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Uma 
prova 

de

força, com um 
golaço

de Júnior

(Páginas 9,10,11 e12)

Bola via rede, alemies daaoladoe: Junior vlbra com o gol

Uma vitória de

classe, com o show de

Nelson Piquei

No pódio, vencido polo cansaço a a emoção, Nèlson Piquei lava
um desmaio a foi amparado paio Governador Chagae Freitas

(Páginas 13,14,15 s Última)
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Depots do jogo, aatlafalto com a vltbrla, o preaidante Flguelredo recebeu oa capitftea da Brasll a Alemanha, Zico a Kaltz
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N«ilo Mdoro teve eata grantfe chance de gol, no prime!ro tempo, maa chutou no corpo de Schumacher

Copa Letra teve

jogos quentes
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A I Copa tetra de Futebol Amador prosseguiu com a disputa de

112 jogoa noa Municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxiae,

Nova Iguaçu, Sio Joio da Merlii, Niterói, Itaguai _ Campo

Grande, Nova Friburgo a Petrópolis. (Página 8)

?oco

a

TH

1

4

5

I

1

I

I

II

«K

13

X

z

T

2

3

I

J

I

7

I

I

II

» K

»

13

— Brasil

— Cruzeiro

— Operário

— Paissandu

— S. Paulo

— Benfica

— Boavista

— Real Madrid

— València

1 xO Alemanha Oc.

0jk1 Anapotina

xO Inter-SM

x1 XV. Nov. Jaú

x2 Inter-Limeira

xO Rio Ave

2 x1 Sporting

xO Cádiz

xO Barcelona

10 — Novo Hamburgo 0 xO Caxias

11 — Treze 0 x3 S. José

12 — Bahia 0 xO Sport

13 — Santos 1 xO Bangu

Veja 
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gabarito 
oficial ea 

prova 
do magistério

Os73 nnl piofessores que enfrentaram ontem o concurso

cio maqisterio podem conferir todas as respostas oficiais de todas as

provas E podem também rever as questões da prova [ ducacao-JS
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Bola na rede, alamftee deaoladoa: Junior vlbra com o gol
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2 JORNAL DOS SPORTS, Sequnda-felra, 22/3/1982
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Remember vence I rZ icEUPNA X ESPANHOL I I MAQRtQ 
M*S X REAL 

J
W\ _ . ^ Jt ^ tt/if/i ll^i I II II Faltam apenas quetro rodadas O Us luta

m mJJ /yrfl/1 fl/l|/T Iff/f/1 Wmg/MMm *BB ¦ ¦• '¦ ,)afa0termino do certame e o des»'speradamente para tug,,
If MAM W f 1f/r^H#f im# l/vlv Barcelona man^m a lideranga do reba.xamenio para a .

V# m §?W\* 
f 

v WW« V WW ...da 
compete, com boa Segunda D.v.sao Este

vantagem sobre o Real aspecto pode motivar a

ynf/W il/l l/V Sociedad e Re*l Madrid equipe Mas na verdadc
# WM M Wf M M MM MM W MM. MMM Nesta part***. o problema do trata-se de urn lime muito

\S^MwlM \M It # •VWWW « «. ^u.1.— • .*1. !«««• Barcelona sera a rivalidade fraco 0 Real Madrid caiu de
Uma progrtrntc^ com Jogoftnlrf •<WlWbri^ltlrMt«^jj0g0* (0cal com o Espanhol. que produgao e permitiu Que 0

• . ^ 1#D. . Oftftm-lma 1° Peleohno 1.F.Almeida- nuroptut. t tttlm qut SStfc conttltuldo O Ttttt 591 Qt Lottrta feSporUva, COm ,ambfcm 
eclube da cidadee Ban etona se distancassp na

Remember, comotima 3 Pareo -; 
57 volantes na cor varmelha. 0 Naclonal, do Itumblara, 

g^awbluptra 
a Prima Ira 0 

inCentivo de grande i.deranga do campeonato
campanha em Cidade Jar 1 ind inner*a. J_ R cardo-53 5 

Cat:ochon j pjnt0.57 Divlsftoestreartno concurao aata somana. Todoa oa Jogos astio marc ado t para numero de torcedores Mas oil Apesar disso, continua como I]
£)im, e8Ar"" 

K2S2f»& t rh.nolLnr.MMMes- 3° LextrlnoLJanu^57 domlnflo. mat* carta a antaclpafio do logo 9. Caxlaa x Ewrtjvo, ou11. Barcelona ndo pode deixar de I I uma das melhores equipps da (I
cendocomautoridadeo 

GP 3" Chinatown, n Meneses- 3 Lejmno l uanuan^Df ju*aniuda 
* S4o Bor|a, poia «mbo* Mrto am 6axla» do Sul.Aa apoatat swf.*>mo apsnha

Iquas e principal carrcira 5° Layuca. J.C.Castillo-53^ ? *8 acontece 
ia 20 horas. 

rnn) 

coluna 
2

de ontem a tarde, realizada Vencedor (2) 6.50— Dupla 12) 3.50—Places (4) 2,20 —

en pista de grama leve <12) 3.80- Places (2) 2.80 e 0)1.60 1 
 _

A nma dL Locns e Red- nn,50 ^ _ 
Dup'n exata (04 eOl) 9.10 - 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ flHHHHlBl
correu entre ul-

parte >io - 1.300 matro* 
^ao 

correu (8) Es1 HHH 
HHHH ¦BBHHHHI

taraatropelarviolentamen- r Brentano. F.Lemos-56 8• PfliO—l.awmorot TacaQovernador

te nos ultimos 300 metros e 2° Master Tung. E.Ferreira- 1° Never Be Bad, E.Per- r<ampeona,0 Goiano Campeonato Goiano Campeonato itaiiano Campeonato itaiiano Oomlnqo

derrotar Panthere por um 55 co r M«no««o V™**9 Domlnoo J*"1"* Brusque
rnrno de diferenca, na mar- 3° Busilis. J Machado-58 2 Dacricio, >i.Meneses-55 j(umb»ara Go»Ania Gfcnova Bolonha —-—

L Sp im35s3/5 nos 1 600 4° Tie-Sangue. C.Xavier-56 3° Uranium, J.Rtcardo-55 —— , ——————— carlos renaux x

metres. ?,°Up He,Si^7°nn2en^n?A f* Tlfh^i Ypin!^®" nacional x monte cristo goian.a x goiAs g^nova x rorentina bolonha x juventus joacaba

jiHSLwac'"'''!°8' ssssf.'teaas sssrasr. s»assss.- ixzxssr. sscsssu

!• ts«:-»5S8»- a ,.nr.lo..o,,1Too W<m sassa, s^ass® 
r—rr-r- snsssaar 8s.ssscs-

3?M„«n,FP.,.„»s5 {sssWi?-""' ssassis"-. rs«a». 

"F-bir 

sr.sss-.s' sasesK-.-
Gamfcardina. J.Esteves- Nao correu (9) Faixalzoard d° P*rao - tOMmatroa ,ogo vitidopelo campeonato ano com uma vitdria sobre>0 

",0 

muloda^emporLa Sua do emusiasma com destaque CarS Ren£!« Seu t.me'o, 
'

55 ^ 5° Parao- 1.600 matroa 10 Ox-Tail, J.M.Silva-58 goiano de82. 0Naconat, Itumbiara. depojde vArios P«omule aaiam^3 > ao ^0s 
jogadores Benedetti. totaimente reestruturan, ;,ra

4" Be The Firfl, J Wear do- r Rememfcer. J.Garcia-56 2° Nofcelo, J.Garcia-57 .redenciado pelos empates amistososdeprepjao*0 O 
So ciadopelo Skwinl e Florini O Juventus es|P an0. com as comrades

^5 2° Panthere. A.OIiveira-56 30 Scrap Book, J.Freire-51 com a Anapolina. em GoiAs. atual campedo 
,ecmco Giancarto Oi S»s\t possui um etenco do goteno Juarw. fena?

f,° Gran Village. E.Ferreira- 3° Acqua Marina. J. Rlcar- 4° Bernachi, G.MeneseS-56 An^olis.ecomoViaNova ^ ^ ^ramnLfnMn Apesdar de atuar fora de casa. excelente niveltecmco. com Mano Jose e Delco 0 Carlos

55 do-56 Vencedor (1) 2,80- Dupla no Serra Doura^. surge cch^o 
f o^entina merece var.os integrantes da Selegfto: RPnau« e o favor,to po-

Vencedor (3) 1.50- Oupla Dedaleira, J.Pinto-56 (14) 8.40-Plac»8 (1) 1,70e i« 
n to ^na lavci.smo Zo«. Gentile. Scirea. Cabrin, e

(23) 3.00-Places(3)1.40e Vencedor (1) 2,10- Dupla (8)4,20 !!«»»«chance. 
™ Taca de Ouro, depol. na 

Tarde!,

(7) 2.90 (14)3.20-Places(1) 1.30 e Treinador: A.Vieira-Tem- ^ Fs t,oTk
hunla exata (03 8 07)9,60 (9)1.30 do. 1m01s noE.iad.ojK  .—_ 
Treinador: GF Santos— Treinador: V. Garcia— Nio correu Prince Tigre rntllKIA 1 coluna do meio coluna 2 coluna coiuna

Tempo: 1 m 11 s2/5 Tempo: 1m35s3/5 10° PAreo - 1.000matroa 
LUL  ¦¦ J 1,1

Nao correu (10) LaTroiKa 6° Parao — 1-200 matros Backgammon, J.Es- _ flHIHHHHHHIH
¦¦MMBBII HMHH

V La^Travtaia V<Costa-57 3° El Visco. E.Ferreira-55 40 Fito. A.P.Souza-57 ¦¦¦¦¦¦¦¦I

4" Lovelv Girl J^B Fon- 4° Except, J.OueirOS-55 Vencedor (1) 1,90 — Dupla T r o .m Torneio Incentivo Torneio Incentivo Tornrio Incentivo Campeonato Portugues

seca 54 5° Guttiano, J ESteves-55 (12) 2,50 Places (1) 1,40 I^°overnad0r S Domingo Domingo Domingo

Hprhfia. E Ferre.ra-57 Vencedor (7) 10.90-Dupla (3)1,30 CaxiasdoSui NovoHamburgo Ca»«.asdoSui

Vencedor (4) 2.90- Dupla (24) 6.20-Places (7) 5.70 e Dupla exata (01 e 03) 5,80 
Laq*s 

    

(34) 4.00—Places(4) 2.20 e (3)2.00 Treinador:; Morales inter-sc 
x figueirense caxias x esportivo n hamburgo x brasil juventude x sAo borja porto x v se

(6> 2 50 Tremador. R Carrapito— Tempo-.1m4{5 —— - , ———————

Treinador: L.Acuna - Tempo: Im14s1/5 Apostas. Cr» Mesmo .em repre.entar a o Cax.as que acabou em O Novo Hambu.go man.eve a 0 JwMu* toji°

Tempo: 1m14s3/5 7" Pareo - 1.400 metros 37.780.955,00. torga de outra. *pocas. o quinlo luflar no campeonalo base 
p"e 

(i,»pu,ou__ 
^ ,in r-amneonalo tii.ilo oraticameme ia pen

1 I 
Pigueirense surge com gaur.ho de 81. representa uma recentemante aiTagade Prata cass ac ao 

Sporting A campanha do

OPPTDftQPrrTn rail),e8CTe,l0i«o0 

10^00^0,. mas 
Tomem°ln«™vo ^o olalmenle MqormuWo. po,s Porto e irregular, com bon„

If C I IfUdrfiV I lme.nac.onal, nesle ,ogo ull.mamenle anda com o Tornrto Incenl.vo MMo o« »^ 
^ ^ [psu|)ados 0 v„r ,ia „e

valido pela primeira rodada do prestigio abalado O Esportivo derrotado pelo Sao Jose ic i a Rphfvht 
SPtuhal osta entro ns ¦

teturno da Copa Governador vice-campeao da Sequnda tecniro Marco Eugenio conta O 9° nntupiros 
ru(o« ad • uma

dti Estado O Inter tem Dtwman volta a disoutar a com um bom elenco no qual Caio. ponteuo da Selegao p" eiros co oca

19 PAREO - AS 19H45 - 1. OOO mitroe vanfa^m 
de aluar no seu 

" 
es.eanod.pCo a * des.acam Cldvjs. Lour.va,. Gau, bad. Ju^s-o. r^tue^^a'oa ™

!(fec.; S9s4 - YOSHISO e outros ¦# Cavaioa d* 6 aaos ganhadores ate Cr$ 120 mM rampo mas sua campanha bulbar como ar.onteceu em 
IT.'i.^coISmS. ot'si rtn.no Colorado no turno linal inlr.med.a.io Nn.-'..- >

em 81 nao recomenda 79 quando toi vice-campi'ao penummo colocado em hi se p _ Antas •
1-1 GAY DRAGOON 57 3L4. P.Souza al 69( 8) Florero 1.0 NU 648 8t l0 'eiminou no antepenultimo ostadual, superando o Inter de mas seualual time est* fmnp'io 

com a v.toria sobre d»'vp ,j.«nhar 
'

! 2*7 MmAS 55 6 E.Santos a3 59( 8) Florero 1.0 NU 64s 23,40 'ugar O Figueirense toi Porto Aleqre E |ogo melhor do que o do ano tor leio I

j 3-SAVkV 55 1 J.Freire a4 29( 5)Querir CP 1.1 VP 72m4 1 10 terceiro colocado no ano ptjuilibrado passad e derrotou o Guarani i,a*ias

b-4 FADM 55 4 J.C.Castillo a2 49( 9^Jron Love 1.0AP 63sl 8,40 passado na estrnia
T 6 LUMINAL 52 71. Brasitiense a3 69( 9)Jopro 1.0 NP 64$2 18.20 - ¦ - ————————

|4-6 CCRAVIGLIO 51 5 M.Monteiro a4 39( 8) Florero 2.0 NU 64s 3.6Q rnii,NA " roi UMA DO MFIn COLUNA 1 COLUNA DO MEIO
7 

MARCHAD 55 2\J. B. Fonseca a3 79( 8) Florero i.ONU 64s 31,80 COLUNA 
2 coluna uu mui j j '

29 PAREO - AS 20H15 - 1.600 metros - Rec.: ——————»———-l .
'97s2 - LUCKSOR/FARINELLI * Cavalos de 6/7anos ganhadores ate Cr$ 350 mil COTAC6 

ES
1.1 kiikirar 58\10\J.Ricardo 29( 8) Senhor Penha 1.6 NP 103s3 2,00 ^

" SMETANA 58 4 J.M.Silva 29( 6) Think 1.2 NP 7S»1 3,10 . ' ¦ 
^ u , OKO/

" ligvillf 55 1 J. Escobar 39( 8t Senhor Penha 1.6 NP 103s3 2,00 Joqo 1 Barcelona: 45% Empate: 30% Espanhol. 
25 /o  

cmi.neonafo Portuaues
¦ 2 (aooo 58 8F.Pereira 39( 6) Canny 2.0 AP 1308 2,60 ' -¦ ^ . --n/ n ... ... Ano/ nominon

1AIFGROTF 56 9 J.C.Castillo a2 4 9( 8) Senhor Penha 1.6 NP 10383 11,30 Jogo 2 Las Palm as: 30% Empate: 30% Real Madrid. 40/o Domingo

3-4 helAnio 57 6 J.Pinto 39( 6) Think 1.2 NP 7581 1,00 —— . ,m L,s,)oa
R coLARnRAnnR 57 7 A.P.Souxa al 59( 8) Senhor Penha 1.6 NP 10383 4,90 j Jogo 3 Nacional-GO: 40% Empate: 30 /o Monte Cristo. 30 /o 1

8KWSH0T 56 5 I. BrusiUense a3 u9( €) Think 1.2NP 7581 23,00  , — 
' 

. ,no/ r„.. SPORTING x BENFiCA

A.7?A«Sr 58 U J.Esteves 49<9;Songor 1.6 NL 9982 30,20 Jogo 4 Got&ma. 30% Empate. 40 /o Goias.30/o —-

» " FRITZ'khan 56 2 G.F.Almeida 49( 5) Escardillo 1.3 AP 818 6,40 | " ¦ ' — 1 ¦ ""l"m 
c. .. iro/ I I O Sporting e o virfu.il II

8 HERFORT 56 3\L.Janu6rio u9( 8) Senhor Penha 1.6 NP '0383 4,80 , Jog Genoa: 25% Empate: 30% Fiorentina. 45 /o ,-ampeao 
da temporada. r

3? PAREO - AS 20H40 - 2,100 metros , ~ 
D^. .... cmnato- -xn°/ i..u«nt..Q 40% s,nal com gran(,e |US"ga Spu

•- 
Rec.: 65s4 - BARTER m- Gguas de 5 anosganhadoras ate Cr$ J35 mil * Jogo Bolonha. 30 /o Emp  ''^TjpJna^^ccmi'ri!«,

1 • 1 EAUD'ARGENT 58 6li.Ferreira 29( 9)ladele 1.3NP 83e3 5,90 Jogo 7 Carlos Renaux: 40% Empate: 30% Joagaba: 30% do^qois^orpartida o

aJ'CSSL. « 
'4-^S' 

J< 
i:Jw Sal 

104,n 13^71 
inter-SC: 30% Empate. 30% Figueirense. 40% ^""^0

6ELEVAOE JS7F.Pw»<m if( sj D^cmcy l\lHP nil %* I Jogo 9 Caxias: 30% Empate: 40% Esportivo: 30% iC 
''

• .?»*-* S5 *%4S£L*. W& tt\—0 N Hamburg: 40% 5^3^ 5=315% ^
- . lA^ KIRKaY « '-1AP SM J^7Ti~" 

Juventus: 30% 
~ 

Empate: 40% 
Sao 

Borja: 30%

- Rec.: 78sl - ATOP SIN -a- Cavalos de 3 anos sem mais da 2 vittriae jogo ^ 2 Porto: 45% . Empate: 30% V. Setubal: 25%

• 1 GOOD DEAL 56 S|G, F.Almeida 29( 5) Casket Love 1.0 AP 6081 2,50 ¦ ' _ "
" Davos 56 4 J. Pinto 49( 7) A count l.l NL 66el 2,30 Jogo 13 Sporting: 30% Empate: 40% Benfica: 30% coluna do mfio

2 ARTESANO 56 5 J.Ricardo 99( 11) Lavoro 1,4 AP 9682 5,80 ' I . » _ 1 , _ . 
~ 

-; - -

3 IrishRutor 56 9 J.Escobar u9(UJLavoro 1.4AP 8682 19,90 ^——__1 n

4 JOWMAZO 56 7 A.Oliveira 39( 7) Desert Sun 1.5 AP 9382 4,60 —W*  ufa<.i|flif0
DON MARTIN 56 1 A.Ramos u9( 5) Casket Love 1,0 AP 60$1 13,00 OLTIMOS RESULTADOS 

0 brasilei o

4-8 RUNNING BOND 56 6 F.Pereira 59(11) Lavoro 1.4 AP 9682 7,70 imV# WfcJVfc IflMVJ 1 Cesar.

: I°^nT0RA " 
i's&ir* VJ, SiS fig I 

- Barcelona 4x0 Espanhol 8 - Inter-SC 0x1 Figueirense "> e^Mlk !"um?
tufAo 56 3V%M.Silva 19( 7)Oran 1,1 NL 6782 3,30 Data: 

29.11.81 — Local: Barcelona Data: 14.02.82 — Local: Fiona- flf?l a uma

59PAREO-As21H351.300 metros 2 — Las Palmas 1x2 Real Madrid nopolis armado
- Rec.: 78sl - ATOP-SIN * Eguas de 4 anos eem vitdria (Gdvea/C.Jardim) Data: 2911 81 — Local: Madrid 9 — Caxias 0x1 Esportivo MW|I Banflcapara

i• i jardilly 57 IV.Escobar 49( 6) Easy 1.3 NP 80e4 9,101 3 — Nacional-GOx Monte Cristo Data: 11.02.82 — Local: Caxias do *ancero

uraiba 57 lOC.Pensabem JR u9( 6)ReeaForte 1.0NU 62s3 13,40] Vaoi se enfrentar pela primeira vez Sul mm ^ > UKm Sporting.no
2-9 thisania 57 5 R. Marques 39(10)Cl6dla 1.3 NP 83e3 4,10 4 — Golania 1x2 Goias 10 - N. Hamturyo 0x0 Brasil foaondo

isa" k»:sst 
"wisa*- 

as a» at au2 
08" ~M: ^ 

¦V••sssffis. 
s'.f.aar 

-sfte1" 
sr is »- »!¦?.''imss.-*m» 

.«<»..«.•.

,.:ssr~ sswssa hsssss .&¦ 
10 lady angela 5711 A.LuIm jr 59(8) I Love Lucy 1.0 NP 63e3 17,40 Data: 22.11.81 ~ Local : Turim Data. 01.11.81— Local. Setubal

II freoerika 57 2 J.Ptnto 69( 10)Samuroa 1.1 NL 69el 1,60 7 - Carlos Renaux 1x1 Joapaba 13 — Sporting 1x1 Benfica

6° PAREO - AS 22H05 - 2.000 metros Data: 14 02 82 — Local . Joacata Data: 01.11.81 — Local: Lisboa ¦HHHBmHT «
Rec.: 12681 - CROU * Cavalos de 5 a 7 anos ganhadores ati Crf 600 mtt ¦ 

——

1 • 1 EXOTICO 53 7jC. F.Almeida 29( 4) Upset 2.8 CL 197el 1,10 a 1 i 
' 

2-2 KAZAN 54 6 E. rerreira 29( ijDatpoi 1.6 NL 101e 1,90 Al*fiPY12ll
JOAN ICO 55 5 l.Jamdrio 49( 7) Safmo 1,6 NU 10183 29,10

: 3-4 oxiouito 54 3 J.M.Silva 69(f)Cetro 1.3 AP 79al 7,20 / \
• Imo 53 2 A.SOUMO 39( 8)CahUl 1.6 NP 10182 16,60 fflf nmnnCtdt 4-8 bamborial 58 4 F.Pereira S9( 7)Salmo 1.6 NU 101e3 3,90 \ldL piOUUMd iMOQ)

ROCARD 49 1 J.Queirot 19( 9) Paeearo SelvagMG 1.6 AL 99s4 2,50 ' 
^

Rec.: 7881 - ATOP SIN «¦ Cavalos de Sws^JuuIores ati Cr$ 135 mil IlllllOII&rifl 
POF COOnflCDUBAR QllinSdO DUBAR

1-1 GrwtCHalWnit 57 2ID. F.Graca 29(10) Nonoai 1,2 NP 76s2 3 30

! 

'Issssi 
lu-S" 

'a£ 
'E 

j| Maradona 
e otimo DUBAR alimentoesaiide

3• 5 bonito 57 8 E.Marinho 39(10) Nonoai 1 2NP 76s2 3 70 IONDRES 
— O Arsenal

f 8 DORIC 57 6 R.Marquee 69( 9)Isnanta MG 1.1AM 7484 4*10 ofereceu 0 equivalente a XAROPES GROSELHA
4"efnS!Sann 

¥7 7 as 
8%ffl3£S£ l'2NP 7692 12»10 7.2 m»»hoes de ddlares ao MORANGO

» 8 ELDUCADO 57 7\E.Santo8 a3 u9( 10) Nonoai 1.2 NP 76e2 19,30 Boca Juniors pelo passe rZA
89 PAREO-As 23H00 - l.lOO metros de Diego Maradona, WjS\ •LlCORES: ANISETE r^jr'

, - Rec.: 65e4 - BARTER -m- Cavalos de 3 anas eem mate de 1 vitdria informava o jornal Nawt \ CHERRY BRANDY R #7

; 1-1 fATALlN 56 6\L.E*tevee JR 29( 6) Ben Locris 1.2AP 75e2 9,20 o1 Tha Wortd. Acrescentou \ u;\ 

FOGOPAUUSTA / S/
I 

2 zeng 56 2 JMSUva 39( 8) Hardglove MG 1.0 AM 65 e 4 lo,30 diario que a noticia era 
\ E?SSeLcr^tai

2-3 patuA 56 4 S.Silva 29( 7)Bencatel 1.0AL 61el 3,TO "exclusiva . mas nao foi abr^OT JfcT^4/
toldador 56 7 M.Q.Porto 19(11) TamSo l.l AP 68e 3,20 possivel obter uma cacau JB&m3"! 

2LS2fZ^. 
5A ? 19(H)Backgammon 1.1 NU 67e3 3,10 confirma<?ao do clube. MARASCHINO J&M&TA

a 5 !2S S 1 b ,5^B#wZocri# 1,2AP 75e2 5,10 Se houver acordo.sera a «

aSSSSoty 56 3 J*Ricttrdo 29ff)E^y MGl'°2JiL 
6£li 

i'fZ ™ior 
80™ j* pa^por • APERITIVOS AMERICANO PAULISTA™ JM.jfk*ww 2vf 7) Eroi MG1.2AL 90e4 2.70 um jogador defutebol O I E BITTERS. BITTER RUSSO '*<m
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10 Ceraviglio ~ Jarbas — Savio classificada para a Copa, \ II

2° Jaooo— Kuki Bar — Snetana jogard contra 
mMSSEElsSl

3° Eau o Argent—Lagoacio Abaete—Daxa o Peru. amanna 
\^/ %¦!

4'' Jonhazo— Gooo Deal-- Running Bono contaracom 
seu nTTDftll RFRIflAC

5° Launnha— Jaroilly — Freoerika centroavante e artilheiro. UUIBiiXI DlDIUMo 1 INAj

6° Exotico-Kazan-Bamborial SS»?,n5.H?!,y^3,uit8U AGtNCIA AUTORIZADA DE REVENDA

i:S:?S\5ha,te-Bn°ni?„„nau veterano cap^tSoTiwtor 
DE BEBIDAS OARCIA LT0A.

8 Patalin Patua Dancing Day Chumpitaz, 
que nao ¦

9° Kitusco - Corybantes - Ellihas acompanhara a equipe a RUA EQUADOR. 783- TEL>: 2i>7taa128>7888- RIQ.RJ

Espanha devido a uma
_______——¦———__¦_>^contusek) grave j

—
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Campeonato Espanhol
Domingo
Las Palmas

Campeonato Espanhol

Domingo
Barcelona

Remember vence

GP atropelando 
pelo

centro da raia

LAS PALMAS X REAL
MAORIOBARCELONA X ESPANHOL

Faltam apenas quatro rodadas

para o término do certame e o

Barcelona mantém a liderança

da competição, com boa

vantagem sobre o Real

Sociedad e Real Madrid

Nesta patítt*. o problema do

Baroelèna será a rivalidade

local com o Espanhol, que

lambèm é ctube da cidade e

terá o incentivo de grande
número de torcedores. Mas o

Barcelona nào pode deixar de

ser favorito

O Las Palmas luta
desesperadamente para fugir
do rebaixamento para a •
Segunda Divisão Esl»'
aspecto pode motivar a
pquipe Mas na verdade;
trata-se de um time muito
Iraco O Real Madrid caiu de
produção e permitiu que o
Barr.etona se distancassr na
liderança do campeonato
Apesar disso, continua como
uma das melhores equipes 1a
Espanha.

Uma programação com aota jogos antra aqulpaa braallairaa a aala jogoa

europeu». \ aaaim qua aatà constituído o Taata 591 da Lotaria Esportiva, com

volantaa na cor varmalha. O Nacional, da Itumblara, qua aublu para a Prlmalra

Dlvlaftoaatraaràno concurao aata semana. Todoa oa Jogoa oatao marcados para

domingo, maa é corta a antecipação do Jogo 9. Caxias x Esportivo, oo 11,

Juvantude x Sio Borja, pois amboa aarlo am Caxias do Sul. Aa apostas

tarmlnam qulnta-falra, àa 22 horas, exeato om Sio Paulo, onda o encerramento

acontece áa 20 horas.

Io Pelegrino. G.F.Almeida-

57
2" Cabochon. J.Pinto-57

3o Lextrino, L Januàrio-57

4o Entluente. J.M.Silva-57

5o Nice Boy. J.Macbado-57
Vencedor (4) 3,90- Dupla

(12) 3.50— Placês(4) 2,20 e

(1)1.60
Dupla exata (04 e01) 9,10

Treinador: O.Ribeiro—

Tempo: 1m23s
Nào correu (8) Estol

8° Páreo— 1.200 metros

1o Never Be Bad, E.Fer-

reira-55
2o Dacricio, G.Meneses-55

3o Uranium, J.Ricardo-55

4o Alpino, G.F.AImeida-55

5o Tubilex, J.Pinto-55
Vencedor (5) 2,10— Dupla

(13)3,00— Placès(5) 1,50 e

(1)1.90
Treinador: W.P.Lavor—

Tempo: 1m13s4/5

9° Páreo - tOOOmatroa

1o Ox-Tail, J.M.Silva-58

2o Nobelo, J.Garcia-57

3o Scrap Book, J.Freire-51

4o Bernachi, G.Meneses-56

Vencedor (1) 2,80— Dupla

(14) 8,40—Placês(1) l,70e

(6) 4.20
Treinador: A.Vieira— Tem-

po: 1m01s

Náo correu (2) Prince Tigre

10° Páreo — 1.000 metros
1o Backgammon, J.Es-
cotar-57
2o Mogno, J .Ricardo-57

3o Pagáo. C Valgas-57

4o Fito, A.P.Souza-57
Vencedor (1) 1,90 — Dupla

(12) 2,50 Placês (1) 1,40e

(3) 1.30

Dupla exata (01 e 03) 5,80
Treinador.. Morales —

Tempo-. Im4l5
A postas: Cr$
37 780.955.00.

3o Páreo - 1.200 metros

1° Indianera. J Ricardo-53

2° Moina. F.Pereira-58

3° Chinatown. G Meneses-

56
4° Solteirona. E.Ferreira-55

5o Layuca. J C.Castillo-53

Vencedor (2) 6.50— Dupla

(12)3.80— Placês (2) 2.80 e

(1M.50
Treinador: C.H.Coutinho—
Tempo: 71 s1 / 5

4° Páreo - 1.300 metros

1° Brentano. F.Lemos-56

2° Master Tung, E.Ferreira-

55
3° Busilis, J.Machado-58
4o Tiè-Sangue. C.Xavier-56

5o Upwell. J B.Fonseca-53

Vencedor (8) 4,70- Dupla

(13)3.50- Placês (8) 2,10 e

(1)1.80
Dupla exata (08 e01) 17.00

Treinador: J.E.Souza--
Tempo: 1ml7s3/5
Não correu (9) Faixa Izoard

5o Páreo — 1600 metros
Io Remem ter, J .Garcia-56

2o Panthère. A.OIiveira-56

3o Acqua Marina, J.Ricar-

do-56
4o Dedaleira, J.Pinto-56
Vencedor (1) 2.10— Dupla

(14)3.20- Placês(1) 1.30 e
(9)1.30
Treinador: V.Garcia —

Tempo: 1m35s3/5

6o Páreo — 1.200 metros

Io Tio Paulo. Juarez Gar-

cia-55
2° Docimeu. L Januário-55

3o El Visco. E.Ferreira-55
4o Except. J Queirós-55

5° Gubbiano. J.Esteves-55
Vencedor (7) 10.90— Dupla

(24)6.20— Placês (7) 5.70 e

(3)2.00
Treinador: R Carrapito—
Tempo: 1m14s1 / 5

7o Páreo — 1.400 metros

Remember. com ótima

campanha em Cidade Jar-

dim, estrec-u na Gávea v-jn-

cendo com autoridade o GP

Henrique Possolo, primeira

prova da Tríplice Coroa de

éguas e principal carrcira

de ontem à tarde, realizada

en pista de grama leve

A uma dfc Locrts e Red-

brick correu entre as ui-

tímas colocadas na prr

meira parte do percurso

Cara atropelar violentamen-

te nos últimos 300 metros e

derrota' Panthere por um

corpo de diferença, na mar-

cp de lm35s3/5 nos 1.600

metros.

Os resultados

í° Páreo — 1.200 metros

fp Amarela. G.F.Almeida-

55 __
2° Madlena. F.Pereira-55

3o Gambardina. J.Esteves-

55
JT Be The Fir^t. J. Ricardo-

S5
fs° Gran Village. E Ferreira-

55
Vencedor (3) 1.50— Dupla

(23) 3.00— Placês (3) 1.40 e

(7)2.90
Dupla exata (03 e07) 9.60

Treinador: G.F. Santos—

Tempo: 1m11 s2/5

Nào correu (10) La Troika

2o Páreo — 1.200 metros

1' Leofcela. J Ricardo-57

' Claibone. F.Pereira-57

LaTraviata. V.Costa-57

4" Lovely Girl. J.B-Fon-

seca-54
5 Hèchtia. E.Ferreira-57
Vencedor (4) 2.90— Dupla

(34) 4.00— Placês (4) 2.20 e

(6)250
Treinador: L.Acuna —

Tempo: 1m14s3/5

COLUNA 2COLUNA 1

Taça Governador
Domingo
Brusque

Campeonato Italiano

Oomlngo
Bolonha

Campeonato Italiano
Domingo
Gênova

Campeonato Goiano
Domingo
Itumbrara

Campeonato Goiano
Domingo
Goiânia

CARLOS RENAUX X
JOAÇABABOLONHA X JUVENTUSGÊNOVA X FIORENTINAGOIÂNIA X GOlASNACIONAL X MONTE CRISTO

O Bolonha melhorou um

pouco no returno do

campeonato, mas ainda não

está livre do rebaixamento

Seu time. na verdade, è muito

limitado e joga mais na base

do entusiasmo, com destaque

para os logadores Benedetti.

Mowini e Florini O Juventus

possui um e\enco de

excelente nivel técnico, com

vários integrantes da Seleçào:

Zoll. Gentile, Scirea. Cabrini e

Tardeli •

O Carlos Rpnaux ficou er
quinto lugar no campeona>o
(te 81 Na Taça Governador 1o
Estado cumpre campanha
regular O Joaçaba terminou a
temporada passaria ao ledo rj0
Carlos Renaun Seu time *oi

totalmente reestruturado para
este ano. com as conuata^òes
rto goleiro Juare? Ferra?.
Mário José e Délr io 0 Carlos
Rpnau* é o favorito PO' ,oqar
em ( asa

O Gênova tem uma equipe

que nào está em condições de

assustar a Fiorentina. que
cumpre excelente campanha

a melhor dos últimos anos
e briga com o Juventus

pelo titulo da temporada Sua

principal virtude é o ótimo
conjunto, comandado pelo
técnico Giancarto Oi S»s\i
Apesdar de atuar fora de casa.

o Fiorentina merece o
favoritismo.

O Goiânia, campeão em 74.
esteve mal no campeonato do
and passado. Seu time sofreu
uma reformulação geral e
começou a temporada deste
ano com uma vitória sobre o
Itumbiara. depois de vários
amistosos de preparação O
Goiás, atual campeão
estadual, manteve a base que
disputou o Campeonato
Brasileiro deste ano. primeiro
na Taça de Ouro. depois na
Prata

Estreante na Loteria, o
Nacional de Itumbiara,

promovido da Segunda
Divisão, enfrenta o Monte
Cristo pela primeira vez, neste

logo válido pelo campeonato

goiano de 82. O Nacionaf.
< redenciado pelos empates
com a Anapolina. em
Anápolis, e com o Vila Nova,
no Serra Dourada, surge como
lavorito O Monte Cristo, um
dos mais fracos times

goianos, tem poucas chances
no Fsládio JK.

COLUNA 1COLUNA 2COLUNA 2COLUNA 00 MEIOCOLUNA 1

Campeonato Portuguê
Domingo
Porto

Torneio Incentivo
Domingo
Caxias do Sul

Torneio Incentivo
Domingo
Novo Hamburgo

Torneio Incentivo
Sábado
Caxias do Sul

Taça Governador
Domingo
Lages

PORTO X V SETÚBALJUVENTUDE X SÂO BORJAN HAMBURGO X BRASILCAXIAS X ESPORTIVOINTER-SC X FIGUEIRENSE

O Porto boqa com o Benf.M

pelo vice-campeonato pois o
titulo praticamentp \a pertence
ao Spoiling A campanha do
Porto é irregular com bonse
maus resultados O Vitoria de
Setúbal está entre os seis

primeiros colocados, uma
excelente posição para uma
pquipe que integra o grupo
intermediário No entanto o
Porto vai )oqar nas Antas e
deve ganhai

O Juventude foi penúltimo
colocado da fase de

classificação do campeonato
fie 81 Este ano. o felenco foi

totalmente rpfgormulado. pois
ficaram apenas Kita e Jesus

O goleiro Gilmar. Rebechi e

Caio ponteuo da Seleção

Gaúcha de Juniores. são os

mHhores O São Boqa to»

sefimO colocado no lurno final

do ano passado Começou o

torneio com a vitória sobre o

Caxias

O Novo Hamburgo manteve a

base que disputou
recentemente a Taça de Prata,

mas não começou bem o
Tornpio Incentivo sendo
derrotado pelo São José O
técnico Marco Eugênio conta
com um bom elenco no qual
se destacam Clóv»s. Lounval.
Rpmi e Catarina O Brasil toi

penúltimo colocado em 81
mas seu aluai time está
melhor do que o do ano

passad e derrotou o Guarani
na estréia

Mesmo sem representar a
força de outras épocas, o
Figueirense surge com
maiores chances do que o
Internacional, neste jogo
válido pela primeira rodada do
leturno da Copa Governador
do Estado O Inter tem a
vantagem de atuar no seu
campo mas sua campanha
em 81 nào recomenda
terminou no antepenúltimo
lugar O Figueirense foi

terceiro colocado no ano

passado

O Caxias que acabou em

quinto lugar no campeonato

gaúcho de 81, representa uma
torça do 'ntenor, mas
ultimamente anda com o

prestigio abalado O Esportivo
vice-campeão da Sequnda
Divisão volta a disputar a
Primeira este ano. disposto a
brilhar como aconteceu em
79 quando foi vice-campoão
estadual, superando o Inter de
Porto Alegre E jogo
pquilibrado

O RETROSPECTO

COLUNA 1COLUNA DO MEIO
COLUNA DO MEIOCOLUNA 2

COTAÇÕES

Espanhol : 25%Empate: 30%Barcelona: 45% Campeonato Português
Domingo
List>oa

Real Madrid: 40%Empate: 30%

Monte Cristo: 30%Empate: 30%Nacional-GO: 40%
SPORTING X BENFICA

Empate: 40% Goiás: 30%Goiânia: 30%

O Sporfmg e o virtual
campeão da temporada, p '

sinal, com grande justiça Spu

alaque é o mais positi .t :

campeonato, com a media de

dois qols por partida O

Benfica e o único que pode
competir com o Sportmg "O

momento Nào fosse uma
surpreendente queda V

produção, o Benfica "3

de« idindo o titulo com o
Sportinq talve/ neste ; '!•

Fiorentina: 45%Empate: 30%Genoa: 25%

Juventus: 40%Empate: 30%Bolonha: 30%

Joaçaba: 30%Empate: 30%Carlos Renaux: 40%

Figueirense: 40%Empate: 30%

Esportivo: 30%Empate: 40%Caxias: 30%

Empate: 30% Brasil: 30%N. Hamburgo: 40%

Juventus: 30% Empate: 40%

Empate: 30% V. Setúbal: 25%

Benfica: 30%Empate: 40%Sporting: 30% COLUNA DO Mí IO

Ó brasileiro
César,

ex-America,
è uma

arma do

Benfica para
vencer o

Sporting. no

}oço 13 do

Teste 591

lnter-SC0x1 Figueirense

Data: 14.02.82 — Local: Floria-

nópolis
Caxias 0x1 Esportivo

Data: 11.02.82 — Local: Caxias do

Sul
N. Hamburgo 0x0 Brasil

Data: 22.11.81 — Local: Pelotas

Juventude 1x1 São Borja

Data: 03.10.81 — Local: Caxias do

Sul
Porto 1x1 V. Setúbal

Data: 01.11.81 — Local. Setúbal

Sporting 1x1 Benfica

Data: 01.11.81 — Local: Lisboa

Barcelona 4x0 Espanhol
Data: 29.11.81 — Local: Barcelona

Las Palmas 1x2 Real Madrid

Data: 29.11.81 — Local: Madrid

Nacional-GOx Monte Cristo
Vâoi se enfrentar pela primeira vez

Goiânia 1x2 Goiás

Data. 12.08.81 — Local: Serra
Dourada
Genoa 2x3 Fiorentina

Data: 22.11.81 — Local: Firense

Bolonha 0x2 Juventus
Data: 22.11.81 — Local. Turim
Carlos Renaux 1x1 Joaçaba
Data: 14.02.82 — Local. Joaçaba

Arsenal

Ifaz proposta

milionária por

Maradona

LONDRES — O Arsenal

ofereceu o equivalente a
7.2 milhões de dólares ao
Boca Juniors pelo passe
de Diego Maradona,
informava o jornal Nowa
ot The World. Acrescentou
o diário que a noticia era
"exclusiva", 

mas não foi

possivel obter uma
confirmação do clube.
Se houver acordo,será a
maior soma já paga por
um jogador de. futetol. O

jornal disse que o Boca
Juniors aceitou a oferta

pelo argentino de 21 anos.

que muitos consideram o
melhor jogador do mundo.

