 

a «*xv tt 
'oç

-wr a :»io n **** tt ^

11 tt eu a g v»v

1 reedòa «ma a/t siriNoamoB

HORÓSCOPO

_mL

Prof. Kqliban
»

ARIÊT

(U/l a a/4)
Ponha em ordem todoe
os documentos da semana:
Indicio -de multo trabalho.
Pense em novas Iniciativas,

que darão certíssimo.
Saúde boa.
Número favorável: 140.

1

TOURO

(11/4 a M/5)
Alguns projetos poderão
ser suprimidos. Nfio pense
em mudanças de qualquer
espécie. Brite esgotar os
nervos com
empreendimentos Inúteis.
Número favorável: 732.

GÊMEOS

(U/l a 10/8)
Os problemas atuais
aconselham ser cauteloso:
nio arrisque dinheiro.
Limite-se à rotina. Tudo em |
harmonia, no ambiente
doméctico.
Número favorável: 337

jyi

CÂNCER

(11/8 a U/7)
Use de multa ponderaçSo,
ao aceitar certo convite.
Entre 12 e 18 horas, novos |
contatos sociais poderio
ser benéficos. Negativo

para viagens.

Número favorável: 018.

LEÃO

(U/7 a »/•)

Som para aauntog

Blidais 
e Jogos na Bolsa,

próprio para viagens
marítimas. Esqueça
das ccmtrarledades de ontem, I
e pense malrf em si.
Numero favorável: 853

VIRGEM

(U/l a n/%)
Fase de triunfos pessoais.
Será reconhecido seu
esforço e exaltada sua
inteligência. Aproveite a
sorte para negócios
com lucro.
Número favorável: 904.

m

LIBRA

<a/i a a/10)
Siga o exemplo dos
macaquinhos famosos: não
veja, náo ouça e nio fale.
Sua atitude discreta,
trará chances novas na

profissão.
Número favorável: 211.

1

ESCORPIÃO

<a/14 a 11/11)
Um ente querido sente-se
deprimido e lnjustlçado.
Fale menos de seus

projetos 
e de sua* amblçóes.

No emprego, ótimas
oportunidades.

Número favorável: 380.

SAGITÁRIO

(U/11 a ll/U)
Inovações no lar,
alegrarão seus Íntimos.
Convém cautela no

que disser ao sexo oposto.
Saúde alterada a partir
das 14 horas.
Número favorável: 517.

CAPRICÓRNIO

(M/U a M/l)
Náo há motivo de

preocupaçio, quanto á
saúde de certa pessoa: vai
bem. Pode pensar em
iniciativas arrojadas, que
a hora é esta
Número favorável: 8U.

AQUÁRIO

(U/l a 11/1)
Se alguém lhe confiar um
segredo, esqueça:
aborrecimento poderá vir
Junto. Dedique um
pensamento de ternura a j
certa pessoa próxima.
Número favorável: 490.

PEIXES

(M/l a M/l)
O períoüo náo oferecerá
acontecimentos marcantes. |
Faça o possível para
manter a calma domiciliar.
A tarde, bons auspícios
para dinheiro.
Número favorável: 531.

CONSULTÓRIO AS1ROL0GICO

UM — A ESPERA DX ALGUÉM PARA SER FELIZ
(Petrópolls — RJ) — Oomo todo libriano do

seu decanato, os influxos espirituais tém sido
negativos para finanças e também no pia-
no sentimental. No ano vindouro teia o
braço paia apoiá-la por toda a vida
Aguarde.

11M — NADIR T. A. & (Santa Crus) — Sua mar-
«a «diacal fala de desajuste no lar e de-
«aseoasego total No ambiente de trabalho, J
multo despeito. Amizade recente poderá
abrir-lhe os horiaontes a, crela, as perapec-
Uvas sáo boas, ai mesmo onda voc4 atua

1111 — OUMA O ALMEIDA (Vassouras — RJ) -

Seu herdeiro, do poro de Virgem Incidindo I
sobre Libra, tsrá a marca Intelectual doe |
vlryinlanos a a ponderação dos llbrlanoe
Sensatas e talento. Aquário a Câncer, tran-

qflUos, podem aguardar ainda um casal.

UU — VITORIA REGIA (TUuca) — Náo se tnquie- I
te quantq «os Itasahora* que tem enfren-
tedo. A onda de desafetos Íntimos é carga

pra leio. Todavia prossiga nesse romance,
com a mesma ahstlnsçán que sua caligrafia

ao altar no outro

e e •

horas, a Rádio 81o de Janeira I
Tofeesor Xallban. JORNAL DOS

Poaaolo, 11 a a Rio de Ja-1
da nial—ilo e

005am, its 14
OorresjiondlMi is: I
?VF*OR TfV R u a Ml *41

ESTADÃO

IVAN LEAL

GRAMA ARTIFICIAL

PARA PELADEIROS
Os campos de pelada do Aterro do

Flamengo poderio ganhar grarfia artlfl-
dal, desde que O Prefeito Marcos Tamoyo
autorize a sua Instalação, através do
Departamento de Parques e Jardins, se-
gundo anunciou o seu Diretor GUdo
Borges.

Os primeiros cálculos Indicam gastos
da ordem de 4 milhões de cruzeiros 

por
reslstén-campo, sendo que a grama tem

cia para cerca de mil jogos
xlmadamente.

•pro-

Campos

Geisel 
pede 

ajuda

na educação da mocidade

O Presidente Ernesto Geiael visitou
ontem o Município de Campos, onde
permçmeceu sete horas e mela, partlcl-
pando de diversas solenidade» ao lado
de Ministros de Estado e do Prefeito
da cidade, Sr. José Carlos Vieira
Barbosa.

Ele chegou ao Norte do Rio de Ja-
neiro dez minutos ani*,j da hora pre-
vista e, ao lado dos Ministros Alysson
Paullnelll e Shlgeald Ueld embarcou
para o Poço de Garoupa, descendo na
Plataforma Zephyr-2, onde permaneceu
apenas uma hora.

O Presidente Geisel almoçou na casa
de veraneio do Prefeito de Campos, ao
lado de 50 pessoas, retornando por
volta das II horas para o Rio, depois
de cumprir Intensa programac&o no
perfodo da tarde.

Ao Inaugurar & tarde, a Faculdade
de Odontologia de Campos, o Presiden-
te da República pediu á iniciativa par-
tlcular que ajude a educar a mocidade,
construindo escolas, afirmando,

MOTORISTAS PEDEM

PONTOS FIXOS NO RIO

O Presidente do Sindicato dos Moto ri»-
tas Autônomos Irá manter novos entendi-
mentos rom as autoridades do DETRAN

para pedir mais ums vez a criaçío de pon-
tos de táxis em todo o Rio de Janeiro, oomo
forma de economizar gasolina.

Ontem oedo, o Sr. Custódio Guimarães
apelou para os associados da entidade para
que eles só apanhem passageiros nos locais
estabelecidos pelo DETRAN, em 50 qusrtel-
róes do Centro e de Copacabana.

RIO GANHA

CENTRO DE FEIRAS

Num terreno de 616 mil metros Quadra-
dos. Junto ao Autódramo de Jacarepaguá,
Já está sendo planejada i Impiantaç&o d»
Centro Internacional de Feiras e Exposições,
par uma Comlssá? Especial designada pelo
Prefeito Marcos Tamoyo.

O Chefe do Executivo municipal decidiu
apressar as obras de infraestrutura naquela
região • quando o Centro estiver pronto, se-
rá transferido para a Rtotor. conforme es-
pec'flca o cronograma aprovado pelas auto-
rldades do RJ.

CONSELHO SÓ

VIU 41 INDULTOS

Até ontem, o Conselho Penitenciário do
Bstado do Rio havia aprovado 41 indultas
para presos reoolhldos em diversos estabe-
leclmentce penais, de acordo com o Decreto
reoentemente assinado pelo Presidente Gel-
sei.

Agora ( de 11 o número de penas oo-
mutadas. sendo que só foram examinados
110 dos 10 mil prooessos de recluso* que de-
sejam o Indulto natalino. Dificilmente, at#
o fim do ano, todos cs Indultados est&r&o
em liberdade.

Os que Já foram beneficiados pela me-
dlda, oomeçarto a ser liberados Já na pró-
xlma semana, segundo esperam as autonda-
des do Conselho Peniti

que a educação constitui um elevado
ônus para a Naçào, mas, na realidade,
4 a maior riqueza de que o Pais dispõe.

Qelsel ficou sabendo que. em Cam-
pos, entre fins de 76 a inicio de 77
Garoupa Já estará produzindo comer-
clalmente de 49 mil a 50 mil barris dlá-
rloa de petróleo.

Na sede do Automóvel Clube, o Che-
re do Governo concedeu audiência aos
Prefeitos Municipais de Campos, Muriaé.
Cambucl, Itaocara, Itaperuna, Mlracema,
Sáo Fldélls, São Joio da Barra, Natlvi-
dade, Porclúncula, Conceição de Maca-
tou, Santo Antônio de Pádua, Macaé e
Bom Jesus de Itabapoana. No mesmo
local, ouviu, ainda, exposições pormeno-
rlzadas dos dirigentes da FUNDENOR e
do Departamento Nacional de Obras e
Saneamento, respectivamente, Srs. Ru-
bensj Arêas Venánclo e Harry Amorim
Costa, sobre as atividades que aqueles
órgáos vêm desenvolvendo na região do
Norte do Estado do Rio de Janeiro.

metrô demolirá

PRÉDIO A DINAMITE

O txrédlo da Rua Machado Coelho, 119
na Cidade Nova. será mesmo demolido a
dinamite, logo no Inicio de janeiro segun-
do anunciou ontem o Presidente da Com-
panhia do Metropolitano, Engenheiro Noel
ae Almeida.

Explicou que isso só náo acontecerá an-
tes, em virtude da necessidade de uma lim-
peza da área. por medidas de segurança
Ccmtemou. por outro lado, que o sede do
Metrp será transferida no próximo dia 28
Pára Copacabana.

rede melhora

OS TRENS NO RIO

A partir de 1Í78, os transportes ferro-
viários suburbanos poderio melhorar bas-
tante, tanto no Rio como eiu Sáo Paulo
com a conclusão do Plano Diretor destina-
do a resolver os problemas dos transportes
suburbanos.

. O Oaronel Stanley Batista. President*,
da Rede dlsse que entre 197# e 1978, serfto
aDHead08 mil* rlTW% MlhAska A*

A primeira re-
^ 

venda Volks-
wagen a decorar
tuas Instalações
com motivos nata-
Unos foi a Ducau-
to. sediada em Du-
que de Caxias. Um
SP-2 é s novidade
pois o carro está
tuspenso em cor-
Ias de nylon.

Manoel de Car-
valho (foto), Ge-
rente de Vendas
da Ducauto (Bri-
fadei ro Lima e

Silva, 711), anunciou, por outro lado, a

cootratsçáo de Ayres Araújo, antigo

Chefe de Vendas da Jalss.

L

- UÇ VHUWUW» OU
subúrbios do Rio e dois bllhOes e quinhen
tos milhões de cruselros em Sáo Paulo.

MIDICO 
QUER

RUBIOLA VIGIADA

O Médico Darci de Sá. Chefe do Ser-
viço de Emergência do Hospital Salgado Fl-
lho está reallsando uma campanha destl-
nada a incluir a rubéoia no calendário de
vaclnaçlo do Pais.

Essa doença, que tinha maior lnddên-
ela no inverno, está aparecendo oom mais
freqüência e o Médico Darci de Sá expll-
oou que ela é fácil de curar quando atinge
crianças e multo perigosa para gestantes
nos trés primeiros meses.

Afirmou que no período de gestaçáo da
mulher, a rubéola pode causar a deforma-
çáo física da criança, doenças congênitas e

principalmente má formaçáo cardíaca.

MELHORIA PARA

AS PISTAS DO RIO

A Secretaria de Obras Públicas

do Município já está tomando provi-
déncias para melhorar todas as çis-
tas nos viadutos cariocas, principal-
mente as curvas, onde ocorrem mui-

tos acidentes com veiculos.

Os técnicos explicaram que, 
"nós

temos um problema muito sério,

principalmente nas curvas onde é

maior o derrapamento de óleo e já
estamos (azendo novas pesquisas pa-
ra a adoção de técnicas modernas

para evitar a deterioração da pista,
causada pelos combustíveis".

ENFOQUE

AULAS — A Secretaria de Educaçáo con.
firmou para sete de deaemtaro, o término
das aulas na rede oficial de ensino. Os ahi-
nos que necessitarem de recuperação estu-
daráo de 1 a U di deaembro.

LUTO — O Presidente Ernesto Oelsel a*tl-
nou Decreto declarando luto oficial ao Pais.
por trés dia* em virtude da morte do Oe-
neralisslmo Francisco Franco Ba-'.*mode.
Chefe de  

~

AMBULANCIAI — A Secretaria de Sadde
do RJ anunciou a adoçáo de ambulâncias
com carroçaria de fibra de vidro, conforme
af rmou o Sr. Lula Cariai Ro«« Superin-
tendente dos Tranapcrtee Oficiais.

