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Mal o Jogo terminou, o campo de São Januário encheu-se de gente para tentar agredir o árbitro Manoel Serapiio, que teve que ser protegido pela PM para sair ileso. (Páginas 6,7 e Ultima)
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Bangu acaba com

a banca do S. José
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Lulsio substituiu Rubens Foljáo
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- Barcelona/ESP 1x3|Espanol/ESP

- Las Palmas/ESP 1x0Real Madrid/ESP

- Nacional/GO 4x2 Monte Cristo/GO

i4 - Goiânia/GO 0x1 Goiás/GO
5-Genoa/IT lOxOFiorentlna/IT

6-Bologna/IT OxOJuventus/IT

7-Carlos Renaux/SCoxOJoaçaba/SC

8-lnter/SC 4x1 Figueirnese/SC

9-Caxias / RS 0x0 Esportivo / RS
10-N Hamburgo/RS 1x0Brasil/RS

11-Juventude/RS OxOS. Borja/RS

12-Porto/PORT 2x1 V. Setúbal/PORT

13-Sporting/PORT 3x1 Benflca/PORT
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•sforco da Tit»* n!üt>*£n» 
""?* Br>n<** siclblçio, ontem, no Mamcani. Mas lutou multo pois vitória s o—torço a» Tlta. noste lanço, é bom uma mostra do smpsnho s arrojo. mWUmente para oarubronagro», P«is deleodeu

Professores decidem fazer 
greve de um dia

Pagina 14)

COPA LETRA: DINÂMICA DÁ GOLEADA DE 8 a 0 NO SE PERDER ACABA

lort» aqulpe do Dinâmica F.C. nio encontrou dlllculdadaa para .pllcr. goleed. de 8 a 0 no Se Perder Acaba, am partida válida pala Chava n" I do Município da Nova Iguaçu
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DEFESA

RUY PORTO

%

CAMPEONATO brasileiro

CONVERSA FORA

O encontro dos 4 treinadores de

seleção, è mais ou menos valido.

Dizer oue a violência não será usada

na Copa do Mundo, è o mesmo que

anunciar o sexo dos anjos. A Copa

do Mundo não será disputada pelos

4 homens de boa vontade, reunidos

em Santiago. Ela dependerá dos

países que vão a Espanha em nu-

mero maior: os europeus.

* * ?

Sendo jogada no Velho Mundo, e

em cada chave a gente contando

com países fortes, duvido que a

Copa da Espanha seja água com

açúcar.Ela serã no estilo daquela de

66 quando os donos da casa 
"resol-

veram" não perder. Desde a inau-

auração com Argentina x Inglaterra,

O páu comeu. Atè Portugal arrepiou

o Brasil!

? ? ?

Louvo a boa intenção dos quatro.

Mas prefiro que eles se preparem

para o pior e que levem jogadores

para o lado rude da Copa. Se houver

violência, quem socorrerá Zico e

Maradona? Os argentinos por seu

físico (a boa alimentação ajuda)

podem responder na violência o que

derem a eles dentro do campo. E o

Brasil? Acham que jogadores tec-

nicos com Luizihho, Júnior, Zico,

Sócrates, Cerezo serão capazes de

um revide? Penso que não!

ESPORTE EM DÍVIDA

O rubro-negro do Recife ontem

perdeu apenas por 2 a 0. Depois de

45 minutos de chances, quando

poderia e merecia ter ficado no em-

pate, foi amordaçado no 2o tempo e

foi derrotado atè com escore curto e

modesto. O Flamengo mereceu

muito mais.

? ? ?

Mas, o Flamengo parece que não é

submarino. Choveu, morreu. Ficain-

3uieto 

com o peso da bola, tem

ificuldade em rodar seu carrossel e

acaba levando os sustos cómo

aqueles do 1o tempo quando Gi-

vanildo não empatou por que a sorte

lhe deu um ponta pé.

? ? ?

Nessa hora, é bem possível que o

titular Roberto tenha feito muita fal-

ta. As jogadas de Bebeto, as únicas

válidas, morriam na zona deserta do

comando onde não havia ninguém.

? ? ?