'Chile

tem teste

contra

peruanos

ANTOFAGASTA, Chile. -
A seleção do Chile,
classificada para a Copa,

jogará contra

o Peru. amanhã
A seleção chilena nào
contara com seu
centroavante e artilheiro,
Carlos Caszely, que está
contundido.e com o
veterano capitão Hector
Chumpitaz, que não
acompanhara a equipe á
Espanha devido a uma
contusão grave

Quinado DUBAR

alimento e saúde

Cognac DUBAR

é ótimo DUBAR

GROSELHÁ
MORANGO

XAROPES

ANISETE
CHERRY BRANDY
CREME OE OVOS
FOGO PAULISTA
KüMMEL CRISTAl
ABRICOT
CACAU
MARASCHINO

• LICORES

AMERICANO PAULISTA
BITTER RUSSO
FERNET

APERITIVOS
EBITTERS.

COGNAC: COGNAC DUBAR

VERMOUTH BRANCO DOCE
VERMOUTH TORINO
VINHO QUINADO EXTRA

GENEBRA SUPERIOR
GIN EXTRA SECO
KORN VELHO LEGÍTIMO
RHUM TIPO GEORGETOWN
RON BRANCO EXTRA FINO
VODKA DUBAR à
STEINHAGER DUBAR à
WHISKY OLDFfcLLOW Fí

OVINHOS
CÇM POSTOS

• AGUARDENTES

INDICAÇÕES

Ceraviglio — Jarbas — Sàvio

Jaooo — Kuki Bar — Snetana

Eau o Argent — Lagoa oo Abaetè — Daxã

Jonhazo — Gooo Deal — Running Bonci

Laurinha— Jaroilly— Freòerika

Exótico — Kazan — Bamborial

Great Challenge — Bonito

Patalin— Patuá— Dancing Day

Kitusco — Corybantes— Ellihas

AGÊNCIA AUTORIZADA DE REVENDA

0E BEBIDAS OARCIA LT0A.

Í

DUBAR BEBIDAS Fl
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c»moo pequtno. «dvfrtàrlo explorando

...» detalhe para e«trc»r uma marcaçko

duta $obra o tima a ainda a violência

Kl alguns ponto» analltadoa ontam

e, Comis3»o T*cnlca do Va.co com

?. «cio a partida contra o Intar da Santa

M«la alem do natural d»«»|o da uma vln-

Jííça pala golaada da 7 a 0. da Sio Ja-

nuario

Antônio Lopes confia no limo do Vasco

„ara jogar contra qualquer advarsarlo a am

todos os climas, pol» am todaa aa opor-

(unidades am qua a equipe atuou no cam-

Lopes vê Vasco 
pronto para qualquer jogo

po do adversário, confirmou dlapoalçio,
coragem a garra. Por iaao ala vai abordar
na pralaçlo exclusivamente a parta tática.

— Confio noa iogadorea a am aua ca-

pacidade de jogar contra qualquer adver
sã rio a em aituaç6ea adveraaa. Tenho
muita eaperança de voltar de Santa Maria
com oa dola pontos. O Vasco è um tlme|
competitivo e nio sabe jogar na retranca,

{>or 
iss

alhee.
>or iaao estou tranqüilo com eaaea de-

A preocupação, porém, do treinador An-

tònio Lopes é com os problemas médicos.

Por Isso ela vai deixar para hoje a tarde,a

conflrmaçto do time para o jogo contra o

Inter de Santa Maria, ja que pretende

mexer o menos possível na equipe, para

aproveitar o entrosamento. Com a boa

recuperação da Dudu, que treinou ontem

com Ademar Braga, ele ficou mais otimis-

ta.

Mesmo com o campo pequeno, o Vasco

será ofenaivo. Foi o que decidiu Antonio

Lopes para eata partida.

— O empate dá ao Vasco a condição de

primeiro colocado em nosso grupo, mas o

que interessa è a vitória. Time dirigido por

mim, nunca entrará em campo com o o»

jetivo de defender um ponto. Mesmo 
por-

que oa jogadorea estio habltuadoa a Irem

para a frente em busca do gol. Assim sara

am Santa Maria.

No caso de Serginho nio tiver condições

de jogar, Antônio lopee tem Ernanl a Da

Costa, a uma eaperança de poder contar

também com Ricardo, que eata se recu-

perando de contueão no tornozelo esquer-

do, onde fez até infiltração.

Rondlnell: Falta apenas um titulo

P.k.i os torcedores. Rondineli arrumou a

ipIcU.i do Vasco e ainda deu o toque que o

L,fv 
"->r Antônio Lopes queria para o

setor que são os gritos do zagueiro,

oi tentando os companheiros e fortalecen-

,10 o moral do time. nos momentos mais

difíceis O jogador está satisfeito por sua

.neitaçao e considera sua vinda para o

Visco como uma medida certa e só espera

yanr 
um grande titulo para completar

SU«" '^r,a' .

Deviuo o tempo em que esteve parado

n0 Corintians. Rondineli chegou a Sào

Januário um pouco fora de sua forma

ideal. mas com os bons treinos que vem

fe.ii^ando. acha que dentro de pouco tem-

po atingirá seu otietivo. O zagueiro se

adaptou rápido ao esquema de jogo da

equipe e seu entrosamento. principalmen-

te com o setor defensivo.i
Assim que cheguei, senti que não

haveria problema para minha total adap-

tação e felizmente foi o que aconteceu. Jà

me sinto completamente integrado ao

elenco e em condições de cumprir minha

missão .
Rondineli garante que o time do Vasco

jogará em Santa Maria contra o Inter. como

se fosse em São Januário, com a mesma

confiança e coragem, sem se intimidar

com a possível violência do adversário que

em Sào Januário foi muito viril.

O time do Vasco jà provou que não

tem receio em nenhum lugar. Pcsr isso

acho pue o jogo em Santa Maria será muito

tom e tenho muitas esperanças de voltar

i
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com os dois pontos, para se ter
situação na próxima chave.

uma boa

DOIS TOQUES

Ficou para os próximos dias novo en-

contro entre o procurador de Mazaropi e o

Vice de Futebol Antônio Soares Calçada.

0 goleiro gostaria que acontecesse togo

um entendimento para ficar mais tran-

quilo. Mesmo assim ele confia em que

sera encontrada uma solução e que ele

poderá finalmente ganhar algum dinheiro

do Vasco.

Após a volta de Roberto, da Seleção

Brasileira, serão reiniciados os enten-

dimentos para a renovação do contrato de

América

treina forte

na luta

por uma vaga

0 time do América

treinará forte hoje e

amanhã pensando no jogo
decisivo para sua cias-

siticação quinta-feira, con-

tra o Operário-MT, em São

Januario. Os iremos serão

realizados de de manhã e à

tarde em Vila Isabel. O tèc-

meo Dudu afirmou que

quer todo o time com cem

por cento de condições

para atingir o objetivo que è

a classificação para a ter-

ceira fase da Taça de Ouro.
Hoje tem fisico-tècnico

pela manhã e tècnico-tàtico
a tarde.

Dudu conversará muito
com seus jogadores para
conscientiza-los da impor-
tància e dificuldades que o
time irá encontrar em seu
adversário. Dudu quer
evitar o excesso de otimis-
mo. porque na sua opinião
será um jogo muito difícil e
o Operário terá a van-
tagem do empate, apesar
disso não preocupá-lo:

- Todos tem que estar
concientes de que a cias-
sificação só será conse-

guida se houver empenho,
seriedade e respeito do ad-
versario. o que nunca pode
falar O Castilho è um bom
técnico e saberá como ar-
mar seu time para nos
dificultar o máximo. O fato
deles terem o empate a
favor não representa ne-
nhuma vantagem, na minha
opinião.

A vantagem do Operário
foi conseguida depois do
empate de 0 a 0 com o In-
ter-S M no sábado. O
Operário tem cinco pontos,
ao lado do América. Ha-
vendo empate no jogo
de quinta-feira classificará
o Operário, porque o
critério de desempate neste
caso è o confronto direto e
o time mato-grossense

ant>ou o primeiro jogo em
-ampo Grande.

Hoie Dudu deverá defr
fazer a sua única dúvida em

[elaçào á equipe que en-
frentará o Operário. Se

pires mostrar que está
totalmente recuperado da
contusão no tornozelo e
estiver em boas condições
^sicas deverá ser o titular.
CasocontrárioJoãoLuisserá
o cateça de área ao jogo de
Quinta-feira, já que suas úl-
fimas atuações quando sub-
stituiu o titular agradaram,
muito ao técnico.

. César o ex-parceiro de
Moreno desde a equipe de
íuventi do América poderá
ser aproveitado no banco
de reservas para os pró-
*"mos jogos César jogou

J^uito tempo ao lado de
Moreno formando a dupla
infernal" que muita gente

dentro do clube garante
Que trevemente estourará
no elenco profissional.
kpMra o Vasco, Çésar
togou apen»9*edizminutos
finalsdapartida. Nostrelnos
coletivos em Vila Isabel,
César tem se destacado bas-
'ante no meio campo dotlme
reserva.

Uma vitória sobré o
Operário quinta-feira valerá
Dara rada looador o prêmioGe Cít 1bü mtt Ou seja,
como havia sido estabele-
Ç'do pela Diretoria, a cias-
sificação para a terceira
•ase da Taça de Ouro vale
Cri 150 mil para os jo-
«adores que atuaram todas

partidas da segunda
'ase Os Cri 30 mil se
referem ao prêmio pela

L.yitòria

Dinamite, que, como o de Mazaropi, ter-

minará no dia 31 deste mês.
A Comissão Técnica programou ati-

vidade em tempo integral para hoje, com

exercícios físicos, pela manhã em São

Januário e treino técnico no campo dos

Fuzileiros Navais, em Parada de Lucas.

Santana já entrou com sua reclamação,

junto à CBF, pedindo direito de Arena. O

massagista do Vasco vai entregar seu caso

para Mareio Braga resolver.

Para Flu, 
jogo

com Cruzeiro é decisão
... . . A..Mlln« lloaram Amnalftftar. Cl

A vitória da Anapollna sobre o

Cruzeiro, por 1 a 0, sábado passado,
transformou a partida Fluminense a

Cruzeiro, de quarta-feira, 
no Maracanã,

em um jogo de vida ou morte. Embora

tenha a vantagem de jogar pelo empate,

a posição do Fluminense tornou-se

delicada, pois muitos já pensavam nas

facilidades que o time encontraria seiv

do o primeiro do grupo. Esta posição so

será alcançada se o Fluminense vencer

o Cruzeiro.

O Fluminense tem dois pontos a

mais do que o Cruzeiro, mas ae der-

rotado, será eliminado logo no primeiro

Suesito 

do desempate: o confronto

ireto (em Minas, o jogo terminou em-

patado 2 a 2) A Anapolina tem seis

pontos ganhos, mas praticamente

garantiu sua classificação, pois enfren-

tará o Moto Clube em Anapolina, tam-

bém na quarta-feira, e um simples em-

pate já a classifica. Com uma vitória,

Poderá 
ser o primeiro do grupo, caso o

luminense não vença. Se Fluminense

TAnapolina ficarem empatados com

oito pontos, o campeio goiano sera o

primeiro colocado, pois somara quatro
vitórias contra três. ,

A importância da vitoria do Fluml-

nenae aobre o Cruzeiro deve-se as van-

tagens que ts*á na terceira fase. se for

o primeiro do grupo, jogara por dola

empatea contra o Ponte Preta. Caso

seja o segundo, terá que enfrentar o

Sio Paulo, tendo que marcar pelo
menos três pontos naa duas partldae.
Hoje, os jogadores do Fluminense

faraó uma corrida nas Paineiras, sendo

a única atividade programada. Amanhã,

também pela manha, no Depósito de

Aeronáutica, oa jogadorea fario uma

recreação e á noite seguirão para a con-

contração. Somente hoje, o técnico

Dino Sani saberá des condições de

Robertinho e J and ir. Ambos saíram

contundidos do último jogo, contra o

Moto, e estão em tratamento desde

quinta-feira. Para o médico Arnaldo

Santiago, os dois provavelmente po-
derão jogar.

Ângelo satisfeito

De volta à sua posição original, o

meio de campo, Ângelo se mostra

satisfeito com o seu rendimento neste

setor. Embora diga que não sentiu

dificuldades na ponta-esquerda, po-

sição que atuou na primeira fase da

Taça de Ouro, ele diz que pode render

melhor no meio:

_ Houve muitas mudanças, de es-

quema e tudo mais e agora o time

parece ter se encontrado. Jogar no

meio é bem melhor para mim, pois dá

para correr com mais facilidade por
todo o campo, o que é mais compatível

com as minnas características

no meio-campo

Para Ângelo, o atual estágio aican-

çado pela equipe do Fluminense,

poderá levá-la ás finais da Taca de

Ouro, pois já há entrosamento suficien-

te e todos estão motivados:

 Depois de uma fase não muito

boa, quando o time perdia muitos gols,
e a torcida ficava impaciente, as coisas

parecem voltar aos seus devidos lu-

geres. Tudo está saindo certo.

Perguntado se considera esta for-

mação da equipe a ideal, Ângelo foi

laconico:
Ideal é, pois está vencendo. Se

começar a perder, já não será mais a

ideal e tudo terá que ser mudado. |

BANGU

INFORM 

SORTEIO

Como a extração da

Loteria Federal

deste final de semana foi

exclusiva para o

Grande Prêmio doBrasil de

Fórmula Um,

não houve premiação do

Super Carnê Bangu,

cujo próximo 
sorteio

será no sábado,

dia 27 de março.
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Os >8 990 Inscritos nos

exames supletivos de 1o e

2° graus deverão retornar

aos postos onde se ins-

creveram. nos dias to. 11 e

12 de maio. das 19h30m às

22h30m. para retirar a fi*

cha-calendàrio. documento
ndispensãvel para as

provas e no qual'esta deter*

minado o local da reali-

z.çno dos exames
Na ocasião, os candi-

datos deverão verificar se

os seus dados ««tio cor-
retos e caso contfiwo,.

comunicar ao encarregado

do posto As provas dos

exames supletivos serão

realizadas aos domingos,

no período de 16 de maio a

de junho e terão três

horas de duração, com-

preendendo 40 questões
obietivas ,

Apenas as provas de Lin-

yua Portuguesa (1o grau) e

Lingua Portuguesa e Li-

teratura Brasileira (2o grau)
te^ào apenas 25 questões
ofcjetivas. já que os can-

didatos também farão uma

redação Serão conside-

ados aprovados, os can-

didatos que acertarem 50%

de cada prova
CALENDÁRIO - Eis o

calendário das provas dos

exames supletivos de 1o e

graus; dia 16 de maio, às

8 horas. Lingua Portuguesa

(1o grau) e Lingua Por-

.uguesa e Literatura

Brasileira (2o grau) e às

14h30m, Geografia (1o e 2°

graus): dia 23 de roaio, às 8

íoras. OSPB (1o e 2o

graus) e às 14h30m. Cièn-

rias Físicas e Biológicas

(11 e 2o graus); dia 30 de

maio. às 8 horas. História

(1o e 2o graus) e às

t4h30m. Língua Estran-

yeira Moderna (2o grau);
dia 6 de junho, às 8 horas.

Educação Moral e Civica

(1o e 2o graus) e às
;4h30m. Matemática (1o e

0 
graus).

Concurso

de vigilantes

está ameaçado

As inscrições para o
concurso público de agente
de vigilância, previstas
para a próxima segunda-
feira, ao que tudo indica,
não serão mais abertas,
segundo fontes do DASP,

para que possam ser
efetivados automaticamen-
te os atuais agentes con-
tratados,

O concurso anunciado

pelo OASP visava o preen-
chimento de 30 mif vagas
em todos os órgãos pú-
Micos federais do Pais e.
como seria aberto a todos
os interessados, havia uma

previsão de 100 mil can-
didatos. As inscrições
seriam recebidas entre 29
de março e 1o de abril

Alegando que quem não
conseguisse aprovação
teria dificuldades para ser
absorvido pela iniciativa

privada, devido à atual
crise de desemprego, os
agentes contratados pelas
repartições reclamaram e
exigiram prioridade no

preenchimento das vagas.
Por enquanto, não ha

nenhuma informação
oficial sobre a suspensão
do concurso, mas também
não foi divulgado o editai
convocando para as ins-
crições. Caso sejam confir-
madas, neste ano poderão
ser feitas por quem tiver a
4a série do 1o grau (antigo

primário), mas a partir do

próximo será exigido o cer-
tificado de conclusão do
curso de Io grau.

Ouro Preto

já recebe

inscrições

A Universidade Federal
de Ouro Preto está rece-
bendo. até o dia 12 de abril,
inscrições por correspon-
dència para seu vestibular
de meio de ano. marcado

para o período de 4 a 7 de

julho, em Belo Horizonte
O atendimento é na Rua
Coronel Alves. 55. em Ouro
Preto, e na Rua Tomaz
Gonzaga, 593, em Belo
Horizonte. Pessoalmente,
as inscrições serão aceitas
somente entre os dias 12 e
16 de abril.

O concurso destina-se
aos cursos de Engenharia
Civil, Engenharia de Minas,
Engenharia Geológica. En-

genharia Metalúrgica, Far-
macia, História, Letras e
Nutrição. é preciso
apresentar cédula de iden-
tkiade. comprovante de
recolhimento daiMadeins-
oriçào e um fotografia
3x4. Para maiores detalhes,
os interessados podem
telefonar para (031)551-
1112 ou para (031)335-0633.

asol»o martins

Registros gerais

magistério

Um total de 73 mil professores dis-

pulam três mil vagas no magistério do

Estado Ou seja: teremos70mil profes-
sores excedentes. Dà até para pensar

que. com tantos professores sobrando,

todos os problemas básicos do ensino

(sobretudo do ensino pré-escolar e do

ensino de base) estão equacionados.

MEMÓRIA

Em julho de 1980. o MEC divulgou
uma pesquisa realizada em convênio
com o projeto Rondon. Um dos muitos

dados melancolicamente constatados:
no Maranhão havia professores ga-
nhando Cri 205.00 mensais. Feita a

devida correção, estarão ganhando,
hoje. Cri 800.00. se tanto. Uma pena

que a memória de muitos nào seja

definitivamente marcada com informa-

çôes como essas, para que pudessem
cobrar soluções efetivas para a pobre
realidade socio-educacional do pais.
Aliás, a propósito, é prec.so que o

Ministro Ludwig se posicione com o

mesmo vigor com que se tem havido em
outros problemas, em relação ao

magistério do ensino de base. o magis-
tério é da alçada estadual, mas os
recursos são da esfera federal.

bandejao

Está faltando criatividade a reitoria

da UFRJ. O reitor não deveria hesitar

em manter os preços reivindicados

pelos estudantes, fixando o bandejão

em Cr| 13.00 Para suplementar os

recwrsos necessários a essa política de

pmços. bastaria que instituísse o es-

tacionamento pago dentro da univer-

sidade Com isso. talvez pudesse até
reduzir ainda mais os preços. 

'E 
ficaria

mais difícil uma campanha para abolir o

pagamento do estacionamento.

GREVE.

Um grupo de professores insiste na

tese de uma greve geral, destinada a

pressionar o Governo a atender al-

gumas reivindicações salariais que jul-

gam vitais para a categoria. As reivin-

dicações são. indiscutivelmente, le-

gitimas. A greve, entretanto, è um

caminho de desgaste, o qual o profes-
sorado não deveria percorrer, sob pena
de não conseguir o atendimento de

suas reivindicações e, ainda por cima,

de perder o apoio e o respeito dos pais
edos alunos.

UNIFICADO

Antes tarde que nunca. A Fundação

Cesgranrio levou alguns anos para en-

xergar aquilo que. de tanto óbvio, foi

apontado por inúmeros educadores: a

necessidade de se valorizar, no proces-
so seletivo,as provas especificas de

cada área As vezes, a tecnocracia leva

algum tempo para assimilar as lições

d.i vivência dos que estão na frente de

combate, dentro da sala de aula. As

mudanças anunciadas foram bem

recebidas por todos os que desejam a

valorização do processo de seleção

para o ensino superior

Cada cabeça, uma

sentença. Foi o que se

viu, ontem, entre

os professores que fizeram

o concurso, na hora

de opinarem sobre as provas

met-TB

UNIFICADO

Elogios e críticas

para questões 
das 

provas
. — .... ¦ .«.knro o/, h n nnacA ene Hmc artrvc

O que os candidatos

acharam da prova do con-

curso do magistério rea-

lizado ontem? As questões
estavam dentro da expec-

tativa da maioria? A prova
foi bem elaborada?

A diversidade de dis-

cipllnas (27) faz com que
as opiniões fossem bas-

tante diferenciadas. Para

uns, as provas Serviram

apenas para 
"afastar um

8rande 

número de can-

idatos, já que as vagas

são poucas", enquanto

outros alegam que 
"sem

dúvida as questões foram

muito bem elaboradas"
Silvia da Souza candi-

data para o Supletivo, onde

são oferecidas três vagas.,

d tese que a prova de Cièn-

cias foi a nível de Mes-

trado Ela faz Doutorado

em Botânica, e considerou

a prova em um nível muito

elevadc.

Jà Sonla Maria da Rocha

disse que a prova não

merecia comentários, sen-

do feita apenas com o in-

tuito de eliminar um grande
número de inscritos. Ela

concorre a uma vaga em

Filosofia.

Para Olacul da Slíva Al-

malda 
"a 

parte de Portu-

guès foi horrível", enquan-

to a parte específica estava

em bom nível. Ela é can-

didata a uma vaga em

Educação Física.

Também a candidata Es-

tar Barones. inscrita para
Biologia, considerou fácil a

parte específica e difícil a

parte de Português. Ao

contrário dela. Cristina da

Andrade, inscrita para
Supletivo de 1a a 4* série,

achou a prova fácil.

Também Uulza da Al-

malda nào achou a prova

difícil, embora ache quase

impossível conseguir uma

das três vagas existentes

para professor de Filosofia.

A professora Maria

Isabel da Oliveira a Silva jà

leciona Biologia na UERJ

Ela diz ter feito o concurso,

apenas com a finalidade de

fazer umaauto-avallaçlodo

seu nível Embora tenha

considerado a prova, como

um todo, muito boa, ela diz

não ter esperança de ser

chamada, pois jà entra com

uma desvantagem de dez

pontos, em relação aos

professores já pertencen-
tes ao Estado

Sonla Ferreira, candidata

a Educação Física, também

acha difícil ser chamada,

pois em sua habilitação só

existem três vagas 
"Achei

a prova de Português mais

ou menos. Minha esperan-

ça é de o número de vagas

ser aumentado, durante es-

ses dois anos dp valide
do cone urso' '

Outra candidata ^
Educação Física

beth Abrantes, p-iraqu^a
prova de Português foi d*
bom nível mas reco-
nhecendo que 

"p 
m mUi»a

gente, não afirn a iji$rj..

plina. a dificuldade devefç'
sido grande" Dela rliscor-1
da a candidata Ana Maria
Rodrigues, inscrita par3|
Língua Português,! p0r.
tuguès foi fácil para o meu
nível e mesmo r -m os
outros A partpespecificaè
que não foi fácil

Outra candidata Que
gostou da prova U Luciana
Medeiros, que elogiou tan-
to a parte de Português
como a especifirn p3^
Educação Física Ja LygiaI
Qarcla, inscrita para F-l
losofia. considerou a prova
cansativa, embora fácil a|
parte de Português

Professores devem

providenciar 
documentação

Os professores que estão confiantes na Em cada área. hà várias opções e os

¦>«=°°°-

tiverem ~ o título de habilitação, que sera denação do concurso. E a seguinte a

exigido por ocasião da convocação para o , - . ... . „ •,

contrato relaçao dos títulos valioos:

A EDUCAÇÃO pní ESCOl An

RiMjIstro porm.mrnic «Io Protrssor «le Educ.tçüo Pie Escolar.

Dfpfoittn dcvid imrnfo rc<fislr.«lo <wi Crriid.lo dr ConclusJo do Curso de Formação de Professor, a nível de

2» qr.wi, com dui.tção de quatro .mus (hahilil.içrto específica para Educação Pré Escolar).

Diploma devidamente reqislr.uto ou certidão de Curso de Formação de Professor, a nível de 2P grau, com

duração di* Ifés anos, seguido dr* Esludos Adirionai* específico para Educaçao Pré-Escolar.

Diploma devidamente reqlstr.tdo ou Certidão de Conrlusão de Curso de Formação de Professor (antigo

Normal) acrescido «te certificado de Especialização ou Aperfeiçoamento de Educação Pré Escolar, expedido

por órgão competenie.
Diploma devidamente registrado ou Cerlidão do conclusão <fe curso de Formação de Professor (antigo

Normal), com compromisso «le reall/ar a complementação «IcvMa.

fl EDUCAÇÃO ESPECIAL

Diploma devidamente regisir nlo «mi Cerli.lão de nmclusão do Curso «fe Formação de Professor «le 1? a 4;'

série, ncompm«le Cerliliiadu «le Cutso «te Espe. iali/açào em Educação Especial ofe«eci«fo pela rede

oficial, Instituições ou «miro urgão cuMl«'ncia«lo.

Diptoma devidamente re«|hu.nf«» ou CeilM.u» «le conclusão do Curso «le Formação «te Protrssor de IP a

série c tvtnuulc compromisso «fe reali/ar a «:omplem«.nt.içao cWiH.i.

Diploma «It^vMamenle re«|isii.KU> ou «r«'ili«lã«» «fe conclusão do Cutso de Petlagogia, habilitação em Educação

Especial.
Curso de Pós Or.Mfu.ição rm Educação Espei-ial.

C - PROFESSOR «le 1.° GRAU DE 1í* A 4i»SÉRIE (Regular) E SUPLETIVO DE IP A 4P FASE.

Registro Perm.uu-nte ife Professor Primaiio.

Diploma devidamenlo rcgistt.tdo na SEEC ou Cei lidão de Conclusão de Curso de Formação de Professor do 1p

a 4? sério.
Diploma devidamente tcgistr.ido no ótgão competenie ou Certidão de Conclusão de habilitação para o Magiít«S

rio, obtido em Curso de 2P grau.

D - PROFESSOR DE IP GRAU DE 5? A 8? SÉRIE (Regular) E SUPLETIVO DE 5? A 8? FASE.

Registro Permanente de Professor, expedido pefo MEC, na área ou disciplina a que concorre.

Diploma devidamente registrado ou Certidão de conclusão de Curso reconhecido de Licenciatura Curta ou

Plena na área ou Disciplina a que concorre.
Diploma devidamente registrado ou Certidão de conclusão de Curso de Formação de Professor de f.a a 4?

série (antigo Normal) com Estudos Adicionais na área a que concorre (apenas para a S? e 6? série do 1?

grau).
Certificado de Exame de Suficiência na área ou disciplina a que concorre, devidamente regisrrado no MEC.

E - PROFESSOR DE 2P GRAU - EDUCAÇÃO GERAL

Registro Permanente de Professor, expedido pelo MEC, na área ou disciplina a que concorre.
Diptoma devidamente registrado ou Certidão de conclusão de Curso reconhecido de Licenciatura Plena na área
ou disciplina a que concorre.
Certificado de Exame de Suficiência na área ou disciplina a que concorre, devidamente registrado no MEC.

F PROFESSOR DE 2P (íkAU - FORMAÇÃO ESPECIAL (Arcas I, III o IV)

Registro Permanente do Professor, expedido pelo MEC, na área ou disciplina a que concorre.
Diploma devidamente registrado ou Certidão de conclusão de Curso reconhecido de Licenciatura Plena ou

Complementação Pedagógica, na área ou disciplina a que concorro.
Curso Superior compatível com o disciplina de Formação Especial e compromisso de Complementação

Pedagógica em até trés anos.
Diploma devidamente registrado ou certidão de conclusão da Curso do Ciências Agrárias (Aroa III),
Conclusão rio Curso regido pela Portaria BSU 432/71 ou pela Resolução nP 3/77, do Conselho Foderol de

Educação.

G - PROFESSOR DE 2!» GRAU - EDUCAÇÃO - ÃREA II

,• Registro Permanente de Profer.or, «jxfx.-dido pel«i MEC, habilitação Magistério.
Diploma devidamente registrado ou Certidão «lu conclusão do Curso de Licenciatura Plena tm Pedagogia,
habilitação Magistério.
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Professores viveram as tensões dos alunos em dia de prova

Dois bebês, na 
prova 

da Sta. Ürsula

A atração no concurso

para o magistério ontem na

Universidade Santa Ursula
foram os bebês Fábio e
Jorge. respectivamente,
filhos das candidatas
Beatns Costa e Maria
riOreti Lameira Elas fi-

zeram a prova em sala es-

pecial. sendo as crianças
atendidas pela fiscal Paula
Vale de Rezende.

Também fizeram prova
no local várias candidatas

grávidas, entre as quais
Vânia Dowman. que con-
siderou a prova relativa-
mente fácil. Ela tem 31
anos e deverá ter o seu
bebê daqui a duas se-
manas Atualmente dou
aula de Educação Fisica na
SUDERJ. mas devo parar
na quarta-feira. Estar es-

perando para mim tem sido
a prova mais difícil: se for
menino vai se chamar
Guilherme e se menina

Mir hele". alegou
Outra gestante, Viviane

Curi Félix e Antunes, estava
com o trabalho de parto
previsto para ontem. Mes-
mo assim ela conseguiu ir
a Universidade Santa Ur-
sula fazer a prova. pois
considera fundamental ser

professora de Educação
Física da rede estadual.
Rafael e Daniel a são os
nomes escolhidos por ela.

para o bebê.

FALTAS
O coordenador do con-

curso na Universidade San-
ta Ursula. Renato hoce^
disse que não houve gran-1
des problemas local Quej
reuniu 3 493 •i,k1 idatos.

com cerca de 380 t.iltts M
formou que o roo canc
datos nào pudt um faz?r3|

prova, por teu " 1 hegaciof

ao local às 8h10r pncon-
trando os portõ< |a fe-|

chados

CURSOS PE AVIACAO CIVIL ^ prova do m agister to H

aeroportosantosSdumont-sobsoloinicio e os gabaritos oficiais estao

venhaSconversar coNQSco nesta 
edigao em outra pagina

¦UW.ETIVOÍSPaSícSftCr» 1.000,00)

2*QRAU (3.500.00)
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( Ant. NORMAL) • ENFERMAGEM
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COLtGIO

Isto interessa a 73 mil 

professores

Quando 
a Fundação Cesgranrio liberar o resultado do concurs

do magistério, hoje ou amanhã, o JORNAL DOS SPORTÍ

irá fixar o listão na Rua Tenente Possolo, 25.

JORNAL DOS SPORTS

Um aliado forte dos 
professores

/

)m

g

c

1F1

A3ETORA

Regis tros gerais

MAGISTERIO recur so s necessarios a essa politica de

preQos. bastaria que instituisse o es-

Um total de 73 mil professores dis- tacionamento pago dentro u^iv®r"

putain tres mil vagas no magisterio do sidade Com isso. talvez pudesse ate

tstado Ou seja: teremos70mil profes- roduzir atnda mais os pregos. E 
^tcaria

sores excedentes. Da ate para pensar mais dificil uma campanha paraabolir o

que. com tantos professores sobrando. pagamento do estacionamento

todos os problemas basicos do ensino

(sobretudo do ensino pre-escolar e do QREVE .
ensino de base) estao equacionados.

Um grupo de professores insiste na

MEMORIA tese de uma greve geral. destinada a

pressionar o Governo a atender al-
Em julho de 1980. o MEC aivulgou gi,mas reivindicagoes salariais que jul-

uma pesquisa realizada em convenio qgm vitais para a categoria. As reivin-
com o projeto Rondon. Um dos muitos dicar6es sao. indiscutivelmente. le-
dados melapcolicamente constatados. qi|imas. A greve. entretanto. e um
no professores ga- camjnho de desgaste. o qual o profes-
nhando Cri 205.00 mensais. reita 80ra(j0 nao deveria percorrer. sob pena
devida correQao. estarao qanhando. nao COnseguir o atendimento de
hoje. CrS 800.00. se tanto. Uma pena suag reivindicaQoes e. ainda por cima,
que a membria de muitos nao seja percjer 

0 ap0j0 e o respeito dos pais
definitivamente marcada com intorma- e£j0salunos.

goes como essas. para que pudessem
cobrar sol^oes efetivas para a pobre iic,/*Aiw\
realidade socio-educacional do pais. UNlFICADO
Alias, a proposito. e prec.so que _ ^
Ministro Ludwig se posicione com Antes tarde que nunca. A Fundagao

mesmo vigor com que se tem havido em Cesgranrio levou alguns anos para en-

outros problemas. em relapao ao xergar aquilo que. de tanto obvio. foi

magisterio do ensino de base, o magis- apontado por inumeros educadores: a

terio e da algada estadual. mas os necessidade de se valortzar. no proces-

recursos sao da esfera federal. so seletivo.as provas especificas de

cada area As vezes. a tecnocracia leva

BANDEJAO algum tempo para assimilar as ligoes

da vivencia dos que estao na frente de

Esta faltando criatividade a reitoria combate. dentro da sala de aula. As

da UFRJ. O reitor nao deveria hesitar mudangas anunciadas foram bem

em manter os pregos reivindicados recebidas por todos os que desejam a

pelos estudantes. fixando o bandej&o vatorizagao do pro<;esso de selegao

em Crt 13.00 Para suplementar os para o ensino superior

pi ova do magisterio

e os gabaritos oficiais estao

nesta edigao em outra pagina

CURSOS PE AVIACAO CIVIL

- SKYLAB-
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JORNAL DOS SPORTS, Segunda-feira, 22/3/1962

Professoresvêem 
questõesde 

suas]provas|M

q5 73 mil professores que. ontem, en-

frentnram 27 diferentes provas no concurso

ar#l 0 magistério do Estado, jà podem rever

ís questões relativas à parte comum, en-

üiot-nndo um total de 40 questões, vinte das
« 

s são de Português, e as outras vinte se

siirciividem em Didática e Estrutura e Fun-

.Monamento do Ensino.

Ao hterarem. ontem, todas as questões

do concurso, os coordenadores da parte

acadêmica disseram que a ênfase dada à

mrte de Lingua Portuguesa 
"está 

de acordo

côm a lilosolia que tem norteado o trabalho

de seleção, pois o Português, na maioria

dos casos, e um instrumento básico de

" 
Atíxo! o JORNAL DOS SPORTS publica

BS questões da pêrte comum (Comunica-

cao/Fxpressào. Fundamentos da Educação

e Dfdatica. Estrutura e Funcionamento do

Ensino) cujo gabarito oficial, juntamente

com os gabaritos de todas as provas es-

pecificas pode ser consultado na página

seguinte.
Eis as 40 questões comuns a todos os|

professores:

COMUNICAÇÃO IKXmmAO KM LfNOUAKMTUOUCtA 1

Lt|o o texto Aetoe o responde àsaoeatleeoMe sei

Mrle do Olueeeorregou num rolo de lueetlê torre. Era

um momento em <M iodai dormiam - mesmo oa coses. Nln-

p*nvkiefedaontror.

Morlo ara uma feda que gosto* da olhar a «bar dai1

| coitai. E foi mkn, olhando, qua ala descobriu qua ou troa

má^cos tinham Invadido a torra o fatiam coises incríveis:

btclclatai com goato d» cevei os

chicletes com lembrança da Infância

bolai com tabor da vitória.
Elei diziam onda m pessoas devoriem guardar aau di-

nhairo. Entio o dinheiro crucia, crucia, croscio a ficava tio

panda qua * pessoas podiam comprar tudo: - caia. taiavialo,

roupa, carro, viajam 'Wn entrada e aam ma<« nede".
A fada do céu sentiu que nlo tinha tamanho* poderea.

16 Saut encantam entoa (ò aram coises da alegrar coraçlo

Naquela noite o silêncio nlo deixou Maria dormir. Com

pvmvnento livre ele pensou o mundo secretamente. Pensou

• viu que sb se poda ser fada na terra. Ser idéia no céu nlo

adianta nada. É como ser homem sem corpo ne terra.