ABRP — A Associação Brasileira ds Rela-
Çfies Públicas—RJ Inaugurará em tua ssde,
na Rua da Coooelçáo. UT. sala 1.001, em
Niterói o retrato do Professor Mitallao Ps-
reira de 

~

quela marca. Uma nova campanha está
ssodo elaborsda por seua dirigentes para o
setor.

ABONO — O Oovemador Faria Lima acaba
de assinar Decreto concedendo abono de Na-
tal ao« pensionistas do IPERJ habilitado-
até M de deaembro.

DESENVOLVIMENTO - Até O final do
mês. e Oovemador Faria Lima divulgará o
Primeiro Plano de Desenvolvimento do Es-
tado do Rio de Janeiro, lembrando que os
setudos ertio bem adiantadas

BOEINO — A Lufthansa anunciou a cora-

pra do seu oitavo Boeing 747, no valor de
u milhões de dõlaraa. feue aparelho po -
sulrá ums porta lsteral para cargs e será

propulsionsdo por turbinas OE de 10 mil
Obras de empuxo na dscolagsm

FOT8 — O Ministro do interior. Rangel
Res anunciou ontem em Campos que o
Presidente Oeiesl Irá assinar na próxima
semana, o Decreto que Instituirá a correçáo
monetária trimestral para o Fundo de Oa-
ranila do Tsmpo de Sarviço

FERIADO — O uoméwéu e a industria de

VEJA — A veia, revendedor» Cbrvaler da
Mo i Av. Oervmário Dantas. *40). Já é con-

aniversário da
¦tf»

ODONTOLOOISTA — Depois ds participar
do lia» Congresso da American Dental As.
soclatloo, em Chicago, retornará ao Rio ao
prúatmo dia 3$, o odontolaglsta Wilson Lua,
que tres grande bagagem dentuiea.

B3TACIOHáBáEMrro — Bitrari em vigor
eolnlcio da prtataaa semana a Portaria do
DETRAN que proíbe o estacionamento de
camtnhéas para carga e descarga na Aveni-
da Atlântica

LAOOA — Os garia da OOMLUKB
ram onlem oe frabalhoa de hmpeu
goa Rodrigo de Freitas Mn t-te
ram retiraisi ito de

da U-
to»

S



12 JORNAL DOS SPORTS, Sexta-feira, 21/11/1975

TURFE

Colange apronta

800 metros em J 0s2/<5

correndo muito

Polaof», «eu» inglesa, ao*
cuidado* do treinador Aid-
des Mjralet Pilho vem sen-
do mantida em ótima forma,
tanto que nlo precisou ser
exSyiúa para assinalar 
6(M/5 noa 800 metros, no
melhor «.pronto entre as
competidoras que atuar&o no

primeiro páreo de amanhi
no Hlpôdromo da Qivea.

Wanette filha de B Cen-
tauro e Weeterland Lady.
nascida aa AJ*en tina, tos-
crit& na mesma carreira,

percorreu a mesma distância
em 83 cravados suavemente,
ci.nduç&o de Juvenal Ma-
chado Silva. Rapldlty asai-
nalou 98* na reta e La Vega
tem êfl*3/4 no* 700, à voa-
tade, com José Queirós.

BOA PORMA—Lteandru»
vem de uma série de bou
atuações. Na Ultima perdeu
apenas para Americano e o
seu apronto, etn pista de
areia peuda, Indica que
continua nas mesmas boas
condições de treinamento.
Tem «s bem fácil nos 700.

bom final Berilo, Juvenal
Machado d» Silva, a mesma
distância em 46»3/6, suave-

mente. Barichlnl gastou Ws

justos, marca que MaJestai»
igualou facilmente,

Para o terceiro páreo o

destaque ficou por conta de
Lucrina^ que desceu a reta

de 600 metro* em IM/6,
correndo o fino e sem ser
exigida pelo Jóquei Alcides
Morales Filho. Tannery,
Ademar ferreira, êW/í no*
700, boa açfco. Juqulnha. au-
mentou a marca para êôs,

poupada. 8eamaid José Ma-

chado, Ms nos 800, susve-
mente. Anticooa, J. m. 811-
va, melhorou para 52a, bem
fácil. Tebessa, Antônio Ra-
moa, floou cm S8s na reta,
com reservas,

Arsgano deixou boa Im-

preasio, aprontando 700 me-
troa em 43s2/8. Qubblo, Ade-

mar Ferreira, tem 81SÍ/B nos

800 com sobra. Replque,
Gabriel Meneses, tts firme

nos 700. Don Carllto, Ter-

nando Carlos, assinalou ....
4Ss2/S, á vontade.

Chateau Neuf, Antônio

Ramos. 40s aos 700, íacll-

mente. Corolário, Alcides

Morales Pilho, Ms, boa açáo,

melo dq raia. Shaft, Gabriel

Meneses, a mesma distância
em 47s, suavemente. Nos-

cado, Augusto Garcia, 46s,

bom final. Bunshlne, Edson

Ferreira, 800 em 60*3/5 oor-

rendo o fino. Draymont, Flá-

vio Lemos, cravou 50*. bem.
Os outros — Artigo de Fé,

Alcides Morales Filho, S3s

nos 800, bem fácil. Stoc,

Carlos Valsas, «s nos 700,

na mesma base. Cowl, Juve-

nal da Silva, lgua-
lou a marca, também sem
ser exlftío. Hlpnes, Antônio
Ramos, a reta em 37s3/5,
com

Egronée, Augusto Oarda,
46s nos 700, ao natural. Lu-
da, Floriano Meneses, 8U0
em 38s3/S, facilmente, pelo
centro da pista, sem qual-

quer preocupação oor parte
do Jóquei em melhorar a

marca.

boarinl Mala,
87s exatos nos 600. multo
táou. Rabujento, Edson Fer-
relra, igualou a marca, tam-
bém com sobras. Anagro,
Alcides Morales Filho, 45s
no* 700, firme. Basco, Juve-
nal Machado Silva, 600 em
38s, fc vontade, melo de rala.

Mar-Moon, Antônio Ra-
mos, 700 em 46*, poupado.
Pablltc, Dblrajsra MelreJes,
deixou boa Impressão, oom
4Ss cravados, bom final. Ana-
tômlco, José Esteves. Ms

Justos nos 706, com »",a»s.

Tatastlto. Luís Januário, a
mesma marca, com boa açáo.

Dois parelbelros Inscritos
no OP Frederico Lundgren
tiveram oe seus preparativos
encerrados na manhá de
ontem: 

"Frlsll 
mostrou boa

forma, aprontando 800 me-
tros em 500/8, multo fácil,
tendo Quartllho assinalado
Ms nos 700, na mesma base.

PINGUELA REAPARECE

MUITO VISADA NA COMPETIÇÃO

Pinguela, uma filha de
Waldmeister, do treinador
Paulo Morgado está na re-
lação das que fracassaram

sem explicação, nss últimas
corridas, contrariando os
danos do Stud Mondeslr, que
esperavam a vitória, adml-
tlam a derrota, mas nSo se
conformaram com uma d es-
colocação.

Alguns observadores têm
registrado o fato de aue ca-
valo ou égua, quando de-
fende o numero 1. costuma
fracassar, mas a colncidèn-
cia tem se repetido com uma
sucess&o Irritante, atormen-
tando proprietários, treina-
dores e a posta dores.

BERILO SÓ

DEPENDE DO

GRAMADO

A chance de Berilo, no*
1500 metros do segundo pá-
reo, está condicionada á

pista em que será desdobra-
da a prova. Na grama, o
filho de Garboleto, de pro-
priedade do Stud H. C. tem
multa chance de vitória, sob
a direção de Juvenal M.
Silva, mas se chover, e o

páreo passar para a pista de
areia, aumenta a poasibill-
d ade de Llsandrw que vem
acumulando colocaçôf»v

Berilo não foi exigido no
exercício da semana, llml-
tando-ae a um galope largo,

Já que Majestade, outro que
produi o máximo em rala d*
grama, trabalhou a* 1500
metros em lmí8s3/3, com

final de 13s2/5. Outro que

deve ser respeitado no «ra-
mado, é Ptu Bello, que se

reabilitou na última de um

fracasso comprometedor.

Para os 1600 metros do ter-

celro páreo, o destaque nos

exercidos pertenceu a Snow

Flower, uma filha de »ort

Napoléon. do treinador Sr-

nánl de rreltai, que traba-

lhou em lmêSs, saindo *

chegando no mesmo ritmo,

com desembaraço e v)v*d-

dade, mas terá de corTer o

que sabe e pode para ae

impor a OlVdoca, uma Qlh*

de Locris, do Hsras Santa

Maria de Aram, oom colo-

caçóes sucessivas e pareceu-

do correr o máximo em pis-
te de grama leve. Se chover,

aumenta s possibilidade d»

Seamald, por Canterbury, do

treinador Penelas e defen-

dendo s blusa do B*r*s Fa-

aendas Pedras Negras.

Antífona, do treinador Fe-

Up* Lavor, uma filha de Na-

landa e Fração, do Rara*

Dom Rodrigo, é uma dal

opç6«*, e La Poma completa

a relação das competia oras

cem chance de colocação,

amperaée por um recente

segundo lugar, « mostrando

melhor amhientação e acll-

mstação daede que veto de

Buenos Aires. Não deve ser

Inteiramente abandonada nas

A Comissão de Corridas
manda fazer um rigoroso
exame no animal favorito

que fracassa, multas vezes
sem s afio necessária que
Justifique a preferência do

públloo atraído pelo retroe-

pecto trabalho ou enturma-

Cão. Corrida de cavalo nfto é

um Jogo de azar. Rà uma
lógica e uma explicação

para cada multado.

O que contraria é a falta

de empenho de Jóqueis em
determinadas ocasiões, anl-
mal sem condição para pro-
duiir o que pode, e a ter-
oelra hipótese, em pauta, em

que não se consegue enqua-

drar um fracasso, colocação
ou vitória, nem na categoria
do Imprevisível.

Acham alguns,' que ainda
i cedo para um acerto de
contas. Mas o* exemplo* de
Neurama, Optante, Pinguela
e Tovaly, que deu uma pu-
nlção de 60 dias ao Jóquei
Laércio Santos, são mais do

que uma constatação. O

problema é multo mais da

Comissão de Corridas do

Jóquei Clube Brasileiro, que

tem competência, homestlda-

de e conhecimento para en-

contrar uma solução prática,

que satisfaça a todos.

ARNALDO PODE

CORRER NOS EUA ASSIM

COMO ULEANTO

Frlsll está tendo aponta-

do como o provável ganha-
dor do Orande Prêmio Fre-

derioo Lundgren, qtlinto e

principal páreo da reunião

ae domingo ã tarde, no Hl-

pódromo da Oávea. em mais
uma apresentação do Raras

Tibagl, uma grande consta-
tacáo do turfe brasileiro, na
categoria clássica.

O Barss Tibagl está ln-

cllnado a enviar o potro Ar-
naldo para os Estados ünl-
do», onde permaneceria cio-
oo metes em período de
aclimatação, antes de faser
a sua estréia, t possível que
Arnaldo fique no mesmo HL

pódromo em que Já está
Kests, argentino, de proprie-
dade doa brasileiros Roberto
Seabra e Abelardo Accetta.

Outro cavalo brasileiro que
poderá ser transferido pára
Ot EUA é Uleanto, stual-
mente correndo no Rio
Grande do Bul e que no do-
mlngo estabeleceu um novo
recorde para os 3.400 me*
tros no OP Bento Oonçal.

ve*. ganhando-o até com fa-

cllldade. Anteriormente, ele

melhorara a marca doa 3.300
metros na pista de areia

depois de um período de má

forma técnica precedida pe-
la vitória no Derby Paulista.
Foi a grande revelação no

Sul do Pais, correndo e ga-
nhando com multa autori-
dade. a ponto de se pensar
em enviá-lo para correr no

Belmont Park, um dos cen-
tros turfistlcos mais conhe-
cldos do turfe mundial.

O que se nota é que os
cavalos brasileiros vão atln-

íindo uma (fixa Internado,

nal, que lhe* dão mais pres-
tlgio e força para as melho-
res competições, incluindo
as internacional!, coisa dlfl-
cll de acontecer a alguns
anos atrás. Arnaldo Oelan-
to, Orão-de-Bico, que fora
convidado para participar
de algumas provas de ex-

preasio. antes do acidente

que o afastou das pistas e

muitos outros são exemplo*
irrefutável*.

GILDOCA CONTA

COM BOM RETROSPECTO

E ÓTIMA FORMA

EDUCAÇÂO-JS

Olldoca vem de boas
atuações — dois segun-
dos consecutivos — está

bem na distância, leva a
conduç&o de Jorge Pinto

e dificilmente será derro-
tada no terceiro páreo de
am&ni.

1.» PARCO — At 14,00 HORAS
1.100 íamos — Cr» i& mil

1—1 Wantttt, J. M S. SS
M Coltag». à. K r. m
J—3 Rtlumbreea, O. M

4 Rapldtty. J. boobar N
4-5 U Vaga. 1. Queiras M

I P»d«U, A. Uortiu 17

1° PAMO — A* 14JS HORAS
1.1*0 METROS - MUHIL

(O * A M A)
K.