Com um meio campo gasto 
e sem

¦| criatividade, o Esporte decepcionou

seus conterrâneos que não podem

alegar nada. Uma quipe correta e que

não tem más nem a força física de

Merica ou a dureza de Marião para

brecar o adversário.

? ? ?

Mas o jogo mudou somente no 2o

tempo por duas razões, acho eu: o

Flamengo marcou a salda de bolado

Esporte. Sem laterais criativos ou

rápidos (Paulo Ornar ainda é melhor

que Antenor) e sua meia cancha se

arrastando, o Flamengo sufocou e

fez 2 como poderia ter ido a 4 ou 5
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? ? ?

Outra razão que mudou o jogo:

Adilio foi para a esquerda e Vítor en-

trou para apoiar, deixando Andrade

mais atrás pois vinha de mais des-

Paste. 

Adílio alargou o jogo e o

lamengo criou um pouco mais em

cima de Antenor, lateral que se ti-

vesse um pouco mais de talento,

teria até marcado gol.

? ? ?

Mas, o Esporte adotou um leito de

jogar suicida: não marcar ninguém

do Flamengo e limitar-se à vigilância

por zona. Ocorre que uma das la-

terais — o lado de Antenor — nao

tinha cobertura, pois Marião não lar-

gava a área. Ficou fácil ali para o

Flamengo.
? ? *

O que pode ocorrer em Recife é

uma reviravolta total com a en-

trada de Roberto, no centro. Mas, o

Flamengo se beneficia com o em-

pate e pode até perder de 1 a 0 para

pensar no próximo adversário. Tal-

vez, a rapaziada do Santos!

? ? ?

Mas como advinhar é pecado,

posso apenas afirmar que se o

Flamerfgo jogar como no 2o tempo,

?anha fácil. Mas não acredito qu*

o Esporte de ontem, tão opaco,

venha ser o meam o na quarta-feira.

GRUPOR

O empate de 1 a 1 com o Grêmio, on-

tem, em São Januário, não foi um bom

resultado para o Vasco, que, agora, es-

tá na obrigação de vencer o gaucno,

quarta-feira, no Estádio Olímpico, para

passar à próxima fase da Taça de Ouro.

Se houver novo empate o Vasco estará

eliminado, pois o Grêmio conquistou 8

pontos fase anterior, enquanto a equipe

carioca atingiu apenas 7.* Vitória do

Grêmio, logicamente, também desclas-

siflca o Vasco, que terminaria com i

ponto ganho contra 3 do adversário na

terceira fase.

GRUPOT

O Corintians só perderá a classifi-

cação para o Bahia se for derrotado

quinta-feira, em São Paulo. No pri-

meiro iogo entre as duas equipes, on-

tem, empate dei a1, na Fonte Nova. O

Corintians leva vantagem por ter so-

mado 9 pontos ganhos na segunda

fase, contra 6 do Bahia, que só terá a

,ag, cs. d. ,1.6-.. no segundo 
j«.^'^|SS!Xiu0»S!S

l°9°- na segunda fase, enquanto o Londrina

GRUPOU não 
ultrapassou o total de 8.

Com a vitória de ontem, por 2 a 0, no

Maracanã, o Flamengo tirou a vantagem

do Sport e poderá perder quarta-feira,

na Ilha do Retiro, até por um gol de

diferença que passará à próxima etapa.

Caso perca para o Sport por mais de um

gol, o Flamengo será eliminado porque

o time pernambucano teve melhor cam-

panha na segunda fase (superou o

Flamengo pelo saldo de gols, pois em

pontos e vitórias os aois ficaram

iguais).

GRUPOW

O Santos vai garantir o direito de en-

frentar o vencedor do Grupo U (Flamen-

go ou Sport) com mais um empate

diante do Londrina, na Vila Belmiro,

quarta-feira. O empate de 0 a 0, ontem,

no Estádio do Café, obriga o time

paranaense a vencer a segunda partida

GRUPO X

O Bangu dificilmente perderá a cias-

sificação para a quarta fase da Taça de

Ouro, após a vitória de 3 a 1 sobre o Sao

José, em Moça Bonita, ontem. Agora,

para eliminar o Bangu, o Sao Jose terá

que vencer em São José dos Campos

por diferença de dois gols. Se

conseguir se igualar ao Bangu em pon-

tos ganhos e número de gols nestas

duas partida, o São José ficará com a

vaga, beneficiado pelo total de pontos

ganhos da segunda etapa: 9 a 7.