2Q O silêncio d» Maria pensou ainda sobre oi mágicos que
moravam na terra. Eles só fezism mágicas convenientes para
«lei. E para facilitar o trabalho ales enchiam o coraçlo dos

meninos da esperança. Quando uma esperança começava a

morrer alas fabricavam uma nova.
A esperança passou a ser uma certa doçura qua sossegava

01 meninos.
Assim, Marie do Céu resolveu morar na terra a se fazer

fada definitivamente.
Maria, sabendo des manhas dos mágicos, tinha no rosto

30 um riso quase de raiva.
Desceu para a praça, lugar onda o povo parava para

pensar a esperança, reuniu em roda oa meninos e disse:
Sou farta. Vivi antigamente na terra fazendo virar ver-

dede sonhos a desejos de meninos. Teci cobertor com canto

36 <* canarinho para menino dormir a sonhar com floresta. Cons-

tru< cidade da doce. Eram ruas de chocolate e casas de amor-

aos pedaços. Dos chuveiros ceiam fios-de-ovos ou aram cheias

da mel a piscina. Viajei com amigos ps»o o fundo do mar,

«evitando canto de sereia ou montando em cavalo marinho.

40 De* podara aos sapateiros para costurarem bota de sete lé-

gja para os meninos viajarem o mundo. Casai princesa e

príncipes em casa da enôes ou em palácios reais.
Um dia sa< da tara para um repouso Agora voltai e

posso atender qualquer pedioo. Peçam.

De repente uma voz de menina murmurou com medo:
Eu quão uma cama para dormir. Sem cama nlo posso

pedir sonhos.
Os meninos calaram.
A Fade assustada olhou no coraçlo da menina e viu *

50 esperanço balançando

A Fada, sem vacilar, continuou seu gesto, fazendo na-

cer no centro da praça uma caa com janelas aberta para 
j

o mundo... E dentro da caa a cama.

No meio da brincadeira que os meninos viviam na praça, |
66 foi iriarecerdo magicamente o prefeito

o industrial
o economista
o arquiteto
o professor
o padre
O Uelcqado

Sem reparer na alegria dos meninos o prefeito discursou:
- Senhora, a praça foi feita para o povo pensar a esperança.
Nlo posso deUar esta caia plantada no meio daà. Como re-

66 presentante do povo mandarei datruMa.
0 banqueiro perguntou ao Industrial: - Conto a caa foi

construída a ninguém me pediu dinheiro emprestado?
0 industrial req>ondau: - Seu materiel da construçlo

nio foi comprado na minha indústria. E contrabando.
70 O economista disse: - Nlo fui consultado sobre os pre-

ços da construçlo.
O arquiteto contou que nio havia feito o pronto a o

professor acusou a falta da cultura do povo.
O padre apena rezou: - Santo Deus.

75 Ma o delegado, que tudo ouviu, apena falou aos sol-
dados: - Prendam imediatamente e pessoa que da obedeceu è
lei.

Maria, colocada num quarto com janela quedriculada,
pasou em revista o mundo. Um pensamento quadrado entrou

80 pela grada: - O mundo pertence agora aos mágicos e s6 ela
pensam podar modificá-la

Maria, idéia condenada, usou naquela noite seus podara .
de fada. Virou vagalume. Passou pela grada e voou sobre a
cidade. Visitou cada menino e entrou no sonho dates. Viu <yje

86 sonhavam com cidada onda toda fentaia era possível. Cidade

onde a fada moravam sem causar medo e a esperança nlo

durava mais que um dia.
sonho dos meninoi alegrou o vagalume que partiu

para outra pane do mundo Se exilou em outro pefs.

90 Dada a madrugada do dia sogumta até hoje, toda a
cidad» procura a Fada. Algum acreditam qui ela trocou da
nome. vatiu-se com outros panos a passeia pele cidade.

Ma a criança que sabem do sagrado, repaam na pro
cura dos adultos a sorriem.

96 Quando algum adulto, impaciente* com o desapareci-
mento da Fada, pergunta a um menino qual é o segredo que a
Fada contou, ale responda: - "AMANHA EU FAÇO".

Eu penso qje A Fada podará volta como um arco-íris -

aviso. Ma os meninos nlo confirmam minha Idéie.

(Bertolomeu Compos Queirós. OudrIem brnxa

tem /«k Belo Horizonte, Voga, 1979, p. 9-27.»

1
Todo o texto se organiia com base no dualismo temático do

fjf ê a do que deveria w enquanto ionna da vida. Assinale o
par de vocábulos que tredui ate dualismo:

(Al ponsa / sonha;
<U| aqir / aguardar;
'Cl pedir / atender,
<D) fsperar / fazer,
III hcar / partir.

A fada, mondo da aaue podarei, se faa vegelume a vteita oi,

meninoe amai dl andar* em «u«o pah. Mamo longi, ala

nlo wré laquacldi Porquê?

(A) Porque pormonooou na lembrança doi adultoe. qua refor

mularlo sem objetivos th vida.

(B) Porque oontou um eogrodo aoi maninoi: fórmula capai da

abalar o poda doi adultoe.

tQ Porque deixou a semente da açlo tremformedora qua. da

•«ora am dtenta, lubititulrá a esperança ellenanta.

(D) Porque enelnou qua o Importante 4 que cada menino conta

aos aòultoi o segredo da vida «ali*, centrada na obodMncie.

(E) Porque ia deixou ficar enquanto Idéia de que o mundo é a

partilha doi afetarei, cabendo a cada um ffaeeHier o tre-

belho do outro,

3
Anlnele a série em que ai roeçõea da Maria, ao conhecer c

mundo doe máglcoi, vim ordenada da acordo com a seqüên-

da do texto:

(A) Irritaçlo, susto, dadtlo;
(8) conformismo, mito, luta;

(O raiva, decislo, fuga;

(D) mito. luta, decapçlo;
(El Irritaçlo. conformismo, fcigo.

4
Assinole a passagem qua explica a aítuaçlo em +» viviam os

meninoi quando de chegada dl fada ècldada:

IA) "Quando uma atperança começava a morrer dei fabrica-

vam uma nove." (1.23-24)
(B) ' De repente uma vot da menina murmurou com medo"

(1.461
(Cl "No maio di brincadeira qua oe maninca vMam na praça,

foi rparacendo magicamente o prefeito" (I. 64-BS)

(D) "Sem reporá ne elogrla dos meninos o prefeito diieursou"

(1.621
IE) 'V aonho doa meninoe alegrou o vagduma qua partiu para

outre pate do mundo." <1.16-19)

Como explica e interferindo do narrador no parágrafo finei

do texto? '

(A) O narrador identifica-se com o mundo dos mágicos eo
opta pele espaençe, dstenciando-se doi meninos.

(B)O narrador apresenta-se como aquele que tudo sobe a que

prevê a volte inesperode de feda.

(C) O narrador convoca oi meninos e conterem o logrado paa

poder enfrentar os mágicos.
(D) O narrador abiorvo aa idéia doa mágicos o procure ate-

bdecer diálogo com oe meninoe.

(E) O nerredor espero poda contempla e fade novamente pe-
re oiimenta o seu ledo

Aainole e série de vocábulos do texto qua evidencia ocorv

flnomento de Maie:

(A) medo, sonhu, exilou;
IB) quarto, quadriculada, quadrado;
(C) delegado, desobedeceu, grada;
(O) ocusou, prendem, partiu;
(E) jenda, entrou, fentale.

Aainole o possagom em qua o narador se vela do um uso

sintático típico do linguogem informei:

(A) "Um pensomento quedrado entrou pela grodes" (1.79-801

(B) "O mundo pertence agora ao» mágicos a só ela pensam

poder modificá-lo." (I. 80-81)

(C) "Pessou pala grades e voou sobre a cidade." (I. 83-84)

(D) "Se exilou em outro pefs." (I. 89)

(E) "Eu penso que A Feda poderá voitor como um arco-Mt -

sem oviso." (I. 98-99)

8
Assinale o opçSo em que se olterou fundomentolmente o sen

tido do texto: 'Quondo ume esperança comoçevo a morra ela

fobricevem ume nova." (I. 23-24)

(A) Ume vez que ume esperança começava a morra ela fobri-

cevem ume novo.

(8) Assim que ume esperança começevc o morra ela fobri-

cevem ume novo.

(C) Tio logo ume esperança começovo o morrer da fobri-

cevem umo novo.

(D) Logo que ume eaperonço começovo o morrer da fobri-

cevem umo novo.

(E) Mel umo esperanço começovo o morra da fobricevem ume

novo.

9

O gue presente em: "e ficava tio grende que a pessoa podiam
compra tudo" (1.11-12) introduz umo oroçlo que exprime:

(A) causa;
(B) concessio;
(C) explicoçlo;
(Oi coricluslo;

(E) conseqüéncie.

10
Assinale o termo grifado que nlo funciono como su|dto:

(A) "Ser idéia no céu rilo odianta nada." (1.18-19)

(B) "Doa chuveiros caíam fioi-de-ovoi" (1,37)

(C) "A Fade (...) continuou seu gato. fazendo nescer no

centro dl praça ume caa com janelas abertos para o mun-

do..." (1.61-83)
(D) "No mdo dl brincoddro gue oi meninoe viviam no pre-

ça" (1.54)
(E) "No mdo da brincadeira (...) foi aparecendo magicamente

o prefeito" (I. 54-55)

11
Assinde o item em que se clessificou erron*emente o vocábulo

(A) "Maio era uma fado que gostava da dha" (I. 4 ): pro-
nome rdetivo.

(B) "E foi assim, olhando, qua da descobriu que outros mági-
cos tinhan invadido a ferro" (I. 58): conjunção subordi-
nativo integrante.

(C) "A feda do céu sentiu que nlo tinha tamanhos poderei 
"(I.

14): etfcérbio da intensidode.

(D) "reuniu em rode os meninoi e disse" (I. 32): !ocuçlo

adverbid da modo.

(E) "Um pamamanto quadrado entrou pelos grodos," (1.79-81)
adjetivo.

12
Aadnde o Item am qua a oroçlo pite* está danificada indo-

(A) "Naquele noite. o siUncio nlo deixou fUna dom*. "|L 18):
oraçto subordinada substantiva objetive dirão.

(B) "Ela dziem onde es pessoas deveriam guardar seu dinhei-
ro.n (1.10-11):oraçlbsubordinada substantiva objetivo dl-

rata.
(Q 

"onde o povo paava para peoeer o esperançoM (1.3133:

oraçto subordinada adverbid fmd.

(D) "Doe chuveiro) caiam fios de ovos ou erem cheia de mel

es piscinas." (I. 37 38): oraçto principal
(E) "- Como e cos i toi construído se ninguém me pediu di¦

nheiro emprettmlo? 
" 

(I. 66-67): oroçlo subordinedo ed-

verbial condicionei.
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1)
Aalnde o item em que n reeacrevaem ade^iadanente, em

um i6 período composto, oi dds enunciado! - "Construi

cidada de doce. Eram runs de chocofete e cosa da omor eoe-

pedeços."|l. 36-37):

(A) Construí cldide da doee da «id a rua eram de chocolate

a a cam de amor-aoi-padaçoi.

(6) Comtruí cldadi da doee cujas ruai aam do chocolate e a

caia de amor-aoHMttaçoi.

(O Comtruí ddato de doce em que a rua erem di chocolate

a a caiai de omar-ao*pedBçoe.

(D) Construí cidata de dooenaqud a rua erem de chocdete

eacaoadoanor-eoe-pa<açoi.

(E) Conetruí cidoda de dooo que a rua aem de choodete o a

14
Aeoinele o Item an que nlo m verifica coordeneçlo de oroçfia

(A) "Doi chuvdros ceiam floi-drovos ou aram chda de me

a piaina." (1.37-36)
(6) "Casd 

princesa e príndpa em com da nnôes ou em pdé

cios reeis." II. 4142)

(Q "A«ora vdtd a poao Manda qMlqua pedido." (1.43-44)

(D) "faaou 
pda r*da a voou oobre a cldede." (1.83-M)

(Ei "Visitou eadi menino a entrou no sonho daíee." 8.61)

15
Aadnde a eomtruçlo qua poda substituir, iam provoca da

raçlo fundamentei de sentido, o termo grifado am "o viu i

mpvnnçê balançando." (1. 40-60)

(A) qua balançou;

(B) *ie tala bdançado;

(O que havia de bdançar;

(D) qua tinha bdançado;

(E) que bdançava.

16
Aainde a opçlo am qua houve erro. eo se substituir e expra

lio grifado pdo pronome pessod oblíquo:

(A| 
"e faziam entoa àier/ww" II. 6 ) ¦ a fatiam-na.

(6) 
"onda es pessoes devaiem ffuerda w« dinhatro." (1.10-11)

• onde as pessoal deveriam guardá-lo.
(C) "Ted cobertor com canto da canainho" (í. 34-361« Ta-

ci o com canto da canainho.

(D) "Dai poderei ac* mpaiaèrot" (1.40) ¦ Dd-lhei podaei.

(E) "Visitou eode menino (I. 01)

proceaao da for-
17

Assinale o vodbulo que apresenta o mesmo

moçlo da voga lume:

(A) descobriu;
(B) lemhronço;
(C) encentomentos;
(D) doçuro;
(E) fios-de-ovos.

10
Assinale o pa de vocábulos que formem o plural como cristlo

o corpo, respectivemente (no segundo vocáfafo, considere

tombém o ocorrlncie ou nlo de mudonçe de timbre do vogai

tônico).

(A) peglo / ocordo;

(8) encilo / esgoto,

(C) espertalhlo / tijolo;

(D) corrimlo / bolso;

(El cidedlo / imposto.*

19
Assinole o única opçlo em que há um vocábulo cu|e sepaoçlo
silábeca nlo esti feita de acordo com o normo ortográfico vi-

gente:

(A) « cor - re gou / in • cri - vois;

(B) in - fln • do /cres - d • o;

(C) i - déi - o / lé • gua;
,(D) des - o• be - de • ceu /cons - tru • í • da;
(E) vo - ou /sor • ri em.

20
Assinde o vocábulo que nlo apresenta o fonema conoonantd
acorrente nos (temais:

(A) exilou; i
(B) usou; *

iC) desceu;
(D) riso;

(E) faziam.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

DO ENSINO DE IP E IP GRAUS

21
Excluída a hipótese da oferta de professora nlo bestar paa
otenda Is necessidedes do ensino, estará legolmento apto a

assumir as funções do magistério, em todo o IP Orou, quem
tiver:

(A) hobilitaçlo apeclfica da 2P Grau;
(B) habilitaçlo específica de gr ou superior, eo nlvd de pedue-

çlo, representada por licenciatura de IP Greu, obtido em

curso de curte duraçto;

(C) diploma obtido em instituiçlo oficiei de ensino superior
indicedo pelo Conselho Fedael de Educoçlo, em área
ifim, em nlvd do greduoçlo;

(D) o curso normd;

(E) 79 Greu completo mais um ano de estudos adicioneis.

VI - promover anudmente, o leveiitamento da populaçAo qua

oicençe e Idade da ewdalzeçlo obrigatório e prooada I

me chemada paa a matricula.

Aadnde:

(A) a e única dtanetiva oorreta é VI;

(6) a es attarnativaa correta slo III a IV;

(C) a as ahanathra oorreta lio I o III;

(D) a a dtanetiva oorreta lio II a V;

(E) a toda a alternativa lio oorreteo.

24

Da acordo oom a Conetltukflo da 1667 a a Emenda Conetl-
tuciond nP 1, da 1060, caberá:

I -eos Eitadoa a aoa Território! a orgmiiaçlo da am dato-

»l -I UnÜo organizar o Sistema Faderd da Emino a o do
Distrito Paderd;

III - aos Estados, am earáta mpletlvo, e)uder a Unilo na orge-
nizaçlo do Sistema Federd da Ensino;

IV - eos Estados a ao Distrito Padad organiza oi reipectivoa
•istama da and no;

- à Unilo organizar oi slstemes de onoino doe Territórios,
eaim como o Si «tomo Federei o qud terá caáta suple-
tivo o a eatenderá a todo o país, not limita des defidén-
dos locds;

VI -1 Unilo organiza o Sistemo Fedad de Emino o o doe

Aíslnele:

(A) a a eltanetives I o II slo corretas;

(B) a a única dtanetiva oorreta é a IV;

(C) a toda a afternatiret ato oorreta;

(D) a a eltanetives oorreta ilo IV o V;

(E) a a alternativa oorreta dk> II a VI.

Assinale o dtanetiva correu:
Atrevái da Lei nP 6002/71, e evolioçlo do rendimento escola
ficai, no forma rogimentol, o cago dos estobdocimentos de

ondno, que deverlo leva em consWereçlo.

(A) o interesse do aluno;

(0) o aproveitamento a a freqülndo do eluno;

(C) 4 o oproveltamento do eluno;

(D) e responsabilidade a a assiduidade do aluno;

(E) tó a freqülncie do aluno.

26
Do ooordo com o legideçlo em vigor, o perto de formeçlo

oipedd do currículo, previsto o nível do 1P Greu, tem como

22
Assinole e rei posto oorreto:

Segundo o legisleçlo brosileiro em vigor, o metrículo por disd-

plino sal permitido:

(A) em todo o IP grau;
(B) somente nas quatro primdra séries do IP greu;
(C) somente nos séries fineis do IP grau;
(D) somente no 29 grau;
(E) tonto no IP como no 2P greu.

23
Ne esfao fedael, compete eo Ministério de Educoçlo e Cuttu-
re.

- fixa. pao o IP e 2P graus, o núcleo comum e»4>era os
cursos supaiores, o currículo mínimo;

II - fixa as norma de rovofideçlo dos diploma e certffi-
codos dos hebilitoçòw correspondentes ao Eniino da 2P
Grau, expedidos por instituiçóa estrangeira, o aâobde-
ca critérios pao complementaçlo do estudos deatinedoi

eo registro, como o de professores ou de profiaionois
diplomados em outros cursos de nívd superior;

III - exerça a atribuições de Poda Público Federei em meté-
rio do Educoçlo;

IV - vela pdo observlncie da leis de ensino e presta ossís-

téncio técnico eos sistema estoduois de ensino o o do

Distrito Federei;
- opinar sobre quest&es suseitodos pdo tronsiçlo entre o

regime escolar ontaior o o instituído pdo Ld nP

6692/71;

UNIGRANRIO—

FACULDADES UNIDAS GRANDE RIO

—— Pós-Graduação

Resoluçfto 14/77 do Coniolho Federal do Educação

- tr d na monto em hobilitaçlo especifico;

II - espoddizoçlo;
III - inicioçlo pao o trobolho;
IV - profissionolizeçlo;

- oprofundomento de estudos;

VI - sondogom de eptidSes.

Assinde:

(A) a a eltanetives corretos slo IV s VI;

(B) M todos os dtanetiva slo corretos;

;(C)aa dtemotivos correta slo III e VI;

(D) a a eltanetives corretos slo I o II;

(E) se o único alternativa correta è III.

27
Assinale a alternativa correta:
De ocordo com o último Reformo de Ensino, o escola de 1P

Grau deverá apoia-se nos princípios de:

(A) sondagem de eptidóes o profissionalizaçlo;
(8) profissionali/açlo e descentralizoçlo;

(C) obrigatoriedade escola e habilitaçlo profissional;
(D) centrdizaçlo e inicioçlo poro o trobolho;

(E) obrigatoriedade, inteyaçlo, continuidade e intercomple-

monta idedo.

26
Aaainde o dtanetiva correto:

Oe ocordo oom e Ld da Diretrizes e Basa de Educação Nado

nel (Ld nP 4.024/61), o ensino médio ae ministrodo em:

(A) dois ciclos: ginesid o colegial;

(B) três cidos, obrongondo o ginesid, o clássico o o dentífioo;

(C) dois grota: IP o 2P grem;
(D) um ddo denominodo coiegioi;

(E) oito onoe letivos.

Segundo e legtsiaçlo brosileiro em vigor, oonoeo semestre

letlvoa, independentemente do ano civil, talo de trobolho eo-

ooia afetivo, no mínimo:

(A) 140 e 70 dios; (B) 180 o 90 dies;

(C) 190 o 06 dia; (Oi 200 e 110 dia;

(E) 230e 116dieo.

30
Vaifiquo a CADA UMA da efirmativaa obeixo é oorreta:

Segundo a legideçlo brasileiro em vigor, a partidpaçlo doa

municípios no financiamento de Educaçlo reveste se de caá-

nlo apiiquam, em oeda ano, 20% da wa reodtas firlxitáriai:

- no endno mpietivo de 2P grau;
II - no endno de IP grau;

III - no endno de IP e de 2P grauí;
IV - no endno aipaior;
V- no endno de 2Pgrau.

(A) ia aomente o afirmativa II é oorreta;

(B) ae aomente a afirmativa IIIA oorreta;

(C) ia lomente a afirmativa! I a V slo oorreta;
(D) a somente ei afirmativa III a IV lio oorreta;

(E) a todas es afirmativo! ifo oorretas.

FUNDAMENTOS OA EDUCAÇÃO E DIDÁTICA

31
Dentro da vi slo de Economia Política de autora como Jean
Launay, a educoçlo, que tem por objeto o crescimento da
faça produtiva do trobolho, deve ata rdodoneda ao:

- deienvolvimento da produçlo;
II - desenvolvimento do homem sodaí total;

III - crescimento do capital.

Atsinale:

(A) to só o ofirmotiva I estiva correta;

(B) se só a ofirmotiva II estiva correu;

(C) se tó a afirmativo III ativa correu;

(D) te as ofirmetivas I a II ativaem corretos;

(Ej te os ofirmotivos II e Kl estivaem corretos.

Quondo a oonodtuo Educoçlo.

«doa vdioooe, ou de vdoroa. Eetá daro qua oa vetara

trommitidos durante o processo educadond, agundo dlvasos

eutora, ente oa qualo ertá Eduado Chova:

(A) dooi meimoa em todoi a grupoo sodoii;

(0) tio oonflltentee dento de umo meame "ouHuro", tomerv

do^a o termo "cuhura" em au lemklo ompéo;

(C) slo próprioe do mdodeda, iguais para «dos oa grupos,

porque a norma educedoneis, no Bredl, tradWondmanu

(O) db próprioe do grupo mais sxpraedvo, numaicemenu. do

Mdodalo braaMota;

(E) nlo lio oonflitanta na noaa cultura, isto é, todoa m brod-

loiros oonoordom oom o» wlora odotadoi

33
A modificoçlo do eaudo nutridond poda ar reaponsávd po

umo midinizaçlo defidento noa animais em parlodo da dosav

Todos oi faora que retardam a formação da bdnha de mio-

repercutem ne morfoiogia o fisiologie do sisumo nervoso,

indutivo ne otividode menttl. agundo Neison Chaves o muitos

outroa autoral.
Oa acordo oom o texto, a aprendizagem aacoia, boiada no

atividade mental:

(A) poda ar afetada pda dimontaçlo inodequodo durontt o

pafodo de desenvolvimento humano;

(B) Urá ampre um bom rendimento a o criança for bem nu-

tida;

(C) aó podará oa boa a houver a merenda escola;

(0) depende de bons profesiora o recursos maaiois edeque-

doi, apanes;

(E) asrá tanto mdhor quanto meis obundonto for a aiiman-

«•çlo.

34
Maia é portadora da doença ha dedo que ofetou o desenvolvi-

mento de sou sistema nervoto levendo-o a um reurdamento

menttl. Este é um cato, daddidamante, para sa encaminhado,

desde a constataçio do probiemo:

(A) ao setor de Orientoçlo Educocionol;

(B) á Diroçlo do escolo;

(C) ao setor de Educoçlo Especiol;

(0) é mais ofidente professora da escola;

(E) o qualquer turma, openoi poro se sociolizar.

35
A orientoçlo educocionol o o lidaonço intdectual ainda que
sejam atividades distingulveis, constituem ospectos insepará

veis do ensino, segundo sutores como Michael Armstrong. O

ensino, deste modo, torno o professor um líder, que tomo a

iniciativa do difíceis jornades intelectuais explorotórios, que
ojudo os alunos a determinar suas metas educativas, o a asco

lher entre diferentes modos de reolizar seu» propósitos.
José, decidido o ser um professor do tipo acime descrito, cons¦

tatou que:

(A) era suficiente, para isto, sentar-se, junto aos alunos e con

versor com ela, conhecendo-os como pessoas;

(B) o papel do professor o do eluno slo diferentes no processo
educotivo e que o eliminaçlo do autoritarismo do professor
também elimino o sua autoridade;

(C) só a existência de abundantes recursos materiais permite ao

aiuno dirigir com êxito suo aprendizagem;

(D) os alunos nlo têm interesse em participar ativamente His

aulas e preferem as classes tradicionais;

(E) a educação, que valoriza a participação do aluno, exige

maior atividade intelectual do professor, além da reflexlo

conjunta de professor e aluno, para que o eluno realmente

aprenda mais,

36
Paulinho tem ddo cundantemento atlmuledo a aprender

coisa novos por am pois o perontei. Bem eiimenadb, oom

brinquedos edoquedoi pera a eue idade, é ampre levodo por
am poli o poooelos duronto oe queit o estimulem o obaerva
coisa. Há sempre tempo pao ume boe convera nequdo feml-
lie, em que todos lio dogroo e emtgos...
Pode-a prover que. aandoum menino de Jntdiglncia normoi, o
rendimento eooolor de Paulinho será bom, porque

(A) o família exerce um Importtnto popd ne focllltoçlo da

aprendizagem;
(B) de )á oprondeu em cea tudo o que a escolo voi exigir ddo

(Cl o boe eíimentoçfo é o único condição para nsucamoaaco-

Ia;
(D) o fato do nlo ar reUrdedo mental já lhe dá condiçBa de

boe oprendizogom escola, tendo a açlo da família sem
efeito;

(E) oom pais tio cuidadosos, de terá cortemente profeaora
escolhidos eapeciolmente poro ele,

37
A instituiçlo lociel que primeiro desempenho popd signifl
cativo na transição da posição egocêntrica da crianço pera
posiçlc sociodntrici é:

(A) o escolo; (B) a igrojo;

(C) o fomílio; (0) a comunidade;

(E)a

36
A aprendizagem pode torna-a meis difícil depois de um fre-
casoo, porque:

- a aprondizogom á dependente, em perto, da expallnda
ontaiora do indivíduo;

II - o fracasso é autodirigido o ji é. por si mesmo, um tdno
III - o frocasso provoca unto mudança afetiva de atitude

quonto oltraçõa na capocidedo de retençlo;
IV - o frocoao oumontt o tónus cognitivo do su)dto
Assinole o opçlo que Indico somente a afirmativa oorreta

(A) II o IV; (B)lolV;

(C) I a III; (D) II a lli;

(E) III a IV.

Um tupervltor disto a um grupo de profeaora que um bom

ploneiamonto didático devaio ta como dxo prindpd oi "re-

•ultados eiperedot de aprendizagem". (Gronlound)

Elerefaia^e:

(A) aos exercícios de fixeçlo;
(B) eos objetivos de ensino;
(C) eot métodos de emino;
(D) ao desempenho do profeaor;
(E) eot conceitos obtidot pelos dunos.

40
Quando noa referimos ao "trebdho de previilo de um ....
letivo paa a etlvidada de umo detaminode disciplino, in-

duindo tuo dopendéncio oom ot anoi ontaiora o posterior, o
tuo coordeneçlo oom duta disciplina ofins ou nlo, tendo em
dita tornar o ensino mas ofidente, meis orgânico e oom sen-
tido do oontinuidedo". INérkrf), esumo» felondo:

(A) do pleno currlcula;

(B) do plano do curto;

(C) do currículo pleno;
(D) do integraçlo horlzontel;
(E) do pleno de unidade.
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Último dia

de prazo 
na

Marinha

Aqui, 98 respostas oficiais do concurso

. Hoje è ô último dia para

fes inscrições ao concurso
•de admissào ao Corpo de
'Saúde 

da Marinha, des-

rtinado a preencher vagas

.de médicos e cirurfliões-

[dentistas. No Rio. as ins-
'crições podem ser feitas no

Serviço de Recrutamento
'Distrital do Primeiro Dis-

.trito Naval. na Praça Barão

Ide Ladàrio, no Centro.

As inscrições estão

abertas a brasileiros natos

que tenham menos de 35

anos de idade em 31 de

dezetibro desta «ner

aprovados no concurso

farão curso de adaptação

ao oficialato, no Rio, e

depois serào nomeados

oficiais, no posto de

primeiro-tenente.
Para médicos, as vagas

estão assim distribuídas:

Clinica Mèdica-2; Cirurgia

Geral—2; Obstetrícia—2;
Pediatria-2; Psiquiatria-2;

Angiologia-1; Doenças

Transmissiveis-1; He-

matoloaia-1; Neurocirur-

1 e 01

MAGIÒlE^IO

Listão dos 3 mil

sairá hoje ou amanhã

gia )torrino-1.

Edital só

depende da

Segurança

O diretor da Academia de

Policia, Wladimir Sérgio

Reale, informou que o

edital para o concurso de

escrivão de policia do Es-

tado do Rio de Janeiro,

será eleborado tão logo

a Secretaria de Segurança

defina as instruções para a

seleção Explicou que há

>ara o cargo, disponibi-

idade de 536 vagas,

podendo concorrer também

candidatos do sexo femi-

nino. O salário inicial com

a gratificação, pode atingir

a Cr$ Cr$ 100mil.
Adiantou o diretor que o

concurso deverá constar de

uma prova escrita de

Conhecimentos, constan-

do de questões objetivas

de PortugAi de uma

Redação, alem de Noção

de Direito (Administrativo,
Constitucional, Penal e

Judiciário Penal).

Os aprovados na prova
escrita serão submetidos
ainda as provas elimina-

tórias de Capacidade Fi-

sica, de Datilografia,

Psicotécnica e de Invés-

tigação Social (verificação
dos antecedentes do can-

didato). Na prova de Da-

tiloqrafia sera proposta a

cópia de um texto, em dez

minutos, exigindo-se 40

toques por minuto.
Além do Rio de Janeiro,

as inscrições deverão ser

realizadas (durante duas

semanas) nas sedes

da Coordenadoria de Se-

urança, em Campos,

raruama, Nova Friburgo,

Teresópolis e Angra dos

Reis.
Para a inscrição, o can-

didato deverá apresentar a

carteira deidentidade, duas
fotografias 3x4, titulo de

eleitor, certiciado de
reservista, certificado de

conclusão do 2o grau ou
equivalente e certidão for-

necida pela Zona Eleitoral,
revelando estar o candidato
em gozo dos direitos

poli ticos (será aceito o

protocolo).
O escrivão de policia

preferencialmente é lotado
na região em que reside,

mas fica sujeito a lotação
em qualquer Unidade do
Estado. O tempo de serviço

é de oito horas, sujeito a

plantões de 24 horas.

OS CARGOS

Segundo informou o

diretor da Academia de
Policia, além do cargo de

escrivão, a policia realiza
acesso através de concur-

sos públicos para ot se-

guintes cargos com os
respectivos graus de

exigências:

Delegado de Policia

(nivel: curso de bacharel

em Direito); Detetive (2°

grau e carteira de hábil i-

tação de motorista profis-
sional); Perito Criminal

(curso superior nas áreas

de Engenharia, Farmácia,

Biologia, Física, Qulmi-

ca,Ciências Contábeis):

Perito Legista (médico).

E mais: Piloto Policial

(2° grau e carta de piloto
comercial, expedida pelo

QAC — Departamento de

Aviação Civil); Papilos-

copista (2° çjrau); Técnico

de Necropsía (1o grau);
Fotógrafo (1o grau);
Motorista Policial (con-
clusão da 4a série do 1°

grau); Servente de Necro-

psia (4* sèrte do 10 grau),^ e

Guarda-Vidis (conclusão

da 5a sèrie«ol°grau).

Para Guarda-V idas
deverá ser convocado
brevemente, unr] concurso

público, com a previsão da
oferta de 200 vagas.

O diretor de concursos

do Cesgranrlo, professor
Michel Eugênio Jourdan,

declarou ontem que, a lista

dos classificados no con-

curso Dara o magistério es-

tadual poderá ser liberada

ainda hoje, caso nào haja

muitos problemas, com

relação ao preenchimento
dos cartões-respostas por

parte dos candidatos.

Adiantou, entretanto, que o

mais provável será a lista

estar pronta amanhã:

Tão logo a lista dos cias-

sifiçados seja liberada pela
Fundação ôesgranrio, os

candidatos poderão ve-

rificar o resultado na por-
taria do JORNAL DOS

SPORTS, na Rua Tenente

Possolo, 15, aonde a re-

lação será afixada.

O professor Michel Jour-

dan adiantou que, inicial-

mente, será liberado uma

relação geral, com o nú-

mero de todos os cias-

sificados e as respectivas

habilitações. Afirmou que a

lista com a classificação

por habilitações, muni-

cipios e distritos será li-

terada, no máximo, 24

horas depois.
A publicação da lista no

Diário Oficial está pro-
metida para a próxima
quarta-feira, dia 24. Sairá

por meio de edital, com a

classificação em ordem

decrescente de totais de

pontos obtidos, por mu-

nicipio ou distrito e por es-

pecialidade.

CONTRATO
Os candidatos classi-

ficados serào convocados

para contratação por ordem
rigorosa de classificação.

através de edital baixado

pela Divisão de Pessoal

Contratado da Secretaria

de Estado de Adminis-

tração.
Só será contratado quem

for brasileiro ou português
em gozo dos direitos

políticos; estiver em dia

com as obrigações elei-

torais e com o Serviço

Militar; e apresentar cédula

de identidade. Outra

exigência diz respeito à

idade: é preciso ter, até 1o

de março último, idade

minima de 18 anos com-

pletos e máxima de 45 anos

incompletos, salvo se o

classificado for funcionário

público.
Também será necessário

apresentar um dos títulos

abaixo, ou documento
equivalente, de acordo com

a área ou disciplina: ha-

bilitação especifica para o

magistério obtida a nivel de

2o grau; habilitação espe-

cifica para o magistério a

nivel de 2o grau + Estudos
Adicionais; licenciatura de
1o grau (curta duração);
habilitaçãoespecificaparao
magistério, Licenciatura
Plena; ecursosuperiorcom-

pativel com as áreas espe-

cificasecompromissodeno
máximoemtrèsanosrealizar
curso de complementação

pedagógica, aplicável aos
candidatos a partir de for-

mação especial do 2o grau.
O candidato que não

apresentar qualquer dos

documentos exigidos será

desclassificado auto-

maticamente, ocorrendo o

mesmo com quem não

comparecer nas datas es-

tatelecidas pela Secretaria

de Administração

Um conjunto de 27

provas, com uma parte

geral comum a todos os

candidatos, somando um

total de 850 questões
Assim foram as provas do

concurso para o magis-

tèrio estadual, que reuniu

cerca de 70 mil candi-

datos em disputa de três

mil vagas.

Com o término da

prova, a expectativa geral
era em torno dos ga-
baritos oficiais, através

dos quais cada um pode
verificar as possibilidades
de sucesso. Eis a seguir

os gabaritos oficiais
liberados ontem pela
Fundação Cesgranrio:

PARTE GERAL

Eis o gabarito oficial das

questões da parte geral:

1 — D; 2 — C; 3 — A; 4 —

A; 5 - A; 6- B; 7 - D; 8
A; 9 — E; 10 - D; 11
C; 12 - D; 13 - B; 14
B; 15 - E. 16 - E; 17
E; 18 - E. 19 - D; 20
C. 21 - B. 22 - D, 23
B; 24 - D; 25 - B; 26

_ C: 27 - E , 28 - A; 29
B; 30 - A; 31 - D; 32
B; 33 - A; 34 - C; 35

_ E; 36 - A; 37 - C; 38
O. 39 - B; 40 — B;

Prè-Escolar

41 — C. 42-E; 43-E;
44— A; 45 — A 46-C;
47 — D; 48— B; 49— E;

50— D; 51 — D; 52-A;
53 —C; 54 — B; 55-B:

56 — C; 57-B; 58-C;
59 —D; 60—C, 61-A;

62— E; 63-D; 64-C;
65 —A; 66 — D; 67-B;

68— E; 69 — B, 70-A

Preferência é 
para

professor 
de cada região

Educação

Especial

No preenchimento das
vagas existentes em cada

município ou distrito, terão

preferência os candidatos
inscritos para aquele deter-

minado município ou dis-

trito, de acordo com o

edital. Portanto, serào

classificados priorita-
riamente os professores
que obtiverem as maiores

notas em cada distrito ou
município, respeitadas as

titulações e habilitações.
Nos locais onde nào

houver oferta de vagas por
distrito, serão convocdos
os que melhor se classi-
ficarem no município: que
indicaram no requerimento

de inscrição. Para os

municípios ou distritos on-

de não for preenchido o

número de vagas pré-
fixado, a Secretaria de Es-

tado de Administração

poderá baixar edital de

convocação de candidatos
de outros distritos ou mu-
nicipios.

Entretanto, essas vagas
remanascentes somente

poderão concorrer os can-

didatos classificados e

que não estejam ocupando

vaga por motivo de cias-

sificação anterior.

Para efeito de classi-

ficação, os ex-professores
do magistério público do

Estado do Rio receberão

pontos de bonificação

sobre o total de pontos ob-

tidos na prova: serão mais

dez pontos, se tiverem

exercido o magistério em

caráter efetivo (regime es-

tatutário) por mais de 5

anos completos, e mais

cinco pontos, por até cin-

co anos incompletos.

Havendo igualdade de
total de pontos, o des em-

pate sera feito levando-se
em conta, sucessivamente
e se necessário, os seguin-
tes critérios: o maior
número de pontos na parte
especifica da prova; o
maior número de pontos
em Língua Portuguesa

(parte geral); o candidato
mais idoso.

41 - C; 42 - A; 43 - B;
44 - D; 45 - C: 46 - A;

47 - D; 48 - B; 49 - B;

50 - A; 51 - A; 52 - E;
53 - C; 54 - B; 55 - E;
56 — B; 57 — C; 58 - B;

59 - D; 60 - C; 61 - D;
62 - C; 63 - C; 64 - D;
65 — A; 66 — C; 67 - Q,
68 - C; 69 - E. 70 - A

1a à 4a série

41 - B; 42 - A; 43 - E;
44 — D; 45 — D; 46 — E;
47 - D; 48 - A; 49 - A;

50 — D; 51 - C; 52 - E;

53 - B; 54 - E; 55 - D;
56 — A; 57 — D: 58 - A;

59 — E; 60 — B; 61 - C;

62 - C; 63 - C; 64 - B;

65 - A; 66 - B; 67 - E;

68- D; 69- B; 70 - D;

Ciências

(5a à88)

Jornal dos Sports,

um aliado forte dos professores

41 — B; 42 — C; 43 - D;

44 _ C; 45 - A; 46 - À;

47 - C; 48 - B; 49 - B;

50 - E; 51 - B; 52 - A;

53 - B. 54 - D; 55 - B;

56 - D, 57 - A; 58 - B;

59 - C; 60 - E; 61- B;

62 - C; 63 - C; 64 - C;

65 - A, 66 - C; 67 - C;

68 - E;69— E. 70 - D

Moral e Cívica

(5" à8")

41 — D; 42 —D; 43-C;

44 — D; 45 —A; 46-A;

47 —C; 48—C; 49-C;

50—E; 51 — E; 52—D;

53—C; 54 —D; 55—D;

56 —C; 57 —E; 58-B;

59 —C; 60 —D; 61-B;

62—E; 63—C; 64-A;

65—A; 66—E; 67—A;

68—B; 69 —B; 70—D.