1—1 Bntle, J. M Silva T SS
t—t Uaandrus. i. Pinto I SS

I Una Pntt». r. L. .. 1 4»
M Ptu Bello, O. M. .. I r

I Barichlnl, A R .. 4 O
4—S Octano. O. A. F. . ê 88

1 Ma jatada. A. *. . I «S

!.• PARCO - Al lêj» HORAS
1JS0 METROS - Crê 1» MS.

(O R A M Al

| Cndro, C Parreira
M C. Naul. A. Ramo»

( COroUliio, A. Mor.
« L, da Cuca, J. P. .

»-1 Shaft, O. Manaeas
S Str Eduart, J. P ..
» Benhadar, A. Rlc. .
" rara bata Í.P. F. .

4-10 Noacado, A Garcia
11 Ortxá. J. M. Silva
U Sunahlna. E. Par .
U Draymont, t. L. ..

1—1 OlMtea. 1. Pinte . «
11. riast. C r«rr»lra U M

CrS 377.789,65

É o concurso

acumulado para

as

corridas

de sábado,

22, no

JOCKEY

CLUB

BRASILEIRO

A, Fe». . .
>-4 B. Piowar. O. M. .. W

ê Lucrtna. A. Moralta H
Snow Tam, H. ?. IS ,

S-S JuQulnhair, F. .. W
Saamald. J. Mae. .. êS

1 Antífona. J. M. S. M
4—t Tabaata. A, Baaaoa M" laMaaa. I. B. P, M

S Takutlka. L B. F. M
4.» PAREÔ - AS 1SJS HORAS
1.400 MKTROS - Crê II MU.

IOUVU

1-1 Pinguei*. J. O. ... «
I On<rfr« R. Marouaa 1* 88

s-s Aneaao. a. M. C . êê
4 OubbtoT K Tm. ... B

*—ê BlMtiln. f. B. P. . 18
t RaplQua, O Man . lê
T Oca Io. 3. TM . êê

I

1° PAREÔ - AB 11,40 HORAS
1,000 METROS - Crê 1» MIL

X
1— l atngerbaar, J. F. . S W

I A. da Fé. A Mor ê M
S—1 Lo Malme, O. A. F. I M

4 Tulton. I. Eairvaa 4 M
M Rflmulo, O Manaaaa T 87

I Etoe, C. Valgaa .. 4 M
4—7 Cowl, T. M Silva . » M

ê Hlpna*. A Ramoa t M
ê Rad Shan*. t. F, F. 1 ST

7 • PAREÔ - AB 1741 HORAS
1.1*0 METROS — CTê II MIL

1-4 Huré. J. M. Silva M
I Luzia. F. Manaaaa M

M Rurallta, J. L M. . M
4 VU Appla. J Pinto 10 17

Daaha, F. Carloa . M
1-4 Egronéa. A Garcia M

7 Cananaa O, F. L. . 11 êê
SM América. I. lê. ê*

I—S Cátadra A Maralaa 1 M
II Coaranlcethra, B. F. S7

- H. al Aaaer, B. F. . ê7

PAXBO — AB 17,41 HOBAB
ijos metros — crê II MIL

E

. L. Mala M
êRataXM* E. Par. r

á-l Anagro A Mor. . M
4 AMflstie. f Mar. . D

1-1 Basco. J. M. Silva M
ê BaBane. J. Mae. .. «

4-» Minlêi, t. U. ...» m
ê ar êtiene. A B. . êê
» Blua Caj>. i. Q. .. êê

ê.e PARBO — AS lêj* HORAS
1JSS MTROS - Ctê 11 MIL

\DLTLA -EXATA»

(?A 
- " 

I J ampart. J. Ü. S. 4 • -
lê D. âatüM. T C. . ê êê M

l.e PAJtBO — AS MJS HORAS
VMS METROS — Cri » MU.

IOIAMAI
Prova gapadat «a LsOSel
SIM ASA DA DOAÇÃO

VOLUWTAIUA Dl UNCIT
(OCFLA-OATAI 

^
. 9. Mm. . M ê*

ê unam. P Oinlm tê 
"

1 I A M T B)

I Unetart, t. M ê. .. t*
I O th ata. J. Oarda . 8

1-1 Mrage. L Cam. .. s
UMtart, 1. M S. .. IS
Othata. 1. Oarda . I
riofd. L. Oorraa .. 11

i SSwTt^jf 
' 

is
I ranwo. J Pinto .. g
1 BaMMrt*. I. Q. ..IS

: \
I L Pintado. O. A. F. •

"I 
^St°o 

2 
1

JT:S

SENAC JA

RECEBE AS

INSCRIÇÕES

Encontram-se abertas aa
Inscrições para o Seminário
de "Avaliação de Potencial

para Gerência", cujas pai es-
Iras terão Inicio a partir do-
dia l.o de dezembro. O se-
mlnárto i promovido pelo
SENAC e o número de vagas
t limitado.

Para a inscrição, são exi-

Cos 
o* seguinte* documen-

-. carta de apresentação
da empreea, carteira profls-
slonal, fotocópia do título de
eleitor, fotocópia de do.
cumento comprobatòrlo de
segundo grau, aJém de uma
taxa de Cr» 10,00. Todas as
tnformaçftes podem ser obtl-
das na Rua Santa Luzia,
735/13.® andar, ou pelo tele-
fone 2S3-8987.

COLÔNIA DE

FÉRIAS PARA

CRIANÇAS

Os filhos de comerettrlos
do Betado do Hlo de Janal-
to poderio participar da oo-
Ítala de férias que o SESC

promoverá em Janeiro e fe-
veretro em sua Coltala de
Férias Getülio Vargas, em
Bonollma, Petrópolis. O* Jo-
vens de 8 a 13 anos desa-
companhsdos de seus pais,
mas assistidos por técnlooe,
terão duas semanas de ln-
tensas atividade* esportivas,
recreativas e artísticas. A*
crianças ficarão alojadas em
casas, dormindo em quartos,
separados por sexo e idade,
acompanhadas por um mo-
nltor. universitário treinado
pelo SK8C para esta fun-
çâo.

Os oomerclárloe que dese-
jamn Inscrever spus filhos
na Colftniti de Férün Mirim
deverão procurar os Centros
de Atividades do SESC, em
Copacabana (Rua Domingo*
Ferreira 188), Ramo* (Rua
Tatxetoa Franco, 38). Msdu-
relra (Rua Carvalho de Sou-
za 231 — 8.° andar), Erige-
nho de Dentro (Av. Amaro
Cavalcante. 1881) e TIJuca
(Rua Conde de Bonfim, 860),
todos na Cidade do Ria de
Janeiro, e também em Pe-
txópolla. Nova Frlburgo, Te-
resúpolls, Três Rio* e Nova
Iguaçu.

NOVA OPÇÃO

PARA ESCOLA

TÉCNICA

Oferendo 700 vasos pa-
ra os cursos de íletronl-
ca. Eletrotécnica, Mecànl-
ca e Laboratório Médico,
a Escola Técnica do Rio
de Janeiro desponta eo-
mo nova opç&o para os
candidatos que desejam
fazer um curso técnico de
nível médio.

Situada na zona Jndus-
trlal, a nova escola foi
projetada comjwçe numa
cuidadosa pesquisa de
mercado, e nos primeiros
dias de Inscrições Já aten-
deu a um grande número
de candidatos. Os lute res-
«ados poderio obter todos
os d«talhêe na Avenida
Banta Cruz, B.591, ou pe-

Telefone: 394-2330.

SEMINÁRIO DE

EDUCAÇÃO

E SAÚDE

Com cerca de 100 partlcl-
pante* proasc^xie o Seminá-
rio de Educação e Saúde,
promovido pelo Centro Edu-
oaclonal de Preparação e Et-
pecialização, e cujas inseri-
ÇM «ioda m encontram
*b*rt*s ao* interessado*.
Quem participar das oonfe-
rênela*. receberá o oertiflea-
do de freqüência e aproveita-
mento e » única taxa oobra-
da é no valor de Crê 28,00.
As informações podem ser
obtWa* na rua Joio Vicente

ia» (t*l. 380-9374).

• DRUMMOND:

PASSEIOS

NA ILHA

Acaba de ser lançada na
Coleção Sagarana da Edito-
m Joet oitmpio a segunda
•dlçio revista sobre a vida
oterária e outras matán**
do poeta Cario* Drummond
de Andrade intitulada "Pa*-
aelo* na Úha". O votam*

ga* 
dado* btopáOoos do

Autor, oom oapa d* Eugênio
amanhi ^

Secretario

vê salário de

professor

A Secretária Munleipai de
Biucsçáo e Cultura, propd*
»o Secretário Municipal de
Administrarão, a constitui-
Çáo de um grupo de trabalho
para estudar * ztmuneração
das professora* municipais"de acordo oom sua forma-'
Ç*o, aam dlsunçio d* série
ou grau em que lertooem"

-Trata-aa — afl;
Tarexinba Saraiva — d* mw-

íf* • wtorisaçêo
do magistério do Município
do Rio de Janeiro".

Além de 
duas Secretarias,

participar do grupo
yfco. repwmntant**
Secretaria* d* 

"

Planejamento

afirma

elementos das

d* tra-

* d*

.asssfwr. ss?a
d» Lei MA que d*

— "O* iHIbiisi da
*2»mtore remunera cáo
aoê probMorm % |*t*çulu-
** de ewêno d. í. 

" 
,.

as^^vl-aa^

LOCAIS PARA 0 1- GRAU

Dos 60.014 candidatos .Inscritos no supletivo/l.0

grau, cerca de 32 mil estar&o enfrentando, amanhà,

a prova de Estudos Sociais, e apesar (lo alto Índice

de aprovação nps últimos exames, muitos est&o apre-

enslvos, depois que as provas do segundo grau regia-

traram altos Índices de reprovaçio.

Ontem, o DESu — Departamento de Ensino 8u-

pletlvo — divulgou a relação das escolas, com respec-

tlvos endereços, onde se rio realizadas as provas, ao

mesmo tempo em que advertia os candidatos quanto
ao horário: todos deverio se apresentar, no respectivo

local, is 14h30mln.

LOCAIS
Eis a relaçio das escolas, com endereços • roteiro

1e ônibus:

1 - nau oc wrts c ortcios
Rua rradarico Silva, 86' Cantro
Começs n» ftu« ám Santana, ">7

Sdltér ns Praçé Oni*
Ônibus: M», <t?n, <*H, »•", «SS, "ü,

«llt H0S , *8"', 326 , 910, ?H, 279, 2?«,
260, 2S0 a 209

S - CALOUSTE OULMCHKIA*
Rua Banadito HipolitOj »/n9 Cantro
Cê quina cem Rua Marquoe á* Poabal
Cowça na Rua da Santana, 71

Sita* 
n* Praça Onaa ...

ibua: »•*, »7k, *7?, H6«. *SS, *ê?I. *1S, «XI,
aoi, IH7, m, 310, 299, It%, 27a, 2«0,
2S« a 209

- melMl C0«AA - .
Avar.íia PragiAínta Vargas, l.Jl» Cantro
froaiao ao Niniataria do Caarcito
ônibus: Qualqui*r ^ua passa na Cantral

« - TIRADENTES
Rua Visconde1 do Rio Iranço, Cantrt>
CoMça na Praça Tiradantas

Próxis» à Praça Tiradanta*
Ofiibua; Qualquar qua pasaa na Praça Tiradantaa

t - V1CEMTE LICftllO CARDOSO .
Rua Edgard Gordilho, «3 cantro
Coaaça na Avanída Kodrífuaa Alvo#
i»róxi»o á Praça Mau/-

Ônibus: Qualquer quo passa na Praça Naua

- BENJAMIM CONSTANT
Praça Haraehal Mansas, s/n9 Sto. CrUto
Entra as Ruas Santo Cristo a Cordeiro da 6raça
a Avenida Cidadã d« Liaa
Ônibus'. 1U « 172

1 - CEUSTWO SILVA -
Rua do La «radio, SS Cantro
Coaaça na Rua Viaconda do Rio Branco, 7
Finda na Rua do Riachualo, 21
ônibus: »h, Hil, «10 a »•«

- SOUZA AGUIAR
Rua doa Inválidos, 121
CosMÇa na Praça da Rapública
Finda na Rua do Riachualo
ônibusi Ma* " 13, «10 a «Oi

9 - DCO-ORO
Rua da Glória Glória
Coacça na Rua da Lapa
Finda no Larfo da Glória, 6«
ônibus: %J«, «33, V09, «01, 1S«, 119, ««2 a «22

10 - AMARO CAVALCANTI
Lar*o do Hacbaác, 20 Catata

etra 
as Ruas do Catata, Laranjairas a tanto Lisboa

ibua: 191, «97, «96, «3«, «22, «OS, «01, ll«,
lso a 171

II - UERJ - FACULDADC DE DIREITO
Rua do Catata, 2«3 Catata
Coaaça no Largo da Glória
Finda na Praça Josá da Alencar
ônibus: 100, 10«, 106, 103, 171, }7|, 1*0, 1»«,

«01, «OS, , «3«, «96, H97 a *91

11 - umotoo MIS
Rua das Laranjairas, 397
Coswça no Largo do Machado
finda no CosêM Valho
ônibus: S9«, SI3, «9 3, «97, «96, «22 S !•«