GRUPO Y

O São Paulo, um dos favoritos para a

conquista do titulo nacional, poderá

sair da competição nesta quarta-feira.

Isso acontecera se não conseguir

derrotar a Anapolina por mais de um

qol, no segundo jogo, no Morumbi . No

nrimeiro, ontem, em Anápolis, a

Anapolina venceu por 3 a 1 e jogara em

São Paulo podendo perder ate por um.

o que lhe dará a classificação pelo sal-

do de gols desta terceira fase. O Sao

Paulo iogava com a vantagem de dois

empates, por ter somado 10 pontos na

etapa anterior, enquanto a Anapolina

atingia o total de 8.

GRUPOZ

O Fluminense é o clube mais tran

qüilo, pois pode perder do Ceara ate

por um gol de diferença e disputara o

sequnoo jogo no Maracana, quinta-

feira. O time carioca conquistou essa

situação após vencer o Ceara por 2 a ,

ontem, em Fortaleza. Como evava van-

tagem de dois empates, por ter somado

maior número de pontos do que o aa-

versário, o Fluminense esta Pra"ca'

mente na quarta 
etapa da Taça de Ouro.

quando enfrentará o vencedor do Grupo

R (Grêmioou Vasco).

CAMPO MOLHADO:

I ATÉ QUE 
FOI

I BOM 2 a 0

PEDRO ZAMORA I

Ieu lá sabia. Quando vi o horizonti tmpreteear, » I

Icaminno que me encontrava do Mario Filho, taiei i

I baixinho para os meu* botões: 
"Hoje vai »tr aquela I

I desgraça . E que Jà me compenetrei que campo I

Imolnado è rwgativo para o» rapazes do Flamango. I

IChoveu, a moçada se enrola toda. E «ome-se a Isso I

luma séria d* «faltos qua aatio surgindo no tlms I

I campeio da cidade. I

I Primeiro, é um horror ao arremata. O Jogador coma I

Ibola nos pés, dentro da àraa penal, com chanca d> I

I fuzilar o goloiro adversário, tanta uma dribla a mais a I

I depois loga a bola para um companhalro qua vam I

I chegando, laao sstá virando hábito am ajguwa ata-1

I cantes do tlma comandado por Zico Isso è outra I

I mania qua ma cheira ao tutabol irtg'*» dos tampos I

I coloniais. O futebol surgiu assim: o mela vinha com a I

I bola dominada; na linha da grande área, ou por ali as-1

I sim, ale mandava a bola para um doa pontas een-1

I trava para tentar aprovletar o centro do ponta. IIsso é I

Imala vslho que a Serra doa Coco», e Já nio aurtel

I efeito. Quer dizer, pode atá dar premiado, mas »ó I

Kyjâdo 

há no ataque um ou doía "«« do poartedo I

^Hlnho ou do Hnibeac, aquela alemio grandalhao I

¦ que esteve aqui. . ... I

I Paio manos, numaa três vazaa, )ogadorea do time I

I do Flamengo, incuraionando pala ponta, racabaram i

I presentes para arramataa, sozinhos com o goleiro I

I pela frente •... passaram para atrfts. Sem

I nio pode haver oola tol isso o qua o tlma do Fia-1

I mengo abusou de fazer na tarde de ontem. O cerco l

I ao último raduto doa pamambucanoa até que acon-1

I teceu bem algumas vezes, mas arremate, que • bom, i

I foi escasso. .. . I
I Outra coisa, hè pontos de cem réis no time dol

I Flamengo. Jogadoree que eeapoesam Indevidamente!