História

/2o grau

41 — E; 42 — C; 43 — C

44 - E; 45 - A; 46 - A

47 _ B; 48 - D; 49 - B

50 - A; 51 - A; 52 - E

53 - D; 54 - D; 55 - B

56 - B; 57 - E; 58 - D

59 - D; 60 - E; 61 - E

62 - E; 63 - A; 64-A

65 - D; 66 - E, 67 - B

68 — C . 69 - C, 70 - C

OS PB

(5a à 8a)

41 - B; 42 - A; 43 - C
44 — E; 45 - D; 46 - C
47 - A; 48 - B; 49 - B
50 - D; 51 - D; 52 - D

53 - E; 54 - C; 55 - A
56 - E; 57 - B; 58 - C
59 - B; 60 - E; 61 - C
62 — A; 63 - A; 64 - B
65 - C; 66 - A; 67 - E
68 - D; 69 - A; 70 - D

Area Tecnológica

!2° grau

41 — A; 42 —C; 43 —A

44 — E; 45 —D; 46-C

47— D; 48 —C; 49 —C

50 — B: 51—B; 52-C
53— D; 54 —A'; 55-E

56 — D: 57 — D; 58-A

59 —C; 60— A; 61-D

62— B: 63— D; 64-E

65 —Anulada; 66—D

67 — B; 68— B 69-A
70—C.

Agropecuária

41 — C; 42 — A 43-A
44-B: 45— D; 46-D
4 7 — D; 48 — D; 49 —C

50 — B; 51 — D; 52-B
53-E; 54 —C; 55-B

56— D; 57 — B; 58-D
59 — E; 60— D: 61-A
62 —C. 63—A; 64-A

65— D; 66 —A. 67-C

68—C; 69-A; 70-E.

Ed. Artística

(5a à 8a e 2o grau)

41 - B; 42 - E; 43 - D

44 _ B; 45 — C; 46 — E

47 - C; 48 - C; 49 - E

50 - B; 51 - A. 52 - D

53 - B, 54 - C; 55 - D

56 - C; 57 - C: 58 - D

59 — B; 60 - B; 61 — B

62 - C: 63 - E; 64 - C

65 - B; 66 - B; 67 - B

68 - D: 69 - B; 70-E

Biologi a/

2° grau

41 - B; 42 - D; 43 - C;

44 — B; 45 — C; 46 — D;

47 — E; 48 — B, 49 - A;

50 _ D; 51 - C; 52 - A;

53 — A, 54 — B; 55 — E;

56 - C. 57 - C ; 58 - B;

59 - D; 60 - A; 61 - B;

62 - B; 63 - B; 64 - D;

65 - E; 66 - A; 67 - B;

68 - A; 69 - D; 70-A

Filosofia

41 - B; 42 - C; 43 - D;
44 — C; 45 - A; 46 - D;
47 — A; 48 — A; 49 - B;

50 - E; 51 - B; 52 - E;
53 — B; 54 — C; 55 - B;

56 - D; 57 - B; 58 - A;

59 - E; 60 - C; 61 - E;
62 - B; 63 - B; 64 - C;
65 - D; 66 - D; 67 - D;
68 — C; 69 — E; 70 - C

Matematica/

2° grau

41 — E; 42— E; 43-A;
44— B; 45—D; 46-B;
47 — B 48— A; 49-B;

50—C; 51 —B; 52—C;

53— E; 54— D; 55-D;
56— E; 57 — A; 58-A;

59 —C; 60 — B; 61-D;
62 —B; 63-D; 64-A;

65 — D; 66—A; 67-C;
68—D; 69—E; 70-E.

Matematica

(5a a8a serie)

41—D; 42 —C; 43-B;

44 —C; 45 —A; 46 —A;

47—E; 48 —E; 49-B,

50— D; 51 — B; 52-D;

53 — B; 54 — D; 55-C;

56 — E; 57 —E; 58-B;

59 — B; 60— D; 61-A;

62— A; 63 —A; 64-C;

65 — E; 66 — C; 67-A;

68—D; 69—D; 70-B

Frances/

2° grau

41 —C; 42 — B; 43-A;
44 — B; 45—D; 46-E;
47— B; 48 — E; 49-D;

50— D; 51 — A; 52-C;

53— E; 54 —A; 55-C;

56 — B; 57 —C; 58-D;

59— B; 60—A; 61-E;
62 — E; 63 — C; 64-A,
65— B; 66 —E; 67-D;

68 —C; 69—D; 70—C.

Fisica/

2° grau

41 —A; 42 —C; 43-E;

44—B; 45 —A; 46 —A;

47 —C; 48 — D; 49-B;

50—D; 51—C; 52 —E;

53 —E; 54 — B; 55-E;

56— D; 57 —C; 58-E;

59 — D; 60 —C; 61-D;

62 — A; 63 —A; 64-B;

65 — D; 66 — E; 67-A;
68—E; 69—B; 70—A.

Educação/

2° grau

41 — B; 42—D; 43-D;
44 —B, 45 —E; 46 —C;

47—C; 48 —C; 49— B;

50 —E; 51-C; 52-D;

53—A; 54 —D; 55 —A;

56 —B: 57 —C; 58-C;

59 —C; 60-D; 61 -E;

62 — A; 63 —A; 64-D;

65—D; 66 —E, 67 —C;

68—B; 69—B; 70—D.

Português/

2o grau

41-E; 42 —A; 43-D;

44 —C; 45 —A; 46-A;

47 —B; 48 —A; 49-B:

50— D; 51 — E; 52-E;

53 —C; 54 — B; 55-D;

56— E; 57 —A; 58-D;

59-A. 60-D. 61 
-C;

62— D; 63 —B; 64-C;

65 —D; 66— D; 67-C;

68—B; 69 —D; 70—O.

Português

(5a à 8a)

41 — E, 4 2 — A; 43 —E;

44 — B; 45 —C; 46-D;

47 — D; 48—E, 49-C;
50 —E; 51-D; 52-C;

53— A; 54 —C; 55-A;

56 —E; 57 — A; 58-B;

59— B; 60—E; 61—A;
62 —B; 63—D; 64—D;

65— B; 66 —B; 67-B;

68—D: 69—D; 70—E.

História

(5a à 8a)

41 —E; 42—E; 43-C;

44— B; 45 —A; 46-C;

47_C; 48 — A; 49 —A;

50 —C; 51 —B; 52-A;

53 —C; 54 — B; 55-D;

56— D; 57 —B, 58 —C;

59 —A; 60 —D; 61-E;

62— D; 63 —D; 64-D;

65 — D; 66— B; 67-B;

68—D; 69-A; 70—E.

Geografia

(5aà8a)

41—Anulada; 42 — C;
43 — B; 44 — E; 45—A;
46-A. 47 —E; 48-E;

49 — A; 50—D; 51-C;
52-E; 53— D; 54-C;

55-D; 56 —B; 57-D;

58-D; 59 —E; 60-E;

61-D; 62 —C; 63-D;

64 —B; 65 — B; 66-A;

67-B; 68 —C; 69—A;

70—C.

Geografia/

2° grau

41 — E; 42-D 43 —E
44 — D; 45 — 46-E
47 — A; 48 — 49-C

50 — B. 51 — 52 — C
53—E; 54 — 55-D
56— 57 — 58-C

59— B; 60— 61-D

62— E; 63— E, 64-f
65 —A; 66 — 67 C
68—A; 69—C; 70-A

Est. Sociais

(5a à 8a)

41 - E; 42 - E. 43-C
44 — B; 45 - A. 46 -C

47 - C; 48 - A 49 - A
50 - C, 51 - B 52 - A
53 - C; 54 - B 55 - D
56 — ANULADA 57-C
58 - B ; 59 - E 60 - A
61 - A; 62 - E 63 - E
64 - A; 65 -D 66- C
67 - B; 68 - D; 69-C
70 - B ;

Inglês/

2o grau

41- U; 42 - C 43 - E
44 — C; 45 - A 46 - E
47 _ D; 48 - D. 48 - B
50 - D; 51 - A 52 - A

53 — D; 54 — E 55-B
56 - B; 57 - B 58-A
59 — C; 60 — D; 61 — E;
62 — A; 63 - D. 64 - B;

65 - B; 66 - C; 67 - E;
08-A: 69-C; 70-E

Quimica/

2o grau

41—D, 42— D; 43-C
44—B; 45 — A, 46-C

47 — A 48 —C; 49-C

50— E; 51 — 52-B

53 —B; 54 — 55-C

56 — A; 57 — 58 —E

59 — A 60— 61-B

62— A; 63— 64-D

65— E; 66-A, 67-B
68—C; 69—B; 70-A

Ed. Física

(5a à 8a)

41 —C; 42— D; 43—B

44 — C; 45 —C; 46 —B

47 —D; 48 — B 49-B

50— E; 51 — B 52-Ç:

53—B: 54-C. 55-A

56 — C; 57 — B, 58-E

59 —D; 60-E. 61-B

62—C; 63 —A 64 —A

65—C. 66 —B 67—A

68—E; 69 —B; 70—A

Com./Adm./

Finanças

— 2o grau

41 - D; 42 - B: 43-D:

44 — A; 45 — A 46-D:

47 _ A; 48 - C; 49-E

50 - E; 51 - C, 52 — D

53 _ A; 54 - B 55-E

56 - D; 57 - D: 58 - E

59 - C; 60 — B 61-D

62 - E: 63 - C, 64 - E

65 — B; 66 - B 67 - D

68- B. 69 — D 70-E

DO primarioM

¦aunivebsidadH

pMI

Itotios o maior Mtoqua d* livras

dtditlooiOT qmljwnòr praça a mak

¦ fadlwada w pagancnto,

¦use o crediário da

FREITAS BASTOS

¦¦kitasi

BASTOS S/A.

DESENHO É NO Jmf

inmni ai mui tuuiMfiiíi

Curso preparatório, dirigido
por militares, com uma equipe
de professores com grande
experiência

para colocá-la na Aeronáutica

371.4758 - 227.7417

flua M«la F| a D

CULTURA

INGLESA

INGIÍS A SERtO

.l I..

MlivCMI MUI

CENTRAL

D€ INFORMAÇÕES

267*4048

t Só USAR I

O CREDIÁRIO I

DA FREITAS BASTOS I

v DO 1.* GRAU I

A UNIVERSIDADE I

¦¦¦LIVRARIA I

^¦FREITAS

¦ BASTOS S/A.

^^¦Rua S«t* d* Setwmbro, 127/129 I

Centro Tal.:tt2^250^^H

CORSOS ESPECIAIS : MAQUETE E

PERSPECTIVA

lema
CURSOS DE
DESENHO

RUI BENTO USBM.184 S/314- ESQ. LGQ MACHADO

IqualidadI

¦de ensino!

HA CHAVE 00

¦sucesso

¦DO AON NO

¦vestibular

NOVAS TURMAS EM V DE ABRIL

VESTIBULAR c/APOSTILAS GRÁTIS

SUPLETIVO - 2o GRAU

MENSALIDADE Cr$ 5.000,00

Rua Oldegard Sapucaia, 17 e 21

229-1864 e 229-7426 MilER

ONCURSOS^"S

B. BRASIL E MAGISTÉRIO

— Turmas em Inicio e Apostilas p/B Brasn-
Apostilas Completas p/Magistério 

— Mumct -»1

Av. 13de Maío, 13/1201"— 228-1214/240-7037

1DN)

rli

E DE UMBANDA

Guarda-Pòa - Jalacot - Uniformw P"*
Empregada - Camiaes para -
Militar - ate. Calças Brancas - ?'•«• '

Cáqul - Marinho - MacacSai - Coniuntoi
para Frigorífico - ate. - Agora crédito mr\

quatro vazai iam aumento.

CAMISARIA NOVO MUNDO
MATRIZ:lA«anlda Paaaoa. 83» rapo'""?

Rua da Alfêndage • Tela.: 224-7360 271-6723
FILIAL: 2 • Praça Tlradentea, 21
FILIAL: 3 • Avenida Marechal Flortano 28

AGORA Só NAO

ESTUDA QUEM NAO QUER

Desconto considerável nas mensalidades
r

CrS 3.350,00 (de abril a junho
CrS 4.350,00 ide julho a dezembro
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andar, em MADUREIRA

SISTEMA

ABERTURA DC ENSINO
Pre-Vè»tlbular-Prt-Tècnlco-Pr*»Mllitar

r rio PELO MENOR PREÇO .
r?£fkr,TB?IAF0G0-CENTR0-TIJUCA'"CADURA — M AOUWEIPA

RI

mu

ISTEM

ID

IS

li



Para muitos, batalha ja vencida
li —— '"

 JORNAL DOS SPORTS, Sequnda-feira, 22/3/1982 7

P opwao 15B5n5^Sral

PROF* 
TEREZINHA SARAIVA I A V; 

Jjgrl I

I 0 Censo de 1.980 continue a revelaro nosso sistema de ensino que perma- ^0 J~ I

1 Lpinto do Brasll Aflora. eleconfirmao necem e continuam a desafiar os yp .• ¦

I que todos ja sabiam^e o Pf6p^o ed0^ad(}reSos 
que ingressam na 1" serie B

III fnl*n ^ii'educa^Si0 ofcrigatbria. fora da serie. dizo^Censo I

I ^SnbretudoUse conLd^wno? <Se°a ^rosse^ue^Censo:, considerando o 
|j9p^ A !: 1*V I

I miirp nrevisto no Programa de Metas nivel de escolarizagao da populagao 
I mjtsSm,

Rncps para a Agao do Governo para global, e taixo o indlce referente ao UW\

I ion era de 80%. Provavelmente os grupo acima de 15 anos que possui 4 raw

III cQtpmas de ensino, a procura de uma anos de estudo. 0 indice de pessoas

III cfdi vao dizer que o MEC, em sua com 5 a 8anosdeescolaridadeemenor

nr\o supletiva, nao Ihes repassou ainda. Estamos muito longe, como se

I foriirsos suficientes para cumprlr o que ve, da universalizagao doa ensino de 1

I p sua obrigagao fazer - ou seja, dar grau. Por isso, mais uma vez, e neces-

I Lronderurauatodasascriangasna s&rio afirmar: Precisamoscanalizartoda I

B hixa daotrigatorledadeescolar. nossa atengao. todos os nossos recur-

I Nao se pode, porem, diminuir, com sos paraaeducagSo basica.

B L.srussoes estfereis que tentam des- Temos 7 milhdes e meio de criangas

I fnnr oara outros a responsabllldade, fora da escola. Enquanto isso os nos- I

o impacto da realidade revelada pelo sos universit&rios - os chamados

Mr "dirigentes de amanha - se mobi- I

I Todos somos responses. lizam, neste principio de ano esmagado

I e todos sabiamos da situaQ&o. Por pelos feriados sucessivos, o c^val.

I .ceo e muito estranho que alguem se a Semana Santa e a Copa do Mundo, I

cumrppnda com a revelacSo,- como para uma cruzada. I

I drem os jornais. Fica ate mal a sur- Em defesa das 7 milhoes •e melo de

I presa. pois mostra a fragilidade de nos- criangas que estao fora^ da esco a^de

I U sistema de estatistlcas educacio- primeiro grau? Nao. E ouy.aa cruzada

s0 
bl5lt?ma dos 

nossos universtarios. Uma cruzada

I ICertamente vai aparecer alauem para ingloria e sem bandeira: o prego do 1

Lii7pr aue no Brasll tudo e dificll: pais bandejao. * I

Continental, vastas areas rurais, etc. Sem dar escola de 1 grau a' e I

Nida disso importa. Ha anos que de boa qualidade. nao se pode esti-

aaueies que estudam o problema mular valores e formar cidadaos; que

ednracional brasileiro mostram ser cheguem — com uma p°stura correta e

muito dificil planejar em cima de dados com uma visao maior — ao ensino I

V't 

3,108 AiPda 8UAesrl?eivindica?6e3 
de nossos univer-

Estamos em 1982, e somente agora sitarios s&o ciclicas e abandonadas; no

III conhecemos os dados de 1980. E es- meio do caminho, porque destituidas

t.imosassustados, hoje.comosdadosde de conteudo_ Sao vazias e tao vaz^ as

nntpm E amanhS? que eles acabam ficando sos. Ha muito

E para amanha que temos de voltar pouco tempo eles pixavam os muros de

nossaatencao. a partir da revelagao de nossas cidades, querendo 12/o do or-

ontem Vamos nos preparar para gamento da Uniao para a educagao

atiiuar os pequenos brasileiros de 7 Muito bem: estamos quase la. Parece. I

14 anos em nossas escolas de 1° grau. no entanto, que ninguem se apercebeu

V«imos repensar nosso sistema na- disto. Ou eles ja nao estao mais in- I

cional de estatisticas educacionais. teressados no assunto — a palavra de

fim de torna-lo eficiente. Vamos mon- ordemeoutra.

tar a nivel de Estado e Municipio. um Agora ocupam o. tempo quei de-

eficiente banco de dados, em que os veriam dedicar ao estudo - que mese

numeros seiam atuais, verdadeiros oferecido. e bom lembrar. gratuitamen- I

disponiveisen^tempohkil. teportodososcontribum.es pormui os

Mas voltemos aos dados revelados que nao tiveram acesso ao ensino I

nelo Censo. 0 indice de escolarizagao superior e cujos filhos ainda naoo con- i

111 na faixaetaria de 15 a 19 anos, corres- seguirarn ingressar na esco a de i grau

nondente ao ensino de 2° grau. e de - com o assurito do bandejao.

14 2% Nosso ensino de 2° grau por- Ora. jovens: mais respeito. Apren-

tanto. e pouco e vai mal. dam a combater o bom comtaje^

Entre os principals problemas dos Utilizem sua forga. sua energia e sua

III sistemas de ensino confirmados pelo generosidade em favor das boas I

111 Censo estao o da distorgao idade-serie causas Em defesa. por exemplo. do

II e o da evasao escolar. Tambem nao cumprimento da obrigatoriedade es-

II fa,° novo s®° ve,^os Problemas de colar. , I

I Uma senhora escola 
(2)

PROF. PAULO SAMPAIO

Na nossa opiniao, nk) ha duvidas: a que. se for esvaziado, r\ao tera como

Escola^ Tecnica Federal de Quimica ser preenchido.^ „ cimnioc Ha I
>1 'leveri,'I sair do local onde se encontra, 4) A ,'a"?,e7nHcJarP"ir®i® J^ Transfor-

m^ndo• a enf mais um curso do CEFET

I ptopnas que a possibifitassem crescer, (antigariEt Ifc"'Ct/ndo® m'i',SCuma
m ant en do sua autonomia didatica, ad- anexo do SENAI ou sendo mats uma

I ministrativa, tecnicae flnancelra. esfcola estadua^ qualquer das I

isto foi o que dissemos ao nosso ar- nativas seria uma involugao que con i

tigo de ontem. Resta. agora, alinhar os traria as tendenc,as "a'U^'SJ° 
^ QUt

argumentos que deem consistencia ti pro|e« ado paraest a docada^ A qui

HI pcctqik^pctan Spnan veiamos: mica deve subdividir-se em especia; i

1) Um grupo coeso na area educa- lizagoes. Oeve evo'tiir. 
^dua,^®nt®t

cional nao se forma em poucos anos de existe ojcurso de quirn'" de

convivio Leva-se tempo para que e a d 1 a°^fme®c„0' 
ePtefsn necessa-

|| iiiosotu de trabalho ganhe consisten- curso de P°' l^eros®s^?°"ec^®

cia e irradie seus result ados em termos rios, para nossa®°tr®v^enciac°^0

praticos. Pois o grupo de especialistas napao ,ndependente^ outros cursos_

I da Escola Federal deQuimicae coeso e outros avangoes. pesquisas cons antes

I tem tormado Nao deve ser dispersado. nessa Srea estrategica_ Temosi que! for^

num momento em que todos clamamos mar tecnicos Para nossas ndustnas. fc

.¦ pela ausencia de profissionais altamen- nao basta que seiam ormados qui

le especializados nas suas respectivas micos apenas em nwel supenor os

areas do magisterio. Se isso acontecer, quais nao conseguii-ao ocupar s® ?

um longo investimento, com longo papo. se nao '»e[e£ o' do® 
\e£

prazodematuragaoestarasendocortado, nicos de "lvel,^m 
f'^nrammha

no momento em que j4 apresenta resul- mados Quando todo ®

I lados indiscutiveis de retorno social e a (rente e para 
^n,e' 

,emof c,l}® °T

-¦ cientifico. nossas precaupoes para que decisoes

2) 0 mais grave erro apontado, tecnocraticas nk) prejudiquem os

}-U unammemente, por todos os educa-" pequenos espapos que |a conquista-

djres, em relagao a lei 5.692/71, foi, mos. nii. I
tm\ sem cluvida, a extingao das escolas H* nur"er°8°^na^^rlse

normals, sob a alegapao de que qual- tem sido ievantados, aP°'ad°s na cr^

lm\ quer escola do 2" grau poderia, com energetica, ,°n^eHoc(>mnenhar eneru^
simples adipao de algumas disclplinas, papel decls vo a de®^P®".^ <ener^

D'l preparar 
professoras primirias. 0 ul- nuclear, 

pt- \
E 
| I timo concurso-catastrofe provou o ob- troqulmica, t®™oqutmlca. etc--¦).

°H vio: isso nao ocorreu nos ultimos dez Ora, num 
nhsflssluamente I

anos no Rio de Janeiro. A extin?&o de ainda esta v°',ad°n. I

uma conceituada escola de quimica, para o ®qua^J°"?I?nnc 
nararinxal aue

ZM\ sot. a mesma alegap&o, seria a rein- energicos, parece-n>® P*®"®*" 
J"*'

cidenciadn prrn ao mves de ampliar os investimemos i

c,aenc,aoo 
erro. ^ 

num nucleo de ensino que tem dado

3) A escola particular tem condigoes grande contribuigao no trabalho de for- I

financeiras e empresariais de desenvol- magao de tecnicos, fale-se em desativa- i

ver e de atender ao ensino de segundo lo. . I
grau nao em sua totalidade, e claro, Esperemos que a acuidade dos aa- I

«¦ em nivel de educag&o geral. Mas, em ministradores da politica educacionai i

nivel de ensino tecnico especializado, possa alcangar a importancia da preser- i

da qualidade do que e feito na Escola vagao da Escola Tecnica Federal ae i

Tecmca Federal de Quimica isto jamais Quimica. Da preservagao e do seu for- I

HI poderaacontecer. Elaocupaumespago talecimento. I

' ¦ H Cempre que ocorre alguma colsa que Indlque lg- J_ 
_ flAMiaaWiaAAJk 

T«mb*m somos contra esta. A VIRTUDE h4 de estar

»I simisUsou anal'ist^da^^^V^d^r^e'VcatVsto'Je 0fVSIffO Cld Llflfiilfl mQFTU&U1OSfl 

""penwr 

que se pode enslnar uma lingua sem seenslnar

| ea Drescrever aolucftes Diante da um raquerimtnto de 
^ a 

sua estrutura e seu funcionamento equivale a se querer

¦ »lgum bacharel emdlreito no Interior do pals, chelo de pR0F waLMIRIO MACEDO «J?nb«*ri2 ^*f}f;i!°nr^0
H erros, nem sequer os dltos analistas procuram examinar piano e s6 sobre o 

piano, 
t o ensino da periferia, o en-

0 fat° de forma particularized*. Partem para a flenera- maj8 jmportante deque ohomem pode destrutar. nidadede examinar alguns livros dldAticos de Portugu^s sino do que esta de fora. 
a*

lizag&o. Creio que A um erro. Nem tanto ao mar, nem g ^ ainda H. Lef^bvre que assevera que essa importAn- e, numa leitura atenta, chegar k trlgtelma pteina sem Imagino um ensino do que esta dentro, do interior, do

! ^11 tanto 6 terra. , „ cia nfto 6 exagerada. E as causas dessa relev&ncia sfto encontrar coisa alguma de lingua portuguesa. Encontrei amago.

. 0 problema esti a mefecer estudos de especialistas, numerosas. exclusivamente informacfies sobre assuntos de lingOls- Dessa forma, o que prego e simplesmenteo ensino da

¦ acostumados no trato do problema, que possam dar veiam apenas algumas: 
"Toda 

ciftncla depende de tica sem nenhuma aplicagAo imedlata. E isso para lingua, o ensino do seu funcionamento, o ensino da sua

n H 8uflest6es que indiquem camlnhos. , uma linguagem bem apresentada". Leibniz dizia que 
"as alunos 

de 5* sArie sem amadurecimento para compreen- estrutura^.Prego o retorno ao en^no da gramatica, sem

H o resultado de uma prova, como, por exemplo, a de paiavras servem para representar e at6 para expllcar as der teoria dos slgnos, significante e signlfibado, nogfio os exageros do passado ecom a metodoiogla do presen-
¦ Portuaufts no concurso para professor IV do muni- Id^ias'*. A comunicag&o 6 fundamental na vida do ho- desinaletc.  ^ .
clpio, por plor que seia, nlo pode ser levado em conta mem e eja precisa das paiavras. Irlamos longe na E mais: alunos que necessltam de saber escrever, Falar-se que o grande problema do ensino do Por-

II como dado exclusivo para Julgamento. Ter-se-ia, antes enumeragio das causas. redigirefalarmelhor. tugufts hp ensino da gramMica 6 falar de uma coisa,^a

> I de tudo, de anallsar a prova, ver o nivel em que foi trds 
perguntas fundamentals para o ensino da Lin- Os defenaores desse ensino HngOlstlflcado e perl- meu ver, Inexistente. Por isso, nao concordo com cartas

H P'anejadae, a partirdal, asaumlrum julgamento. gua Portuguesa: fArico investem contra a gramitlca, clamando aos quatro colocagoes que teriam cab mento na trinta anos mas,

Com essas conslderacdes, nlo estou querendo des- ^ para que ensinamos a Lingua Portuguesa? ventos que ela nfto deve ser ensinada. A palavra de or- neste momento, nao sao reai8.

H mentir a situaclo em aue se encontra o ensino da lingua 2. 0 que devemos ensinar? dem 6 contra a gramAtica. Duaa colsaa sAo de espantar T?(la* ®ssas consideragoes podem confluir numa per-

^^| Pitria e o nivel de conhecimentos daa pessoas. 0 que 3. Como ensinar? nessa colocagfto. A primeira S que, em todos os lugarea gunta: Para queenainamos a lingua vernAcula?

^^1 deseio 6 assumir uma ooslcAo tAcnlca diante do fato Antes de respondA-las, de falar sobre elas, sinto-me do mundo, se enaina aos nativos a gramitlca desualln- Durante muito tempo ensinava-se a lingua vernacuia

nioumaposicAoemoclonal. obrigado a dizer uma palavrinha sobre a situagSo atual gua. E isso porque nfto hi outra forma de ensinar uma com o objetivo de que o aluno aprendease a gramAtica

^^¦1 Quem iA viveu o baatante oode fazer uma dlacronia (j0 ensino da Lingua Portuguesa no Rio de Janeiro que lingua. Todos sabemos que nAo hA lingua sem gra- P®lt gramAtlca . Depois, criou-se, diante de uma psl-,

M\ ru,rPr# 
* m"S ,"0n)•',' d° #n,ln0 d* L,nBU' apr"en,a83 '^ensino^ga^st'i^do ^ "T 

^ ^

1 
„nJ»° »• Pod. '.car neutro, ou^ como. * dlz vul^ante, ttCL P"® 

&t.TA « 
ter" E a M»ulr: 

"•pr8nd#r 
8 #scwer"'

Ui?r,Jlem 
cJ>ntfai 

ii? 51 iaaumlr As- n onsinn da llnaua nortuaueM orincioaimente no Rio 9er0 no ensino da gramAtica. O que temos veriflcado A fm tudo, A importante ressaltar que o objetlvo prin-

M *uml°•vltar o 
'cos de°j2neiro°'tem 

Vsen.aSo as 
'caracferlstica? 

acima ®»«®^n,e 3 aU^"Cia quaSe abs0,U,* d° en#,n° °r" SBS.*3®queiTswllnouT^ m8'8 MU• d#

|H 
iminente. £ indeecrltlvel a ImportAncIa, no mundo in- enumeradas, ou seja, ensino lingoistico. ensino mat,cal mais 

inanenavei que e a sua lingua.

7«H teiro, que se dA aos aaauntos referentes A linguagem. perifAricoe ensino dramatical. Houve uma 6poca no Brasil de extrema 
"gramati- Quando a crianga antra na escola, A evidente que jA

I Como disse Henri LefAbvre, em aua Le language at la p0r ensino lingOistificado, entenda-se a transmissdo quice", de um excesso no trato do problema da gra- fala. Cabe A escola ensinar-lhe a escrever e melhorar, em
Tfl SoclttA "As 

QuestOesque se referem A linguagem tem de conhecimentos sobre linguistica, que, na verdade, mAtica portuguesa. Todos n6a somos contra uma co- conseqOAncia, a sua fala. No momento em que a crianga
tornado no penaamento contemporAneo uma Import An- nada tem de lingua portuguesa, projetando, em con- locagAo destaordem. aprende a escrever cada vez mais, sua criatividade cres-

H 
c,a pfpponderante" seqOAncia, uma transmissao de conhecimentos peri- 0 que hA, no momento, A uma posigAo olametralmen- ce. o aprendizado da lingua patria desenvotve as poten-

I LJ 
na° poderia ser dlferente, pois a linguagem A a coisa f^ricos que nAo levam o aluno a nada. JA tive oportu- te oposta A anterior. cialidaoes.

JORNAL DOS SPORTS, Segunda-feira, 22/3/1982

enso, espanto e"bandeJáo

PROF* TERE2INHA SARAIVA

o Censo de 1.980 continua a revelar o

rei,ato do Brasil. Agora, ele confirma o

m e todos já sabiam e o próprio Minls-

Z io da Educação |à havia dlvulflado:

hl 7 milhões e meio de crianças, na

faixa da educágào obrigatória, fora da

eSNo^so 
índice de escolarizagào no en-

«,no de 1° grau è de 67.4%. perlorman-

; 
' 

sot retudo se considerarmos que o

índice previsto no Proarama de Metas e

n„es Vara a Ação do Governo para

1973 era de 80%. Provavelmente os

Eternas de ensino, à procura de uma

,i,da vão dizer que o MEC, em sua

ic 10 
' 

supletiva, não lhes repassou

recursos sulicientes para cumprir o que

p sua obrigação fazer - ou seja, dar

escola de 1o grau a todas as crianças na

faixa da obrigatoriedade escolar.

Não se pode, porém, diminuir, com

discussões estéreis que tentam des-

locar para outros a responsabilidade,

o impacto da realidade revelada pelo

Censo. . ,
Todos somos responsáveis.

E iodos sabíamos da situação. Por

lSSo e muito estranho que alguém se

surpreenda com a revelação,- como

dizem os jornais. Fica até mal a sur-

Dresa pois mostra a fragilidade de nos-

so sistema de estatísticas educacio-

Certamente vai aparecer alguém para

dizer que no Brasil tudo é difícil: pais

Continental, vastas áreas rurais, etc.

Nada disso importa. Hà anos que

aqueles que estudam o problema

eduracional brasileiro mostram ser

muito dificil planejar em cima de dados

defasados de quase três anos. Ainda

por nma. não confiáveis.

Estamos em 1982, e somente agora

conhecemos os dados de 1980. E es-

tamos assustados, hoje, comosdadosde

ontem. E amanhã?

E para amanhã que temos de voltar

nossa atenção, a partir da revelação de

ontem Vamos nos preparar para

atiigar os pequenos brasileiros de 7 a

14 anos em nossas escolas de 1o grau.

Vamos repensar nosso sistema na-

cional de estatísticas educacionais, a

fim de torná-lo eficiente. Vamos mon-

lar a nível de Estado e Município, um

eficiente banco de dados, em que os

números sejam atuais, verdadeiros e

disponíveis em tempo hábil.

Mas. voltemos aos dados revelados

pelo Censo. O índice de escolarização

na faixa etária de 15 a 19 anos. corres-

pondente ao ensino de 2o grau. é de

14.2%. Nosso ensino de 2o grau por-

tanto, è pouco e vai mal.

Entre os principais problemas dos

sistemas de ensino confirmados pelo

Censo, estão o da distorção idade-série

e o da evasão escolar. Também nao e

fato novo São velhos problemas de

nosso sistema de ensino que perma-
necem e continuam a desafiar os

educadores.
Dos alunos que ingressam na 1 serie

do 1o grau. apenas 20% chegam à 8a

série, diz o Censo. O índice melhorou

um pouco, dirão os otimistas. Mas ain

da e baixíssimo. O último, divulgado

pelo próprio MEC em 1980, era 11.7%

Prossegue o Censo: considerando o

nível de escolarização da 
pop

global, é baixo o índice refere

grupo acima de 15 anos que possui 4

anos de estudo. O índice de pessoas
com 5 a 8 anos de escolaridade é menor

ainda. Estamos muito longe, como se

vê. da universalização doa ensino de 1

grau. Por isso, mais uma vez, é neces-

sàrio afirmar: Precisamos canalizar toda

nossa atenção, todos os nossos recur-

sos para a educação básica.

Temos 7 milhões e meio de crianças

fora da escola. Enquanto isso os nos-

sos universitários — os chamados
'dirigentes de amanhã" — se mobi-

lizam, neste princípio de ano esmagado

pelos feriados sucessivos, o carnaval,

a Semana Santa e a Copa do Mundo,

para uma cruzada.
Em defesa das 7 milhões e meio de

crianças que estão fora da escola de

primeiro grau? Não. Ê outra a cruzada

dos nossos universtàrios. Uma cruzada

inglória e sem bandeira: o preço do

bandeJAo.
Sem dar escola de 1° grau a todos, e

de boa qualidade, não se pode esti-

mular valores e formar cidadãos que

cheguem — com uma postura correta e

com uma visão maior — ao ensino

superior.
As reivindicações de nossos univer-

sitàrios são cíclicas e abandonadas no

meio do caminho, porque destituídas

de conteúdo. São vazias — e tão vazias

que eles acabam ficando sós. Há muito

pouco tempo eles pixavam os muros de

nossas cidades, querendo 12% do or-

çamento da União para a educagao

Muito bem: estamos quase lá. Parece

no entanto, que ninguém se apercebeu

disto. Ou eles já nao estão mais in-

teressados no assunto — a palavra de

ordem é outra.
Agora ocupam o, tempo que de-

veriam dedicar ao estudo — que lhes é

oferecido, é bom lembrar, gratuitamen-
teportodososcontribuintes, por muitos

que não tiveram acesso ao ensino

superior e cujos filhos ainda não con

seguiram ingressar na escola de 10 grau
— com o assunto do bandejào.

Ora. jovens: mais respeito. Apren-

dam a combater o bom combate

Utilizem sua força, sua energia e sua

generosidade em favor das boas

causas Em defesa, por exemplo, do

cumprimento da obrigatoriedade es-

colar.

Uma senhora escola 
(2)

PROF. PAULO SAMPAIO

Na nossa opinião, não hà dúvidas: a

Escola* Técnica Federal de Química

deveria sair do local onde se encontra,

na situação de 
"inquilina 

provisória (há

% anos)" e passar para instalações

próprias que a possibilitassem crescer,

mantendo sua autonomia didática, ad-

ministrativa. técnicae financeira.
Isto foi o que dissemos ao nosso ar-

tigo de ontem. Resta, agora, alinhar os

argumentos que dêem consistência a

essa sugestão Senão, vejamos:
1) Um grupo coeso na área educa-

cional não se forma em poucos anos de

convivio Leva-se tempo para que a

filosofia de trabalho ganhe consistên-

cia e irradie seus resultados em termos

práticos Pois o grupo de especialistas

da Escola Federal de Química é coeso e

tem formado. Não deve ser dispersado,

num momento em que todos clamamos

pela ausência de profissionais altamen-

te especializados nas suas respectivas

areas do magistério. Se isso acontecer,

um longo investimento, com longo

prazodematuraçãoestaràsendocortado,
no momento em que já apresenta resul-
tados indiscutíveis de retorno social e

científico.
2) 0 mais grave erro apontado,#

unanimemente, por todos os educa-
dores, em relação á lei 5.692/71, foi,

sem duvida, a extinção das escolas
normais, sob a alegação de que qual-
quer escola do 2o grau poderia, com

simples adição de algumas disciplinas,

preparar professoras primárias. O úl-

timo concurso-catàstrofe provou o ób-
vio isso não ocorreu nos últimos dez
anos no Rio de Janeiro. A extinção de
uma conceituada escola de química,
sob a mesma alegação, seria a rein-

cidênciado erro.

3) A escola particular tem condições
financeiras e empresariais de desenvol-
ver e de atender ao ensino de segundo
grau. não em sua totalidade, è claro,
em nível de educação geral. Mas, em
nivel de ensino técnico especializado,
da qualidade do que è feito na Escola
Tècmca Federal de Química isto jamais
poderá acontecer. Ela ocupa um espaço

que. se for esvaziado, não tera como

ser preenchido.
4) A transferência pura e simples da

Escola Federal de Química, transfor-

mcndo-a em mais um curso do CEFfcT

(antiga Escola Técnica Federal), como

anexo do SENAI ou sendo mais uma

esfcola estadual, qualquer das alter-

nativas seria uma involução que con-

traria as tendências naturais do que es-

tá projetado para esta década. A qui-

mica deve subdividir-se em especia;

lizações. Deve evoluir. Atualmente ja

existe o curso de quimica de alimentos

e a direção da escola pensa em criar o

curso de polímeros e serão necessa-

rios. para nossa sobrevivência como

nação independente, outros cursos,

outros avanções. pesquisas constantes

nessa área estratégica. Temos que for-

mar técnicos para nossas indústrias. E

não basta que sejam formados qui-

micos apenas em nivel superior, os

quais não conseguirão ocupar seu es-

paço. se não tiverem o suporte dostec-

nicos de nivel médio, corretamente for-

mados. Quando todo o mundo caminha

à frente e para frente, temos que tomar

nossas precauções para que decisões

tecnocràticas não prejudiquem os

pequenos espaços que jã conquista-

mos.
Hà inúmeros outros argumentos que

tèm sido levantados, apoiados na crise

energética, onde a quimica tem um

papel decisivo a desempenhar (energia

nuclear, álcool, petroquímica, ele-

troquimica, termoquimica, etc ..).