1) - PAULO DE FR0HTIN
Rua Barão da Ubá, 39%
Coasça na Rua Joaquin Palharas, «29
rindâ na HicWoc» Ubo, lio
Ônibus: 616, «33t «16, *15, «13» 219, 231, 220

• 211

19 - PEREIRA PASSOS
Praça Coodagsa Paulo ds frontin, »S

o Largo do Mio Cpwprià
Ônibus: «lg, «03, «01, 200 a 916

1» - JCNNY GOHrs
Avenida Paulo d« Frontin, «S2
Coaaça na Avanida Prasidwnts Vargas, 3ê9
Tinda na Rua Santa Alexandrina

•*roaiao «o Largo do Rio Cosipridc
ônibus: «16, «03, «01, 200 a 616

1* - ESTADOS UNIDOS
Rua Itaptru, «S3
Começa no Largo do Catuabi
Finda na Rua da Estrala
Proxiao «o Largo do Catuab'

Ônibus, «lê, «10, *03, 21«, 202, 201 a 200

17 - GRUPO ESCOLAR DO INSTITUTO DC EDUCAÇÃO
Rua Vlcanta Llcínlo, "s/n9
Coaaça n« ru« Gonçalves i'raspo
Finda na Rua Caapos Salas
Saltar n« Rua Marit a Barros prôxiao ao n* S2S

«uir 
p«la Rui Caapos Sales stá o nf 10S

bus 606, 622, «SS, ««2, «22, «3o, MJS, 269,
226, 112 s 211

1, - Mroaio PBADO 
*jJn 

icn
»UJ Mirix t Rtrros, í?|-A
Coa.ça n« fr«ça aa c-iravira
Plnla na Ru« Trsncisco Xavier, 1*0

>>«»•<! i Pr v, i Jj »4r,S«lr#
toiaut: 622, 606, «*SS. ««(2, «39, »22, «OS,

211, 231, 230, 226, 222, m, 112 a

Laranjairas

TIJuca

Rio Coaprido

Rio Coaprido

Engenho Valho

Enganho Valho

269,
21S

¦ wrn Limit» mm
Rut Joaquim Palharut, 6««
Cooaça nQ Largo do Est«cio
i*tnda na Praça da RanJaira
Saltar Praçi Jj Sandvira
Oribuai U6ta. ais, «13, 2g7, ?6f, JgJ, |»o, 2S«,

2«9, laf, 2«1, 2«0, 21«, 113 « JOI
BENEDITO OTTON!
Ria Sanajer furtado, 90
Ccasça nâ r^i Harig u Barros, 21ir.nda na Avonids Radial Oasta

Proxiso g^ndair
O.iibus: gjj, k06, aH, %a|, ajg, aji, %0S, 269,

>11, 131, 230, tlB, 221, 117 « Hl
CU»is SALGADO
Rua Sanado- Furtado, 121/126
Coaaça r»a Rua Mari* a Barros, 211
Finda na Avanida Rsdial Owtta
Proxiao « Praça t.*. Band«ir»

Ônibus: 622, 60», aSS, a«2, «li, *22, «OS, 2B9,
21», 231, 2)0, 22%, 222, 221, 217 « 211

FERREIRA VIANA
Rua Gandra1 Cansbarro, 291
Co»aça #*4 fe* fie? frãnchco Xavier, 22Srinda ns Rva #*»pá
Saltar p-ória< ao Colégio Militsr

J}?, i)i, i),, i„,
«IS, 622, 61« S 61ê

0RSINA DA r0 1 SECA
Rua Sso Francisco Xaviar, 91

«21.

Coaaça v Urt« ds Saaunda Paira
rinJtJt* Utàçio dtr Sso rrsitciaco Xaviar

Proaflsc ao Largo da Saaunda Teir'
ônibus: *33, 239, 239, 10», •»!, ««2, a2«,

269 • 6Ji

GENERAL CLCLf^CB DC riCUtIRtDO
teta A»tVra trandlo, SOO
Coaaça r* Rua Conds da Bonfia. BB
rtnda «a Rua Pereira da Siqwsirs, JJ
>oxiao a Igraja slo Trancitco Xaviat

ônibus «33, 239, 239, 60B, «06, 21», »17 a 226
- C0NSCLMUR0 MAYRINK

PrH» «lanar Portinho, 2
No crui+mantj Jaa Puaa Morsis • Silva sProfessor BafctK
Ssltar na Kuê Nêru a Barro* a seguir s
'«' fntw» Cabuo
ônlbu*: 6C^, «06, 23», l»l, 330, 22», lli, 21B,

212, 21», «22 * 4lê

Proçe ds Ban-
da ira

Enganno Valho

¦WD» *,lho

tnganuo Valho

Engajo VaUo

TDucs

T11m>

«a> - tACULOAOt BC csucaçAo
iu«i<toc» Uaa, H,raaaçs ho Largo do Eatscio

ít!» r.lMPríslNs 2 Igreja doa Capuchinhoa
lêilbus: 616, «3», alg, «11, ai).

«o Uri, te Eatiei.
finda no *
Práaiai

ônibus: 9li, «», alg, «H, ê», 229, 139, 320 • 219
PMNCISCO CABRITA
AwMlds Halo Nato*, »a
C«M«a na Rua Naddock Lobo, «29
'SP Vn«lnl. ttVosi*3 ao Larfo ia Sogunda fsta
Onlbua: 9X1, »ia. ali, »». »i»t al», |»B, 2»g,

228 s II»
• ATCÜSO PtHA

>¦« »»)¦ «• «•Malta. •„
^"1' '««u» luMr, ai

~rjmt»o ,c u Pollei. blnl,ônibus 9I9. 622, *69, 229, 2I«, *11, Ul, 112
S 22a

tMBtMU ItOtA
•us Antônio Ba*(lU, »9«

^ 
fc-üí: íuvy»m*

tl)w

f « S" MaMni lataro•r >u Praça laesê PaAa a as«wlr a M-—«N«rf«**r ísidrs
""" I». •». au, ,». ,u. ui. MT,aM, «2», au, »i«, «ê|, «|(( j|g m

im, >ii, m. m, o,, ni • m
AUêllArrt IASROBC

1. «.lo, ni
Ç~,« m I,, lUnMi
rtaaa m M Wwsaal, «9»

~Hfal— 1
«w. «u. «i», ,n. m • s

l N ITMCV9US9A
^pawa , •»>

« ¦- IM
tao *• s> ¦¦ 

a II. T-nit» to ... «to to I 111

«•» *». •»». m, rii, 2»B • III
3«C*W PCttlt*

Mm<a4. laBB
Omti
finds

» na -+H-A Osssa
*sMis Sa Sua taaUrm

.n a ias a Pra*s u*lar .e prlt*

m»

T»)««

«t-.

TV SM

Ttjutê

Tljuft,

"•^caai

«1U lêêbêl

lêafce] i

vilâ lêêbêl

CrajaS

Gp«i*tt

Andaraf

Andarei

Andarêí

Ba - mortssop Lounr.iço rimo
Praça Xavier da Brito, s/nV

Ns Av. Maracanã entre ss Russ Otávio Kally,
Pinto Guedes e Oliveira da Silva
Saltar na Kud frnde de Bon/ia, 71» * seguír
a Kua Otávio Kelly
Ônibus: SIS, »1«, Ul, «1S, 221, 22C, 219 e 23»

»» - APAUJO PORTO ALEGRE
Estrada Valha da Tijuce, 1*1
Coaaça na Rua Conda da Bonfia

# Tinda na Av. Ed*on Passos
proxiao ao Largo d* U*ln*

ônlbu*: «16, 61«, «1», «1», 22), 220, 219, 23»

2« - UEJW - C AM PUS
Rua Turf Club, S
Coaaça na Ru* Soo Francisco Xavier, «99
Finda na Ru» Professor Eurico Rebolo
prôxiao ao Cstsdlo Mario Tilho * Msracani

ônibus «e 3«, 267, 266, 2«7, 237, «SS, «39, ««2,
2«1 o 2«0

37 . JOÃO ALFREDO
Av. 2« d« Soteabro, 109
Coaeça na Rua Sso Tranclaco Xivisr
Finda na Praça Barão ia Druaond
proxiao ao Hospital das Clinicae - antigo

Pedro Ernastc
Ônlbu*: 63R, ««2, «38, «3«, «33, 267, 266, 2*1,

2«0, }32, 231 O 222

19 . UERJ - ODONTOLOGIA ~
Av. 2B de Setembro, 111
'"iaaç.1 na Rua São Francisco Xavier

proxiao ao Hospital das Clinicas -.antigo
Pedro Ernesto - Finda na Praça Berâc du Drusnnd
Ônibus: B39, ««2, «39, «3«, *33, 267, 266, 2«1,

2«Q, 232, 211 e 222

39 - EQUADOR
Av. 2B de Seteabro, 3S3
Coaeça na Rua São Francisco Xaviar
Finda na Praça Barão da Drumoná
Ônibus: 626, 62S, 639, ««2, *38, «3«, «3», 267,

266, 2«1, 2«0, 212, 211 e 222
«o - pananX

Rua Duquesa de Bragança, 22
Coaaça na Rua Barão de Mesquita, 90«
Finda na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 1«
proxiao ao Largo do Vardui

ônibus: 223, 226, 230, 23«, 239, «22, 909,
622, »>« e 607.

«2 - DUQUE DE CAXIAS
Rua Marechal Jofrf, 7«
Coaeça na Rua Jose do Petrocínlo
Saltar na Rua Jose do Patrocínio prôxiao ao
n9 200 ou na Praça Edsundo Rego
ônibus: 622, 606, «3«, «22, 236, 226 e 22»

*2 - LUIZ DE CAMÕES
Praça Edaundo Rego, 11
No crucaaer.to das Avenida* Engenheiro Riehard a
Júlio Turtado
Ônlbu*: «3* e 226

B» - EPITACIO PESSOA
Rua Ernesto de Sousa, 1S3
Coaeça na Rua Berio de Heaquit* e finda na
Travessa Vasconcelos
Saltar na Rua Barão de Metqulta prôxiao ao n? 793
Ônibus: 606, «22, 239, 230, 326, 223 e 217

«« - ATRJlNItf PEIXOTO
Rua Ferre ire Pontes,I2B
Co-aeça na Rua 'Barão de MeaquitS, 909
Finda na Rua Adolfo Caainh*
Saltar r.i Rua Barão de Me*qults prõxis» ao
n9 909 ou no início da Rua Ubereba
Ônibus: 217, 226, 23», 23«, 606, 607, 2»0,

226 e 622

Ml - BOORIQO 0E KELLQ TRANCO
Rua Lrnustc di ^ouss, lSl-fundos
Coaeça na Rua Baião de Mesquita e finda n*
Traveitj Vasconcelos
Salta" na «srão de Masqults proxiao «o n9 7»3<
Onibu*.- 23», 230, 226, 23J, 217

»» - XA*
Rua Sens^o.- Soares, 61 Vila
Coaaça na R-* «otía^e Bastos, 237
rinda ns Rua Araújo Liaa, i«j
Saltar na Ru- Jeiso da Mesquita proxiao eq
n« ««2 ou r.a Rua Goniaga Besto*
Ônibus: 627, 62S, 622, «22 * 23»

«7 - FRANCISCO CAMPOS
Rua Nossa Senhor* d*«Lourdes, 17S Gra!
Coaeça na Rua H«ndes Tavares, 130
Tinda ns Rus Barso de Boa Retiro, 2S9S
prjxir.o ao Largo do Vsrdui

ônibus: 632, 622, 60», «22, 239, 23«, 230, 22», 22» s «07

«B - JORNALISTA AS5IS CHATEAUBRIAND
Rua Viscondo de Santa Is*b*l, 272
Coaaça na Ru« Barão de São Tranclsco 12»
rinda depois de Ru* Caruaru

•roxiao ao antigo Jardia Zoologico
Ônibus: »38,626, 62S, ««2, *)«, 267, 269, 2«1,

240, 232, 231, «22.
99 - aRstn nr ftW»

Nua Viaoonde '«ita tsa^-í 777 'ur<V>e
fora*"» na *ua *^a*Ã« <V "ên |,r,«iel,"n 129
»ln«*a e«a (*aru*ni

•r6«i»« mo antiT> '»r«*l« -n«iAr>lnr»>
Aniboe •3B,929,#29,êsj,4|4,797,2**,Jêl,

740,2)2,231,*22

«0 - Vf^tlfA DO "Bsrt
«ua fí»»ulae ''ordslr^
Coarê na "rara rn^n,.* *V»vn
PinA* na «ue *o%# %i«

râxlao ao .'ar<Mr '•o ***tajr»
^nlbua: 2S4,2l*,27?,>7«,97«,g7|,*»«

51 rA»W
Nua 9oaraa, M
fn««e»ra na «ua "Mn*«*" í-eèo
Vind* na «oa "adra "nr»lrs
(«altar na «ua »r*uía« CnrA*i m,27«)
Ar^Sus• 227,274,299 ,929

52 - MA'»»fCTO dt "*nr^wy
Nua Pelir.© Cavslcend, e/««
(nríslan ao n" l«)
rrne^a na «»ia Pr*l *"ariano
Pin««a na «ua »adre An»*r< ««oreIra