I da bola e param a Jogada, numa autêntica demons-l

I tração de que estão completamente por fora da fi-l

I ioaofiada|ogodotime.  I

I Os 2 a 0 foram uma achado do Flamengo. Na l

I primeira taaa, Deus aateve do lado do Raul a da aausl

I companheiros, quando os atacantes do Esporte psr*l

I deram gols feitos (pelo menos dois). No segundo I

I tampo, a moçada do Nordeste caneou, principalmeivl

I te depois do segundo gol 
rubro-negro carioca. El

I preciso que a moçada aa Qávea se compwetie ds I

I que há um adversário em campo. Lá, em Recife, a

I coiee podará acontecer de maneira diferente. Lá

I haverá um Roberto goleador que até Tal» lá botou o» I

I olhos nele. Não se pode vencer uma partlde por es-

I core smplo, como seria naceeeário fazer o Flamengo,

I sem chutar freqüentemente a gol.

Os psrnambucanos nio se encabularam com o fato

de looar na Capital. Lutaram valentemente de olho na

igualdade do placar, quando perdiam de 1 a 0. De-

pois, com nitldo sinal de fadiga, ao receberem o

segundo gol, se acomodaram e os da Gávea nio am-1

*WW!SCKSÍ?SStaB'.*—

I por tanto quando o tlma leve vantagem na partida. _

UúJgúj CE VWti®

(JeEBWúJtLÍ)

GRUPO X

O Joinville venceu o CSA por

2 a 1 , ontem, em Joinville, e

jogará pelo empate, domingo,

em Maceió, para ser finalista

da Taça de Prata. Caso o time

alagoano vença, mesmo que

seja por diferença de^apenas

um gol, o Joinville não

chegará à decisão da

competição, pois o CSA tem a

vantagem do empate por ter

somado maior numero de

pontos na fase anterior.

GRUPO Z

O Campo Grande ficou numa

excelente posição para decidir

a Taça de Ouro deste ano

após a goleada 
de 4 a 0 sobre

o Uberaba, ontem, no ítalo

Del Cima. O time carioca,

agora, pode perder até por

tres de diferença, domingo,

em Uberaba, que garantira sua

classificação. Caso o Uberaba

vença por placar equivalente

ao do primeio jogo (quatro

gols de diferença), estará

classificado, porque supera o

Campo Grande no saldo de

gols na fase anterior.

iognac DUBAR

é ótimo DUBAR

XAROPES GROSELHA
MORANGO

•LICORES: ANISETE
CHERRY BRANDY
CREME DE OVOS
FOGO PAULISTA
K0MMEL CRISTAL
ABRICOT
CACAU
MARASCHINO

•APERITIVOS AMERICANO PAULISTA
E BITTERS: BITTER RUSSO

FERNET

• COGNAC: COGNAC DUBAR

Quinado DUBAR

alimento e saúde

^VINHOS
CQMPOSTOS:

VERMOUTH BRANCO DOCE
VERMOUTH TORINO
VINHO QUINADO EXTRA

•AGUARDENTES: GENEBRA SUPERIOR
GIN EXTRA SECO ,
KORN VELHO LEGÍTIMO
RHUM TV>0 GEORGETOWN
RON SaANCftEXTRA FINO (

USAR
FELLOW^RTEIN'hager 
D

^¦WNISKYOUDB

DUBAR BEBIDAS FINAS|

AGÊNCIA AUTORIZADA DE REVENDA

DE BEBIOAS OARCIA LTDA.

RUA IODADO*. TIS- TI18: M>T«MC H*>7tai- MO-Rj
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Flu fica com classificação

quase 
assegurada: 2 a 0 no Ceará

FORTALEZA — O Fluminense

ampliou sua vantagem sobre o

Ceará. Venceu a primeira par-

lida. por 2 a 1, ontem a tarde no

Estádio Plácido Castelo e so-

ir.ente se for derrotado por uma

diferença de dois jjols quarta-

feira, no Maracanã, em que

deixará escapar a vaga.

Embora não tenna mostrado

um futebol tào bonito quanto

das últimas apresentações, o

Fluminense foi um time eficlen-

te Teve contra si a contusão de

Robertinho, logo aos 25 minutos

do primeiro tempo e com isso,

teve que modificar seu habitual

esquema de jogo. Mas como

pontos a favor, o Fluminense

teve excepcionais atuações in-

dividuais, como de Edinho e Gil-

cimar, completados ainda por

outros bons desempenhos,

como de Jandir, Alexandre e

Mário.