Ora, num momento em que o pais

ainda está voltado, obsessivamente

para o equacionamento dos problemas

enérgicos, parece-nos paradoxal que,

ao invés de ampliar os investimentos

num núcleo de ensino que tem dado

grande contribuição no trabalho de for-

mação de técnicos, fale-se em desativa-

l0 
Esperemos que a acuidade dos ad-

ministradores da política educacional

possa alcançar a importância da preser-

vação da Escola técnica Federal de

Quimica. Da preservação e do seu for-

falecimento.

MAGIòlERIO

Veja a relação de

candidato/vaga no Rio

Secretário diz que pagamentos oatario eempr» em dia

Niskier:3 mil serão

contratados esta semana

O Secretário Estadual

de Educação, professor Ar-

naldo Niskier, classificou

ontem o concursd para o

magistério estadual como

um esforço do Estado,

não só pela realização do

concurso, como pela

garantia de contratação de

todos os três mil classi-

ficados e a certeza de que

esses, como os demais

professores, terão sempre

o pagamento em dia"
Adiantou o professor Ar-

naldo Niskier. que os três

mil professores serão

imediatamente contra-

tados, a partir já desta

semana, com a publicação
da lista no Diário Oficial A

apresentação dos cias-

si ficados será na Divisão

de Seleção de Pessoal da

Secretaria de Educação.

Ao visitar a Universidade

Santa Ursula. junto com o

presidente do Cesgranrio,

Carlos Alberto Serpa de

Oliveira, após estarem no

Instituto de Educação, o

Secretário de Educaçao

percorreu diversas salas,

procurando ouvir a opinião

dos candidatos sobre o

concurso.

O Secretário Arnaldo

Niskier disse não achar que

o Estado esteja pagando o

salário ideal: 
"è 

certo que

estejam recebendo o

máximo' que temos con-

dições de pagar. Gosta-

riamos que os professores
recebessem bem mais e

que o concurso dispusesse

de um maior número de

vagas. Contudo, temos de

levar em conta, o fato de o

Estado possuir atualmente,

um déficit de 93 milhões de

cruzeiros".

O Secretário Estadual de

Educação. Arnaldo Niskier,

enfatizou que 
"a 

realização

do concurso representa um

acontecimento extraor-

dinàrio, -pois o último

realizado foi em 1978, pelo
Governo anterior. Naquela

ocasião, 
"foram aprovados

cinco mil professores os

quais não foram contra-

tados".

Sobre o atual concurso,

o Secretário Estadual de

Educação, Arnaldo Niskier,

assinalou ainda 
"o alto

nivel de sua realização em

todos os aspectos. Uma

das principais caracteris-

ticas. foram as provas
muito bem elaboradas, no

sentido de medir o que os

professores sabem e não o

que desconhecem".
O Secretário fez menção

também, a uma pesquisa a

ser efetuada pela Fundaçao

Cesgranrio, a partir do

resultado do concurso,

com a finalidade de a

Secretaria Estadual de

Educação possuir um perfil
do nível do magistério, em

todas as disciplinas

Com a realização da

prova do concurso do

magistério estadual co-

meça a expectativa dos

candidatos quanto ao

resultado, pois só existem

3 mil vagas em todo o Es-

tado. Contudo, como o

concurso é classificatório e

válido por dois anos,

muitos candidatos tèm es-

perança de uma convo-

cação posterior.
Maior concurso no

gênero nos últimos anos.

73 mil professores se ins-

creveram para as 3 mil

vagas e em muitos casos

foram feitas inscrições

para disciplinas em que

não havia vaga, como no

Rio de Janeiro para Es-

ducação Pré-Escolar,

Educação Especial, 1a à 4a

séries e diversas matérias

do 1o e 2o graus.

Dos 15.730 inscritos no

Município do Rio de Ja-

neiro, 30 se inscreveram

para Educação Pré-Escolar.

que não ofereceu vagas: 6

para Educação Especial,

que também não ofereceu

vagas e 195 para as pri-

meiras quatro séries do 1o

grau. ensino tradicional-

mente não oferecido pelas

escolas estaduais, já que

está a cargo da Secretaria

Municipal de Educação e

Cultura.

CANDIDATOS/VAGA -

Para orientação dos can-

didatos inscritos no con-

curso estadual do magis-

tério, no Município do Rio

de Janeiro, publicamos a

seguir, a relação candi-

dato/vaga por disciplina:

Educação Pré-Escolar — 30

candidatos para 0 vagas;

Educação Especial — 6/0;

1a á 4a séries — 195/0; 5" à

8a séries do 10 grau (Ciên-

cias — 57/0, Comunicação

e Expressão em Língua

Portuguesa — 112/0,'

Educação Artística — 30/0.

Educação Física — 134/0*

Matemática — 87/0. Es-,

tudos Sociais — 45/0); 2°

grau (Comércio, Adminis*

tração e Finanças —

523/14. Educação — 42/0; 
j

Agropecuária — 1/0. Tec- 
J

nológica — 358/16.

Educação Física—.|

1.054/3. Educação Artis- ;|

tica — 267/2. Biologia —;

1 302/4. Física — 290/4,;

Quimica — 453/4, Ma--

temática — 713/4. Geo-

grafia 
— 462/45. Filosofia

343/3. Francês —

382/4. Inglês — 1.300/4.

História — 922/2. Língua-

Portuguesa e Literatura

Brasileira — 1 756'2);.

Supletivo 1a á 4a Fase —;

2.456/9; Supletivo 51 à 8a;

Fase (Ciências — 400/3,-

Educação Moral e Civica

122/2 Geografia —

121/2. História — 294/2.

OSPB — 197/2. Co mu*

nicação e Expressão em

Língua Portuguesa —

i 085/3 e Matemática —

385/2).

Cesgranrio rebate

boatos e 
garantem 

lisura

O presidente do Ces-

ranrio. professor Carlos

Iberto Serpa de Oliveira,

afastou ontem qualquer
tipo de insinuação sobre

a possibilidade de as

vagas do concurso para o

magistério estadual já es-

tarem reservadas ante-

cipadamente, conforme

rumores de alguns can-

didatos.

Segundo o professor
Carlos Alberto Serpa. o

concurso foi elaborado

dentro dos padrões do

vestibular unificado, sen-

do dada 
"perfeita 

garan-
tia. quanto a sua lisura,

aos candidatos. Trata-se,

talvez do maior cpncurso

para o magistério já
realizado no Pais. e o

grande número de ins-

critos. apesar das vagas

reduzidas, demonstra a

credibilidade da maioria

dos professores para com

o exame".
O presidente da Fun-

dação Cesgranrio. en-

tidade encarregada da

execução do concurso,

disse* que do ponto-de-
vista operacional, não

houve grandes dificul-

dades. em função do

menor número de can-

didatos. 
"Já a parte

acadêmica foi muito mais

trabalhosa que a do ves-

tibular. pois tivemos de

elaborar provas para as 27

diferentes habilitações",

explicou.
Ainda com relação a or-

ganização do concurso, o

professor Carlos Alberto

Serpa de Oliveira afirmou

ter sido colocada, em

cada sala de prova, àdis-

posição do candidato,

uma ata. na qual ele

pudesse registrar todo o

tipo de reclamação com

relação a prova. 
"A ata

permitirá a Banca avaliar

qualquer tipo de recla-

mação. com relação a for-

mulaçào de uma deter-

minada questão".

O presidente do Ces-

granrio informou que na

organização do concurso

trabalharam cerca de

duas mil pessoas, cias-

sificando a escolha da

entidade para a realização

do concurso, como resul-

tado 
"da 

tradição e se-

riedade que ela desfruta

junto à comunidade
educacional".

Município vê 
quantos

vão disputar suas vagas!

Professores 
ganham

pontos 
das três anuladas

O diretor acadêmico do

Cesgranrio, professor Her-

man Jankovitz. explicou

ontem que as provas do

concurso para o magistério
estadual foram realizadas

com a finalidade de 
"ve-

rificar hão o que os prof.es-
sores precisam saber para
ensinar, mas sim o nivel

que devem dominar da dis-

cipliná Em todo o con-

curso, foram anuladas três

questões e os professores
ganharão os respectivos

pontos.
Na opinião do professor

Herman Jankovitz, 
"a 

Ban-

ca das diferentes habili-

tações, na elaboração das

provas, levaram sempre em

consideração os programas
do concurso. Assinalou

que a parte de Língua Por-

tuguesa, de maneira al-

guma. pode ser consi-

derada dificil. Trata-se de

uma prova muito simples",

alegou.

QUESTÕES ANULADAS

O diretor acadêmico,

Herman Jankovitz, revelou

que três questões foram

anuladas, sendo que
duas delas, uma na prova
de Geografia de 5a à 8a

série e outra .de Estudos

Sociais de 5a a 8a série,

são idênticas em sua for-

mulação. A outra questão

foi proposta aos candi-

idatos da área tecnológica
de 2o grau.

A questão n° 1 'det

Geografia (5a à8a série) e a

de n° 56 de Estudos So-

ciais (5a à 8a série) foram

anuladas, conforme ex-

plicou o diretor, em função

da falha de impressão em

um mapa relativo a ela.
Já a anulação da questão

n° 65 da área tecnológica
do 2o grau, deveu-se ao

fato de no enunciado da

questão B, ao invés da

grafia planimétrico ter

saído plarimétrico. Em

todos esses casos os pon-
tos reverterão para os can-

didatos.

Enquanto para os 73 mil

professores que se ins-

creveram no concurso do

magistério estadual a

batalha das provas já foi

vencida, resta um clima de

apreensão para os profes-
sores que irão enfrentar o

segundo concurso mu-

nicipal, marcado para os

dias 18 de abril e 2 de maio.
Hoje, a Fundação Escola

de Serviço Público do Es-

tado do Rio de Janeiro

(FESP-RJ) divulgarão total

de inscritos para o concur-
so. destinado a preencher
mil vagas. Até quinta-feira
havia 12.897 inscritos, o

que leva a crer que a

previsão oficial de 30 mil

candidatos não será cum-

prida.
Mesmo com um número

inferior de inscrições, a

relação candidato/vaga do

concurso ainda è superior a

da maioria dos exames
realizados, mesmo no ves-

tibuiar para os cursos que
tèm maior procura Outro

motivo de preocupação dos

professores inscritos para
o concurso municipal è

quanto ao nivel das provas,
uma vez que no primeiro
concurso, realizado em

janeiro, dos 42 mil can-

didatos apenas 106 foram

aprovados.
O prof. Dagomir Aze-

vedo. presidente da F ESP.

entretanto, acredita que o

fato não se repetirá porque
confia que os candidatos

estejam fazendo uma

reciclagem dos conhe-

cimentos. Na sua opinião,

no primeiro concurso,
muitos professores ins-

creveram-se por se ins-

crever".
O segundo concurso do

magistério municipal será

realizado em duas etapas,

valendo um total de 100

pontos, sendo aprovado

apenas quem conseguir

pelo menos 60 No dia 18

de abril será feita a primeira
etapa, compreendendo

questões objetivas (Língua
Portuguesa. Fundamentos

da Educação, Matemàti-

cica. Estrutura e Fun-

cionamento do Ensino de

1o Grau. Estudos Sociais e

Ciências Físicas e Bio-

lógicas. A segunda parte,
uma redação, está marcada

para o dia 2 de maio e só

será realizada pelos can-

didatos que obtiverem nota

igualou superior a50 pon-
tos. num total de 80. na

primeira parte.

Bempre 
que ocorre alguma coisa que Indique Ifl-

norància do idioma pátrio, surgem logo as vozes pes-
simistas ou analistas da verdade a descrever a catástofre

e a prescrever soluções. Diante de um requerimento de

algum bacharel em direito no interior do pais, cheio ae

orros, nem sequer os ditos analistas procuram examinar

o fato de forma particularizada. Partem para a genera-
lização. Creio que é um erro. Nem tanto ao mar, nem

tanto à terra. J . .. . .
0 problema está a merecer estudos de

acostumados no trato do problema, que possam dar

sugestões que indiquem caminhos.
0 resultado de uma prova, como, por exemplo, a ae

Português no concurso para professor IV do muni-

cipio, por pior que seja, não pode ser levado em conta

como dado exclusivo para julgamento. Ter-se-ia, antes

de tudo, de analisar a prova, ver o nível em que toi

Planejada e, a partir dal, assumir um julgamento.
Com essas considerações, não estou querendo des-

mentir a situação em que se encontra o ensino da língua

Pátria e o nivel de conhecimentoa daa Pessoas. O que
desejo é assumir uma postçAo técnica diante do fato e

nao uma posição emocional. ..
Quem jâ viveu o bastante pode fazer uma dlacronia

nem sempre a mais llsonjelra do ensino da Língua Por-

tuauesa.

H 
Nào se pode ficar neutro, ou como ae diz vulgarmente,

nem a favor, nem contra, muito pelo contrário
ufcar o verbo da moda, aaaumlr: Tampa de sentir. As-

•umir posições, assumir problemae para evitar o caos
iminente. É indescritível a Importância, no mundo In-

fo,ro, que se dá aos aaauntos referenteeJHing^tgr^
Como disse Henrl Lefèbvre, em »u« Lj IW"«0« * ™

Jochtè 
"As 

questões que se referem à
tomado no pensamento contemporâneo uma importan
cia preponderante".  » .

5 
"So poderia ser diferente, pois a linguagem è a coisa

O ensino da Língua Portuguesa

PROF WALMIRIO MACEDO

mais importante de que o homem pode desfrutar.
E é ainda H. Lefèbvre que assevera que essa importán-

cia não é exagerada. E as causas dessa relevância são
numerosas.

Vejam apenas algumas: 
'Toda 

ciência depende de
uma linguagem bem apresentada". Leibniz dizia

>alavras servem para representar e até para explicar as
que 

"as

palavras servem para representar e aie para expll
idéias". A comunicação é fundamental na vida do ho
mem e ela precisa das palavras. Iríamos longe na

enumeração das causas.
Há três perguntas fundamentais para o ensino da Lln-

gua Portuguesa:
1. Para que ensinamos a Língua Portuguesa?

2. O que devemos ensinar?
3. Como ensinar?

Antes de respondê-las, de falar sobre elas, sinto-me
obrigado a dizer uma palavrinha sobre a situação atual' 

igua Po

apresenta as seguintes características:
a) ensino lingüistif içado

b) ensino periférico
c) ensino antigramatical

O ensino da lingua portuguesa, principalmente no Rio

de Janeiro, tem apresentado as características acima
enumeradas, ou seja, ensino lingüístico, ensino

periférico e ensino gramatical.
Por ensino lingüistificado, entenda-se a transmissão

de conhecimentos sobre lingüística, que, na verdade,
nada tem de lingua portuguesa, projetando, em con-
seqüência, uma transmissão de conhecimentos peri-
fèricos que não levam o aluno a nada. Já tive oportu-

nidade de examinar alguns livros didáticos de Português

e, numa leitura atenta, chegar á trlgéalma página sem

encontrar coisa alguma de lingua portuguesa. Encontrei

exclusivamente informações sobre assuntos de lingOls-

tica sem nenhuma aplicação imediata. E isso para
alunos de 5a série sem amadurecimento para compreen-

der teoria dos signos, significante a significado, noção

de sinal etc.
E mais: alunos que neceaaltam de saber escrever,

redigir e falar melhor.
Os defensores desse ensino IInaOistlfIçado e peri-

férico investem contra a gramática, clamando aoa quatro
ventos que ela não deve aer ensinada. A palavra de or-

dem é contra a gramática. Duaa coiaaa são de espantar
nessa colocação. A primeira é que, em todos os lugaree

do mundo, se ensina aoa nativos a gramática de sua lln-

«ua. 
E isso porque não há outra forma de enainar uma

ngua. Todos sabemos que não há língua aem gra-
mática, como não há gramática aem llngu*.

A segunda coisa que me eapanta é que a colocação

que ora critico teria fundamento se houveese um exa-

gero no ensino da gramática. O que temos verificado é

exatamente a ausência quase absoluta do ensino gra-
matical.

Houve uma época no Brasil de extrema 
"gramati-

quice", de um excesso no trato do problema da gra-
mática portuguesa. Todos nós somos contra uma co-
locação desta ordem.

O que há, no momento, é uma posição olametralmen-
te oposta á anterior.

Também somos contra esta. A VIRTUDE há de estar

no meio.
Pensar que se pode ensinar uma lingua sem se ensinar

a sua estruturas seu funcionamento eqüivale a se querer
ensinar a tocar piano faiando-se sobre o piano, sobre o

piano e só sobre o piano. E o ensino da periferia, o en-
sino do que está de fora.

Imagino um enaino do que está dentro, do intetior, do
âmago.

Dessa forma, o que prego é simplesmente o ensino da
língua, o ensino do seu funcionamento, o ensino da sua
estrutura. Prego o retorno ao ensino da gramática, sem
oa exageros do passado e com a metodologia do presen-
te.

Falar-se que o grande problema do ensino do Por-
tuguês é o ensino da gramática é falar de uma coisa, a
meu ver, inexistente. Por isso, não concordo com certas
colocações que teriam cabimento hà trinta anos mas,
neste momento, não são reaia.

Todaa essas consideraçõea podem confluir numa per-
gunta: Para que enainamos a língua vernácula?

Durante muito tempo ensinava-se a lingua vernácula
com o objetivo de que o aluno aprendeaae a 

"gramática

pela gramática". Depois, criou-se, diante de uma psi-,
cose de oralidade, a idéia de que o objetivo é fazer o
aluno aprender a falar. Depois, passou-se á idéia de
'lazer 

aprender a ler" E a seguir: 
"aprender 

a escrever".

fm tudo, é importante ressaltar que o objetivo prin-
clpal é qualificar o homem no que ná de mais seu, de
mais inalienável que é a sua lingua.

Quando a criança entra na escola, é evidente que já
fala. Cabe á escola ensinar-lhe a escrever e melhorar, em
conseqüência, a sua fala No momento em que a criança
aprende a escrever cada vez mais, sua criatividade cres-
ce. o aprendizado da língua pátria desenvolve as poten-
cialidades.
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Fia treina

hoje, sem as feras

da seleção

0 elenco do F lamengo —

com exceção daqueles

que enfrentaram a Ale-

manha Ocidental, ontem,

pela Seleção Brasileira, es-

tarà se apresentando hoje.

no treinador Paulo César

Carpegiani, para iniciar os

treinamentos para a partida
de quinta-feira, contra o

Corintians. no Estádio

Mário Filho, último com-

promisso do time na se-

uunda fase do Campeonato
Brasileiro.

Jã classificado como

segundo do grupo L. in-

dependente oeste resul-

tado. o Flamengo, no en-

tanto, atuará ofensivamen-
le. segundo deixou trans-

parecer o técnico Paulo

César Carpegiani. E que
uma vitória sobre a equipe

paulista aumentara o

número de pontos con-

quistados nesta fase para
oito. ficando assim com

chances de disputar a ul-

tima e déCisiva partida pela

fase seguinte em vantagem

desde que Sport ou Bania,

prováveis adversários, nào

superem a oito pomos

ganhos. . ,
Mas a briga pela vitoria

nào será somente pelo

privilégio de disputar a úl-

tima partida em casa mas

também devido ao critério

de desempate do regu-

lamento do Campeonato

Brasileiro. Segundo ele. se

houver empate nos dois

jogos da fase seguinte,

será classificado aquele

que somar maior número

de pontos na fase anterior.

Assim além de jogar em

casa o último jogo. o

Flamengo levará a van-

taoem do empate.
carpegiani começara

hoje a definir a equipe para
a partida de quinta-feira.
No meio campo está

praticamente confirmada a

presença de Andrade. Ele

passou todo o final de

semana em tratamento in-

tensivo e deverá ser es-

calado. Caso contrário o

treinador colocará Vltoir

A grande duvida de Car-

pegiani. no entanto, emes-

mo o comando de ataque.

Na partida contra o Inter-

nacional, a entrada de

Reinaldo deu maior mo-

vimentaçào ao time. mas o

treinador afirmou que
somente tirou Anselmo por
motivo de contusão, uma

vez que ele havia recebido

forte pancada na canela

direita e quase não podia
andar.

Durante os treinos da

semana — hoje, amanhã e

auarta 

— Carpegiani de-

nirá a equipe, mas- em

principio, sua intenção é

repetir o time que começou

a partida em Porto Alegre,

com Andrade na cabeça da

área e Anselmo no coman-

do do ataque, ficando com
Vitoi e Reinaldo no banco,
como opções para o se-

gundo tempo.

A. S. da UFRJ e Vitória

vencem 
pela 

Chave do Rio de Janeiro

Reunião decide

destino do Botafogo

A sorte do Botafogo

poderá ser decidida na

reunião da tarde de hoje

entre o Presidente Juca
Melo Machado, o vice de

Futebol. Xisto Toniato. e a

Comissão Técnica, que es-

tudarão as medidas para
melhorar o time para o Tor-
neio dos Campeões, em
maio. e o Campeonato Es-

tadual.

Toniato pensa em armar
um time competitivo para
ter muitas chances de con-

quistar ao menos um dos

próximos torneios desse
ano. O dirigente considera
a reunião de hoje como
decisiva para o futebol do
Botafogo:

Esse encontro de-

cidirà o destino do time

para o restante da tem-

porada. Não temos outras
alternativas: contratar dois

três jogadores que resol-
vam o problema do time ou
misturar juniores com os
atuais jogadores Depois
ainda teremos mais tempo,

que tanto impediu uma boa
campanha no Campeonato
Brasileiro. Agora tudo

poderá ser resolvido. Cer-
tament.e vamos sem
dúvida alquma. armar um
time melhor.

Jorge Vieira avisou que
apenas depois desse en-

contro saberá das providèn-
cias que tomara. Apro-

veitarà a reunião para
apresentar suas opções

para o time: contratação de
dois ou três craque para
tentar conquistar os de-
mais títulos da temporada,
ou formar um time misto

com júniores. e não pen-
sar em ganhar campeo-
natos.

— O Botafogo finan-
ceiramente não tem mesmo
condição de contratar
craques, porque teria que
se desfazer em muito de
seu patrimônio. Mas tam-
bèm há o caso desses
novos jogadores resol-
werem — explicou o técnico.

A idéia de Toniato de
aproveitar os juniores para
tornar o time competitivo
nào è bem aceita por Jorge
Vieira. Ao menos parece
que não pensou sobre tal

possibilidade:

— Sair para jogadores
jovens com o aproveita-
mento dos atuais joga-
dores? Nesse caso vou es-

perar para saber o que os
dirigentes querem para en-
tão mç Dosicionar.

DOIS

TOQUES

TAÇA DE OURO (2.a FASE)

CLASSIFICAÇAO

GrupoJ
PG V E GP GC S

1°)Vasco (classificado) 3 1 19 6 13
2°) America-RJ 2 2 6 1
3°)Oper&rio 2 1 8 —4

4°)lnter-SM 1 1 11. -9

GrupoK
PG V E GP GC S

l°)Guaram (classificado) 4 1 13 6 7,
2° )Gr6mio (classificado) 2 2 5 2
3°)N£utico 1 2,2 5 0
4°) Maringa - 1 16 -9

QrupoL

PG V E GP GC S
1°)Corintian3 (classificado) 4 1 3 6
2°) Flamengo (classificado) 2 2 8 0
3°) Atletico-MG  1 1 *9 -2

4°) Inter — 2 8 —4

GrupoM

PG V t GP GC S
10) Sport 2 2 4 4
2°) XV de Jau  1 3 9 -3

Bahia 2 1 6 2
4°)Pa1ssandu 1 2 9 -3

GrupoN

PG V E GP GC S
1°)Santos (classificado) 3 1 . 3 5
2°) Bangu 2 1 4 2
3°)lnterdeLimeira 1 2 7 0

Sao Paulo-RS 1 2 11 —7

GrupoO

PG V E GP GC S
1 °)SaoJos6(classificado) . 3 2 2 6
2°) Londrina (classificado) . 2 3 4 4
3°)Botafogo 1 2 5 -1
4°)Treze .. - 1 11 -9
GrupoP

PG %l V E GP GC S
1°)Sio Paulo (classificado) 4 — 13 6 7
2°)Ponte Preta 2 2 5 1
3°) Ceard 2 - 10 11 -1
4°) Atl&tico-PR - 2 8.-6

,GnjpoO
PG V E GP GC S

1'')Fluminense  3 1 15 6 9
2°)Anapolina 3 — 8 —2

3°) Cruzeiro 2 1 4 0
4°)Moto Clube  1-418-7

J

PRÓXIMOS JOGOS

Botafoao-RJ x Treze, em S. Januário
Grupo O — Anapolina x Moto Clube, em Anápolis

Quarta- feira
Grupo O — São José x Londrina, em S. José dos
Campos

r
Fluminense x Cruzeiro, no Maracanã
Quinta-feira
Grupo J — Inter-SM x Vasco, em Santa Maria
America-RJ x Operário, em São Januário
Grupo K — Maringá x Náutico, em Maringá
Grêmio x Guarani, em Porto Alegre
Grupo L — Flamengo x Corintians, no Maracanã
Atlètico-MG x Inter-PA, no Mineirão
Grupo M — Sport x Paissandu. em Recife
XV de Jaú x Bahia, em Jaú
Grupo N— Bangu x São Paulo-RS, em Moça Bonita -

Inter-SP x Santos, em Limeira
Grupo P — tto Paulo x Atlético-PR. no Morumbi

fronte Preta a Ceará, em CamDiaas

RESULTADOS

Ilibado
Grupo J — Operário 0x0 Inter-SM, em Campo Gran-
de
Grupo K — Guarani 3x1 Maringá, em Campinas
Grupo M — Paissandu 1 x1 XV de Jaú, em Belém

Bahia 0x0 Sport, em Salvador
Grupo N#— São Paulo-RS 2x2 Inter-SP, em Rio
Grande

Santos 1 xO Bangu. em Vila Belmlro
Grupo O — Treze 0x3 São José. em Campina Gran-

de
Grupo O — Cruzeiro 0x1 Anapolina, no Mineirão

O jogo com o Treze, na

quarta-feira, foi transferido

de Niterói para o estádio

de São Januário. Os

jogadores se apresentam

hoje de manhã para um

treino fisico-tècnico.
Amanhã haverá, à tarde,

um coletivo, quando Jorge

Vieira escalará o time.

pois continua em dúvida

quanto a Almir ou Josimar

no lugar do meio-campo

Wesclei, que cumprirá

suspensão, e nào sabe se

Jerson se recuperou da

contusão na coxa direita.

> Daniel Enriquez

continuará em experiência

no time, já que o

Botafogo tem 12 dias para
resolver se fica com o

zagueiro do Nacional e

seleção uruguaia.0

problema maior para a

contratação de Enriquez

está no preço pedido por
seu empréstimo ate

dezembro — Cr* 6

mílhões.Tambèm o seu

passe custará Crf'30

milhões o que o

Presidente Juca Melo

Machado acha muito.

O procurador de Edson

estará hoje no Mourisco

para conversar com

Toniato sobre a renovação

de contrato do ponta que
terminará no dia 2. Edson

quer Crt 8 milhões de

luvas e salários de Cr$ 300

mil.

A novidade ná
apresentação de hoje será

a volta aos treinamentos

de Zé Eduardo, que
operou em dezembro os

meniscos do joetho direito

e só agora foi liberado

pelo médico Lidio Toledo.

O zagueiro continuatambèm

sem contrato desde

janeiro e não aceitou a

oferta de um contrato de

risco por seis meses com

Cr$ 300 mil. oferecido por
Toniato.

TAÇA

DE PRATA

Joinville, no Grupo S;
Campo Grande, no T; CSA,
no U e Uberaba, no V, são
os clubes classificados

para a semifinal da Taça de
Prata. A composição dos

grupos para a próxima
etapa ficou assim: Grupo X
- 1o deS- Joinville x 2o
de U — CSA. Grupo Z — 1o
de T — Campo Grande x 1®
de V — Uberaba. Pelo
regulamento, os primeiros
jogos serão estes: CSA x
Joinville, em Maceió e
Campo Grande x Uberaba,
no ítalo Del Cima. Na
segunda rodada, inverte-se
o mando de campo.

O Joinville venceu o
Grupo S da quarta fase da
competição ao empatar
com o Tiradentes em 2 a 2,
em Teresina. No primeiro,
o time catarinense havia
vencido por 1 aO, em Join-
vi lie. No Grupo T, Campo
Grande chegou na frente
após derrotar o River duas
vezes: 3 a 2 em Teresina e 4
a 0 no Rio. O Grupo U foi
do CSA, que perdeu o
segundo jogo para o Mixto

por 2 a 1, em Cuiabá, mas
se classificou pelo saldo de

8ols, 
jè que venceu em

laceió por 3 a 1.
O Uberaba não teve

maior dificuldade em se
classificar no Grupo V.
Goleou ò Itabaiana por 4 a 1
em Aracaju e por 4 a 0 em
Uberaba, ganhando van-
tagem sobre o Campo
Grande para a semifinal,

pois jogará a segunda par-
tida em casa, beneficiado

pelo saldo de gols supe-
rior. O Campo Grande tam-
bém somou quatro pontos,
mas seu saldo é de 5 ools,
enquanto o Uberaba atingiu
a 6.

As partidas da Copa Letra de

Futebol Amador, pela Chave do

Município do Rio de Janeiro (Ilha

do Governador e Manguinhos),

realizadas no sábado, também

agradaram ao bom público que

prestigiou os jogos no campo A da

Prefeitura da Cidade Universitária,

na Ilha do Fundão.

Foram realizadas duas partidas

por essa chave. No primeiro jogo,

Vitória e Benfica, apesar das

muitas jogadas ofensivas que

criaram, não foram além do empate

sem abertura de contagem, e na

decisão por pênaltis o Vitória ven-

ceu por 4 a 2, eliminando o Benfica

do maior campeonato de futebol

amador do mundo.

No outro jogo, a Associação dos

Servidores da UFRJ derrotou a

Camisa 12, por 1 a 0, com um gol

marcado por Santos, ainda no
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primeiro tempo. O Camisa 12 ten-

tou de todas as maneiras empatar a

partida, mas não foi feliz nas suas

investidas. O time da Associação

dos Servidores da UFRJ soube as-

segurar a vitória de 1 a 0, graças a

um forte esquema defensivo que
impossibilitou as penetrações do

ataque adversário.

VITÓRIA 0X BENFICA 0

Vitória — José; Faria, Le-

nadro, Sebastião e Vilfredo;

Jorge, Ademilson e Airton;

Wilson, Luiz e Souza.

Benfica — Cláudio; Para-

andro, Marcus, Tuca e Sèr-

gio; Almeida, Gilson e Gil-

berto; Zé Carlos, Manoel e

Hélio.

JUIZ: Cláudio Ramos

1° TEMPO: 0a0

FINAL. 0a0r
OBSERVAÇÃO: Na decisão

por pênaltis o Vitória venceu

de 4 a 2.

ASSOCIAÇÃO
VIDORES DA
CAMISAM20

DOS SER.
UFRJ 1 X

A.S. UFRJ — Jorge; Manoel
Jorae II, Alberto e Evaldo'
Carlos, Rui e Nèlson San-
tos. Ivan e Raimundo

Camisa 12 — Artur Gê.
Ferreti, Luis e Sérgio. Ca-
margo; João e Herèdia: Fino,

Antônio e Carlos

JUIZ: Manoel do Couto
1o TEMPO: A. S. UFRJ 1 a0,

gol de Santos.
FINAL: A. S UFRJ 1 aO

Solidariedade só 
precisou 

de 10

minutos 
para golear 

o Unidos do Pita

Com uma goleada de 4 a 0, o

Solidariedade derrotou o Unidos

do Pita, sendo o principal des-

taque dos jogos realizados no

sábado passado, pela Copa Letra

de Futebol Amador, Chave do

Município de Niterói. As partidas

realizadas no Forte Gragoatá

foram bem disputadas e agra-

daram aos torcedores que com-

pareceram naquele local para as-

sistir os jogos do maior cam-

peonato de futebol amador do

mundo

Na verdade, o Solidariedade só

precisou de um tempo para impòr

a goleada de 4 a 0 sobre o Unidos

do Pita, que jogou com apenas

sete jogadores (número mínimo

permitido) e por isso não pode
resistir a superioridade técnica e

numérica do adversário. Os gols
do Solidariedade foram marcados

no primeiro tempo por Laerte (3),

que foi o principal destaque da

equipe, e Roberto.

Outro jogo realizado no sá-

tado, pela Chave do Município de

Niterói e que agradou ao bom

público presente ao campo do

Forte Gragoatá. foi o Veneno 3 x

Juventude 0. O time do Veneno

não encontrou muitas dificul-

dades para chegar a vitória, em-

bora, no primeiro tempo, tenha

marcado apenas um gol. através

de Avelino. Na fase final, jogando

mais tranqüilo, o Veneno ampliou

para 3 a 0, gols marcados por
Percival e Josias.

SOLIDARIEDADE 4 X

UNIDOS DO PITA 0

Solidariedade - Gilberto;

Edèsio. Ademir, Hélio e

Rogério; Lula. Francisco e

José Ricardo, Laerte. Mario

e Roberto.

Unidos do Pita — Elias; Jor-

ge e Francisco; Fortunatoe

Sérgio; Emanuel e Manoel

JUli: EliezèSilva

V TEMPO: Solidariedade4a

0, gols de Laerte (3) e Roter-

to.
FINAL: Solidariedade4 aO

VENENO 3 X JUVENTUDE 0

Veneno — Marcus; Edil, Sil-

vio, Percival e Carlos; Mil-

ton, Josias e Avelino; Ailton,
Heldere Luis Carlos.

Juventude — Paulo Couto;
Robson, João, Sérgio e Ed-
valdo; Paulo, Adilson e Luis;
Rogério, Remo e Marcos.

JUIZ: Wilton Filho
1° TEMPO: Veneno 1 a 0, gol
de Avelino
FINAL: Veneno 3 a 0, gols de
Percival e Josias

TRÊS ESPERANÇAS 2X
FURACÃO AMADOR 1

Três Esperanças — Vieira;
Mazzini, Paulo, Silvano e
Wilson; Luis, Alexandre e
Jorge; José, Osvaldo e
Oliveira.
Furado Amador — Gérson;
Alberto, Sá, Mendes e Ri-
beiro; Uchoa, Coutinho e
Paulo; Corrêa, Ramos e Sèr-

gio.
JUIZ: Alexandre Pinheiro.
1o TEMPO: Três Esperanças
2a0, gols de José e Oliveira.
FINAL: Três Esperanças 2 a
1, gol de Ribeiro para o
Furacão.

E.C. SAO FRED 2 X BANDA DO IN-
GÀ2

Banda do Ingà — Escurinho; Celso.
Sérgio. Ronaldo. Adilson: Michal.
Gallos e Augusto: Mareio. Araceli e
Carlos.
Sáo Frtd — Gilson; Jairo. João. Fer-
nando e Francisco; Marco Antônio.
Carlos e Fred; Carlinhos. Raul e El-
son.
JUIZ: Benedito Henrique de Oliveira
auxiliado por Romário Alves da Silva
e Josué Vieira
1# TEMPO : 1 a 1. gol de Francisco

para o São Fred e Araceli para o Ban-
da do Ingà
FINAL: 2 a 2. gols de Carlinhos para
o Sào Fred e Helson para o Banda do
Ingà.
OBSERVAÇÃO: Na decisão por
pênalti o Sào Fred venceu de 3 a 1.

GRÊMIO GILSON
WxO COMETA

NUNES

Grêmio Gilson Nunes - Sil

vio; Ademir, Carlos. Domin

So, 
Jair; Adilson, Sérgio e

orae; Anizio. Luis e Edson

JUIZ: Arilson Silva

Walter Miceli 
foi 

uma 
força

nos 
grandes 

desfiles da Copa Letra

Walter
borador
SPORTS

Miceli, antigo cola-
do JORNAL DOS

foi um dos fatores do
sucesso alcançado nos desfiles
de abertura da I Copa Letra de
Futebol Amador do Estado do
Rio de Janeiro, funcionando
como locutor oficial das pa-
radas de abertura do maior
campeonato de futebol amador
do mundo, promovido pela
Caderneta de Poupança Letra e
coordenado pelo JORNAL DOS
SPORTS, nas Chaves dos
Municípios do Rio de Janeiro,
Duque de Caxias, Nova Iguaçu,
São João de Meriti, Niterói,
Itaguai — Campo grande, Nova
F ri burgo e PetròpdHs.

A medida que cada represen-
tação entrava em campo para os

grandes desfiles, Miceli dizia
seu nome, o nome das balizas e

ponta-bandeiras e descrevia a
equipe, dando o número de
atletas participantes e a data de
sua fundação, informando as-
sim nos mínimos detalhes ao

grande público que compareceu

aos Estádios do Bonsucesso F.
C., Nova Friburgo F. C. e Pe-
tropolitano F. C., para assistir
as festas de abertura da Copa
Letra de Futebol Amador, nas
diversas cidades fluminenses.

Sua colaboração foi muito
valiosa e contribuiu decisi-
vãmente para o maior brilhan-
tismo das paradas civico-
desportivas que marcaram o
inicio da I Coça Letra de Fu-

tebol Amador em todo o Estado

do Rio de Janeiro.
O popular Jaguaré, como è

•conhecido Walter Miceli. é pos-
suidor de mais de uma centena

de troféus, conquistados pelo

seu trabalho de colaboração aos

órgãos de divulgação. Igrejas,

Paróquias e ao Governo de

modo geral, além de centenas

de diplomas de colaboração aos

eventos promocionais reali-

zados em todo o Estado do Rio

de Janeiro e muitos títulos

honoríficos e medalhões con-

Suistados. 
como 

"O Martelo de

uro". nos seus tradicionais
leilões nas Igrejas cariocas.

Walter Miceli orgulha-se de

possuir a Medalha do Pacifi-

cador que lhe foi concedida

pelo Exército Brasileiro, e res-

salta com muito entusias.no a

sua condição tie Presidente da

Comissão de Fesiejos Come-

morativos da Semana da Pátria

na área da VII Região Admims-

trativa — São Cristóvão —. M

vários anos.

Coordenação Geral 
já liberou mais

rodadas 
pelas 

Chaves da Zona Sul e Centro

^^^^^¦ação
Letra de Futebol

opa
Amador do ts-

tado do Rio de Janeiro esteve
reunida na tarde de ontem para
elaborar a programação dos jogos
do próximo final de semana.