4-altar 
"a «ua Ar*uiaa

í«hu*.227,274,2B«,#29

S» - jorf
«ua Manri"i»« Oi*i,1'
Conera na ras 3' ** «»Ao,|S«
Pln<«a na rua *iiraeira
«sltsr na ru* 24 «*o Nato nrAniao ao n« 1N« ou
n* P". »«atach*l *-w*on ^írAxlro m n® Wl
tilSiaj 23«,2^7,24B.290,J*),J99,»«*,(«92,427

»4 -
«ua 2* Ae "al", 2«B
rosaca *^s veterãn An "in Pmnct*oo K*fl*r
rinda ns «ua «iae rntt
Animai P»«,24t,2''f,2S0.24t,4»|,42T,»S2

SS - WgBlÜgRU KBTê«OV
Sua Vítor Nalrell#*, 14S
'"noeca ne rua 2* «s "aln.SI"»
Inl^UMi 29«,247,»*S,2«0,|g9 M9.«>7 * PR»

'S4 PMW*nc«n
Nua 24 d* "slô. «»i .
CWê na »a»arão "lo Pranolsoo Wer
P'n<»s ns rua Dia" Aa rnia
<irÓKir*~ a "avario ** PHmrho
(VilNiai >9B,247,2««42RO.«99,P27, 2#«

97 - joxt FDLABnn rw v*rr*
*ue Hárlo **ire«i**e, 91
rorwa na *ua Una Ar» v^ao,
rtnSm I»e *ae Ms<AM
«altar na /"* L' ' 4ê v«aooaaeloe «r6«»ar i
«blbuei 222 442

Grejêú

"11* T«»Sa\ i

a oe loa, Ml
Lln*

• 947

IVSTL MKMtJ»-
«ua -*i-r,2«'3
Ooswca na í^»a 2-» *ei$, 1|47
PinAa na «ua Car*lln« *vitna

Í^r^aiao 
i ^etafào Ao *Hler)

«l*n»«i 2IB.2H, 247.2*B,'9S.C27.24*
' wn NX«BT«0

«tta CRmno Vitw.U)
Coasra na «ua 2* N .ln, 1272
Plnda na «ua hnna <"la«Alr,a
í-rÓMlno i "«tarfto Aa >Simr)
&>l*u*i 2I«,2>9,2<7,249,2*0,299,499,927

<X,#M

P*Pt»ct«c*> .7n-n»
Ns» Adriano,*»/*"
Cnasr» na Íi9. Caa«ican«l ,IBB9
Plndo na «ia "'Iranaa
(salít* a »sa 91a* Am rnss SB« e ea*mlr %

JS«.719,2'2,2»«,7S«,2B0,292,909,
94.,9«« e l}9

> Nlf or-. t»» no UL
«a* »'*c>a *o ftrraaaini, 2o j
telhas» 2)'.P2*.»S«,?«'>,74},«47,499,

unam*
^ê* *r«eni«r ^st^lre», «/**
fost^ui* Nae Ana Leonf*t*)
OoMa^a se A». c«valcaati, |g«l
Pla^a r.a «aa Waa da rtwt.BS»
laaltar Malfo %'rdvt-t m Dr.»uisõa«.
s»*nilf «U1 Ana iaon(Aia>
AntNêSi •!*,239,199,HN,292,9«7,999

«r*iAa
«u «a!l*,24N

Piada na Naa Mrslrê
{-r&aliw «ê» Nncaaf^ot
te»Sê«: 277,979 ,9»9

• "ngat^N
NM íneí «xla.êS*
Car^ -a a* «ca dnii«
Pt Ma ae ft. : tamêmsi ri^a
'WiS»» 491,61^,171

»•**• smr
Naa »»•* Aim, iy»q
Cnm'i a* Haa
r*»na «a r*. *a9' ¦ ée11 C]d«

Criai» 
1

IS*- B«1,«T«

« ri***"
raaaida «d>»r«as,âTO
>e a aa Lara* "aa*lna
rinda ae «ae r«rallaa >ndia^
IVu as tar-o *aê *Uar—»

AsiHaa. Hl, »V, 74B.974.919, B|f

n-a*sNto
Pvaatéa o4o «l*<atre,»0«
r<aac» «a Aa "r sas
riaAa as *eaaida -siv»,, i r\+
'¦»Mfel«e an Lar^e S»a t|ia*ae)
'Vl^ai 2t7.»f« 2BS.«BB,«91,9ftt,SBS

tgg.ngA?^'n* 
• •

•*»* H», «BB, ttt, 2fB, »1B • IBB

• "9tLO "
Pa. «aSva ", H«
Cia e aa Pa. ftatêiae» *taalSa
riaa» as NIm* Aa «h nn*
fclV« »l,»M,in,»1» |7ê,79».|4»,

HÍ.Í9MW.HM1MU.IU.
1IMíI,,W,'79,»9«,III

m.l!» »«4 m.nt liijt. ta,
m,»V,»»»,'9»,sy

' «tr*
„ aA^

i.n' ív
BlVUl UI.»H,lP,*1|,<f«,9H,

-%|*9S *+ *«a Wt». a/a*
hiiai' lli wjh.iu.iu

llf.BSg , tBS, *T*,éi4

0»«d . 'WV'H'
Naa Pens ca ^la«,ltl
ft*a M V »- "TlnMa.Nt
Pl^a* 4 «n Li Lait t«
l>l»r

^ira*. BM >ae

¦k

ea.vtu.TB 
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Conselho inicia os

debates do supletivo

o Conselho Estadual df Edueaçio dedloou todo o dl» de
«itíBi scs debates «obre aa nora* normas que deverio nor-
í? o' ensino .supletivo doKstado, mas nio chegou . uma
ímclusáo final: o parecer do Prof. Glldásto Amado e a Ma-
Sitlra resoluçio 

— um documento com 41 artigos — for-
ÍTfá alguma® a]t#raçõôs no seu texto, voltando aos debates

2 próxima quinta-feira.
_ ultiira Hn uil ntrorpr  «1* MIM Umí..

w» "*w—

nOOTBlNA — Os debate* lnlclala envolveram proble-
doutrinários, relacionados também oom a Lei 8883. A

2m[essora EdiUa, em suas observaçOea, chegou a propor —

STmaneli» enfática — a lnclusio da Lingua Estrangeira,

um de sugerir algumas modificações no texto final, sobre-

íZno que se refere ao papel do ensino regular que, no seu

entender, 
recebeu multas criticas no pareoer do Professar

CHidâdo.
imanbi o JORNAL DOS 8POKT8 publicará, na iate-

— Tdellberaçáo proposto pelo Presidente da Câmara de

gjino supletivo, a «uai voltará aos

Abaixo seguem algumas opiniões de vários conselheiros,

«I nuals em sua maioria, manifestam-se favoráveis ao for-

Jumento do ensino supletivo, o qual deve procurar uma

Btt*ra«â° 
crescente com o ensino regular.

OPINIÕES

. maioria dos conselheiros considerou o parecer apre-

-ntitooelo Professor Gtldáslo Amado, como um trabalho

21 Mtruturado e Importante, embora alguns apresentas-

n? íiveraéncla» relacionadas com o enfoque dado a vá-

Aspectos que envolvem o ensino supletivo.

a maneira franca, com que foram colocados alguns pro-

u.mu sobretudo relacionados com o ensino regular, fee

52Tmie alguns conselheiros Interpretassem alguns pontos

Aparecer como criticas dirigidas ao ensino regular.

Para o Conselheiro Plexa Ribeiro, por exemplo, os de-

k.<A« sobre o supletivo seriam, basicamente, sobre qual a

»mor soluc&o diante da realidade da lei da reforma. Lem-

ümn ainda que alguns Itens do documento Já partem do

-SmídIo de que serão cometidos abusos, quando — na sua

SpUil&o 
- o normal é se basear na regra e náo na exceçáo.

n» seu lado, a Conselheira Vera Candau se manifestou,

nuuieir» veemente, contra a possibilidade de esvazia-

mrnto dos exames supletivos, defendendo a importância

modalidade de exames. Citou o exemplo do porteiro

deieu edifício que encontrou abertura nos exames suple-

ÜVOS para voltar aos estudos.

Enauanto Isto, o Professor Velloeo Leáo Ebert se decla-
... contra a introdução de Língua Estrangeira, lembrando

nut náo se trata de um melo eficaz para aferir a maturt-

d»de ou a escolaridade do candldat<o. E, respondendo 
"áque-

\a aue usaram o argumento do vestibular como defesa pa-

ra Inclusão da prova de Língua Estrangeira, ponderou que,

o vestibular, o candidato encontrará uma maneira

irais eficaz para o estudo da Lingua Estrangeira.

A critica do Professor Kenato Rochn é mais abrangen-

te ele acha que os conselheiros estáo tímidos e n&o usam

> liberdade que lhes é conferida no amplo debate da ques-

tio Ele entende que deveria ser aprovado um documento

considerado Ideal, o mais perfeito pouivel, cabendo á Be-

ditaria de Educaçáo buscar meios pari se adaptar ás novas

normas.

Para a Conselheira Fátima Ferreira Pinto, é lmportan-

te que, no contexto dos debates, náo se esqueça da mpor-

Onda dos exames supletivos. E manifestou-se contrária a

qualquer tentativa de sua extinçáo.

A Prolessura Edillo Coelho Garcia também é de < iplnl&o

os debates estáo sendo desenvolvidos num clima de
"Os conselheiros falam do documento, crltlcam-no,

mas n&o assumem um papel consciente de criticá-lo aber-

tamente e apresentar suas sugestões".

Secretaria convoca

professor 
contratado

A Coordenação de Ensino
Ide Segundo Orau da Secre-
liara de Educação e Cultu-
Ira do Es.ado do Rio de Ja-
Inetro, está convocando os

[professores oontratados do
¦ antigo Estado do Rio. que
¦ainda náo est&o com sua sl-
Ituiçio regularizada no Es-
ltado para acertá-la, a par.

Jtlr do dia 26, daa 12 às 17
Ihoras, no Departamento de

|Admln'straçâo da Secreta-
Iria de Educação, no Palácio
Idas Secretarias, Av. Amaral

|Pmo;o, s/n», sobreloja. NI-
Iteról.

O número de profeesores
chega a 1.400 dos quais SOO
sio do Projeto Minerva, e
os documentos que deverio
apresentar sio os seguintes:
atestado de exercício, cartel-
ra profissional, carteira de
Identidade, titulo de eleitor,
certificado de reservista
CPF, atestado de bons an-
tecedentes ou o protocolo,
declaxaçto de horário, car-

teira de saúde atuallsada,

registro de professor ou au-

torlzaç&o para lecionar, e

declaraçáo de acumulação.

PROFESSORES

CRITICAM

A REMOÇÃO

Sob o protesto de desenai
de professores, os quais nto
concordam com os critérios
fixados pela Beoretaria MU-
nicipal de Educaçáo, encer-
ra-se hoje, o prazo para a
inacriçio ao oancurso de re-
moçáo, obrigatório para qua-
«e .odos os professores.

Uma oomlss&o estará boje,
ás 14 horas, na Assembléia
Legislativa, onde vai soltai-
tar o apoio doe Deputaaos.

As Inscrições dever&o ser
feitas nas sedes dos Distritos
de Educaçáo e Cultura, me-
diante apresentaçáo dos se-
BUintes documentos: atesta-
do de exercício anual (um
para cada ano letivo) firma,
do 

pelo Agente Pessoal até
Sl de outubro, sem anotaçfto
das licenças; atestado de
exercido do professor quan-
do profeesorando , (1961 a
IBM) e como contratado (a
partir de 1970); atestado de
residência firmado pelo
Agente de Pessoal do Núcleo
onde estiver Votado; atestade
com probatório de serviço
cumulativo, d* 1966 a 1988,
expedido pelo Diretor da Efe-
cola, devendo figurar neste
documento o número de dias
desse exercício; atestado
comprobatório de desempe-
nho de Encargos Escolares
concomitantes á regência de
turmas.

Rede oficial

encerro aulos

simbolicamente

As aulas Áas escolas da

rede oficial do Estado do

Rio de Janeiro, terminam
simbolicamente, no pró-
xlmo dia 7, com cerimô-
nla no Aterro do Flamen-

go, e a presença da Se-
cretárla de Educaç&o.
Professora Myrthee de

Luca Wenzel.
Devido à obrlgatorieda-

de das 720 horas de aulas
anuais, diversos colégios
deverão finalizar as aulas,
variando entre os dias 3
e 12 do próximo mês, sen-
do que o período de re-
cuperaç&o dos primeiro e
segundo graus do Esta-
do, durará apenas uma
semana, a contar do dia
em que cada escola encer-
rar seu ano letivo.

As escolas de Ensino

Supletivo, te rio suas au-

Ias encerradas no próxi-
mo dli S, sendo que o pe-
riodo de recuperaçio irá

de 6 a 17 de desemlío, e

o de avaliação, de 18 a 22

do mesmo mês.

Maria Thereza

inscreve até

9 de janeiro
Estarto abertas até o dia

9 de Janeiro as Inscrições

Sra 

o vestibular de Palco-
[la e Biologia da Paculda-

de Marta Thereza que ofe-
rece aos candidatas 180 va-
gaa.

As provas constaráo de

Bstóes 
de múltipla esco.