Desde o inicio da partida, o

Fluminense mostrava-se su-

perior em campo e se não fosse a

fraca atuação de Romualdo Arpi

Filho, teria garantido a vitória

nos primeiros 45 minutos. Logo

aos 12min, Gilcimar foi dprru-

bado na área, mas Romualdo

resoiVet/ dar fora da área. Aos 17

e 26 minutos, o ataque do

Fluminense perdeu duas boas

chances, com Mário e Gilcimar.

Finalmente aos 27min, Gilcimar

marcou um lindo gol, chutando

uma bola no ângulo de Lulinha.

Com a entrada de Rubens no

lugar de Robertinho, logo após o

gol de Gilcimar, o Fluminense

não pode continuar a ter a mes-

ma agressividade. Passou então

a cumular jogadores no meio de

campo e levando o jogo a sua

maneira. Aos 37 min, teve um

gol mal anulado, marcado por
Amauri. O juiz alegou impe-

ôímeniD, aos 40min, num dos

raros momentos que o Ceará

atacou com perigo, uma falha de
Tadeu permitiu que Jorge Luis

empatasse o jogo. O Ceará

ameaçou ainda, mas o primeiro
tempo terminou.

O Fluminense voltou da mes-

ma forma para o segundo tempo,

e só perdeu o domínio da partida
dos 15 aos 25 minutos, quando
Mário, muito cansado, não com-

batia como antes, Com a entrada

de Cristóvão, o Fluminense vol-

tou a ter o domínio do jogo e,

aos 33 minutos, Amauri decidiu

o jogo, numa falha da defesa

cearense.

OS GOLS

Fluminense 1 a 0 — Gilcimar recebe
na entrada da áreae, com um toque
sutil, coloca a bola no ângulo es-
ouerdo do goleiro Lulinha, aos 27
minutos do primeiro tempo.
Curà 1 a 1 — Getulio recebe na

ponta, dribla Alexandre e centra. A
bola passa por toda a defesa do
Fluminense e sobra livre para Jorge
Luís, que ajeita e coloca na saída de
Paulo Vítor, aos 40 minutos do
primeiro tempo.
Fluminense 2 a 1 — Jandir domina
a bola no meio de campo e parte
para a área. A defesa do Ceará
fecha, mas Jandir toca para Amauri
livre. O atacante só tem o trabalho
de tocar para a rede. Aos 33 mi-
nutos do segundo tempo.

D* SI Mo Braun, enviado espacial

Técnico, feliz, não

vê a vaga assegurada

PRINCIPAIS LANCES

No vestiário, o técnico Dino Sanl

nào escondia seu entusiasmo com a

boa vitória sobre o Ceará. Segundo

ele, embora a equipe nfto apro-

veltasse todas as oportunidades

que teve, os gola marcados foram

os necessários:
Foi uma partida difícil, mas

toda a equipe jogou bem. Sò quan-
do o Mário cansou è que tivemos

problemas. A entrada do Cristóvão

no entanto, resolveu os problemas e

o time se reequilibrou novamente.«

Merecemos esse resultado.

Dino reconheceu que, sem Ro-

bertinho, o time perdeu um pouco

Ròbertlnho

sal do logo como

problema

O ponta-direita Robertinho è o
único problema do técnico Dino

Sani para escalar a equipe para

quarta-feira. Ao cruzar uma bolada
linha de fundo, Robertinho pisou
num buraco e torceu o tornozelo:

Driblei o zagueiro e tentei

cruzar para o Amauri, mas acabei

pisando num imenso buraco que
tinha logo depois da linha de fundo.

Na hora doeu muito e tive que sair

do jogo. No vesitário, coloquei gelo
e a dor passou.
Para\o médico Arnaldo Santiago,

somente hoie é que se poderá dar

um diagnóstico mais preciso sobre

o jogador:
Aparentemente, não è prave. O

local nào inchou, o que e muito

bom e tornam as coisas mais fá-
deis.