Logo após a reunido, a Coor-
denação rçeral da I Copa Letra de
Futebol Amador liberou para
publicação na edição de hoje, as

programações das rodadas pelas
Chaves de Manguinhos e números
III e IV do Centro e Zona Sul do
Município do Rio de Janeiro;

CHAVES III E IV DO CENTRO -

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
3a RODADA - SÁBADO - DIA
zr/v*2

Loeal: Campo "A" 
da ARSA —

PECAER — Estrada do Galeão —

Ilha do Governador.
horas — Caldos F.C. (147) x

Bola de Ouro F. C. (61)
horas — Orca Sport Club (429) x

Segurasil — Seguradora Brasil (16)
10 horas — SEBE — Sociedade
Esportiva Boa Esperança (14) x
União Central F.C. "A" 

(425)
11 horas — Bonomla (255) x Mui-

ticolor Laboratório Fotocromãtico
F.C. (95)
12 horas — Fidalgo E.C. (433) x
Pecado Rasgado F.C. (88)
13 horas - ARBEMGE 747) x AS-
SEI — Associação Esportiva In-
sinuante (287)
14 horas — Bangeral F.C. (8) x
A.C.A.N.A. — Yorkshire — Cor-
covado Cia de Seguros (109)
15 horas — Revenido E.C. (140) x
Monges F.C. (37)
Delegado: Nevaldo de Oliveira.

4a RODADA - DOMINGO - DIA
28/ V 82

•Local: Campo "A" da ARSA —
PECAER — Èstrada do Galeão —

Ilha do Governador
horas — Max Madeiras E.C.

(481) x Cola Polar (210)
horas — Embratel — DIRRIO

(352) x La Guernica (385)*10 horas — Construtora Franco
Oliveira (106) x Sport Club Real

(465)
11 horas - Rei Dadô F.C. (231) x

União Central F.C. 
"B"(426)

12 horas — Cunha Valle (22) x

Americano (460)
? 13 horftft — Mulamfro da Conmel

(245) x Neo-Tex — SAARA (221)
14 horas — Trans-Lift F.C. (34) x
Carinhoso (386)
15 horas — Estrela de Prata F.C.
(350) x Chopp Bola (343)
Delegado: Nevaldo de Oliveira.
CHAVES III E IV DA ZONA SUL -
^"NJCÍPIO DO RIO DE JANEIRO

27/V82 
~ 8ABAD° ~ D,A

LÇCflf Campo "B" 
da ARSA -

ÇBÇO 
— Estrada do Galeão — Ilha

do Governador.
horas — Cinco de Julho (483) x

Bradesco — Posto Quatro (101)
horas - Globo/fSlôrla -

Botafogo F.P. (201) x Gaviões da
Gávea (527)
10 horas - Flamengo P.C. (566)x
AEGS — Associação dos Em-

(25$) 

°# r"ru*>0 Sondotècnica

M horas — Noturno F.C. (439) x
Isso é Mole P'Gente (240)
12 horas - Vldigal A.C. (22B) x
Molina Futebol Amador (475)
13 horas - Macabl F.C. (520^ x
Imperador F.C. (205)

,1,\ 
hor?í - Pontifícia

Universidade Católica — RJ (44a x

Nascente F.C. "C" 
(604)

15 horas — Banco Nacional SA

- Ag. Botafogo (428) x E. C. P«W

(400)
Delegado: Jorge Casemiro

4* RODADA - DOMINOO - "*»

28/3/82

Local: Campo 
"B" da ARSA

CBPO — Estrada do Gelaào — H"1

do Governador.
8 horas — Auto Escola Wilson"

Car (437) x Funcionados do BNDt

'Fhoras 
- D.U.A.S. E.C. (222 «

Auto Sul (29)
10 horas — Waldir Vieira F.C. (522

X Rumo á Espanha (193)
11 horas — Columbia F.C. (W
^ol de Letra (175)
12 horas - União F.C. -RocmM

(549) x SódeCanellaS (617)
13horas — Azes da Lua F CM**
E.C. Ipanema (21)
14 horas — Fusão (160) * A0u'a

Dourada F.C. (218)
16 horas — Da Política F.C.
Barro Flack (336)
ftfètgedo: Jorge Casemiro
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3 mlnutoa - A primeira bAa jo-, te, tanto que o ^huiracher 
tocou na

gada de ataque, a uma daa grandes bola, m> $ Soitou. Zico, opotunts-
chances do Brasil nesse tempo, ta, tentou completar para o go!. En-
comegou num chute de Adillo AF tretanto o goleiro se recuperou e
bola bateu em Stielike. 0 rebote foi delendeu.
aproveitado por M&rio Sfcrgio, 'que 33 minutot — Hansl Muller, de
chutou para fora. cabega, tocou para Hruabech, que

5 mlnutoa — 0 Drlmelro chute chutou para uma boa defesade val-
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liço, sempre marcado 
por 

doiS/adversários, teve pouca»oportunidades de mostrara sua classe

No final, Júnior decidiu: 1

Caraça quaaa marca naata lança. 0 goleiro Schumacher, arrojado, defendeu a seus pés

LANCES PRINCIPAIS

1.* TEMPO

bòa io-,

grqndes
tempo.

3 minutos — A primeira bi
gada de ataque, e uma daa g
chances do Brasil naaae tempo,
começou num chute de Adlllo. AF
bola bateu em Stlellke. O rebote foi
aproveitado por Mário Sérgio, «que
chutou para fora.

5 mlnutoa — O primeiro chute a

8o 
dos alem&es. Kaltz chutou oara

Valdir Peres defender de soco.
15 mlnutoa — Jogada pela dirélta

com Paulo Isidoro, que mandou a
Leandro. O lateral chutou fortemén-
•e por cima do travaeafto, m#a
apavorou o goleiro Schumacher, qqef^esmo assim pulou para defender.»

19 mlnutoa — Novamente aparecb
Adi lio numa jogada. 0 meio-campò
centrou para a área. Zico, para evitat
a insistente marcaçlo de Mathaua,
numa virada rápida, chutou por cima
do gol.

25 mlnutoa — Zico chutou para
Vjreca que mandou a Pauto Isidoro,

fcoia^8, 
maS ^icorou a

» minuto» - Avanço <^e Mftrlo

?h„ti°i qi* ,ocoli O*1* Catec*. O
u,e 110 Qintroãpnte foi multo for-

te, tanto que o Schumacher tocou na

bola, maa JJoltou. Zico, opotunis-

ta, tentou completar para o gol. En-
tretanto o goleiro se recuperou e
defendeu.

33 mlnutoa ~ Hanai Muller, de
cabeça, tocou para Hruabech, que
chutou para uma boa defeaa de vai-
dir Peres.

35 mlnutoa — Uma grande opor-
tunidade de Júnior, ao chutar tâo
forte a ponto de Schumacher defen-
der de joelho. Mca o goleiro com

grande recuperagèô'ainda conseguiu
apanhar o rebote, quando Careca ee-
tava jà pronto para marcar.

40 mlnutoa — Jogada excelente
de Màrlo Sérgio, na eaquerda.
Cruzou para a segunda trave, onde
eatava Paulo Isidoro, que chutou de
.primeira. Schumacher mandou com
o pé para cómer.

•BRASIL 1X ALEMANHA OCIDENTAL 0-

BRASIL : Valdir Peres; Leandro,
Oscar, Luisinho e Júnior; Vitor,
Adilio e Zico: Paulo Isidoro;
Careca e Mário Sérgio.

ALEMANHA OCIDENTAL:
Schumacher; Kaltz, Karl Foers-
ter, Stielike e Briegel; Breitner,
Oremmler e Mathaua; Littbarski,
Fischere Nansi Müller,

LOCAL: Estádio Mário Filho

RENDA: Cr$ 102.877.200 (recor-
de) com 150.289 pagantes

JUIZ: Llano Castilho, da Eepa-
nha, auxiliado porCesarPaganodo
Peru. e Jacome Guerrero, do
Equador.

PRIMEIRO TEMPO: 0 ¦ 0

FINAL: 1 a 0, gol de Júnior, aoa
37 minutos

SUBSTITUIÇÕES: No Brull, en-
trou Êder em lugar de Màrlo Sér-
gio. Na Alemanha, Bernd Foers-
ter, Frank Mill, Mrbeach a Engels
nos lugares de Mathaua, Littbar-
skl, Fiacher e Hanai MOIIer. '

O sofrimento durou até os 37

minutos do final, quando Júnior

garantiu a vitória do Brasil sobre a

Alemanha Ocidental por 1 a 0, ontem

à tarde, no Estádio Mário Filho.

Sempre que (/«Brasil conseguia

finalizar para o gol, Schumacher

confirmava a condição de um dos

melhores goleiros do mundo. Estava

realmente difícil sair gol. apesar do

domínio brasileiro e, ao final, não

fosse o goleiro Valdir Peres com

duas defesas sensacionais, a
derrotapoderiatercastigadooBrasil.o

que seria uma injustiça.

Valeu a vitória do Brasil que man-

teve o tabu de 14 anos sem derrota

para o seu adversário mais difícil no

momento. O jogo não confirmou a

tradição de um dos maiores clás-

sícos do futebol mundial. Osdesfal-

ques de ambos os lados, em es-

pecial, Rummenigge, Schuster.

Cerezo e Sócrates, diminuiram o

potencial. Principalmente da Ale-

manha Ocidental.

O Brasil começou bem, obrigan-

do, inclusive a que Schumacher

realizasse, a primeira excelente

defesa. E com Mário Sérgio, empol-

gando a torcida com dribles descon-

cortantes. Oa alemães, sempre
retraídçs, embora sem usar retranca,

procuravam surpreender, à base de
contra-ataquea. O domínio foi sem-

pre brasileiro, maa com a bola rolan-

do quase que somente pelo meio.
Jogadas de categoria, principal-
mente quando a bola chegava aos

pés de Zico, Adilio e Mário Sérgio,

mas sem a objetividade necessária.

Ou com dificuldade para penetrar na

defesa alemã. Foi exatamente isto

que fez o jogo ficar dificil. Os con-
tra-ataques do adversário, por sorte
do Brasil, nfto oram bem executados

sua maior parte, devido á fra-

\ 43 mlnutoa — Mário Sérgio outra

\vez. Na meia-lua, ajeitou a bola para
hutar, e a mandou para fora.
chumacher só olhou a saida da

Ia. A joaada parecia marcar o
imeiro gol tanto que a torcida se
antou, pronta para gritar 

"gol".

2 
o 

TEMPO

1 minuto A Seleção Brasileira

ra rSÍ*8* ternP° com tode for-
ça unufe de Careca,que o zagueiro

teio 
rs*er mandou para escan-

Hrt2?,nutot 
— Continua a pr :.são

oo Brasil. Zico driblou Stielike e
cnutou A bola bateu na trave,

pareça 
aproveita o rebote e toca de

A* Ç?.Para paulo Isidoro, que perde0equilíbrio na finalização.
minutos — Brertner ficar cara a

ara com Valdir Peres e chuta bem

da trave 
aS 3 ^°'a passa a u,,' Pa,mo

minutos — Leandro driblou
ansi Müller. O chute foi tão forte

defesa^00 
3 ^chumacher tazer boa

^minutos — Em jogada iniciada
Por Paulo Isidoro, Luisinho, na área.
Pjeparou a jogada para Zico com-

f,arJJ>a*. para fora. Mas o árbitro

«Io 
Castilho deu impedimento.

18 minutos — Tabelinha de Adilio
e tico, que chutou para boa defesa

de Schumacher.
24 minutos — Hansi Müller dri-

blou Paulo Isidoro e Leandro, mas
não passou por Luisinho.

25 mlnutoa — Jogada de Luisinho
para Vitor, que centrou. Careca ia
marcar, mas o goleiro foi mais rá-
pido na defesa.

30 minutos — Leandro fez boa
penetração e chutou para Schu-
macher defender.

34 minutos — Adilio tocou para
Careca. Deu a Zico, que perdeu o
aquilibrio e mesmo assim quaae ma»-
cou o gol. Mathaus salvou, com um
chute para a frente.

35 minutos — Briegel cruzou o
Hrtesch sem querer, pois a bola
bateu em sua perna, ia marGando.
Valdir Peres de tapinha, no ângulo
direito, tocou para fora

44 minutos — Outro bom ataque
dos alemães Briegel chutou e Valdir
Peres pegou e largou a bola. Éder
rapidamente a chutou párã èscãh-
ifcip _

i Wilson de Carvalho

ARBITRAGEM

O espanhol Ramon Llano Castilho
dirigiu o jogo com muita segurança
e categoria, próprias dos melhores
árbitros mundiais. Aplicou muito
bem a lei da vantagem e só recebeu
apupos da torcida por contrariar as
marcaçóes que normalmente es-
tamos acostumados. Tais como fal-
tas em disputas normais, mas nas
quais o atacante cai. Outros lances
em que o beque tomou a bola do
atacante, por trás, mas sem cometer
falta, o árbitro, acertadamente,
também nada marcou. Os*- seus
auxiliares, Cezar Pagano, do Peru, e
Jacome Gerrero, do Equador, es-
tiveram muito bem. Não houve uma
só marcação equivocada, especial-
mente nos poucos impedimentos
marcados.

o GOL

Paulo Isidoro recebe livre na pequena área... maa o goleiro Schumacher, multo ágil, evita o arremate e o gol
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37 minutos: Brasil 1 a 0 — Júnior
recebeu de Vitor, tocou para Adilio
e recebeu dentro da área, em en-
fiada sensacional. A conclusão foi
espetacular, com o chute de Júnior
sem esperar a bola tocar no chão.
Canto direito de Schumacher que
nada pôde fazer. Um golaço bem ao
estilo do melhor futebol brasilqjro.

A cobertar* de BrMll «
Alemanha*<h Paulo Roberto

E#r-.?' y,to0" ** Carvalho,
Geraldo RomuaMo da Silva,
N°«««í», N*H), Sthrio Braun e

yajda^al 
Borgee (Textos) e

i?*> £•?>»»• 
r». René Faria a

Alcir Baffa (fotoa)

a

queza de alguns jogadores como
Littbarski, o camisa sete. Quando
os alemães conseguiam chegar à
área, os beques brasileiros, Lui-
sinho e Leandro, em especial,
neutralizavam as jogadas.

A dificuldade encontrada pelo
Brasil para traduzir em gols o do-

minio em campo, já è uma rotina. O

time insiste em jogar pelo meio, es-

quecendo que è pelos flancos onde

se pode criar com facilidade as

situações de gol. Paulo Isidoro nada

mais é do que um auxiliar do meio-

campo. Mário Sérgio, pelo menos,

se desloca mais e possui uma ca-

tegoria que o coloca entre os jo-

gadores mais habilidosos do futebol

brasileiro. Mas também não joga

pela ponta. Para complicar mais ain-

da, Telê não convoca um extrema-

direita, sequer para a reserva. Como

opção (e por que não o Robertinho,

que ele próprio chamou duas vezes e
não botpu para jogar?). O resultado

è que o técnico foi obrigado a tirar

Mário Sérgio na tentativa de jogo

pela extrema-esquerda. Éder entrou

e mal como está, não resolveu. A

sorte foi aquela tabela Júnior-Adilio

(a mesma do Flamengo) que garan-
tiu o gol. Uma jogada pelo flanpo es-

querdo, sim. mas isolada. Espo-
rádica. A Seleção Brasileira também

saiu lentamente da defesa para o

ataque e em alguns momentos,

Leandro e Júnior atacavam ao mes-

mo tempo, o que não acontece no

próprio Flamengo. Falhas desse tipo
não podem acontecer numa Copa do

Mundo. A continuar assim, a Se-

leçào continuará dependendo de um

lance isolado ou . da categoria de

Zico (ou Júnior) oara oanhar.
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POBRE MAS HONESTA

Vitória chorada, essa de ontem.

Um gol no finzinho do jogo serviu

apenas para desabafo, embora não

levasse ninguém ao contentamento

de outras vezes. Tanto mais, que 3

minutos antes do gol, quase que os

alemães marcam com seu grandalhão

centroavante, mandando de calca-

nhar. Mas Valdir Peres defendeu de

tal forma que levantamos as mãos

proCèu. E, depois, comi aOnafrerv

te. não è que Valdir repete num chute

mortal de Foster, salvando o magro 1

aO?

? ? ?

Saimos do estádio certos de que o

jogo desagradou. Que o escrete pode

te; sentido a falta de Sócrates e

Ceiezzo como os alemães falharam

sem Rummenigge, Magth eSchuster,

jogadores que mudam para melhor

sua produção Enfim, tais fatos

aconteceram ontem como podem

ocorrer no meio de uma Copa dof

Mundo. Por isso, o teste de ontem1

deve oferecer a Telê Santana um

campo de melhores observações e

mudar alguns critérios que estão

falidos

JEITO DE JOGAR

Ficou bem claro que padrão, o es-

crete não tem Sustentado por 5

jogadores do Flamengo, viu que tudo

desabou com Zico anulado e assim

não sobrou ninguém para armar a

descida ao ataque. De que forma

Adi lio e Vitor poderiam jogar se o es-

crete simplesmente não tem brechas

e não cria passagens de bola?

? * *

Um meio campo lançador para

quem entregaria um passe rápido?

Uma jogada de flanço — como o

Flamengo desenvolve — como seria

realizada por Júnior ou por Leandro?

Nem Mário Sérgio ali estava e muito

menos Paulo Isidoro, numa tarde

feia

? * *

Entendo que Telé Santana terá

notado o escrete apagado sem Zico

para receber e entregar, se está

anulado. E que a ligação simples-

mente não exisitu. O que ocorre é que

a reserva de meio-campo possuía
apenas Renato. Sobravam zagueiros

no banco.

FORMA DE PERDER

Assim, não me surpreenderia se

ocorresse empate ou se perdesse-
mos. Nossa sorte, è que o time

alemão em matéria de ataque é nu-
lidade completa. Tivessem eles um

lateral canhoto ou um ponta na es-

querda, è possível Hue o jogo não

ficasse nesse razoável 1 aO.

A gente poderia ter perdido não

fossem duas defesas magistrais de

Valdir Peres, como disse acima. E

poderiamos não ter marcado gol com

a insistência de 
"embolar 

pelo meio

e sem um homem capaz de entrar.
Anotem: em 90 minutos, centramos

apenas uma bola da linha de fundo,

de Mário Sérgio para um quase gol de
Paulo Isidoro. E nada mais!

? * ?

Comessa'pobrezade atacante de lado
a lado, com um jogo desbotado e que
não repetiu nada dos anteriores, afir-

mo: Se ambos jogassem sò Isso

numa Copa do Mundo, estaiiamos

eliminados antes da semifinal. Jo-

gamos multo mal de parte a parte.

O QUE SOBRA

Confirma-se que Valdir Peres será
de fato um dos 3 goleiros, por ca

pacidade. Que Oscar saiu-se melhor

no jogo alto e que Júnior è a melhor
inspiração atacante quando falha a
meia cancha. E que è preciso pensar
alto,.quando Zico for anulado.

? ? *

E, que se dependesse do jogo de
ontem, teriam terminadas as chances

de Mário Sérgio, ao passo que
Isidoro precisa de um 

"aperto". 
Res-

ta, como bom consolo, a certeza de

que Careca merece nova chance pois
foi aprovado no teste de ontem.
Isolado e sem ajuda, safoi>-se de

murmúrios de vaias para quase mar-

cai gols. duas vezes. E um balanço

tão modesto quanto nossa vitória

« i MU A l [ )Q DA SILVA

ATÉ CINCO ESTRELAS

Ü3Ü]fí]0[][L 
Entre 

quatro 
boa», Lulslnho foi o molhor

Dentro das circunstâncias — sem Cerezo

e Sócrates, jogadores que nôo sào comuns

nas suas posições seja aqui, seja aonde for
— notadamente com um adversário pre-
meditadamente jogando todo ele no seu

meio-campo, seria impossível pretender
muito mais do que a Seleção Brasileira

exibiu ontem, no Maracanã, em uma de suas

tardes mais festivas.
Seria muito fácil, por exemplo, ao ana-

Usarmos o comportamento de cada um oos

integrantes da equipe, carregarmos mais nos

elogios em relação ao pessoal do melo-

campo e em detrimento dos componentes

dp ataque. Seria fácil mas injusto, t claro

que, do jeito como jogou a Alemanha, tocar

na tola e burilar mais as jogadas, no apoio,

tornava-se infinitamente mais cômodo. O

difícil, pela maneira obstinadamente com-

pacta com que o adversário se postou na

sua retaguarda, foi perfurá-la. Especialmen-

te, como ocorreu no primeiro tempo, um

longo espaço de jogo absolutamente sem

extrema-esquerda. De tal modo que, a única

vez que Mário Sérgio decidiu ser efetiva-

mente o homem da posição, tornou-se pos-
sivel o desenvolvimento de uma grande

jogada de gol, que somente não terminou

com a bola no fundo da rede porque Paulo

Isidoro realizou a conclusão equivocada-

mente.
A partir desse panorama — sempre ni-

tidamente favorável ao time de Telè San-

tana, franco dominador das situações, pelo
menos durante duas terças partes do es-

petàculo 
—, a atuação dos doze jogadores,

já que Éder ocupou a vaga de Mário Sérgio,

deve ser confrontada soe os seguintes as-

pectos, com destaques especiais para Valdir

Peres, Luisinho, Adilio e, vez por outra

(contando com a bola nos pés), Mário Sôr-

gio:
Valdir ftn» - ***** Praticou sete

defesas no primeiro e cinco no segundo

tempo, uma delas com evidente perigo de

gol. O que impressiona nele, não obstante a

escassez de ataques maciços e em profun-
didade dos alemães, é a tranqüilidade que
não demonstra, no Sào Paulo. Não teve uma

única saida, uma única defesa que não im-

pressionasse pela firmeza e absoluto

equilíbrio em todos os reflexos.

Leandro — ? * * Indeciso e sem a re-

guiar idade habitual para ir e voltar. Não

marcou com a mesma categoria, nem

realizou os lançamentos que são a sua mar-

ca inconfundível.
Oscar — * * * * Melhor nas impulsoes

•para as bolas altas e perfeito domínio da

cobertura. Toda vez que Hansi Müller tentou

entrar pelo seu setor, com Mathaus vindo de

trás. esbarrou na sua barreira.
Lulslnho ***** Irrepreensível em

todas as intervenções. Viesse o ataque de

onde viess'e. lá estava ele. sem se curvar,

sem se retrair, sem falhar no primeiro bote.

Limpo e viril, esmeradamente técnico e

combativo, procurou ir ao ataque quando 
o

ataque não ia, sem, em qualquer instante,

desaparecer da defesa. Luisinho, se todo o

time permitir, deve ser apontado como *

maior revelação do futebol brasileiro, jogan-

do como zagueiro, desde o nascimento e o

ocaso do mitolóoico Dominaos da Guia.

Júnior —**?** Foi o herói da tarde,

e não por acaso. Não apenas pelo gol de ul-

tima hora, mas porque procurou sempre,

fazer tudo bem. E tipicamente incendiàrio.

De seu ritmo e sua decisão de vencer, de-

pende comumente o sucesso dos com-

panheiros. Uma vez mais, como das duas

últimas em que o Brasil se defrontou com a

Alemanha, saiu de campo como o salvador

de todos. L .
Vítor — * * * Não teve o brilho de

ataque que costuma exibir no Flamengo.

Em contraposição, mostrou-se impecável

plantado na sua ingrata posição de primeiro
combatente do meio-de-campo. c um prus-

siano na disciplina tática, sério e prudente,
embora não se exiba tanto individualmente

para a alegria da torcida.

Adlllo — ***** Serviu-se da ausèn-

cia dos alemães para bordar e pintar, de

primeira, de segunda e até de terceira. Com

a tola dominada e ninguém para dificultar-

lhe; è gênio. E, ontem, com o seu terreno

livre de qualquer otstàculo. foi fascinante.

Zico — * * * Nào foi o mesmo Zico.

exuterante atrás e na frente, o gatttho ,em

pre armado para detonar o tiro de misencòr-
dia das vitórias da Seleção Desta vez
denotou fadiga e falta de persistência para
suportar o tloqueio implacável do adver-
sário.

Paulo Isidoro — * * * * Apesar de
duramente marcado, tentou espaços no
meio e na esquerda, nem sempre favoráveis

De qualquer forma, a virtude de lutar sempre
e enfrentar o marcador nas circunstâncias
mais adversas elevam sua produção a Ufn
grau de expressivo destaque

Careca — * * * * Há que se esperar
mais dele. Totalmente desentrosado dos
companheiros, precisou impor seu próprio
estilo para não cair no vazio de uma atuação
comprometedora. Incansável durante todoo

jogo. não se perturbou nem mesmo quando
parte da torcida reclamou, histérica e iniu*
tamente. a oresenca de Roterto no seu luqn,

Mário Sérgio - * * * * Com a tola nos
pés. irressistivel; sem ela. completamente
apagado. Com um grave defeito raramente
se põe no seu exato lugar. A única vez queo
fez realizou trilhante lançamento que so nào
terminou em gol pela precipitação de Pauio
Isidoro.

Éder — * * * Entru muito tarde Apesar
disso, deu para perceter que o técnico Jupp
Derwall ordenou a Kaltz que se cuidasse
mais. não se mandando tanto aoataque
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Careca teve sempre um a marcá-lo e outro na cobertura. E saiu-se

relativamente bem, apesar da falta de entrosamento
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Paulo Isidoro (combatido por Hansi Müller) teve um

bom rendimento, embora trabalhasse em uma área muito congestionada

Kaltz, bom no ataque o na defesa

A Alemanha nào mudou. Notoriamente

interiorizada no seu ranking contra o Brasil,

tratou de se colocar na detesa. jogando des-

ta vez. se muito, com dois homens no

ataque Pelo que deixou entrever, sua única

preocupação era segurar o placar no zero

enquanto tivesse fôlego Mas como esse

fôlego dependia sempre do talento de Kaltz.

Breitner. Littitarst e Fischer. e os quatro
tiveram momentos tons e apagados no

jogo. a alternativa pretendida esvaneceu-se

com o lance de Júnior. Afinal, um lance de

justiça para o adversário que. sem ter sido o

que se esperava, apresentou-se transparen-

tfmonte molhor

Schumacher — Onze defesas no

primeiro e doze no segundo tempo. Exceto

as de tolas atrasadas, todas reveladoras da

sua reconhecida categoria internacional

Excelente goleiro

Kaltz — #### O melhor da equipe e dos

melhores em campo. Sate quando vai e

quando precisa ficar Praticamente, o
melhor lançador do time. mesmo nào sendo
um atacante autêntico Maleãvel. fino e
clássico.

Foerster — Bom. apenas, no primeiro
combate. De resto, sem grande categoria

Stielike — * * * * 
Na sua função de primeiro

libero, tratalhou com atsoluto acerto, den-
tro e fora da grande área. às vezes, até em-

purrando o meio-campo (sempre estático)

para mais longe

Briage — Mesmo es*«io de Stielike.

porém, inferior em categoria A rigor, com-

põe o segundo litero. uma funçào ame-

nizada por Stielike. que è o que deve sair

para o primeiro comtate.

Dremmler 
*** 

Ê um dependente perma-
nente de Breitner. Enquanto Breitner teve

força suficiente para dominar seu meio-

campo e orientar as joqadas para Litttarski e
Fischer. saiu-se bastante tem Depois,
apareceu muito pouco, a não ser para de-
safogar o trabalho de Stielike

Breitner — * ** * 
Lider e mais o talentoso

do time. teve um começo trilhante. tocando
a tola com sobriedade e tentando descotrir
espaços para o contra-ataque dos com-

panheiros Na medida porem que o tem-

po passava, foi reduzindo a velocidade,
trabalhando mais nas laterais e acatou sem

poder impor a mesma categoria

Mathaus — "" Na mesma, linha de

Breitnpr. com menos classe, mas muito
mais resistência física

Hansi Müller — Hatilidade e perfeito
domínio da posição, tom dritlador. emtora
completamente fora de forma Em estado
atlético normal, sem tanto peso. teria sido
muito mais útil ao ataque

Littbarski — Dos melhores do time
com toa presença tanto no meio como no

ataque

Fischer — Inicio promissor mas de

pouquíssima duração no jogo A rigor

jogou somente 10 minutos Pena porque
dava a sensação de aparecer tem Lamen-
tavelmente. um choque com Oscar tirou-o
definitivamente de campo

Hrutasch- •• 
Foi o substituto de Fis-

cher Não tem a mesma iniciativá Joga
apoiado na força física. Tentou aparecer em
um ou outro lance de tola alta A cobertura
da defesa brasileira anulou-o totalmpnte

Engel — * * 
Salvo pelo esforço em com-

pletar o time

MIN - ' 
Nem mais nem menos que En-

uel. Entrou simplesmente para defender
Em alguns casos, regularmente: em outros,

sem qualquer força.

INTERNACIONAIS

ESPANHA

Vailadolid 3 x BètisO
Real Madri 2 x CàdizO
Biltao 3 x Las Palmas 1
Osasuna 1 x ^ijon 1
Espanol 3 x Castellon 2
València 3 x Barcelona 0
Zaragoza 1 x Santander 0
Hércules 2 x Real Sociedad 0
Sevilha 1 x Atlético Madri 0

ITÁLIA

Ascoli 1 x Avellino 1
Bolonha 2 x RomaO
Catanzaro 1 x CagliariO
Como 2 x InterO
Fiorentina 1 x CesenaO
Milan 1 x Udinese 1
Juventus 1 x Gênova 0
Nápoli 2 x TorinoO.

Classificação: Juventus. 36:
Fiorentina. 35: Inter, 30; Nà-'

poli. 27; Roma. 26; Ascoli. 25;
Catanzaro. 24; Avellino. 23:
Udinese. 21; Bolonha e Ce-
sena. 20; Torino, 19; Gênova.
18. Cagliari. 17; Milan. 15;
Como. 12.

Classificação. Barcelona. 43;

Real Madri. 39: Real Sociedad.

38: València. 35; Biltao. 33:

Zaragoza. 32: Bètis. 29; Osa-

suna. Espanol e Santander. 28;

Sevilha e Valladolid. 27:
Atlético Madri. 26: Hércules e

Cádiz. 25: Las Palmas e Gijon.

24: Castellon. 11.

PORTUGAL

Setúbal 1 x Braga 1
Penafiel 1 x Viseu 0
Espinho 2 x Belenenses 0
Boavista2 x Sporting 1
Benfica 3 x Rio AveO'
Portimonensel x Estoril 2
Leiria 2 x Amora 1
Guimarães 1 x Porto 0

Classificação: Sporting. 36:
Benfica. 31; Guimarães erorto.
29: Rio Ave. 27; Braga. 23:
Setúbal. 22; Penafiel e Espinhe
21; Portimonense. Viseu e
Boavista. 19: Estoril. 17: Amora
e Belenenses. 14; Leiria. 11.

ALEMANHA OCIDENTAL

HAMBURGO; Alemanha
Ocidental — Nas únicas par-
tidas disputadas pelo cam-

peonato alemão, o Bochum
derrotou o Leverkusen por 3 a 1
e o Arminia Bielefeld venceu o
Karlsruke Dor 3a 0.

As demais equipes não jo-
garam. porque têm jogadores
na seleção que jogou no brasil.

Classificação. 1° — Bavern
Munich e Cologne, 34; 3° —

Hamburg. 33; 4o — Borussia
Moenchengladbach, 30; 5o —

Werder Bremen. 29; 6o —

torussia 
Dortmund, 28; 7o —

tuttgart. Kaiserslautern e Ein-
trachFBraunschweg, 26; 10° —
Bochum. 25; 11° — tintracht
Frankfurt, 24; 12° — Nurember-

g. 22; 13° — Arminia Bielefeld,
Rarlsruhe e Fortuna Duessel-
dorf, 19; 16° — Baver Lever-
kusen, 17;; Darmstadt e Duis-
burg. 15.

INQLATERRA

Coventryl x Arsenal 0
Ipswich 3 x Aston Villa 1
Leeds 1 x Nottingham Forest 1
Liverpool 1 x Sunderland 0
Manchester City 1 x Everton 1
Middlesbrough 2 x West Ham 3
Notts County 1 x Manchester
United 3
StokeO x BrightonO
Tottenham 3 x Southampton 2
West Bromwich 1 x Birmingham

Wolverhampton 0 x Swansea 1.

Classificação: Swansea. 56;
Southampton, 55; Manchester
United. 53; Liverpool e Ipswich.

51; Arsenal, 50; Tottenham e
Manchester City, 49; Brighton,
45; Nottingham Forest, 44;
West Ham, 42; Everton, 41; As-

ton Villa, 37; Notis County, 34;
Stoke, 33; West Bromwich, 32;
Coventry, 31; Birmingham e
Leeds, 28; Wolverhampton, 27;
Sunderland,
Brough, 19.

22; Middles
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Durante o mês do março iodas as

Mm Bemoreira «ata rio

oferecendo aos astudantas do

1.* 12.* graua do Eatado de Rk> da

Janeiro a poaalbMdada da ganhar,
atravta da concirno, uma bolaa

da eetudo Integral para o ano da

|1M2.no colégio quo pra» artr.^H
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lata oomatançlo o regulamento:

1. Todo o estudante do 1? a

participar desta concurso. Educação

espacial, a serem apanhados e

entregues em qualquer uma das

Bemoreira, abaixo

^¦ionadas, do dia 8 de março

a 31 de março.

5. Ê essencial a identificação e o

endereço do estudante, no local

apropriado do papel que será
fornecido, para localização

posterior, no caso de premiaçâo.

6.0 julgamento será feito por
uma comissAo constituída de

psicólogos e educadores

¦credenciados na Secretaria de

2. Para estudantes do 1.° grau:

1* a 4.a séries • 0 concurso será
de desenho, sob o tema 

M0 
Brasil

na Copa do Mundo" onde a

criança ter* ampla liberdade de

usar qualquer material para o

desenhó e pintura (lápis, caneta,

guache, aquarela, etc.).
5.* a 8.a séries • o concurso será

sob a forma de redação e tem

como tetna 
"A 

importância do

esporte na vida moderna".

estudante terá ampla liberdade

de criação' (máximo de 30 linhas).

Para estudantes do 2.° grau •

o concurso será sob a forma de

redação e tem como tema
"A 

importância do esporte np

saúde mental do homem •

moderno". O estudante terá ampla

liberdade de criação (máximo de

30 linhas).

4. Os desenhos e as redações

deverão ser feitos em papel

7. Mesmo que o estudante Já
esteja matriculado, será
roemboteadocouiovalorda

anuidade de 1882.

8.0 resultado do concurso será

publicado neste jornal.

NÀO E SORTEIO

COPACABANA;
Av. N. S. Copacabana, 686

CENTRO; Rua Uruouaiana, 35 e

Luiz de Camões, 22

TIJUCA; Pça. Saens Peta, 17

NITERÓI: Rua S»o Pedro, 19

CAXIAS. Av. Nilo Peçanha, 250

MADUREIRA:
Rua Maria Freitas, 42 e 73

N IGUAÇU: Trav. Rosinha Martins,

50e54

CAMPO GRANDE;

RuaCel. Agostinho, 121
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O Uramar Mateus F. Filho foi

um dos vencedores do

concurso que a Bemoreira

promoveu o ano passadQ.

Ele disse que a bolsa de

estudo integral para o Colégio

Santo Inácio, foi o presente •

mais Importante da sua vida 5

@1
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^MTelê 
elogia o Brasil

e destaca cansaço do Ume

Assim que foram abertos os ves-

nàríos da Seleção Brasileira, o téc-

nSo Telé Santana se viu envolvido

„or dezenas de microfones. Em

fflpio à intensa confusão que se for-

Lu o treinador só conseguiu res-

nonder três perguntas, antes de sair

atruptamente e se refugiar na

rouparia. proleeldo pelo massagista

Nocaute Jack.

Peio pouco que falou, o treinador

da Seleção Brasileira deu a entender

QVje achou o jogo contra a Seleção

da Alemanha de fcom nível técnico,

anpsardos jogadores demonstrarem

claramente que estavam cansados

devido aos constantes jogos do

Campeonato Brasileiro:
Não houve tempo para treinar e

0ç logadores estão empenhados na

disputa da Taça de Ouro, compe-

lição bastante desgastante por ser

realizada em todo território nacional.

Tanto é assim que vimos no começo

d0 )0(jO vários passes errados, o que

dava oportunidade aos adversários

para virem em contra-ataques.

Apesar do cansaço, do desen-

trosamento natural de alguns jo-

qadores e do riaido sistema defen-

sivo apresentado pela Alemanha,

Teiè Santana gostou do desem-

penho do ataque brasileiro, que

criou várias toas oportunidades de

A criatividade do jogador

trastieiro é muito importante neste

aspecto Mesmo com alguns pro-

tfemas conseguimos armar toas

jogadas, chegando várias vezes ao

gol dos alemães.

Quanto ao adversário, Tele San-

lana declarou que já esperava este

tipo de jogo, assim como não foi

surpresa a dificuldade encontrada

pelos trasileiros para superar seu

esquema defensivo:
O time da Alemanha, mesmo

desfalcado de três excelentes jo-

gadores. tem que ser respeitado.

Antes de começar o jogo eu sabia

que encontraríamos sérias diticui-

dades para superar o esquema

defensivo dos alemães, E uma

seleção de boa qualidade e certa-

mente será um adversário difícil de

ser tatido na copa do Mundo, prin-

cipalmênte porque até'là terá todos

os titulares à disposição do seu

treinador.

$6 Vítor

mereceu uma

análise

Ao chegar ao 4o andar do Estádio

Mário Filho, para dar a entrevista

coletiva — na qual o técnico Jupp

Derwall não compareceu — Tele

Santana foi logo dizendo que não

faria análise de jogadores indivi-

dualmente. O único jogador que

citou foi Vitor, afirmando que ele, no

primeiro tempo, se mostrou lento, o

que fez com que a seleção não im-

primisse o ritmo desejado:

Chamei-lhe a atenção no inter-

valo e Vítor voltou tocando com mais

rapidez a tola. Ai a seleção mostrou

um melhor futebol.

Telé também elogiou o compor-

tamento da detesa brasileira, que
não permitiu com que os atacantes

alemães cabeceassem uma só bola

na área:

Todo mundo estava preocu-
pado com o jogo aéreo, muito usado

pelas seleções da Alemanha e In-

qlaterra.
Diziam quepoderiamoslevarmuitos

yois assim. Hoje toi uma prova que
estamos preparados para isto. O Os-

car saiu muito Çem do chão em

todas as tolas e não permitiu que o

nosso goleiro passasse por dificul-

dades

0 técnico da Seleção Brasileira

disse que essa partida foi tão difícil

quanto as duas outras que fez contra

a Seleção da Alemanha, no Mun-

dialito e na excurssào à Euroga:
Qualquer resultado, afora uma

goleada, seria normal. Esse foi um

jogo tão difícil quanto os outros dois
que fizemos. Aquele em que go-
Ifamçs por 4 a 1, no Uruguai* foi
também dificílimo, pois salmos de
uma desvantagem e viramos o jogo,
precisando ainda marcar três gols.