, e serio realizadas to-
das ás 9 horas, seguindo o
seguinte calendário: si de Ja-
nelro — Cotnunlcaç&o e Ex-

pressto (Lingua Portuguesa
e Literatura) e Lingua Es-
trangelra (Inglês ou Fran-
cés); 1 de fevereiro r- Es-
tudos Sociais (História, Oeo-
grafia e OSPB); 2 de feve-
relro — Química e Biologia;
e 3 de fevereiro — Física e
Matemática.
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Gabarito de Estudos Sociais

PELO RÁDIO

jOuça 
sábado a partir das 17 hs. pela RADIO AMê-

I RICA (1430 KHZ), o Gabarito de Estudos Sociais.

CURSO FARADAY
I Largo do Machado, 29, sala 307 - Galeria Condor

|Tel.: 
245-3823.

ITurmas Especiais de 2.° Grau (com reforço do

Iflinásio) — inicio em dezembro.

leee Mm radinho • jyeMe
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FACULDADES INTEGRADAS

w 

SIM0NSEN

VESTIBULAR-76

CURSOS DE:

PEDAGOQiA

LETRAS (LUermimrm 
- inglês)

ESTUDOS SOCIAIS

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ADMMSTRAÇAO DE

EMPRESAS

(Reconhecido pelo Decreto n.° 75 .753)

INSCRIÇÕES ABERTAS

0o°UMB(TOe: 
Xerca autenticada da Carteira de Identidade. 1 retrato 1x4

e Taxa de Crf 110,00

IS MJA mmOTA, Ul • PADRE MIGUEL

Professores levam

sugestões ao Conselljo

Um documento assinado por um grupo d» profeesorea
que atuam no supletivo, contendo sugestões
ae uma análise geral doe problemas que envolvem os exames
supletivos, fc4 encaminhado, ontem, aos membros do Coc-
eelho Estadual de Sducaçfto antes do inicio doe debates
paia^a flxaçáo de novas diretrizes para o supletivo do novo

Nesse documento, os profesaaree a lm]K>rtán-
cia do trabalho deeenvolvido petos cursos preparatórios con-
testam a insinuação de que os cunos subtraem os alunos
dos colégios enfatizem o aspecto social do supletivo critl-
cam a atual admlnistraçáo do DESu - Departamento de
Ensino Supfetlvo, e, no final, apresentam a-igiima» suges-
tóes que consideram básicas para o planejamento de um
bom trabalho neesa faixa de ensino,
IMPORTANCIA

Os professores — um grupo dá nove — destacaram a''relevancia 
dos exames de madureza no quadro educaclo-

nal e serial do Brasil", ponderando que 
"grande 

parte oa
população ativa apresenta pouca esoolaridade e. portanto,
deficiências graves no exercício de suas funções produtivas"

Invocando o ritmo de desenvolvimento, eles observam
que tanto o Estado, como as empresas, têm exigido uma
maior quallflcaç&o do eiemento humano, geralmente exl-
glndo a apresentaçáo dos oertlflcados de conclus&o do 1.®
e 2.° graps".

Em seguida, lembram que a opçáo natural para ««"
pessoas é o ensino supletivo que, entretanto ainda n&o
está equacionado de maneira definitiva.

"Considerando 
o seu alcance, a sua importância, acha-

mas que falta aos exames de madureza a sua lnstituclona-
llzaçáo: uma sistemática definida e duradoura, coim nor-
mas, princípios, calendários de provas, programas que per-
mltam aos professores e estabelecimentos uma programação
e execução mais produtiva de ensino. Acreditamos que eisa
Institucionalização possibilitaria uma melhor preparação c
eliminaria gradativamente aquele espirito de aventura que
&inda leva muitos candidatos aos exames de madureza, sem
preparação alguma, o que significa dispêndlo inútil, .répro-
vaçáo em massa, desânimo",
oe cursos

Nesse mesmo documento os professores abordam o pa-
pel que tem sido executado pelos cursos preparatórios."Acreditamos 

que o aluno do supletivo, o candidato aos
exames de madureza é um aluno especial, diferente do alu-
no típico do ensino regular, seriado, de modo que os cifrsos
preparatórios surgiram como soluçáo adequada para esse
tipo de aiuno", observam.

E enfatizam que 
"esses cursos representam um elemen-

to essencial no setor do ensino supletivo, embora apresen-
tem graves falhas e deficiências, muitas delas decorridas da
falta de sistematizaçfto e instltu&onalizaç&o do madureza".

Mais adiante, eles observam que se trata de ''um 
grave

equivoco, a afirmação de que os cursos tiram alunos dos
oolégios. Ê fãeli demais oomprovar esse equivoco: basta ob-
servar a faixa etária dos candidatos aos exames de madu-
reza (todos adultos entre 25 e 60 ance), e quase todos ln-
seridos na vida profissional, de tal modo que jamais teriam
condições, ou interesse, ou' motivação para freqüentar um
colégio seriado".
PROBLEMAS

No final do documento, eles apontaram algumas talhas
que envolvem o madureza atualmente. E, pela ordem ali-
nharam:

1. Falta de continuidade no trabalho desenvolvido pelo
Departamento de Ensino Supuetivo;

2. Reprovação em massa em algumas provas do suple-
tivo, como resultado de "falta de preparação adequada da
maioria dos candidatos, mas também devido á falta de con-
Anuidade no trabalho do DESu e a discrepância dos cri-
térios adotados na elaboração e aplicação das provas". K
acentuaram ainda que 

"dos 
120 ml1 candidatos inscritos ps-

ra o supletivo, náo chegam a 20 par oento aqueiee que fre-
qdentam cursos preparatórios e acreditamos que a falta de
um esclarecimento maior estimule o candidato a se suo-
meter aos exames, sem um preparo efetivo".

3- Programas, provas, calendário, básicos pa-
ra o planejamento de qualquer trabalho didático;

? . Dificuldades dos próprios cursos, cujo maior lnte-
«ase é preparar bem os candidatos. Os cuisos empregam
centenas de professores e funcionários que sobrevivem do>-
sa atividade.
SUGESTÕES

Por fim. os
que c^aalder&m
supletivo:

— Diretrizes, normas princípios e critérios que possi-
bll.tem continuidade, trabalho organizado na preparação e
realização doa Exames de Madureza.

— Provas duas vezes por ano, sendo uma de comple-
mentaçáo. *

S — Que aa provas normais sejam realizadas no final
do ano (novembro) e as provas de complementaçào em
fevereiro. Achamos etse aspecto fundamental para que os
cursos tenham continuidade em seu funcionamento como
empresas,, e também para que o candidato tenha sua vida
escolar ajustada ás Suas atividades no Âmbito da comunidade
(trabalho, férias, lazer, etc,). Estã convencionado desta lon-
ga data que a vida escolar (ano letivo) começa em março
e vai até o fim do ano. Qualquer mudança arbitrária cau-
sarla graves transtornos para o candidato (aluno) e cs <!¦
tabelecimentos de ensino.

4 — Os Exames Supletivos nío devem ficar cond.dcna-
dos ou dependentes dos calendários do Vestibular, pois sio
duas realidades Inteiramente diversas, dois tipos de alunos,
de ensino, de problemas que devem ser encaminhados de
modo independente. A tendência atual de submeter o Su-
pletivo ás conveniências do Vestibular é prejudicial ao
Supletivo.

CONVESU discute

como será o vestibular-77

s professores apresentam quatro sugestões
básicas, no sentido de Jortaieoer o sistema

Para debater as normas
gerais para os vestibula-
res de 1977, encontram-se
reunido», em Brasília, os
membros da CONVKSU —

Comissão Nacional do
Vestibular Unificado —,

em cuja pauta consta a
Inclusão da prova de re-
daç&o, baseada no pare-
cer do Conselheiro Abgar
Renault.

Preocupados com o nível
do ensino superior, ao
mesmo tempo em que es-
tio atentos ao problema
da elevação do nível de
segundo grau, os membroe
da CONVKSU dlscut rio a
possibilidade de alterar os

atuais critérios dos vesti-
bulares.

Como resultado do en-
contro, será preparada a
minuta da portsxla a ser
assinada pelo Ministro
Ney Braga, fixando as
normas para os vestlbu-
lares de 1877, em todo o
Pais.

O Ministro da Educa-
Çio, em várias oportunl-
dades, JA manifestou sua
preocupação em procurar
meU« para elevar o nível
do ensino superior e, em
virtude disso, há grande
expectativa em torno da
nova portaria que nortea-
ri oe vestibulares.

MADUREZA

PROVAS EM FEVEREIRO

OOMPLZMBfTAÇAO — Cr$ <0,00

CDtNCIAS S MATXMATICA

CURSO APCE

Roa da Asaunbléia, TI — V andar — Somente á Noite

A FACULDADE Dl CO-

MUNICAÇAO E TURISMO

BtUO ALONSO - FACHA
— oongratuia-a* com suas

alunas Márcia Barroso •

Ro*ann« da Oltvtira peta

conquista do prêmio MEIO-AMBIENTE no t' Concurso

Universitário de Campanhas Publicitárias, promovido

pela Bede Globo, ABP e PUC, a convida os demais alunas

i familiares para a solsnidsde da entrega dos prêmios,

oo auditório de O O LOBO. Rua Irineu Marinho, M. ás

10 horas, de sábado, U do corrente.

ITA ESPERA

RÉCORDE DE

CARIOCAS

A tomar por base o nú-
mero de formulários dls-
tribuídos pelo CTA —
Centro Técnico Aeroeapa-
dal —, o vwübular do
ITA — Instituto Tecnoló-

gleo da Aeronáutica —

poderá registrar um novo
recorde de candidatos ca-
rlocas: cerca de 500 alu-
nos apanharam os formu-
lírios, enquanto que, ano
passado, esse número não
passou dos 300.

O prazo para inscrições .
encerrou-se ontem e as

provas ser&o realizadas
entre 6 e 10 de janeiro,
embora ainda não esteja
definida a ordem das ma-
térlas. O local, provável-
mente, será no Largo de
São Francisco, a exemplo
dos vestibulares ante rio-
res.

INSCRIÇÕES:

HOSPITAIS

INSCREVEM

PARA ESTÁGIO

Com um movimento
ainda fraco, ma* que de-
verá aumentar até o fl-
nal das Inscrições — pre-
visto para o dia 5 —, o
Centro de Processamento
de Dados do Estado do
Rio de Janeiro continua
recebendo os candidatos

para a seleção de bolsls-
tas acadêmicos aos hos-
pitais do Estado do Rio.

A prova do exame será
no próximo dia 15, às 8
horas, no Estádio Mário
Filho, e terá a duração de
duas horas, e participa-
rão do exame os estudan-
tes das escolas oficial-
mente reconhecidas.

No ato de Inscrição no
CPDERJ, na Rua Santa
Luzia, 11, térreo, o can-
dldato apresentará uma
declaração da escola,
atestando que está habi-
litado a cursar no próxi-
mo ano os dois último*
semestres do curso de
formação; fotocópia da
carteira de Identidade e
dois retratas 3x4.

GPI MARCA

VESTIBULAR

SIMULADO

Terá Início no próximo
da 13, &s 6 horas, com a
prova de Línguas (Português
e Inglês ou Francês), o úl-
tlmo ve.i ibular simulado in-
temo do Grupo Perspectiva
Integral — OPI — que <erá
realzado no Estádio Mário
Filho.

Segundo Informou o Pro.
fe.'sor Ayrton de Almeida
dlretor-geral do Ort, o si-
mulado obedecerá a :odas as
dtretrzes adotadas pelo Ces-
granrlo no vestibular un'fi-
cado. "O 

estudante terá
:ondlçóes de realmente ava.
liar suas possibilidades e, no
caso de um mal rendimento
em qualquer matér'a, pode-
rá a1, íe recuperar e con-
quiit:- a sua vaga", decla-
rou.

COMPLEMENTAÇÀO

MATEMÁTICA

Turma intensiva

aos sábados

INÍCIO: 22/11/75

(urso Duque de

Bragança

I Centro: Rua México, 148
- 8.» and. - Tal. 332-8887
Méler: Rua Constança
Barbosa, 135, 2.° andar—

Tel.: 348-3738

COMPLEMENTADO II

Matemática • Ciência

Manhã - Cr$ 80,00

Últimas vagas

CURSO

DUQUE DE

PRAGANÇA

Centro: Rua México,
148, 8.° andar. Tela-
fone 332-8987.

Méler: Rua Oonstaoça
Barbosa, 125, 2.° an-
dar. TeL 340-2730.

ÜWGRflílfiJQ

PRÓXIMOS CUMOB

Inicio: 38/11/76
C«n««áo MonetárW 4*
AUva Imobütado
Inicio: 1/13/78~ 

&
de

Inicio: 37/1/78

Profim-

D»do«

Inicio: 38/1/78

AmocUçSo Flumineni« de
Eãjc»çào

B Mi qjél d H uai. UM
Trl.: 754 2Jê6

D .; j« de «i - RJ

IME mostra 
quem foi

aprovado em Álgebra

8e as questões da prova de Álgebra e Análise, a

primeira etapa eliminatória no vestibular do EME
(Instituto Militar de Engenharia), foram consideradas
dentro do nivel esperado, de acordo com aa opiniões
de Inúmeros candidatos, ninguém esconde sua apre-
ens&o quanto ao resultado que será conhecido hoje,
à tarde.