Outros dois jogadores que sé

queixaram de contusões ao Dr. Ar-
naldo foram Màrk), que levou um

p/são e Gilcimar, que levou uma

cotoveldada no rosto. Ambos nào

preocupam, no entanto.

1° TEMPO
12 min — Gilcimar é derrubado

na Área, mas o juiz marca falta a

um placo da risca. Edinho cobra e a

bola passa raspando ao travessão.

16 min — Ramon dà a Ademir

Patrício nas costas de Tadeu. O

atacante penetra na área, mas chuta

para fora.
— Nfto tive outra alternativa, op- 17 min — Edinho tabela com

tei pelo Nel Dias na ponta, pois nao Amauri e este dá a Mário. O goleiro
havia outro no banco. O Nel teve Lulinha sai do gol e defende a bota

nos pés do jogador do Fluminense.

26 min — Gilcimar recebe na in-

termediária, dá um drible de corpo

em dois zagueiros e de frente para o

gol, chuta. A bota passa raspando a

trave de Lulinha.

31 min — Getulio cobra umcôr-

ner, Paulo Vítor sai mal e a bola

da sua agressividade, mas mesmo

assim sempre levou perigo ao gol
de Lulinha: _

— Nfto tive outra alternativa. Oj

„i pe
havia
uma tarefa importante. Bloqueou o

Ramon e as jogadas que estavam

sendo feitas por aquele setor, no

inicio do jogo, acabaram.
Perguntado se considera o time

do Fluminense já classificado para

quarta fase, Dino respondeu que
nào:

— Em futebol isso nào existe.

Tudo se decide no campo.

Amauri diz

quo 
o gol é uma

coita natural

Apesar de ter ficado mais de 360
minutos sem marcar gol, o atacante
Amauri disse que nfto sentiu ne-

nhuma emoção diferente ao marcar

o gol que deu a vitória ao Fluminen-
se no logo de ontem. Segundo ele,

o gol é uma coisa natural e, embora
não viesse tendo sorte nas con-
clusões, sempre esteve perto:

Vibrei, é claro, mas nada alòm
do normal. Não vinha marcando

gols, mas sempre estive batalhan-
do. Futebol è assim mesmo. Hoje
faz e amanhã nào. O importante é o
Fluminense vencer e jogar bem. E
isto, graças a Deus, estamos con-
seguindo.

Amauri disse que ainda não en-
tendeu o motivo da anulação do gol
que marcou aos 37 minutos do

primeiro tempo:

Nào houve impedimento. Só

fui na bola quando o Edinho ca-

beceou. Ainda passei pelo beque
deles e completei. Não etendi por-

queoRimulado anulou.

sobra para Ademir patrício livre,

mas o goleiro do Fluminense se

recupera e defende antes do ar-

remate.

2° TEMPO

2 min — Ramon cobra falta na

entrada da área e Paulo Vítor faz

ótima defesa no canto direito.

2Q min — Mário avança pela
direita e lança a Gilcimar na corrida

O goleiro Lulinha sai para fechar o

ângulo e Gilcimar toca a bola ras-

teira. Ela atravessa toda extensão

do gol e sai rente á trave.

44 min — Gilcimar é lançado

sozinho mas demora a chutar.

Hamilton chega e salva o gol.

^¦1 lil llin

Perfeito na defesa e no apoio

PAULO VÍTOR — Falhou numa

salda de bola, mas imediatamente

se recuperou, fazendo a defesa.

Mostrou bom reflexo nas vezes

aue 
foi exigido.

El DIAS — Como lateral, armou

boas jogadas com Robertinho.

Depois que foi para a ponta-direita,

poucas vezes apareceu por lá,

preferindo auxiliar o meio de cam-

Ço. 

Foi bem nesta função.

ADEU — Apenas falhou no gol do

Ceará. No mais firme tanto nas

bolas attas como baixas.
EDINHO — Provou que atualmente

è um dos três melhores jogadores
do pais. Fez de tudo e muito bem.