Convocação

será mesmo a

22 de abril

A Comissão Técnica confirmou
ontem á noite para o dia 22 de abril a
convocação dos 22 jogadores que
irão para a Espanha. A apresentação
será quatro dias depois no Rio —

ficarão hospedados no hotel das
Pameiras — para exames médicos e
foyo em seguida irão para Belo
Horizonte onde ficarão treinando na
Toca da Raposa.

A seleção fará no dia 5 de maio o
amistoso contra a seleção, portu-
guesa. no Estádio Nhozinno Santos,
em São Luís. Sete dias depois
haverá outro amistoso: contra a
Suíça, em Recife. O jogo de des-
pedida está marcado para o dia 27 de
maio no Rio. A CBF, entretanto,
ainda não definiu o adversário: Bul-
gàriaou Paraguai.

II . £mJ0 SbHOHH

Zico Justifica a sua atuação

Muito marcado por Mathaus,

que o acompanhou o jogo inteiro

for 

todos os cantos do gramado,
ico não pôde render o que dele'

esperavam mais de 150 mil pes-

soas no Estádio Mário Fitho. Após

a partida, o jogador justificou por

que não apareceu como destaque,

criando contra-ataques e finalizan-

do a gol :
— Além doesquema muvto

defensivo apresentado pela Ale-

manha, tive um marcadorespecial,

que não me deixou jogar um

minuto sequer. Quando isso acon-

tece, o jogador marcado tem que
se deslocar para abrir espaços para
os companheiros. E foi exatamente
o que fiz. Como não conseguia me
livrar de Mathaus, tratei de levá-lo

para longe da área. Dai não pude
aparecer nas jogadas de perigo da
nossa equipe, pois sempre que
tentava Mathaus aparecia para
atrapalhar.

Zico também falou sobre a falta
de josos para a Seleção Brasileira t
Seguqdo ele. essas reuniões para
amistosos são muito úteis para a

aproximação do grupo, mas em
termos de entrosamento não

chegam a acrescentar muita coisa,
uma vez que a seleção não tem

tempo sequer para um coletivo.
— São muitos bons esses amis-

toso para reunir o grupo e formar
um ambiente excelente para a
Copa. Mas não são suficiente para
dar entrosamento à equipe, pois os

jogadores voltam nodiasegutnteaos
seus clutes e só se encontram no-
vãmente um mès depois.

Para Zico. formar o meio de

campo da Seleção Brasileira com

seus companheiros do Flamengo
toi uma medida inteligente de Telê
Santana. Com isso o novato Adilío
sentiu-se completamente à von-
tade ao lado'de jogadores com os
quais está acostumado a jogar.

Zico mal téve tempo para con-
ceder as entrevistas pretendidas
por dezenas de emissoras de rádio
e televisão, pois era esperado pelo
Presidente da República. João
Baptista Figueiredo, a quem en-
iregou a camisa da Seleção Brasi-
leira. assim como o capitão da Se-
leção Alemã. Breitner.

Oscar: Brasil provou

que é grande 
torça na Copa

Júnior: Gol á Jogada

ensaiada e sempre dá certo

Para o zagueiro Oscar, a Seleção

Brasileira comprovou no amistoso

de ontem, ao derrotar mais uma

vez a seleção alemã, que è uma

das grandes forças do futebol

mundial para a conquista da Copa

Todos sabem que atravessamos

uma verdadeira maratona com a

disputa da Taça de Ouro. onde se

disputam jogos decisivos duas
vezes na semana: imaginem, então,

Suando 

estivermos preparados?
scar teve uma toa atuação

ontem. Nas partidas anteriores foi

muito criticado pela sua má
forma, perdendo até nas bolas

altas, seu ponto forte. E como o

analisa agora?

Acho que |a recuprei a minha

forma e agora a tendencia è
melhorar ainda mais Nas partidas
anteriores, confesso que não estive
tem. mas o que importa è
recuperar o tempo perdido e pensar
no futuro.

Na opinião do zagueiro, a Seleção
Brasileira venceu pela força do
conjunto

— Nào tivemos muito tempo para
nos preparar e isso dificulta a
qualquer time por mais craque que
possua. No Mundialito. por
exemplo, o nosso time provou que
preparado adequadamente, pode
chegar numa competição e vencê-la
por mais forte que seja o
adversário.

De tanho tomado, no vestiário.
Júnior mal tinha condições de trocar
de roupa, tal o assédio dos repór-
teres brasileiros e estrangeiros que
queriam saber do lateral-esquerdo os
detalhes do seu lindo gol Muito
sorridente. afirmava que tora de uma

jogada ensaiada no Flamengo
— Realmente, esse foi o gol mais

romto que marquei pela Seleção
Brasileira, principalmente pela
jogada que e treinada costumei-
ramente no Flamengo, o Adílio ou
outro jogador sai com a tola do-
minada do meio-de-campo e o pon-
ta-de-lança atre para a penetração
de um lateral para concluir.

Júnior disse que os jogadores en-
contraram inúmeras dificuldades de
penetração na área. devido à mar-

cação dos adversários
— O teste foi dos mais válidos,

apesar dos desfalques dos dois

times A Alemanha è um excelente
time. faz uma marcaçc\o no campo
inteiro e os jogadores chegam jun-
tos Penso que só nós lucramos com
esse teste Afinal, a Alemanha é

considerada a melhor equipe da

Europa. tamtém uma das favoritas

para a conquista da Copa ao lado do

Brasil, e esse jogo veio comprovar
mais uma vez que estamos nos

preparando muito tem, apesar do
nosso desgaste devido á disputa da
Taca de Ouro Creio que. com uma

preparação adequada que faremos a

partir de atril, chegaremos em ponto
de tala na Espanha e voltaremos
campeões

' 
W.

Um 
Jogulnho 

multo 
gostoso

Eu'tiniria adivinhado que iria ser
uma luta do leão com o bode. Os
alemães vieram aqui para vender
caro a derrota e, se possível, vingar
uma derrota que sofreram dentro de
casa Os alemães entraram em cam-
po para agüentar o impeto da turma
de Telé, e tentar os contra ataques
possíveis

. O primeiro tempo transcorreu
mais ou menos nessa toada. Valdir
Peres nada teve a fazer enquânto que
Schumacher andou se virando em
arremates de Careca e Zico e se as-
sustando com os bonitos arremates
de Leandro, de fora da área A se-
leçâo morou no campo dos rapazes

de Derwall. Todos jogando na base

de uma vontade de botar a bola nas

redes de Schumacher, sem con-

seguir, por várias razões. Uma delas

foi a mais prejudicial. Quando nos-

sos \oyadores dominaram os ale-

mães no corpo a corpo ou na ve-

locidade. Houve uma boca linda de

Careca num zagueiro e quando ele

marchava para aproveitar o lance, eis

que veio Stietike lá de trás e passou

pelo centroavante com a maior fa-

cilidade. indo peqar a bola á frente

do jogador brasileiro.

O primeiro tempo se encerrou

com os brasileiros vencendo aos

pontos Nosso setor dire'ito não foi

PEDRO ZAMORA

eficiente em razão de uma tarde

pouco feliz de Paulo Isidoro. O

próprio Leandro não andava muito
tem Ai foram para o chuveiro e os
alemães voltaram com um plano de
\oyo Talvez baseados r\a ausência
de Paulo Isidoro nâs jogadas pela
direita do esquadrão brasileiro, se
meteram a incursionar por ali, fazen-
do a torcida se' calar Essa supre-
macia durou até aos 28 minutos A
partir dali o time de casa tomou o
freio nos dentes e foi aquela água. O
domínio dos brasileiros já era bem
acentuado, pnncipalmente pelo fato
de os alemães estarem satisfeitos
com o empate, quando aos 37

minutos, depois de uma defesa
miraculosa de Valdir, numa bola que
espirrara num contra-ataque alemao.
o neguinho Adilio meteu um lençol
em Forster e a bola sobrou limpa
para vSúniot, que en\tava petà áTea,
para fulminar Schumacher. Foi um
gol de ourivesaria, uma obra-prima
desse futebol arte que tanto en-
feitiça os que admiram o futebol

Brilhante atuação do luisinho. O
zagueiro do Atlético só faltou fazer o

goleiro Empurrou o time para o
ataque, já na fase final com muita

propriedade e muita garra O es-
treante Vitor foi magnífico na cober-

tura. pnncipalmente quando Lui-
sinho resolveu se mandar. Adilio
deu espetáculo Aquela bola que deu
para o gol e uma outra que serviu a
Zico. de calcanhar, no primeiro tem-

po. valeram o ingresso Carecafeztoa
figura Mário Sérgio estava bem e
cheguei a pensar que ele ficaria,
saindo Isidoro, quando Éder entrou:
Deu o contrário Coisas do trei-
nador. For uma grande partida, uma
partida que justifica bem, por alguns
lances capitais, a frase de um
paulista ao assistir ao primeiro treino
dos rapazes de Charles MiUer, em
1896 "Eta 

joguinho gostoso esse tal
de futebol

FLASHES

O presidente Glulite Cou-

Unho chagou ao Maracani

pouco antas das 13h20mln, •

ficou emocionado com o grande

espetáculo do Maracani ia^

lado, acenando bandeiras do

Braail a da diversos clubes (ea-

pcialmente do Flamengo a do

Vaaco). O dirigente deatacou o

grande apoio do público carioca

à Seleção Brasileira a que es «a

foi o último logo dala no Rio.

antaa do Mundial da Espanha.

A seleção Brasileira chegou

ao Maracanã por volta das

15h30m. noôninus CZ0047 Os

jogadores tiveram que sair

rapidamente para os vestiários

para fugir ao grande assédio

dos torcedores e caçadores de

autógrafos Mas todos mos-

traram muita tranqüilidade e em

nenhum momento deram de-

monstraçio da aborrecimento.

Na primeira parcial de renda,

já aa tinha em novo recorde

brasileiro: Cr$ 81800 mil. Isto

foi por volta daa 16 horas, quan-

do a chegada de torcedores ao

estádio ainda ocorria em gran-

des grupos.

Doval. ex-Flamengo e

Fluminense, foi ao vestiário

levar seu atraço a Zico e Júnior,

com os quais conquistou

inúmeros títulos, e com Edinho

seu companheiro no Fluminen-

se. Doval disse que vive atual-

mente de rendimentos, mas vai

fazer um curso de técnico no

Brasil para dirigir um time ar-

gentino. Doval disse estar no

Maracanã para assistir um jogo

que reúne seus dois principais

candidatos ao titulo mundial na

Espanha

A torcida do Flamengo se

colocou ã esquerda das tri-

bunas, seu lugar Vadlcional, em

grande número. Oo outro lado,

a massa do Vasco junto ás

tfMMit lonidaa.

pelos rubro-negros de "arco-

íris". Enquanto os torcedores

do Flamengo gritavam 
"Ca-

reca", do outro ledo o grito era

de "Roberto", num duelo à par-

te.

Cezar Luis Menotti. con-

tratado por uma emissora de

tevê para comentar o jogo

chegou ao Maracanã muito tem
'disposto, 

depois de assistir ao

Grande Prêmio do Brasil de

Fórmula-1 Ele se disse encan-

tado com o espetáculo do

Maracanã lotado e satisfeito

com a oportunidade de ver

Brasil e Alemanha, que serão os

dois maiores rivais da Argentina

na Espanha E Menotti disse

esperar um jogo equilibrado, de

alto nivel técnico, apesar dos

desfalques nos dois lados

Sotre a Argentina, explicou que

ainda não atingiu 60 por cento

de suas condições, poque o

trabalho de treinamento vem

sendo feito por etapas, visando

a atingir a plenitude poucos
dias antes da estréia no Mun-

dial, contra a Bélgica. Mas o

técnico argentino garantiu que a

preparação atual é superior ã de

78. 
"porque estamos aplicando

o que se aprendeu nas lições de

78 e utilizando o grande desen-

volvimento tecnológico destes

últimos quatro anos"

* Dirigentes da Seleçio Alemi

confirmaram que o Stuttgart

autorizou o apoiador Hansi

Müller a entrar em contato com

o representante do Inter de

Milão para acertar as bases de

sua transferência depois da

Copa. Mas Müller disse ter

outras propostas, da Espanha a

do Benfica da Portugal, e que

gostaria da ser convidado a

jogar também em um clube

brasileiro.
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^¦Adilio, 

feliz: É

fácil 
Jogar 

com craques

Há muito tempo apon-

tado como um dos joga-

(,ores mais habilidosos do

futebol brasileiro. Adllio

entrou ontem no meio

campo da seleção como se

losse um veterano. Jogan-
•Cio com simplicidade e in-

teligència. aos poucos
mostrou que tem tudo para

ser um dos escolhidos por
Telè Santana para viajar

para a Espanha. Depois, no

vt<Uiârio. mais uma vez

moòtrou simplicidade:
Seleção só tem

craque, e jogar no meio de

craques fica muito mais

fácil Sabendo disso, tratei

de tirar proveito e acho que

dei o meu recado como

manda o figurino. Espero

que o treinador também

fenha gostado e não me es-

queça na próxima con-

vocação.
Sobre a entrada de

Careca no comando do

ataque, lhe facilitou mos-

trar um bom rendimento

pois leve espaço para

trabalhar:
Ele dá muitas opções

de jogadas para os homens

do meio-campo. Alem de

muito habilidoso e inte-

ligente. faz uma movimen-

tnção constante, abrindo

espaços para os compa-

nheiros
Para Adilio. esta seleção

só tem agora que treinar

para entrar na Copa com

excelentes possibilidades
de conquistar o titulo. O

otimismo do jogador não è

justificado com a atuação

da equipe ontem, mas com

o estilo de jogo apresen-

tado. onde os valores in-

dividuais são ressaltados e

cada momento.
Sobre o meio-de-campo

da Seleção, composto por

três jogadores do Flamen-

go. Adilio só teve um

comentário:
— ê um meio-de-campo

alegre e muito criativo.

Jogamos descontraída-

mente Ê assim que as

coisas ficam bem mais

fáceis

Adllio foi o responsável

pelo passe a Júnior, quan-

do da marcação do gol.
Muito cumprimentado

pelos companheiros em

campo, continuou, no ves-

tiario. recebendo felici-

taçóes pela jogada em si e

pela boa atuação no amis-

toso.
- Vi o Júnior entrando o

toquei naturalmente. Feliz-

mente a bola caiu exata-

mente onde queria Além

disso, o Júnior pegou de

primeira com muita ca-

tegoria. É por isso que eu

digo: jogar com craque è

bem mais fácil.

Careca acha que não decepcionou

A estréia do centroavante
Careca na Seleção Bra-
sileira foi boa embora
tenha jogado a maior parte
do jogo preso entre os for-
tes zagueiros alemães. No
vestiário. Careca analisou
seu primeiro jogo na
seleção: ,

— Acredito que fui bem

por ter sido a primeira vez

Sue 
joguei na seleção,

uando entrei em campo e
vi o Maracanã lotado,
chequei a pensar em vaias
pelo fato de eu ser paulista.
Assim joguei os primeiros
minutos um pouco inibido.

Depdis, no entanto, com o
apoio dos torcedores

gritando o meu nome*
descontrai-mee joguei bem.

O artilheiro do Suaram

teve trés excelentes opor-
tunidade para marcar. É ele
analisou a questão: , •

— A zaga da Alemanha è
composta de jogadores
fortes e muito duros na
marcação. Então, quando
senti isso, procurei me
abrir mais e procurar as

jogadas de meio de campo
com Zico e Adilio. Sobre as
três chances que tive, real-
mente, foram ótimas, mas

infelizmente não deu para
marcar.

E agora, o qu# você et-

para do técnico Ttlé San-

tana. Ach» qut wtrtct

mais uma chanca?

— Como dis^e, achei

que me sai mullo bem. t

claro que rllnauèm deve

julgar um jogador por uma

partida apenas. . Conti-

nuarei jogando pelo
Guarani, fazendo os gols

que o time precisa e es-

perar por mais uma chance.
Acho que posso ser o ti-

tularnaCopa.

do Qownador Chaqat Ffllaa. torexlof comum

Vítor, agora, quer

ser titular no Flamengo

Depois da pari ida pela
Seleção Brasileira, quando
ao menos não teve ren-

dimento abaixo do que a
maioria dos jogadores
apresentou. Vitor só pensa
em voltar ao Flamengo e
conquistar a posição de
titular, ocupada no mo-
mento por Andrade. O
apoiador acredita que com
muita luta e dedicação
conseguirá mostrar ao
treinador Paulo César Car-

pegiani que está novamen-
te em condições de ocupar

cabeça-de-área:
Vou voltar ao Flamen-

go com a mesma dispo-
sição de antes e lutarei

para conquistar a posição
de titular, o que aliás è a
meta de todos os joga-
dores Sei que não será
fácil, pois o Andrade è um
excelente jogador, mas
acredito no meu futebol.

Se na sua fé de voltar a
ser titular no Flamenç/o se
mostra inabalável, com
relação á seleção a si-
tuação se torna um pouco
mais complicada. Espe-
ialista na posição perten-
ente a Toninho Cerezo e

que tem Falcão como op-

ção. Vítor espera ao menos
ser confirmado entre
aqueles que irão a Espanha
disputar a Copa do Mundo.

Primeiro quero con-

quistar um lugar entre os
22. depois disputarei a

posição. Falta muito ainda

para mim. já que sou um

jogador relativamente

novo. Além disso, o To-

ninho Cerezo é fora-de-

série e ocupa o lugar na

seleção há muito tempo.
Mas uma coisa é certa: não

diminuirei minha dedi-

cação para estar na Es-

panha com os compa-
nheiros de Seleção Bra-

sileira
Foi a primeira vez que

Vítor enfrentou um rígido

sistema de marcação

homem a homem Mesmo
assim não sentiu qualquer
dificuldade:

É claro que com esse
tipo de marcação os es-

paços se tornam bem

menores Mas acho que me

sai bem Não encontrei
dificuldade para jogar o
meu futebol tranquilamen-
te.

Um dos motivos que
deram essa tranqüilidade a
Vitor foi ter sido escalado
ao lado dos seus com-

panheiros de Flamengo:
Adilio e Zico. Dessa ma-

neira se sentiu bem mais à

vontade para fazer suas

jogadas:

Jogando com quem a

gente já conhece realmente
fica mais fácil. Além disso,
o sistema da seleção foi
muito semelhante ao do
Flamengo, que também
atua sem extremas fixos,
como é o caso de Tita e
Lico Acho que cumpri
minha obrigação e espero
sei novamente lembrado

pelo técnico Telè Santana.

... » f* . w- »

Com habilidade, Adilio foge da marcação do Foerster
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Oremmler derruba Careca e Breitner fica com a sobra

Figueiredo

vibra com gol, 
sem

saber o seu autor

— Quem foi que fez o gol, foi o Júnior?

O Presidente João Figueiredo perguntou

,ao Presidente da CBF. Giuiite Coutinho.

logó após o lateral do Flamengo ter es-

tufado as redes do goleiro alemão, depois

de um primoroso passe de Adilio. ri-

queiredo vibrou. Levantou-se, sorriu e

respirou desabafado. O Chefe do Gover-

no chegou ao Estádio Mário Eilho ,as
16h15m. no Landau preto da Presidência,

tendo ao seu lado o Ministro Daniloven-

turini. Chefe da Casa Militar.

Na mesma fileira na Tribuna de Honra,

estavam o Ministro dos Transportes.

Eliseu Rezende, o Ministro da Desburo-

cratização. Hélio Beltrão: o Ministro da

Educação, Rubem Ludwig; o Presiente da

CBF Giulite Coutinho; o Presidente

Figueiredo; o Governador Chagas Freitas;

o Ministro do Exército, Walter Pires; e o

Príncipe Al-Said, primo do Rei da Arábia

Saudita. Figueiredo, de terno azul ma-

rinho. esteve tenso durante todo o pri-
meiro tempo de jogo. Toda vez que o time

alemão tinha a bola e chegava à área

brasileira, ele serrava as mãos.

Derwall: Só nos faltou o gol

A principio se recusando a dar entrevista
aos jornalistas dentro do vestiário, o téc-
nico Jupp Derwall acabou encurralado na
saida do estádio pela imprensa e fez al-

gumas considerações e que foi um jogo de
muita tática:

— Fizemos uma boa partida e só faltou
o gol. O time estava muito bem no segun-
do tempo e criou boas chances para mar-
car. Mas na verdade foi um jogo muito
difícil para as duas equipes. Foi um jogo

de muita tática, as equipes encontraram
muitas dificuldades para se movimen-
tarem.

Apressado para deixar o estádio rumo ao

hotel. Derwall ainda respondeu à -última

pergunta sobre se o time alemão havia

cansado no segundo tempo:

— O time não cansou e a prova disso é

que saiu para tentar marcar o gol. As subs-
tituições foram normais.

Breitner: Empate seria Justo

Um dos lideres e caDitão da seleção
Alemã cansou no segundo tempo devido
confessou-se surpreso com a atuação 

"t:

alemã, falando em espanhol. Breitner
jmentou o resultado, pois achou que o

mais justo seria o empate. Ao contrário, o
técnico Derwall, reconheceu que a seleção
alemã cansou no segundo tempo devido
ao desgaste das 13 horas de viagem e o

pouco tempo para treinamentos.
— Ficamos realmente surpresos com a

apresentação tímida da Seleção Brasileira.
Não é normal em uma seleção, principal-
mente a brasileira, quando joga em casa,
atuar dessa maneira.

Sobre o jogo. lamentou apenas o resul-
tado.

Tivemos boas oportunidades para
marcar no segundo tempo, quando jo-

gamos melhor que a Seleção Brasileira.
Acho que o empate seria o resultado mais-

justo para a nossa equipe. Mas a derrota,

para nós. é encarada com naturalidade e
não vai abalar a nossa seleção, que tem
como objetivo a conquista da Copa.

Breitner é de opinião que Brasil e
Alemanha deverão se enfrentar na Es-

panha. Mas lá será bem diferente:

Acho tem possível que Brasil eAlema-
nha se enfrentem na Espanha. Mas posso
aarantir que lá será bem diferente do que
foi hoje aqui.

Os 34 jornalistas alemães

que vieram assistir ao

jogo Brasil x Alemanha,

de um modo geral, não
uostaram da partida.
Acharam que foi um jogo
de poucas emoções ao
contrário do que todos
esperavam. Hans
Borchent, do Hamburger
Abendblatt, disse que o
time ^lemão se apresentou
cansado e o brasileiro sem
audácia para atacar:
— O jogo não agradou.
Todos esperavam muito

mais de duas seleções

que são apontadas como
as favoritas da Copa da
Espanha. A seleção da
Alemanha cansou no
segundo tempo e não
apresentou o qur tem
condições de mostrar. O
mesmo aconteceu com a
seleção do Brasil, que
pode também render
muito mais do que isso.
Acho que faltou audácia
ao time brasileiro, que
mesmo jogando em casa

não arriscou muito. •

Mathaus só fez

o que o técnico mandou
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Responsável pela mar-

cação direta sobre Zico. o

novato Mathaus disse que
tanto a apresentação da
Seleção Brasileira como a

da Alemanha não foram

suficientes para deixà-las
como favoritas para a

Copa. Mathaus destacou
Brasil. Alemanha e Argen-

tina. 
"não 

precisamente
nesta ordem', como ^

seleções mais fortes do
momento.

Sobre a marcação impla-

cável sobre Zico, Mathaus

disse que foi por ordem do

técnico Derwall:
— A ordem do treinador-se o Zico.

XUMMENSEFOOIBALLCLUB

CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO ORDINÁRIA

PRIMEIRA E SEGUNDA CONVOCACAO

De acordo com o artigo 117 liteml alínea "d" do Estatuto, con-
os senhores Membros do Conselho Deliberativo do Fluminense

Football Club. para se reunirem no dia 31 de Março de 19B2. quarta-
feira, na sede social

A reunião em primeira convocação será realizada às 20 10 horas
em segundá"e ultima convocação, às 21 horas, de conformidade

com o parágrafo 2o do «itfgo 119 do Eslatuto

ORDEM DO DIA
a) Dar posse aos Membros Eleitos do Conselho Deliberativo do
Fluminense Football Club;
to) Conceder títulos honoríficos,
c) Decidir sobre a homologação de Membros do Conselho Diretor,
indicados pelo Presidente do Clube.
d) Apreciar o Relatório do Presidente do Fluminense Football Club,
tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal e julgar as conta$
do Conselho Diretor, referentes ao exercício de 1981,
p) Decidir sobre a aprovação do Plano de aplicação elaborado pelo
Conselho Diretor, para £ Receita da Loteria Esportiva Federal.
f) Interesses Gerais:

Rio de Janeiro. 17 de Março de 1982

AL VARO DIAS

Terminada a partida. Zico. capitão do

time brasileiro, e Kaltz. da equipe alemã,

foram à sala VIP do Mário Filho. Cada um

deles deu sua camisa de presemte ao 
e c^,eg0U junto com Chagas Freitas no

devjdamene £stàdioV 
"

MOVIMENTAÇÃO

O Estádio Mário Filho esteve muito
movimentado pela presença de autor*.!
dades importantes. O primeiro Ministro a
chegar foi do Interior. Mário Andreazza.

carregando à tira-colo oex-Secretário

Obras do RJ, Emílio Ibrahim No mesmo
instante entrava pela porta principal o da
Educação. Rubem Ludwig Nenhum dos
dois acertou o escore Ambos afirmaram

que o Brasil venceria por 2 a 1. com gols dei
Zico e Adilio. Logo após chegava, tam-
bém, o Ministro do Exército. Walter Pires

Não conversou com os jornalistas ali pos |
tados para entrevistá-los

Já o Ministro Eliseu Rezende chegoi
desapercebido. Foi logo para a sala VlPdol

Mário Filho, situada no quinto andar Só
foi visto mesmo depois que o Presidente!

Figueiredo chegou á Tribuna de Honra 0
Governador Chagas Freitas fo: acomoa-l
nhado do Prefeito Júlio Coutinho Veio do
autódromo de Jacarepagua. onde assistiu

à vitória de Nélson Piquet Desceram de
um helicóptero Falaram com os pro^s-l
sionais de imprensa, analisando o desem-l

penho de Piquet.
Na Tribuna de Honra também pstavamol

Presfbente do Baneri, Israel Klafcin;
Deputado Estadual Jorge Leite p o Pre-i

sidente da Câmara Municipal do Rio

Vereador Lasércio Mauricío da Fonseca,

Presidente da Republica,

autografada A do jogador alemão era

originariamente a do jogo A de Zico era a

reserva, uma vez que o craque do Flamen-

go. assim que terminou o encontro deu a

camis^ da partida ao goleiro alemão. Foi

uma solenidade simples, seguida de um

coquetel, com salgadinhos, refrigerantese

uísque escocês

Figueiredo não tomou bebida alcóolica.
Limitou-se à água mineral. Nem refri-

gerante ingeriu Durante a partida, no en-

tanto, o Presidente deu uma pitadinha
ligeira num cigarro. O placar ainda era de

zero a zero, o que demonstrava o nervosis-

mo do Presidente da República quanto ao

resultado do jogo. Depois estava descon-

traido. Assim que a solenidade terminou
— ela durou perto de 30 minutos — o

Presidente e sua Comitiva seguiram para a

Base Aérea do Galeão, tomando-o avião
rumo a Brasília. Figueiredo posou ao lado

de Zico e de Kaltz, no instnate em que os

dois jogadores lhe presenteavam com as

duas camisetas. Figueiredo, sorridente, ao

lado do Governador Chagas Freitas,

agradeceu.

lário Filho para assistir ao jogo
Laèrcio subiu juntamente com o

nador Chagas Freitas, que antecedeu o|
Presidente Figueiredo em 15 minutos. isto|

é. ás 16h O Governador ainda demons-

trava a sua euforia pela retumbante vitona|

de Nelson Piquet.
O Chefe do Gabinete Civil. Leitão dei

Abreu, também foi assistir Brasil t
Alemanha. Na Tribuna de Honra ficou ni|
fileira posterior ao Presidente da Repu-

blica. Lá estava, também, o Presidentedc

Banco Central. Carlos Langoni O Mirnsfoi

da Educação. Rubem Ludwig. hotafoguen.)

se. disse que gostaria de ver Penvaidc

atuando no jogo de ontem O Ministrodol

Interior, Mário Andreazza. afirmou,
mesma forma, que, como vascaino. estavaj

na expectativa de ver Roberto atuando
O Deputado Jorge Leite. Presidente dal

Assembléia, foi ao jogo Arriscou um|

prognóstico 
"Dá 

Brasil 2x0 yols de Zico

por quem venho torcer também já que ei
de meu bairro Quintino, menino que vi

crescer e prosperar no futebol brasileiro e

mundial: "Outros 
Deputados que foramac

Maracanã. Paulo Rattes e Flávio Palmiei

da Veiga.

Menottl decepcionado

com o futebol dos dois times

Jornalistas alemfles

esperavam mais emoções

era para todo o tinr?e marcar

por zona e só eu marcar
homem-a-homem. Era

para jogar atrás e sair
rapidamente para os con-
tra-ataques.

Quando lhe pediram
para destacar um jogador
da Seleção Brasileira,
Mathaus, disse que não

poderia fazer isso. Jus-
tilicou com uma trinca-
deira:

— Não posso destacar
nenhum jogador da seleção
do Brasil, porque não tive
tempo para observar
nenhum outro que não fos-

O técnico da Seleção Ar-

gentina. César Luís Menot-
ti. ficou decepcionado com

que Brasil e Alemanha
Ocidental apresentaram no

jogo de ontem. Disse que
as duas seleções se
apresentaram muito aquém
de suas possibilidades de
aspirantes a campeão do
mundo, mas politicamente
amenizou suas criticas,
afirmando que ambas não
se apresentaram nas suas
melhores condições.

Sobre a Alemanha.
Menotti disse que esteve
irreconhecível, mas
acredita que o forte calor e
o cansaço da viagem
devem ter influenciado no
rendimento dos seus jo-
gadores:

Fiquei surpreso com a
lentidão da equipe alemã,
uma seleção que tem como
características a veloci-
dade. Hoje (ontem), correu
apenas nos 10 minutos
finais, tuscando o empate,

que afinal não merecia.
Acho que jogadores como
Rummenigge fazem falta a

qualquer time.
Sobre o Brasil, Menotti

disse que as ausências de
Sócrates e Toninho Cerezo,

jogadores importantes na
equipe, fizeram com que a
seleção não desenvolvesse
um bonito futebol. Achou

que o Brasil jogou com ex-
cesso de preocupação
defensiva e poderia ter
liqüidado o jogo desde o

primeiro tempo.'

O Brasil não foi tão
agressivo quanto das
outras vezes, mas mereceu
a vitória. Para mim, Zico foi
o melhor em *campo, 

com
jogadas criativas, mas num
todo a seleção não foi bem.

Para Menotti, depois
desta partida, o técnicno

y

K 
"

i \

O técnico argentino foi incrivelmente
assediado e até por telefone teve que dar entrevistas^

alemão Jupp Derwall deve
estar muito mais preo-
cupado do que Telè San-
tana, pois sua seleção
mostrou estar com muito
mais problemas do que a
do Brasil. O técnico argen-
tino disse também qiue não
gostaria de ter o Brasil
como adversário na Copa
do Mundo, pois sempre è
uma seleção muito peri-
gosa:

— Se a Argentina chegar

à semifinal e se encontrar
com o Brasil, acredito que

essa partida será uma ver-

dadeira lição de tom fu-

tebol. Mas qualquer se*

leçâo que enfrentarmos nas;

semifinais será muito

bificil. Se não for o Brasil

será. certamente, uma que

esteja melhor que o Brasil

e, portanto, posso prever
as dificuldades Mas se

pudesse escolher, e claro

que evitaria esse jogo

Beskov acha 
que

ninguém mostrou o 
que 

sabe

Konstantin Beskov, técnico da Seleção
da União Soviética, primeiro adversário do
Brasil na Coca do Mundo, assistiu ontem a
partida no Maracanã ao lado de um au-
xiliar, que filmou grande parte do jogo. Ao
final, disse que o forte calor prejudicou
ambas as equipes:

— Nenhum dos dois mostroy tudo que
«abe Foi uma 

partida lenta e bem novl-
dades táticas Mas não me surpreenderei
se na Copa do Mundo, essas iruas sele-
ções mostrarem um grande futebol.

Sobre a Alemanha, Beskov acredita que
sem Rummenigge seu poderio ofensivo
fica bastante limitado.

ê üm grande jogador e faz falta tf]1

qualquer time. Se ele estivesse hoje aqui-
as coisas poderiam se complicar para oi

Brasil.

Ao analisar a Seleção Brasileira. Beskovl
fez questão de ressaltar a grande hafc»n
dade do seus jogadores:

Mesmo não estando muito bem. umal

jogada genial lhe dá a vitória Isso é fun*
damental no futebol Gostei muito
Adilio, Júnior e Zico. Mostraram que sào
muito hábeis

010
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Com habilidade. Adilio loge da marcagio do Foerster
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Uma vitória de campeão
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Foi ai que Villeneuve abandonou a prova, ao rodar com sau turbo !da Ferrari na curva North na entrada do retlo
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A corrida foi multo bem disputada, principalmente no Inicio,
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PkMMt ficou prattcamanta no vácuo

de Villeneuve até a trigèalma volta
Amadeu Qirio, diretor da prova, deu

a bandelrada da vitória a Nélson Piquei

No 
grito 

de 

uMengô", 

a 
presença do futebol

Outro ponto ôe destaque no
"ande Prêmio do Brasil de

fórmula-Um. realizado ontem, à
'arde, no Autódromo Cidade do Rio
d* Janeiro, ficou por conta da
Banda do Corpo de Bombeiros,
'fcgida pelo Capitào Batista, que

jocou 
o Hino Nacional Com a

Bandeira Brasileira colocada em
ífente aos toxes, entre ca setores

C e 0, das arquibancadas, a banda

se posicionou de frente para o

público e. com a presença do
Governador Chagas Freitas e do
Prefeito Júlio Coutlnho, preparou-
se para iniciar a solenidade

Foi al que o futebol marcou

presença no autódromo. Quando os
alto-falantes soaram no autódromo

Radindo 
para o público cantar o

mo. por solicitação do Prefeito, o
público logo iniciou seu coro:
Mengo. Menqo

Mas tudo foi momentâneo Com o
inicio do hasteamento, todos se
calaram e passaram a acompanhar
o Hino 0 movimento nos boxes
cheyou quase a nào existir, com

mecânicos e repórteres assumindo
posição de respeito e
interrompendo seus trabalhos

Logo após o encerramento da
.solenidade, o público tornou a
entoar o grito de Mengo. mas logo
após, com a entrada de Piquet na
pista, a atenção de todos voltou a
ser para o automobilismo

— Este foi o maior presente

§ue 

Nèlson poderia receber,

le estava doido para se

reabilitar perante a torcida

brasileira e graças a Deus,

cor seguiu.

Essa declaração de Syivia,

mulher de Piquet, foi uma

prova de que o atual campeão

mundial queria apagar a mà

impressão deixada no Grande

Prêmio do ano passado. E

conseguiu de forma brilhante,

de um autêntico campeão

niundial de Fórmula-Um. E

foi, também, uma vitória para

ninguém mais esquecer. A

atuação de Nèlson Piquet, no

Grande Prêmio do Brasil, on-

tem, no autódromo de Ja-

carepaguà foi perfeita teo-

nicamente; extraordinária

emocionalmente e raouda fh

sicamente.

A segunda colocação de

Keke Rosberg também pode

ser considerada como ex-

celente. O piloto finlandês,

que logo no inicio da corrida

ficou em sexto lugar, mas já

na metade da prova ocunava o

segundo lugar, fez de tudo

para superar Nèlson Piquet,

mas não conseguiu porque a

Brabham estava muito bem,

rendendo atè mesmo acima

do previsto pelo projetista

Gordon Murray. Alain Prost,

que conseguira a pole-

position da corrida, ficou em

terceiro lugar. Seu turbo Gor-

dini não agüentou o forte

calor em Jacarepaguà e antes

mesmo da metade da corrida

já não rendia bem.

As vinte primeiras voltas

foram emocionantes, levando

o grande público presente ao

Autódromo Cidade do Rio de

Janeiro ao deli rio. Aconte-

ceram várias ultrapassagens

de Piquet sobre Keke e vice-

versa. Apenas uma delas foi

na curva Carlos Pace, sendo

que as outras foram no final

do retão das arquibancadas,

com os torcedores vibrando

intensamente. Gilles Ville-

neuve, 
que 

fez uma excelente

largada (ele foi o segundo) ap

deixar Prost para trás, não

conseguiu resistir ao assédio

de Piquet e na trigésima volta,

entre as curvas Nonato e

Norte, rodou na pista e foi

parar na grama, não tendo

mais condições de continuar.

Ricardo Patrese, que è o

segundo piloto da Brabham,

também vinha fazendo uma

ótima corrida, ficando com o

segundo posto, mas não teve

muita sorte: ele começou a

passar mal. perdeu totalmen-

te o controle do carro e saiu

da pista. Levado para o boxe

da equipe, Patrese foi aten-

dido pelos médicos (ele

chorava bastante e contrava-

se muito r.ervoso) que cons-

taram um colapso circula-

tório.

Niki Lauda, que figurava

entre os oito primeiros no

inicio da corrida, teve que

abandonar a prova porque seu

McLaren apresentou pro-

blemas de suspensão, assim

como o Alfa 182 de Andréa de

Cesaris. John Watson, com-

panheiro de Lauda, entretarv

to,conseguiu fazer uma

corrida equilibrada e voltou a

marcar pontos para a es-

cuderia.

As Lotus de CotUii

Chapma, apesar do desço-

brimento de duas caixas de

água (durante a corrida elas

ficam vazias), não foi bem.

Apenas o carro de Nigel Man-

sell, sempre com problemas,
chegou atè o final, marcando

dois pontos. Elio de Angelis

teve uma ligeira batida com

Baldi e foi obrigado a deixar a

prova. Bruno Giacomelli, com

sua Alfa, também foi outro

que não agradou, assim

como Carlos Reutemann.

Mas, no entanto, a maior

decepção de toda a corrida de

ontem foi a Ligier de Jacques

Laffite, que não fez bons

treinos classificatórios e nem

uma boa prova.