Mesmo para aqueles que esperam sua aprovação,
o resultado de hoje é Importante, na medida em que
os candidatos começam a se situar comparatlvamen-
te. Assim, além de eliminar grande número de vesti-
bulandos, a Álgebra — especificando a média de cada
candidato — começa a definir os prováveis ocupantes
das 50 vagas oferecidas por aquele instituto.

A Identificação da prova será feita és 14 horas,
no Anfiteatro de Física do IME, e quem for aprova-
do estará enfrentando a segunda etapa — também
eliminatória —, na próxima segunda-feira, com a pro-
va de Geometria e Trigonometria.

Considerado um dos vestibulares mais difíceis do
Pais, o concurso do IME capitaliza as atenções de
grande número de candidatos, sobretudo daqueles

que tentarão as vagas da Área Tecnológica em outras
Instituições.

Gama Filho inicia

inscrições em dezembro

i

as pr<
para o período dos dias 21
a 24 de janeiro todas com
Inicio às 7h30mln, no Está-
dlo Mário Filho, a ünlver-
sldade Gama Filho liberou
ontem o edital do seu I
Concurso Vestibular UniíL
cado para admissão no I Cl-
cio do Centro de Ciências
Sociais, do Centro de Clên-
cias Humanas e do Centro
de Ciências Biológicas e da
Saúde.

O vestibular unificado en-
globa ainda os cursos de Ar-
qultetura e de Ciências Blo-
lógicas e as Inscrições co-
meçam no próximo dia 1.»
prolongando-se até o dia 3
de janeiro. A secretaria da
Universidade Oama Filho,
na Rua Manoel Vltorlno
625, Piedade, atenderá das 3
ás 31 horas e aos sábados
até ás 17 horas.

Após o preenchimento do
requerimento, o candidato
apresentará a carteira de
Identidade duas fo'ograflas
3x4 e recibo do pagamento
da taxa de Crt 200,00.

Na ocas.âo, o candidato
fará a opção pelo curso que
deseja Ingressar e o turno
em que pretende estudar.
O candidato ao Curso de
Educaçáo Física indicará
uma 3 * opção, que prevale-
:erá na hipótese de ser ell-
minado nas prova-- especla s
de aptldio física. Já os can.

didatos ao Curso de Letras
lndicaráo a opção da carrel-
ras que pretendem seguir.
AS PROVAS - As provas
do exame obedecerão ao se-

Sinte 

calendário: dia 21 de
íelro — Comunicação e

Expressáo; dia 23 — Clên-
cias Químicas e Biológicas;
dia 23 — Estudos Sociais;
dia 24 — Ciências Físicas e
Matemática. Todas as pro-
vas começarão às 8 horas e
serão realizadas no Estádio
Mário Filho.
AS VAGAS — Eis o total de
vagas existentes em cada um
dos cursos que Integram o
I Vestibular Unificado da
Universidade Gama Filho:
Direito — manhã, 165; tar.
de 55 e noite. 165; Economia
— 110 vagas nos turnos da
manhã e noite, e 55 à tarde;
Adm.mstraçáo — 55 vagas á
tarde e á noite; Comunica-
tão Social «— 55 vagas em
cada um dos trta turnos;
Serviço Social — 55 vagas
em cada um dos três turnos;
Hl?tór.a — 65 vagas — ma-
nhá e noite; Letras — 55 va-
gas manhã e tarde e 110 va-
gas á noite; Pedagogia —
55 vagas em' cada um dos
.rãs turnos; Arquitetura —
50 vagas em cada um dos
três turnos; Ciências Bloló.
gleas — 60 vagas em cada
um dos três turnos; Educa-
;ão Física — 60 vagas mas-
:ullnas e 60 femininas.

n

Hoje é o último dia^ e

Técnica espera 
fila

Uma extensa fila é aguardada para hoje, último
dia de Inscrição para o exame aos cursos técnicos
da Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca,
sendo que ontem Inúmeros candidatos n&o consegui-
ram se inscrever por não terem pago a taxa de lns
cilção de Or| 80,00.

Alguns candidatos n&o sabiam que o Banco' do
Brasil só aceitava depósitos até às 16 horas, e, por
isso, n&o puderam efetivar a Inscrição. Por Isso, i
coordenador do examè, Prof. Santos Jr., está aler
tando aos candidatos que comparecerem hoje, para
que providenciam o depósito da taxa antes das 16
horas.

Devido ao grande número de candidatos que com
pareceu ontem, para as inscrições, a Secretaria da
Escola Técnica Federal Oelso Suckow da Fonseca, que
vinha atendendo até &s 17 horas, nos dias anteno-
res, foi obrigada a estender o prazo até quase às 19
horas.

Hoje, o Prof. Santos Jr. garantiu que todos os
candidatos que tiverem de posse do recibo de depó-
sito da taxa de inscrição efetuada em uma das agèn
cias do Banco do Brasil (Bandeira, Estáclo, Méler, TI
juca e Copacabana), em nome da Escola Técnica Fe
deral, e com os demais documentos em ordem, po
derão se Inscrever, desde que cheguem ao local até às
17 horas. Ele não fez menç&o k distribuição de senhas,
visando manter a ordem na fila.

O documento que o candidato deverá apresentar
é o certificado de conclusão do 1.° Grau, sendo, tam-
bém, aceita uma declaração de que encontra-se em
fase de conclusão do curso ou de que está inscrito
nos exames supletivos, além de dois retratos 3x4.

Medicina inicia

corrida em Vassouras

Encontram-abertas des-
de ontem, as inscrições para.
o vestibular unificado das
Faculdades de Medicina e
de Filosofia. Ciências e Le.
tras de Vasssouras. mantl-
das pela Fundaçio Educado-
nal Sever'.no Sombra. O

praao prolonga-se até o dia
27 de desembro. As provas
serio reallsadas no Inicio ds
janeiro.

Para a inscricáo no con-
curso, organizado pela Se.
lessul, os estudantes terão
de entregar fotocópia auten-
ttcada da carteira de ldenti-
dade. dois retrato* 3x4 e
apresentar comprovante de

»to 
bancário da taxa no

de Crt 210,04, que po-
derá «er efetuado nos Ban-
cos do Brasl.', de Crédito
Real de Minas Gerais, do
Estado do Rio de Janeiro e
Uniio de Bancos Brasileiros,
de preferência nas agências
próx mas aos postos.

Sio os seguintes o- pastos
instalados pela Selessul pa.

ra receber os candidatos:
Sede da Selessul — Rua

Barão de Vassouras, <0;
Rio — Av. Rio Branco, 377,

1.503: Sio Paulo —
>légto Madre Csbrinl (Rua

Madre Cabrinl. 3« VIU Ma-
rlana), e Instituto de Edu-
cação Bonl Oonsilil (Alame-
da Barro de Limeira, 1.378);
e Curitiba — Av. República
da Argentina, 4.011, Kovo
Mundo.

As provas serio realizadas
em Vassouras, das 14 ás 17
horas, nos d.as: 6 de janei-
ro — Matemática e nal ca;
dia 7 — Química e Biologia;
dia 8 — Por:ugués LI ter tu.
tura Brasileira e Inglês; e
dta 0 — Geografia História
e Organização Social e Po-
litica do Brasil.

Bstio sendo oferecidas 150
vagas para Medicina. 200 va-

gas para os cursos da área
de Ciências. 120 para a de
Ciências Sociais, 120 para
Letras e 180 para Pedago-
gis.

[

Um telefone sempre às ordens

dos estudantes: 222-2111

A BOLSA É SUA GARANTA 0 SEU LUGAR.

reeultedoe já eetào nas seçOes do Curso

SaibaHMlo Alonao. Saiba como voe* foi na prova.

Aproveite a sua botea. Você poder* conflrmé-la

at* o dia 26 de dezembro, mas só garantimos

o local e turno que desejar estudar at* o dia

N*o peroe (empo. Estude no

ms>.

CURIÓ

MéLIO ALONSO

Local #.• & — Rua Almlraate Cochrane 48
Local a.* 2 — Sua Coosriheiro Zenba. a
Local n.* 3 — Rua das Menaces. 8
Local n.' 4 — Rua do Mteieo. 3'. L*
Local a.* 8 — Rua «a Matrix a
Local a* 8 — Rua Metfte. *48
Local a* 7 - Km Saifeote Ma Lapse, 8X1

CCliO rauo ALOWSO

[1

PROXDfOS CT7BSOB

lai fcilili 4eBiij.ai
Usmto 4* trabalho
Inlclo: 38/11/78
Cerregio MomUiU do
A tin ImoblUado
tnlclo 1/13/78
Introdefio i Pragn-

esestte de Dados
Inlclo 27/1/TS
TWI aa Metodotogta
PedacAgioe
Inlclo: 38/1/78

B(



TIMÃO NÃO

FESTEJA VITÓRIA

SAO PAULO (Sucursal) — A vitória d»

1 a 0 sobre o Nacional, ontem à noite, no

Parque Ant&rtica, nào 
'ol 

festejada pelo

Corlntlans: ele perdeu grande chance de

fazer três ponto* e melhorar .iua posição

para chegar às finais do Campeonato Bra-

silelro, pelo Oruj*> A. Geraldo fez o gol,

aos 23 minutos d> pilmelro tempo.

Antes e depois ceste gol, o ]cgo teve

só uma alternativa: a luta de tode o time

do Corlntlans contra a defesa do Naclo-

nal, porque o time paulista preclsiva fa-

zer três pontos. Chances o Corlntlans teve;

mas Borrachlnha pegou tudo e evitou uma

goleada. Com cinco pontos ganhos, o Co-

rlntlans divide a terceira colocação do Qru-

po com o América RJ.

Coríntians 
1x0 Nacional

TIMES; CORÍNTIANS — Toblas; U
Maria, Laérelo, Ademir e Vladtmlr; Tlâo e
Hellnho; Vagulnho, Adilson, Geraldo e Piau.
NACIONAL — Borrachlnha- Antenor, Faus-
to, Osmar e Grimaldl; Zt Paulo, DJalma «
Nilson, Botelho. Serginlio e Lula.

LOCAL: Estádio Parque Antártica <S»o
Paulo).

JUIZ: Rubens de Souza Carvalho (RJ).
Auxillares: N azar In o Plnxon e Paulo Antu-
nes Filho.

RENDA Cr| 348.980.00.

1.® TEMPO: Corlntlans 1 a 0 — gol de
Geraldo, aos 23 minutos.

FINAL: Corlntlans 1 a 0.

SUBSTITUIÇÕES. No Coríntians —
Russo no lugar de Tlio e César no de Adilson.

SANTA EMPATA.

MENGO SÓ NA PONTA

RECIFE (Do correspondente Lenlvaldo

Arag&o) — Santa Cruz e Portuguesa flae-

ram um ótimo Jogo, ontem k noite, no Ar-

ruda, e o empate de 1 a 1 foi bom: os dois

times Jogaram para vencer. O time per-
nambucano está na vlce-llderança do Qru-

po B, com cinco pontos ganhos, e o paulls-

ta em terceiro, com o Internacional, com

quatro.

Dica cobrou falta no último minuto do

primeiro tempo: 1 a 0 Portuguesa. O. San-

ta tinha sido melhor. No inicio do segui-

do, o Santa apertou mala ainda: Fuman-

chu empatou aos 14 minutos. Depois, a tor-

clda empurrou o time pernambucano para

a frente porque a vitória lhe daria a lide-

rança do Grupo, no mínimo Junto com o

Flamengo, agora só na ponta.

— Sanla Cruz 1x1 Portuguesa —

TIMES üanla Crus - Jalr; Carlos Alberto,

Lula, Levl e Pedrtnho; Zé Maria e Olvanll-

do; Lula Fumanchu Nunes, Maslnho e Pio.
FortofMa — Miguel; Cardoso, Mendes. Ca-
legarl e ianvos; Badeco e Dlcá; Tatá Bailas,
Adlltoo t Antônio Carlos.

LOCAL: Colosso do Arruda (Recife).

JUIZ: Josí Roberto Wr.ght (RJ) Auxilia-
res: Wilson D.ai Durio e Jos* Bduardo LI-
ma
RENDA: Crg 23».791,00. Público pagante:
22.254.

1.0 TEMPO: Portuguesa 1 a 0 — Ool de Dl-
cá. cobrando falta, aos 44 minutos.

FINAL: 1 s 1 — Ool de Luís Fumanchu.
para o Santa Crus. aos 14 minutos

SUBSTITUIÇÕES — No Santa Crua: Car.
loa Alberto Rodrigues no lugar de Olvanlldo
t Volnel no de Nui

1 — Amigo», imaginem você»; — em

> várias crônicas recentes escrevo ao-

bre os momentos de eternidade do fu-

tebol. E ele, o momento de eternidade,

acontece no último minuto de Cruzei-

ro x Fluminense Era o patético raian-

do pelo sublime.

a — Foi um Jogo como nunca vi. Pri-

meiro, o Cruzeiro pintou como o ga-
nhador certo. Quatro bolas na trave

E essa abundância numérica estarre-

ceu todo mundo Mas é o caso de per-

guntar; — 
queriam o quê? Que a tra-

ve desse passagem à bola? Graças a

Deus. a trave continuou onde estava e

a bola voltou

S — Mas. entendem? O sujeito ouve

falar em quatro bolas na trave e toma

um susto Mas, teve mais: — 
quando o

Fluminense crescia em campo, houve

Bráulio escoro o disparo de Dirceu

Carlos Roberto

FOI O DESTAQUE

DO TIME

ZÉ CARLOS — multo firme. Praticou

ótimas defesas, sempre tranqüilo e se-

guro.
IWjJíANDA — boa atuação. Foi pouco ao

apoio, mas saiu-se bem na marcação dl-

reta.
ARTUR — desta vez procurou Jogar se-

rio, sem enfeitar as Jogadas.
CLDENJR — apesar de nào ter compro-

metido, nào conseguiu repet r as boas

atuações anteriores.
MARINHO — voltou ao time com uma

vontade Impressionante de vencer. Foi

mais um ponteiro do que lateral e teve

boa atuaçào.