No desarme, perfeito. Como ar-

mador de jogadas, fez os melhores

lançamentos e. como atacante, foi

ÂNGELO — Incansável no meio de

campo. Correu por todos os lados e

foi figura importante no equilíbrio

da eauipe.

MARIO — Jogou bem enquanto
teve fôlego. Realizou ótimas jo-

defendeu e armou com dis-

muito perigoso. Atuação primorosa.
ALEXANDRE - Enqi
nas, sua atuação foi muito boa. No

Enquanto teve per-

final cansou e o Ceará fez algumas

jogadas perigosas pelo seu setor.

JANDIR — Muito bom na cobertura
dos zagueiros. Esteve presente em

todos os lados da defesa, cobrindo
os avanços de Neí Dias, Rubens e

Edinho.

posição. Quando cansou, o Flu

minense passou a ser dominado.

CRISTÓVÃO - Entrou no lugar de

Mário e deu novo dinamismo ao

time.

ROBERTINHO — Jogou apenas 25

minutos. Mesmo assim fez algumas

boas jogadas. RUBENS GALAXE —

Entrou no lugar de Robortinho e

anulou completamente Ramon.

AMAURI — Não estava jogando
bem, mas teve o mérito de apro-

veitar a única chance que teve para
marcar. Lutou e correu muito. Ainda

teve um gol injustamente anulado.

GILCIMAR — Outra grande atuação

no time do Fluminense. Sua ascen-

são na' equipe tem sido excep-

cionai e, se nao tosse fcdinno, seria

facilmente o grande nome do jogo.
Sau gol é uma prova de seu talento.

Técnico quer o

jogo na quarta-feira

Logo após a vitória sobre o

Ceará, o técnico Dino Sani

procurou o vice-Presidente de

Futebol, Rafael de Almeida

Magalhães, e pediu para que a

segunda partida, no Maracanã,

não seja adiada para quinta-feira,
como os dirigentes estavam

pretendendo. Dino quer que o

time descanse, pois provável-
mente, no próximo final de
semana, o Fluminense irá a Por-

to Alegre enfrentar o Grêmio.

Rafael aceitou os argumentos

de Dino e vai tentar transferir

para quinta-feira a posse do novo

conselho do clube.
O motivo da mudança da data

do logo :
— O Dino está certo — disse

Rafael — pois se tivermos que
enfrentar o Grêmio em Porto
Alegre, não teremos tempo para
fazer uma boa recuperação. Se

tivéssemos certeza de que en-
frentaríamos o Vasco no Ma-
racanã, nào haveria problema
para a transferência.

JORGE LUIS

Um atacante muito habilidoso

Prêmio foi até aumentado

LULINHA — Foi exigido e nada

pôde fazer nos gols.
VALDEMIR — Levou um passeio de

Gilcimar, mas não apelou para a

violência. Foi pouco ao ataque.

HAMILTON — O melhor da defesa.

Seguro no jogo pelo alto e firme nas

bolas baixas. Teve muito trabalho,

mas se saiu bem.

LULA — Um pouco abaixo de seu
companheiro de zaga, mas também
não foi mal. Falhou no segundo

gol, pois ficou p&ado pedindo im*

pedimento que não existiu.
BEZERRA — Embora não tivesse a

3uem 

marcar desde os 25 minutos
o primeiro tempo, apoiou muito

pouco seu ataque. Fraco.
NJCÁSSJO — Muito bom no desar-
me, pois quase todas as jogadas de
ataque do Fluminense terminavam
em seus pés. No segundo tempo,
cansou.

MAGNO — Limitou-se a tocar bolas

no meio de campo sem nenhuma

objetividade.
JORGE LUlS - Muito hábil. Dele

saiam as melhores jogadas do time

do Ceara. Mostrou muita tran-

quilidade na hora do gol. Foi subs-

tituido no meio do segundo tempo e

ai o Ceará nada mais fez em campo.

JOSUÉ — Entrou no lugar de Jorge

Luís e nada fez.

GETÚLIO — Alternou boas e más

jogadas. A jogada do gol do Ceará

começou com ele.