OS TEMPOS DE ONTEM

(1) Piquet
(6) Rosberg

3(15) Prost
4 (7) Watson
5(12) Mansell

(3) Alboreto
(9) Winkelhock
(28) Pironi
(4) Borgudd

10(17) Mass
11 (31) Jarier
12(30) Baldi
13(10) Salazar
14(20) Serra
15 (2) Patrese
16 (27) Villeneuve
17 (8)Lauda
18(16) Arnoux
19 (5) Reutemann
20 (11) De Angelis
21 (25) Cheever
22 (23) Giacomelli
23(26) Laffite
24 (22) De Cesaris
25(33) Daly
26 (18) Boesel

MELHOR VOLTA

Brabham BT49D
Williams FW08
Renault Elf RE30B
Marlboro MP48
JPS Lotus 91
Tyrrell 011
ATS D06
Ferrari 126/C2
Tyrrell 011
March 821
Denim Osella FA1C
Ragno Arrows A4
ATS D06
Fittipaldi F8C
Brabham BT49D
Ferrari 126/C2
Marlboro MP4B
Renault Elf RE30B
Williams FW08
JPS Lotus 91
Talbot Ligier J517
Marlboro A R 182
Talbot Ligier J517
Marlboro A R. 182
Theodore TY-01
March 821

1:4353.760
1:4405.737
1 4433.134
1:4436.124
1:4509.993
1:4523.895
1:4430.487
1:4439.727
1:44'26.426
1:45'06 608
1:4438.105
1:4516.719
1:05'40.959
1 02'05.834
5652.727
4753.640
37'10.653
3456.762
34 58.418
35 12.808
3228.290
26*48.764
29 03.671
2435.077
20'48.241
1904.930

Nèlson
136.582
187 525

Piquet —
— Km/ h

MUNDIAL DE PILOTOS

— Alain Prost 13 pontos
— Nèlson Piquet 9 pontos
— Reutemann e Keke Rosberg 6 pontos
— Watson e Arnoux 4 pontos
— Niki Lauda 3 pontos
— Nigel Mansell  2 pontos
— Michele Alboreto 1 ponto

MUNDIAL DE CONSTRUTORES

— Renault 17 pontos
— Williams 14 pontof
— Brabham 9 

pontos
— McLaren 6 

pontos
— Lotus 2 

pontos
— Tyrrell 1 

ponto

Long Beaeht a próxima prova'

4/abril — GP dps EUA Oeste — Long Beach
25/abril — GP San Marino — Imola
9/maio — GP da Bélgica — Zolder

23/ maio — GP de Mônaco — Monte Cario
6/junho — GP dos EUA Leste — Detroit

131 junho — GP do Canadá — Montreal
27/ junho 

— GP da Espanha — Jarama
18/ julho — GP da Inglaterra — Brands Hatch
25/julho — GP da França — Le Castellet
81agosto — GP da Alemanha — Hockenheim

15/agosto - GP da Áustria — Zeltweg
29/agosto — GP da Suiça — Diion
121 setembro — GP da Itália — Monza
251 setembro — GP de Las Vegas — Las Vegas

A cobertura do Grande Prêmio de Fórmula-Um do
Brasil e de Luiz Antônio Martins, Ricardo Pietro e Sèr-
flio du Bocage (textos) e Jair Motta e Jorge Róis (fo-
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Piquei: Foi 9 melhor cotrídã 
que já 

fiz ¦<

^ 

flnlandfts Keke Rosberg lez uma btima corrida e mostrou »er urn dos melhoras pilotos, se tlver um carro em condlgOes

0 presidente da Confederação
Brasileira de Automobilismo,
Carlos Lima de Cavalcanti, estava
muito satisfeito com o resultado
da corrida. Ele disse que antes de
representar uma vitória do auto-
mobilismo brasileiro, significava
um prdmio ao publico, que desae
as primeiras horas colocava-se nas
arquibancadas do Autódromo
Cidade do Rio de Janeiro, em
Jacarepaguá.

Apos o encerramento da cor-
rida. antes de Nèlson Piquet diri-

gir-se ao pódiof uma multidão cer-
cou seu carro, colocado com os
outros cinco melhores classifi-
cados atrás dos fcoxes, para a

pesagem. Os bombeiros tiveram

problemas para evitar que o pú-
blico fumasse enquanto os me-
cànicos retiravam o combustível
dos automóveis.

No trajeto entre os boxes e o

pódio centenas de pessoas
queriam acompanhar o piloto
brasileiro. Vários soldados da
Policia Militar do Estado do Rio de
Janeiro procuravam proteger Nél-
son Piquet, do assedio da mui-
tidfio. Alguns deles, no entanto,
excederam-se, agredindo a esposa
do piloto, Sílvia Piquet, e o jor-
nalista Eloyr Maciel.

Depois de atendido no posto
médico, Piquet entrou num carro

que o levaria à sala de imprensa,
onde daria entrevista coletiva. O
motorista do veiculo, porém, não
respeitando o trabalho da impren-
sa. quase atropelou o fotógrafo
Celso Meira, que cumpria sua fun-

çáo.
Na parte de aquecimento pela

manhi, o piloto brasileiro Raul
Boesel, antes do inicio, nflo sabia
como seu carro ia se portar, pois
seria a primeira vez que correria
com o tanque cheio. Ao final do
treino, ele reclamou da falta de es-
tabilidade em sua March, problema
que seria muito difícil de ser acer-
tado. Além disso, o piloto bra-
sileiro dera poucas voltas no cir-

GUARD-RAIL

cuito, o que não lhe permitiu
avaliar qual a causa do problema.

+ A vinda de diversos ônibus de

Curitiba, que trouxeram torcida

para Raul Boesel. deixaram o piloto
muito satisfeito. Antes da com-

petição, ele torcia para que a tem-

peratura baixasse

Mais uma vez, as Lotus foram

as primeiras a entrar na pista para
o aquecimento. Pela ordem, en-

traram De Angelis, Mansell,

Boesel, e Piquet. O último foi o

francês Didier Pironi, da Ferrari.

Os únicos setores de atendi-
mento à imprensa durante a com-

petição que mereceram nota 10
foram a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, com a
seguinte equipe: Ubiratan de Vas-
ccncelos. Arnaldo Andrade, Luís,
Walter, Jorge, Luis Carlos, Jorge
Alberto, Osni, José Lins. Marcos,
Gorette, Joel. Carlos. Itamar, Gur-

gel. Laudemir. 'Medeiros, Edilson,
Passagem, Arruda, Emigdio,
Pedro. Orlando e Waldyr; e a As-
sessoria de Divulgação, com Paulo
Cylleno, Adelina Moura Vidal, Ana
Lúcia. Cláudia. Maria Paula, Ricar-
do, Adauto, Maurício e Marcelo.

Antes do inicio da prova, um

carro esporte da Ferrari chamou a

atenção nos boxes. Era uma Ferrari
Dino 308, ano 75, que sairia atrás
dos carros, quando da largada.

Dirigida por Fábio Crespi, piloto de

Stock-Car, a Ferrari era o único
carro que poderia entrar na pista
em caso de acidente. Além do

piloto, estavam um médico e um
anestesista para os primeiros
socorros. O carro fazia uma volta
no circuito em 30s.

A exemplo da Williams, a

Renault, antes da corrida, fez um

ligeiro treinamento de troca de

pneus. Seu tempo, no entanto, não

foi satisfatório: os quatro pneus
foram trocados em 18segundos. O

mesmo trabalho foi feito pela
Williams em 15 segundos.

Rosberg elogia Piquet

— Tecnicamente, essa corrida

foi a melhor que já realizei desde

que entrei para a Fôrmula-Um 1

Acredito que fui perfeito em quase

Judo, embora reconheço que nas

últimas 15 voltras meu rendimento

caiu um pouco.

Foi assim que Nélson Piquet

começou a sua entrevista aos jor-
nalistas, ontem, depois de ter

ficado mais de uma hora dentro do
minihospital montado no autó-

dromo, se refazendo da intermação

(principio de desgaste) devido ao
forte calor. Segundo o médico

Hugo Fonseca, que o atendeu logo

no inicio, Piquet passou mal por-

que estava em jejum e teve muito

desgaste fisico durante toda a
corrida.

Piquet disse que em nenhum

momento da prova pensou que
seria o vencedor, especialmente

quando estava brigando com

quatro difíceis adversários, como

Prost, Villeneuve, Keke e Pirom

Para ele, as quarenta primeiras vol-

tas foram importantes, pois con-

seguiu manter-se no mesmo trem

sempre lutando pela liderança

— Depois, confesso que andei

errando um pouco mas consegui

me recuperar. Além disso, os

freios trazeiros do Brabham ti-

caram um pouco travados e fui

obrigado a soltar os dianteiros

Quanto à sua largada (foi o

sétimo, na quarta fila). Nélson

Piquet explicou que não foi ne-

nhuma estratégia. Acrescentou

que fez o possível durante os

treinos classificatórios para ganhar
a pole mas seu carro apresentou

problemas, principalmente de sus-

pensão Outro detalhe que influiu

um pouco no rendimento de Piquet

nas 10 voltas iniciais: o capacete

Ele usou um totalmente novo e sua

respiração não era boa.

Eram 12h30m quando um

planador, com as cores vermelha,
amarela e laranja sobrevooou o

autódromo. apesar da proibição.
Resta saber se o responsável sera
multado como fôra informado.

Nélson Piquet foi o primeiro
piloto a alinhar-se na largada. Logo

após. diversas pessoas, mesmo

sem credencial, pularam a mureta

que separa a pista dos boxes e cer-

caram o carro do piloto brasileiro.
A fiscalização demorou a agir e não

pôde evitar a entrada do pessoal.
Além disso, um dos fiscais, iden-

tificado como Jorge, ao invés de
trabalhar, preocupava-se em tirar
fotografias dos carros alinhados.

bra bom que a organização para
o próximo ôrande Prêmio fosse
melhorada. Para a imprensa con-
seguir suas credenciais foi um ver-

dadeiro caos. Mas o número de

pessoas que os diversos patroci-
naores colocaram no autódromo
foi enorme. Cerca de 300 pessoas,
que nada tinham com a prova,
foram ao circuito, em uma situação
extremamente absurda.

Como de praxe, desde o pro-
blema surgido na África do Sul, os

pilotos se reuniram, na pista, antes
do inicio da prova.

Diversas bandeiras, de vários

clubes, foram vistas ontem no

autódromo. Além de uma pequena
do Vasco, time de Piquet, os des-

taques ficaram com duas enormes

bandeiras: uma do Flamengo e

outra do Corintians.

Faixas também não faltaram

No setor D, logo às 7h30m, já
aparecia a primeira: 

"Piquet, 
senta

a bota".

Michelle Alboreto, sexto co-

locado, afirmou estar satisfeito

com sua posição. Ele disse que o

calor foi muito forte e não pôde
exigir muito de sua Tyrrell, pois
com a pista muito ondulada, o

carro vibrava muito, não dando
total segurança.

Emerson Fittipaldi já havia dito:

Keke Rosberg é um excelente

piloto que, com um carro bom,

pode se tornar um dos melhores da

temporada, e isto foi visto na tarde

de ontem Segundo colocado,
Keke só não conseguiu vencer o

ótimo desempenho de Piquet,

segundoele mesmo afirmou:
O Piquet esteve fantástico,

seu carro se apresentou muito

bem, e realmente não havia con-
dições para superá-lo.

Mas Keke ressalvou que, nas úl-
timas voltas, poderia ter assumido
a liderança:

O Piquet errou muito no final,
e tentei uma aproximação. Mas,
como ele. tive problemas com os

pneus e resolvi não arriscar.
A certeza de chegar entre os três

primeiros veio logo no inicio da
corrida. Desde a terceira volta,

quando Didier Pironi rodou na cur-
va da Vitória. Keke teve a certeza
de subirão pódio:

O carro não apresentou

problemas, com um desempenho
igual ao dos treinos. A certeza de
chegar na frente eu tinha, mas não

podia contar com a grande perfor-
mance de Piquet, extremamente
técnica, com a Brabham surpreen-
dendo, em relação ao que demons-
trou nos treinos.

Durante a entrevista, Keke re-
lembrou seus tempos na equipe
Fittipaldi, ano passado. Um jor-
nalista inglês, ao lhe perguntar
quantas corridas ele havia com-

pletado, Keke riu e respondeu :
Não sei. Sei que foram

poucas, mas o número exato não

me lembro. Mas espero neste ano

poder chegar até o final em todas.
ü problema do calor, que

obrigou Patrese a abandonar a

prova, e fez Piquet desmaiar quan-
do subiu ao pódio, para Keke não
existiu:

Não tive receio em não ter-
minar a corrida devido ao calor.
Este foi forte, mas o carro fôra
acertado em temperatura seme-

lhante, quando dos testes da
Hood-Year. Quanto a mim, estou
bem preparado fisicamente e pude
suportar a alta temperatura.

Keke não ficou satisfeito com a

pista e. em especial, com a si-
nalização:

Por diversas vezes, eu não via
a pessoa responsável pela sina-
lização. Em outras, elas pareciam
estar dormindo, sinalizando com
atraso Quanto à pista, ela está
muito irregular, dificultando muito

para o piloto.
Técnica especial para a corrida

não houve. Segundo o piloto fi-
nlandês da Williams, ele se baseou
no que conhecia do ano passado e.
cerca de meia-hora antes do inicio
da prova, teve uma pequena con-
versa com Frank Williams, quando
traçaram o plano de corrida.

Keke acrescentou que,, de certa
forma, se acomodou com a segun-
da posição. Ciente da distância

que o separava de Piquet e de
Prost, ele não quis arriscar:

Quando faltavam 10 voltas

para o final, senti que não mais al-
cançaria o Piquet. Ele tinha uma
vantagem de 6 segundos: O Prost
vinha 15 segundos atrás. Como os

pneus haviam sofrido um desgaste
enorme devido à pista estar muito
aquecida, preferi não pôr em risco
minha segunda posição, pois o
Prost não tinha condições de me

passar. 
*

Keke também inocentou Piquet
do acidente com Villeneuve.
Apesar da afirmação dos mecâ-
nicos da Ferrari de que o piloto
brasileiro havia retirado o canaden-
se da corrida, Keke considerou um
absurdo:

Absolutamente, Piquet não teve
nenhuma culpa com a rodada de
Villeneuve. Ele vinha próximo da
Ferrari e acho que Villeneuve
demorou-se a frear. Quando o fez,

já estava na curva e nâo teve tempo
de desviar seu carro da grama. O
Piquet não teve nada a ver com o
caso.

'M

— Embora não pareça, isso é

muito importante dentro da Fór-

mula-Um. Tudo precisa estar

devidamente certo para que se

possa fazer uma ótima corrida

Sobrer a possibilidade de ganhar

a próxima prova, em Long Beach.

Nélson Piquet afirmou que não

pode fazer nenhuma previsão
Revelou que o circuito de lá é mais

ou menos parecido com o cie

Jacarepaguá, apresentando van-

tagens para os carros conven-

cionais como para os turbos.

— Não existem muitas retas lon-

gas e assim dificulta as ultrapas-

sagens. Acho que não podemos
fazer previsão de vencedor. Mesmo

porque, aprendi a não fazer mais

esse tipo de coisa, pois perdi uma

corrida no ano passado na última

volta, devido à quebra do motor

Ainda ontem, na sala de impren-

sa do autódromo, Nélson Piquet

recebeu dois prêmios: um da Caixa

Econômica Federal, no valor de

três milhões, cento e noventa e um

mil cruzeiros, por ter sido o ven-

cedor do Grande Prêmio do Brasil:

o outro, uma enorme placa da

OEA. Depois de dar sua entrevista.

Piquet voltou ao Hotel Intercon-

tinental para ficar em absoluto

repouso por determinação médica

Hoje, à noite, ele viajará para Los

Angeles, onde ficará até o dia do

GP dos EUA Oeste, em Long

Beach.

Daves Fernandes, da Capemi, foi o ven-
cedor da segunda etapa do Campeonato
Estadual de Ciclismo, na prova de 90

quilômetros que foi disputada na ilha do
F undão. O vencedor fez o tempo de duas
horas e cinco minutos, ficanoo nas demais

posições, até o quinto lugar, os ciclistas
Ailton de Souza, Ricardo Tjader, Marco
Mazaron e Dirceu Pasqualotto. respec-
tivamente.

A sensação da segunda etapa do Es»-
tadual de Ciclismo ficou por conta da
categoria novatos, que teve um final bem
disputada. Alexandre Pereira Carneiro, da
Portuguesa, venceu por meia toda, ficando
em segundo Maximiniano Maurity, da

CICLISMO

Ciclo Valenpa, em terceiro. Fábio Viegas,
da Capemi. Os ciclistas ficaram satisfeitos
com o circuito na Ilha do Fundão e farão
um pedido ao presidente da Federação,
Jorge Assafim, para que o local seja
efe'ivado para as demais competições.

Categoria Veteranos — 1° Adelino
Viegas, da Cicle Rio; 2° Jesus Cancela
Brea. do Clube Olímpico de Nova Iguaçu;

3o Horâcio dos Reis Campos do Vasco da
Gama. Categoria Novatos — 1° Alexandre

Pereira Carneiro da Portuguesa; 2° Ma-

ximiniano Mauriti, do Cicle Valenaça; 3°

Fábio Viegas da Capemi; 4o Nilton Geraldo

Carvalho da Portuguesa^ 5o Mario Mauro

do Guadalupe.

Categoria Aspirante — 1o João Ricardo

do Clube Olímpico de Nova Iguaçu; 2o

Severino da Silva do Clube Olímpico de

Nova Iguaçu; 3o Evaldo Costa Araújo do

sabei.Vila Isac

Categoria Principal
des da Capemi; 2° Ailton de Souza,

— 1o Deves Fernan-
da

Capemi; 3o Ricardo Tjader, da Capemi; 4o
Marcos Mazaron, da Capemi; 5° Dirceu
Pasqualoto, da Capemi, Participaram da

prova para a categoria principal ciclistas
da Portuguesa, Guadalupe, Cicle Rio,
Cicle Valença, Stella Marina e Capemi.

HANDEBOL

Vitima de acidente automobilístico na
Avenida Amaral Peixoto, faleceu o ex-
jogador de handebol, Colins, que na tem-

porada passada conquistou o Campeonato
do Estado do Rio de Janeiro defendendo a
equipe do Niterói Rugbi. Colins, de 27
anos, engenheiro e professor de Educação
Fisicaalèm de Campeão Brasileiro de 1981,
integrou também a equipe do Flamengo
(tricampeã estadual), e a seleção bra-
sileira que conquistou o vice-campeonato
Pan-americano.

LUIZ SEVER1ANO RIBEIRO %
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BASQUETE HOJE 
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Confirmando plenamen-
te o seu grande favoritis-
mo, 'O Mackenzie, tetra-
campeão carioca de bas-

quete Mirim, não encon-
trou dificuldades para
derrotar o Tijuca por 43 a 15

primeiro tempo 17 a 10
em partida realizada na

manha çle ontem, noginásio
da Rua Desembargador
Izidro e válida pela segunda
rodada do Torneio de
Apresentação, promovido
pela Federação do Rio de
Janeiro. Eis a ficha do

jogo

Mackenzie 43 x Tiiuca 15,
com arbitragem de Roberto
Vieira Machado e Antônio
Augusto Silva Equipes
Mackenzie — Pai passos
(8). Renato(4), Marcelo(2),
Vitor (5), Iquinho ;3), André
Luis (21), Rocha, André

Mendes, Leonardo, Márcio
e Eric. Técnico — Erli.
Tiiuca — José Almeida (6),
Fábio (2), Bruno (1),
Rodrigo (4), Batista (2),
Alexandre, Pedro, Marcos e
Arthur. Técnico — Danilo.

Está confirmado para o

próximo dia 29, na sede do
Comitê Olímpico Brasileiro

(COB), a reunião ordinária
da Assembléia ge-al. para a
eleição do presidente e 

'do

vice-presidente da Fe-
deração de Basquete do
Estado do Rio da Janeiro

(FBERJ) Segundo o inter-
ventordaCBB. Aiy Oliveira
de Menezes, os filiados
com direito a votos são os
seguintes América, Bo-
tafogo, Club Municipal,
Flamengo, Vasco, Flu-
minense. Jequià. Olaria
Mackenzie e Tijuca.
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Em 83, GP

pode 
ser em

Interlagoã

0 Governo do Estado de Sáo

paJío ter-' todo interesse em pro-

mover o Grande Prêmio do Brasil de

fòrmula-Um de 1983, no Autôdromo

de Interlayos. Faremos o possível
°ara 

Que isto ocorra e. por isso, es-

K aqui, no Rio de Janeiro,

nresticj.ando a esta festa e para

£pr outro contato com Bernie

Ecciestone. com quem já estivemos
"nversando 

a este respeito.

Acredito que conseguiremos.

A afirmação foi feita pelo Se-

cretario Municipal de Esportes de

São Paulo. Nelson Guerra Júnior,

aue se encontra nesta capital acom-

canhado do chefe de gabinete do

v,ce-governador do Estado de São

Paulo. Ricardo Cavalcanti de Al-

tuquerque. do presidente da Fe-

deração Paulista de Automobilismo,

Orlando Casanova. e do assessor do

Secretário. Josué Grande. Eles se

mostravam tastante otimistas quan-

toa possibilidade de fazer o GP.

- Nós |à mantivemos um contato

preliminar com o Bernie. que se

mostrou muito favorável à realização

da prova em São Paulo. O Autô-

dromo de Interlagos, caso seja es-

colhido para promover a competição
no ano que vem, necessitará de ai-

gumas reformas, mas isto não será

protlema Primeiro porque seriam

otras rápidas e, principalmente,
porque as reformas não custariam

tanto

Mmtas pessoas que já estiveram

visitando o autôdromo paulista or-

çaram as otras em torno dos Cr$ 100

milhões O Secretário Municipal de

Esportes de São Paulo, Nelson

Guerra Júnior, acredita, no entanto,
numa perspectiva mais otimista, em

que as reformas do Autôdromo de

Interlagos custariam à Prefeitura

cerca de Cr$ 40 milhões para a pista
emais alquma coisa para o resto.

Quanto à parte do dinheiro,

porém, nào há nenhum problema.
Tenho certeza que a Prefeitura tem

condições para arcar com esse in-

vestimento. já que o retorno por
vários setores seria em excelentes
condições, uma vez que todos lu-

cranam com a promoção. Basta

acertarmos com o presidente da
FOCA, Bernie Ecciestone, para que
haja uma mofcilização total visando
ao sucesso da prova.

Mas não foi apenas o se-

cretario que se mostrava otimista

quanto a um acerto definitivo com o

presidente da FOCA. O chefe de

jatmete do vice-governador de São
Paulo, que deve assumir a aovernan-

ça. Ricardo Cavalcanti de Albuquer-

que. garantiu que a verba para as

^formas não será problema, porque
o retorno é certo, através do público,
turistas, patrocínios etc.

- Se depender de verba para que
o Grande Prêmio do Brasil de Fôr-
roula-Um seja realizado no Autó-

dromo de Interlagos em S.Paulo
no ano que vem posso garantir.
Ne, que realizaremos a prova. 

Eu

garanto Nào há o que se discutir. O

Que pretendemos não é difícil, te-
mos condições de fazer e, agora, 6
mãos a otra. Tenho certeza de sair
do Rio com uma resposta favorável.

Quem também se manifestou a
respeito do próximo GP ser no
Autôdromo de Ingerlago^ foi o

Presidente da Federação Paulista de
Automobilismo, Orlando Casanova.
cie se disse bastante esperançoso
de que isso venha a acontecer, por-
Que nào admite que Sáo Paulo, com
3ua tradição nesse esporte,' seja'eiegado 

a segundo plano, como,
segundo o dirigiente, vem ocorren-
do

Empolgante. Assim poderá ser

definido o Grande Prêmio Brasil de

Fôrmula-Um, realizado na tarde de

ontem, no Autôdromo Cidade do Rio

de Janeiro, em Jacarepaguá.

Emocionante sob todos °f a»P®c"

tos, principalmente pela vitória do

piloto brasileiro Nelson Piquet

Quatro momentos, no entanto,

foram de rara beleza. Na largada,

Quando Villeneuve cumpriu o que

havia prometido, ultrapassando o

oole-Doeltlon e assumindo a lideran-

ca Nas constantes ultrapassagens.

de Piquet e do finlandês Keke Ros-

fcerg, levando o publico ao deliria

Na bobeada do canadense Gilles

Villeneuve, que assustou-se com

Piquet, rodou e Pr0P'c'0" a° 
^ra;

slleiro a primeira posição. No final, a

tandeirada, a alegria, o cansaços a

emoção do piloto vencedor, com o

reconhecimento do publico que

superlotou o autôdromo de Jaca-

^Xà — De mais emocionante na

primeira volta foi a largada de Vi-

tleneuve, que (4 havia antecipado a

sua passagem por Prost, que era o

pole. Villeneuve, Arnoux, Prost,

Rosbera, Patrese e Pironl, os seis

MS8- Nessa volta, Pironi ro-

dou, do que se aproveitou Piquet.

Villeneuve, Arnoux, Prost, Rosberg,

Patrese e Piquet. a

3* volta — A emoção começa a

tomar conta da torcida brasileira, ia

que Piquet apertava Rosberg. Vi-

lleneuve, Arnoux, Prost, Patrese,

Rosberg e Piquet.

4* volta — Piquet ultrapassa Ros-

terei e o público delira. Villeneuve.

Arnoux, Prost, Patrese, Piquet e

Rosberg. ^ _. #
5a volta — Prost rodou e Piquet foi

se aproveitando. Villeneuve, Arnoux

Prost, Patrese, Piquet e Rosberg.

6* volta — Algumas posições se ai-

teram. Laffite sobe na zebra e vai ao

toxe Villeneuve, Arnoux. Patrese,

Piquet, Prost e Rosberg.

7a volta — Piquet ganha mais uma

posição ao ultrapassar Patrese.

Villeneuve, Arnoux, Piquet. Patrese,

Prost, eRosbera.

8a volta — De cesaris para no boxe

— Nós nào queremos o mono-
Pólio. Não estamos pensando, tam-
ton, em tomar conta da Fórmula-
Ufn O que desejamos é um reve-
lamento entre Rio de Janeiro e Sáo
Paulo na promoção deaae evento.
Nós temos tradição automobilistics
e podemos realizar a feáta. Basta
Pue acertemos com o Bernie. E
Podem ter certeza que nós seremos
°«responsáveis 

pels organização.

0 presidente da Federação Paulls-

[J 
de Automobilismo, Orlsndo

Casanova, aproveitou a oportuni-
dade para reclamar do tratamento

a entidade vem recebendo dos
organizadores do Grande Prêmio do

?'*ii de F6MWta-Um no AM»«,»
fespeito às credenciais. O diriçsnte
Paulista afirmou que sus entidsde
racefctu apenas 10 credenciais, o

Que nào condiz com a tradição
Paulista no sutomobllismo.

Neste momento ds corrida, Piquet Já havia dado uma volta sobre o último colocado

com" problemas de suspensão,

pneus e chassis. De Angelis, que

havia parado no boxe, volta à pista.

Villeneuve, Arnoux, Piquet. Patrese.

Prost e Rosberg.

9* volta — Sem alteração. Ville-

neuve. Arnoux, Piquet, Patrese.

Prost e Rosberg

10a volta — Sem alteração. Ville-

neuve. Arnoux Piquet. Patrese.

Prost e Rosberg.

11" volta — Sem alteraçao nas

primeiras colocações. Nesta volta,

no entanto. Raul Boesel ficou fora

da corrida, depois de ter rodado,

porque estourou um pneu na curva

sul
12* volta — Sem alteração. Ville-

neuve. Arnoux, Piquet. Patrese.

Prost e Rosberg.

13* volta — Derek Daly sai da corrida

e a diferença entre Villeneuve e

Piquet é de 2s146. Sem alteração.

Villeneuve, Arnoux, Piquet, Patrese.

Prost e Rosberg.

14a volta — De Cesaris abandona a

corrida. Rosberg ganha uma po-

sição. Villeneuve, Arnoux, Piquet.

Patrese. Rosberg e Prost.

15a volta — Sem alteraçao. Ville-

neuve. Arnoux, Piquet, Patrese,

Rosbera e Prost.

16" volta — Sem alteração. Ville-

neuve, Arnoux, Piquet, Patrese, Ror-

berge Prost.

17a volta — Rosberg passa por

Patrese e, depois, com Piquet, ul-

trapassa Arnoux. Giacomelli para por

problemas de embreagem. Ville-

neuve. Piquet, Rosberg, Arnoux,

Patrese e Prost.

18* volta — Patrese passa por Ar-

noux e a diferença entre Piquet e

Villeneuve é de 1s37. Villeneuve,

Piquet. Rosberg, Patrese, Arnoux e

ProSt.
19a volta — Cheever pára. Ville-

neuve, Piquet, Rosberg, Patrese, Ar-

noux e Prost.

20* volta — A diferença entre o

primeiro e o segundo colocado é de

1s266. Sem alteração. Villeneuve,

Piquet. Rosbertg, Patrese, Arnoux e

Prost.
21a volta — Reutemann e Prost

chocaram-se levemente na curva do

lago. Retardatário, Chico Serra

atrapalha Piquet. Villeneuve, Piquet,

Rosberg, Patrese, Prost e Watson.

22* volta — Lauda abandona a prova

por problemas na suspensão. Sem

alteração. Villeneuve, Piquet, Ros-

berg, Patrese, Prost e Watson.

23* volta — Nova emoção nas ar-

quibancadas. Piquet é ultrapassado

por Rosberg, mas se recupera. Baldi

quebrou o aerofólio traseiro. Sem al-

teração. Villeneuve, Piquet,Rosberg,

Patrese, Prost e Watson.

24* volta — Baldi vai ao boxe depois

de chocar-se com De Angelis. Sem

alteração. Villeneuve, Piquet, Ros-

fcerg, Patrese, Prost e Watson.

25* volta — Rosberg tenta nova ul-

trapassagem, sem sucesso. Sem al-

teração, Villeneuve, Piquet,Rosberg,

Patrese, Prost e Watson.

26a volta — Sem alteração. Ville-
neuve, Piquet, Rosberg, Patrese,
Prost e Watson.

27* volta — Rosberg ultrapassa

Piquet. Villeneuve, Rosberg, Piquet,

Patrese, Prost e Watson

28a volta — Nova sensação no

àutódromo. Rosbera tenta passar por

Villeneuve, mas é acossado por

Piquet. Sem alteração. Villeneuve,

Rosberg, Piquet, Patrese, Prost e

Watson. . .

29a volta — Reutemann fora da

competição e nova vibração com a

ultrapassagem de Piquet sobre Ros-

berg. Villeneuve, Piquet, Rosberg,

Patrese, Prost e Watson.

30a volta — O maior momento aa

corrida foi, sem dúvida quando

Piouet assumiu a liderança. Ele vinha

forçando Villeneuve, que se apa-

vorou e rodou, quase causando um

grave acidente, na curva norte.

Piquet, Rosberg, Patrese, Prost,

Watson e Manseíl. .
31a volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg, Patrese, Prost, Watson e

Mansell.

32* volta — A diferença entre o

nrimeiro e o segundo colocado ê

de 38466. Piquet, Rosberg Patrese,

Prost, Watson e Mansell, |á que não

houve alteração.

33a volta — Patrese sofre um coiap-

so circulatório e roda duas vezes na

curva do lago. Piquet Rosberg

Prost, Watson, Mansell e Winke-

lhock. w . ^ .

34a volta — Pironi no boxe. Sem ai-

teração. Piquet, Rosberg Prost,

Watson, Mansell eWinkelhock.

3Sa volta — Serra já era o décimo e a

apreensão toma conta do autó-

dromo. porque Piquet acusava

problemas com os pneus. Sem a -

teração, Piquet, Rosberg. Prost,

Watson, Mansell e Winkelhoch.

36a volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg, Prost, Watson, Mansell e

Winkelhock.
37* volta — O boxe da Brabham esta

pronto para socorrer Piquet. Sem al-

teração. Piquet, Rosberg, Prost,

Watson, Mansell e Winkelhock.

38* volta — Prost começa a apertar

os dois primeiros colocados. Sem

alteração. Piquet, Rosterg, Prost,

Watson, Mansell e Winkelhock.

38a volta — Jarier está fora. Sem ai-

teração Piquet. Rosberg. Prost.

Watson, Mansell e Winkelhock.

40* volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg. Prost, Watson. Mansell e

Winkelhock. o ,
41a volta - O carro de Salazar

apresenta problemas no motor e o

piloto sai da prova. Sem alteração.

Piquet. Rosberg. Prost, ,Watson,

Mansell eWinkelhock.

42a volta — O Brasil perdeu outro

piloto. Chico Serra, bateu noguard-

rall na curva sul. Sem alteraçao.

Piquet. Rosberg, Prost, Watson,

Mansell eWinkelhock.

43a volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg, Prost, Watson, Mansell e

Winkelhock
44" volta — Sem alteraçao. Piquet,

Rosberg. Prost. Watson. Mansell e

Winkelhock
45' volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg. Prost, Watson. Mansell e

Winkelhock.
volta — Alboreto aparece entre46 -w.«. 

os seis primeiros. Piquet, Rosberg

Prost, Watson, Mansell e Alboreto.

47" volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg. Prost. Watson, Mansell e

Alboreto.
48a volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg, Prost, Watson, Mansell e

Alboreto. _
49a volta — Sem aletaraçao. Piquet.

Rosberg, Prost. Watson, Mansell e

Alboreto.

50a volta — Sem alteraçao. Piquet,

Rosberg, Prost. Watson, Mansell e

Alboreto. .

51a volta — Sem alteraçao. Piquet,

Rosberg. Prost, Watson. Mansell e

Alboreto.
52a volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg, Prost, Watson, Mansell e

Alboreto.
53a volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg, Prost, Watson, Mansell e

Alboreto

54a volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg, Prost, Watson, Mansell e

Alboreto.

55a volta — Sem alteraçao. Piquet.

Rosberg, Prost, Watson, Mansell e

Alboreto

56a volta — A diferença entre o

primeiro e o segundo colocado é de

7s583. Semalteração. Piquet, Rosber-

g. Prost. Watson, Mansell e Alboreto.

57a volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg. Prost, Watson, Mansell e

Alboreto.

58a volta — A diferença entre Piquet

para 7s781. Sem

aiteraçãoT Piquet, Rosberg, Prost

90 TUIIO  " UHV.viiy-  -i

e Rosberg aumenta para 7s781. Sem

alteração. Piquet, Rosberg

Watson, Mansell e Alboreto.

59a volta — A diferença continua

aumentando. Agora, a distância de

Piquet e Rosberg passa para 10s51.

Sem alteração. Piquet, Rosberg,

Prost, Watson, Mansell e Alboreto.

60a volta — Sem alteração. Piquet,

Rosberg, Prost, Watson, Mansell e

Alboreto.
61a volta — sem alteração. Piquet,

Rosberg, Prost, Watson, Mansell e

Alboreto.
62* volta — A diferença já era de

11s50 Sem alteração. Piquet, Ros-

berg. Prost, Watson, Mansell e Al-

boreto.
63a volta — A bandeirada final foi

para Piquet, Rosberg, Prost, Wat-

son. Mansell e Alboreto.

Intarto matou Baldomlno

Nas pdmelrss voltas, s dlstâncls entre os que brlgsvsm pels vltòrts srs pequens

Nem bem o dia amanhecia e o

Autôdromo Cidade do Rio de Janeiro

era agitado por uma trágica noticia.

Um senhor não identificado fôra

vitimado por um infarto agudo do

miocárdio e falecera próximo ao

portão 7. Identificado como Bal-

domino Diniz Machado, português,
residente á Avenida Maracanã,

1905/308. ele já chegou ao Posto

Médico do autôdromo clinicamente

morto. Trabalhava como chofer para
turista, utilizando seu carro parti-
cular. no Hotel Everest.

Eram 7 horas quando Baldomino
chegou ao autôdromo. Acompa-

nhado por um turista, que depois

nào mais foi encontrado. Baldomino

teve permissão para entrar, pois seu

acompanhante era amigo do piloto
Niki Lauda. Levado pelo fiscal Jorge

Ferreira Filho, em seu carro. Bal-

domiro começou a passar mal lopo

apôs ao portão 5. Atendido pelo fis-

cal. Baldomiro recuperou-se e Jorae

Ferreira acelerou seu carro em ai-

reção ao Posto. Mas, no portão 7,

Baldomiro teve outra crise, desta

feita fatal. Ao chegar na UTI, ele foi

atendido pelo cardiologista Júlio

César Figueiredo e pelo anasteaiata
Halsey Porto Gomes, que nada

puderam fazer. Segundo o Dr. Júlio,
Baldomiro ]à devia ter sofrido outro

infarto. pois tinha em seu bolso

remédios para o coração.

Foi declarado, como causs mor-

tis, infarto agudo do miocárdio. com

evolução para edema pulmonar e

parada cardíaca irreversível.

Finalmente o autôdromo pôde

contar, ontem, com a ambulância

Sue 

serve ao Rio Motor Racing

lube. Equipada até mesmo para

operações, ela foi impedida de

trabalhar na sexta-feira, por ordem

do Prefeito Júlio Coutinho, ià q«#
o mesmo destinara 13 ambulâncias

para o local.

Mas se não fosse a UTI, Baldo-

mino nem teria sido atendido. A UTI

faz parte da equipe de resgate, junto

com o ARGO. um carro para com-

bate a fogo, resgate e salvamento A

.UTI possui uma equipe médica
'chefiada pelo Dr Júlio César Fi-

gueiredo. O ARGO é o primeiro carro

de produção nacional, tanto no

projeto quanto na fabricação. São 4

pessoas que trabalham, chefiadas

por Nélio Pessoa, todas com noções

de primeiros socorros. A UTI e#'Mt

GO não podem trabalhar isolada-

mente, por isso foi inexplicável**

atitude de sexta-feira, quando 
o

autôdromo ficou desprovido de uma

iirUportante peça de salvamento, ftv
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Logo 

que terminou a corrida, apenas os seis primeiros

carros nâo foram para os boxes. para a inspeção dt

rotina, eles foram levados até ao reservado entre os boxes t

as garagens. E assim que parou com sua Brabham, Nél-

son Piquet revelou profundo cansaço e sua fisionomia nâo

era das melhores. Mas como tinha que subir ao pódio, foi

levado por sua mulher, Sylvia, e alguns membros da

equipe, sempre protegido pelas policias civil e militar, já

que o número de pessoas que desejava abraça-lo era

muito grande.

Entretanto, quando chegou ao pódio,. Piquet estava

completamente tonto. Seu médico particular, Rafael

Grajalles, foi chamado imediatamente mas o campeio

mundial havia desmaiado. Amparado por Bernie, Piquet

sentou-se no pódio e recebeu o abraço do GLovernador

Chagas Freita?, cercado pelo Prefeito Júlio Coutinho eo

í presidente da CBA,Carlos Lima de Cavalcante. Logo em

seguida, )á um pouco melhor, o piloto brasileiro abriu o

champanha para comemorar sua vitória. Ele saiu do pódio

seguro por amigos e, mais tarde, aparece num btjgre',

I depois de ter ficado em repouso durante uma hora no

mini-hospital doautódromo.
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