CARLOS ROBERTO — procurou defen-

der a entrada da área e bloqueou sem-

pre as tentativas do América por ali.

Apelou bem, no lance do pênalti sobre

Bràullo, quando es> ia marcar o gol.

Orande destaque do time.

MENDONÇA — umn boa revelação'. Bom

toque de bola, preciso nos lançamentos

e nos passes. Criou Jogadas de categoria

e foi um dos melhores.

DIRCEU — cumpriu com precisào o seu

papel, como terceiro homem no melo-

campo Correu multo, ajudou a defesa

e c ataque.
DILSON — levou vantagem no duelo

com o seu marcador, Álvaro. Soube tl-

rar proveito de sua velocidade e fez và-

rias Jogadas eficientes pela ponta.
PURUCA — alternou boas e mis Joga-
das. Lutou bastante para marcar o seu

gol, sem êxito. Foi substituído por
ANTONIO CARLOS, que valeu pelo es-

forço.
FISCHER — boa presença na área, mas

a marcação Implacável que sofreu, de

Alex, nào lhe permitiu mais.

Alex

É UMA 

"SEGURANÇA

NA ÁREA

PAIS — fez grandes defesas e evltcu và-

rios gois. Mostrou arrojo e decisão em
muitos lances de perigo.

FIDÊLIS — sempre ^uc Mar nho avan-

çava pelo seu setor, ele ficava sem co-

bertura, pois dava combate ao lateral e

Dirceu cala nas suas costas. Isto com-

pllcou o seu trabalho.
ALEX — o maior destaque do time. Com

a aplicação e seriedade habituais, mar-

cou a sua presença na área, onde esteve
absoluto.

GERALDO — conseguia acompanhar o
bom ritmo de Alex e foi muitq bem no
combate, antecipando-se com eficiência
nas jogadas.
AL VARO — teve dificuldades na marca-

çào sobre Dilson. Andou sendo batido
constantemente pela velocidade do pon-
telro.

IVO — voltou ao tlmrt e nào comprome-
teu, embora mostras»; visivelmente que
ainda está fora do ritmo normal.

BRAULIO — sempre que tocou de prl-
melra, criou excelentes Jogadas. E ainda
sofre um pênalti no primeiro tempo.

GILSON NUNES — trabalho eficiente e

correto na ligação entre ataque e defe-

sa. Foi Incansável no vaivém.
FLECHA — nào soube explorar com ha-
billdade os avanços de Marinho. Perdeu

algumas chances de gol por precipita-
çâo.
AILTON — valeu pelo esforço e eapl-
rito de luta Deu azar na bola em que
cabeceou e tocou na trave-
MANUEL — no mesmo nível técnico de
Ailton. Lutou sempre na área e perdeu
também ótimas oportunidades de gol
ELUZARDO entrou e lutou multo.

"7'^
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O duelo Marinho-ivo. Dirceu espera a sobra

Bom Dia

NELSON RODRIGUES

a quinta bola na trave. E ai chegou. O

Fluminense mudou completamente a

partida.

4 — Cabe entfto a pergunta: 
— a vl-

rada aconteceu por acaso, esponta-

neamente? N4o. Didi deu um toque, ou

retoque, e q Tricolor mudou, de ma-

neira irresistível Assim é o grande
técnico Mexe no time é transforma a

derrota certa numa vitória desiumbran-

te Didi pa3aou, nâo sei quanto tempo,

de braços cruzados. Seu rosto eetava
tacitu.no, inescrutável Teria capitula-

do? E, súbito, manda entrar Plntinho e

Cafuringa Vejam vocês: — eis que,
subitamente, entra no Jogo a veloclda-

de de Cafu E, nio só isso: — também

o dinamismo do Pintinho Mudou, nio

só o Fluminense, como a partida Li

eetava Didi, para isso mesmo, isto é,

para a correção tática definitiva.

5 — Comovente foi o espanto do Cru-
zeiro e de sua torcida O Fluminen-

se foi no primeiro tempo um, e no se-

gundo, outro. E o pior é que, enqúan-
to o Tricolor crescia, o Cruzeiro es-
tava sem pernas Houve um tempo em
que eu atribula aos europeus uma saó-
de de vaca premiada. Depois, vl o meu
engano Ontem, por exemplo, quem
mostrou saúde de vaca premiada foi o
Tricolor.

• — Foi lindo quando Cléber empur-
rou a bola para o fundo das redes

O mais cômico é que o Cruzeiro ainda

pôs uma bola na trave. Diziam os lo-

cutoree: — "O 
empate é catastrófico

para o Cruzeiro." E ninguém podia ima-

gmar que a etapa complementar tra-

zia, no ventre, a vitória para o Flumi-

Botafogo

pega 

o América

Agora, 

já

ameaça o Flu

O América manteve-se no terceiro lu-

gar (Orupo A), na fase final da Copa Bra-

sil, com cinco pontos ganhos, ao lado do

Oorintlans, ao empatar em 0 a 0 com o

Botafogo (que continua sem vitória) na

noite de ontem, no Mário Filho O Jogo

teve bom nivel técnico e foi disputado em

ritmo muito veloz em sua maior parte. Ivo

reapareceu no América, e Marinho, no

Botafogo.

O clássico foi multo corrido e movi-
mentado desde o Inic.o, com os dois ata-

ques criando boas Jogadas, mas com falhas
nas conclusões. Com 1 minuto, Mendonça

chutou forte, de longe, e Pais fez firme de-
fesa. Aos 6mln, Manuel perdeu gol certo,
ao escorregar no momento em que ia fina-
iizar, soz.nho.

Numa boa jogada, aos 12mln, Alex e
Ivo salvaram o gol do Botafogo, após um
chute de Dilson e uma tentativa de bict-
cleta de Fischer. Aos 15min, quem perdeu
foi Flecha, depô s de um lançamento de
Gilson Nunes, com um chute que bateu em
Zé Carlos. O Jogo continuou em ritmo ace-

lerado e equilibrado e, aos 16mln, Dirceu

quase marca, num chute por cima do tra-
vessão.

No minuto seguinte, o mesmo Dirceu
obrigou País a fazer dificll defesa. O time
alvlnegro, com ligeiro domilüo do rae.o-
campo, ameaçava sempre o gol de País, mAS
os contra-ataques do América também eram

perigosos. Outra ótima oportunidade de gol
ocorreu aos 32m.n, quando Pais espalmou

para córner um tiro violenio de Marinho,

que ta entrar no ângulo direito.
Aos 34mln, Bràul.o deu a Gilson, que

cruzou alto e Ailton testou firme, mas a
bola bateu na trave e saiu. Aos 39mln, o
lance mais discutido nesta etapa: Brául o

entrou na área e quando ia marcar, foi em-

purrado (por trás) por Carlos Roberto e
caiu. O Juiz em cima da jogada nada mar-
cou. Puruca perdeu a última boa chance
no primeiro tempo, ao concluir por cima do
travessão, aos 41 minutos

No segundo tempo, o panorama da

partida pouco se alterou, embora só no

final é que os dois times reduziram um

pouco o ritmo veloz, que foi uma das prin-
clpals características do Jogc Os lances

de perigo, nas duas áreas, alternaram-se

sempre, pois um bom ataque de um
era logo respondido de imediato com nB
contra-ataque do outro.

Aos 6 minutos, na cobrança de
penalidade, Cedenir quase engana o gola-
Pais: o zagueiro chutou no canto dlre'
e Pais largou a bola, que correu por ;£¦
da linha, quando, entào, apareceu Ala
para afastar. Dois minutos depois. Puna

perdeu excelente chance para marcar &
estava sozinho na pequena área. mis •»
hora do chute pegou mal na bola, e, asai
mesmo, Pala fez segura defesa

Numa boa tabelinha entre Manuel.

, Ailton, Artur foi obrigado a chutar:•' 
qualquer maneira para escanteio, quacjt
Ailton tinha tudo para fazer o gol, aos y!
mtnutos Aos 12mln, em nova jogada b
dupla de ataque do América, quem salw,

pa.-a córner foi Carlos Roberto

Uma das melhores oportunidades cru.
das pelo ataque alvinegro aconteceu aos e
minutos quando Dirceu tocou de cabep

para Antônio Carlos, que substituíra a p>
ruca, mas este não esperava o passe e )er-
deu a chance. Dal em diante, ainda em
o Jogo muito equilibrado, as duas equipo
caíram sensivelmente de produção, pou
sentiram o ritmo veloz do inicio.

Botafogo 
0x0 América

rim«j: BOTAFOGO — Zé Carie»; it
renda. Artur. Oedenlr e Marinho, Cario» Ro.
berto Mendonça e Dirceu. Dilson, Punici
e Fischer. AMERICA - Pais; Fldéiis. Alex
Oeraldo. Álvaro, Ivo. Brtullo e Ollson
nes. Flecha. Manuel e Ailton

LOCAL; EstAdlo Mário Filho.

JUIZ: Oscar Scolfaro. auxiliado por Mi-
nuel Espezín Neto e Ama uri Ponclano ii
Aguiar

RENDA: Cr$ 104.787.00, com 8.650 ft-
(antet.

1» TEMPO 0 a 0

FINAL: 0 x tf.

SUBSTITUIÇÕES: No Botafogo - to-
tôrüo Carlos no luaar de Puruca No Am*-
rica — Renato no lugar de Braulio

Puruca faz Geraldo correr

CLASSIFICACAO

HSSSEDHH 
HBQQQH

PG DG PG DC

GUARANI FLAMENGO I

FLUMINENSE SANTA CRUZ —

AMERICA INTERNACIONAL 1

COR1NTIANS PORTUGUESA 1

PALME IRAS SAO PAULO —

CRUZEIRO ESPORTE —

BOTAFOGO NAUTICO —

NACIONAL GREMIO —

OBS : .DGsDif.de gois.
totra b do Artifo I.® do Reg.; "Foe 

diferenca superior
» um (I) gol, tres ponios ganhos

a
' *' • K to nwi Mil mmm—i- .

7 — Fascinante o futebol. Na manhi

de anteontem, eu conversei com Xe-
rez, jovem engenheiro (to BNH. Xerez

é pó-de-arroz como eu e doente como
eu. Dizia-me ele num lampejo proféti-
co o seguinte; — "Ninguém 

tira essa

vitória do Fluminense! JA ganhamos!"
Xerez falava de olho rútilo e lábio trè-

mulo. Mas eu que tenho um salubérri-

mo pânico do já ganhou, confesso: —

tremi em cima dos sapatos Viro-me

para o amigo — "Xerez, 
nâo há de ser

nada. Deus é grande."

• — Poie nâo deu out'a coisa. Quan-

do empatamos, o Cruzeiro estrebu-
chou de pânico. E eu pensava no Xe-

rez, com sua iluminação profética Mas

o tempo passava « os Tricolores mais

crentes já nâo esperavam mais a vitó-

ria Pelo visto, o Xerez entrara por um

cano deslumbrante.

— Até que veio o 440 minuto f

etapa complementar Era. exatam^i

te. a última volta do ponteiro Consv-,

mara-se o empate Houve um córw

contra o Cruzeiro. Mas, vejam como *

coisas acontecem. — alguém apro«*

ma-se do Paulo César e diz-lhe de o«

esgazeado: — "Tenta 
o gol olImpW

que pode dar certo."

10 — Paulo César partiu para o í"

olímpico. Recuou Corre e chut*

Nâo foi um chute qualquer A bola rs*

lizou toda uma maravilhosa curva c

goleiro viu a bola, mas nâo imagtrw

o seu efeito diabólico Atirou-se Psfl

defender o indefensável A bola W*

o cobriu, foi-se enfiar na última gav«<»

11 — Quando estiver com o

vou chamá-lo de meu jovem prc4t*

Ele há de baixar a vista rubro de **

déstia.

3

O

CLASSIFICACAO

HSSSEDHH

PG DG PG DC

GUARANI FLAMENGO I

FLUMINENSE SANTA CRUZ —

AMERICA INTERNACIONAL 1

CORINTIANS PORTUGUESA 1

PALME IRAS SAO PAULO —

CRUZEIRO ESPORTE —

BOTAFOGO NAUTICO —

NACIONAL GREMIO —

OBS.: .DGsDif.de gois.
totra b do Artifo a* do Reg.: "Foe 

diferenca superior
s um (I) gol, tres pootoa ganhos

a
' *' • • w wi—i »n mmm—i- .