ADEMIR PATRÍCIO - Atacante

veloz e perigoso. Mesmo muito

isolado, deu trabalho á defesa do

Fluminense.
RAMON — No inicio foi bem. Ar-

mou algumas boas jogadas de

ataque. Depois sumiu. tIQUINHO
— Substituiu Ramon e não teve

tempo para tentar fazer alguma

coisa.

Na euforia do vestiário do
Fluminense, logo após a partida,
os dirigentes do clube deram uma

notícia que aumentou a alegria dos

jogadores. A quota da renda

liquida que era dividida entre 0$

jogadores, passou de 25 para 30

por cento. Além disso será dado

um prêmio extra de 150 mil caso o
F uminense garanta a classificação
no jogo de quarta-feira, no
Maracanã.
— Esse time está jogando demais
e esses jogadores merecem uma
boa recompensa — disse o diretor
de futebol, Antônio Quintas.

ARBITRAGEM

Romualdo Arpi Filho cometeu
muitos erros. Marcou fora da área

uma falta sofrida por Gilcimar que
foi visivelmente dentro da área e
anulou muito mal um gol de Amauri

no primeiro tempo, alegando im-

pedimento, que não houve. Não

teve problemas na parte disciplinar.

Seus auxiliares também cometeram
muitos equívocos.

O goleiro Ivan faz boa defesa, apertado por Lulafto, que conferiu todas na èraa Marcellnho è derrubado e nfto consegue lançara bola a Vftgner, que corria paio melo

Bangu vence SSo José e fica multo bem: 3 a 1

O tf angu praticamente assegurou
sua passagempara as quartas de
final da Taça de Ouro ao vencer o
São José, ontem à tarde em Moça
Bonita, por 3 a 1. O Sào José, que
começou na frente, gol de Tiào
Marino aos 12 minutos, foi Intei-
ramente dominado, descontrolou-se
e terminou com 3 jogadores expul-
sos: Soter, Tata e Darci. Pelo lado
do Bangu, Vàgner e Toninho tam-
bém foram expulsos do jogo. Os
cinco jogadores estão automati-
camente impedidos de jogar a

próxima partida, quarta-feira á
noite, em Sào José dos Campos.

Os gols do Bangu foram mar-
cados por Toninho, de pênalti,
Luisào e Padrinho. Com o resul-
lado, o Bangu sò nào obterá a cias-
sificaçào no Grupo X se for der-
rotado por diferença de 2 gols.

O técnico Fidélis, do Sào José,
armou sua equipe em um sistema
defensivo, a tlm de explorar os con-
tra-ataques. Como o Bangu jogava
em casa e tinha a promessa de um

prêmio de 50 mil cruzeiros, Fidélis
acreditava em que o Bangu se lan-

Bsse 
ao ataque, ainda mais 

pelo
to de o Sào José se beneficiar

oom dois empates.
Pelo lado do Bangu, o técnico

Joào Francisco nào pode contar
com Rubens Feijão, conheci damen-
te o armador de todas as jogadas do
time, mas teve a sua disposição os

logadores Vàgner e Vilmar, que nào
atuaram contra o São Paulo-Rs.

A tática do S&o José, a principio,
surtiu o efeito esperado. Mesmo

sem Eli Carlos, artilheiro da equipe,
o Sào José conseguiu o primeiro
gol, em contra-ataque, através de
Tião Marino, aos 12 minutos do

primeiro tempo. O Bangu, no en-
tanto, não se abalou com a desvan-
tagem e continuou em sua tática de
imprensar o Sào José em seu

próprio campo.
Faltava, porém, um pouco mais

de velocidade às jogadas do Bangu.
Talvez por falta de entrosamento de
Luisào no melo de campo, o fato ê

que o Bangu se aproximava do gol
adversário mas nào conseguia com-

plementar.
O panorama do joao começou a

se transformar aos 34 minutos. Em
uma descida do bangu pela esquer-
da, o lateral Soter foi obrigado a

parar o lance com falta. Ante a mar-
cação da arbitragem, o jogador
reclamou e foi expulso.

A vantagem de um homem em
campo, contudo, nào durou muito
tempo. Aos 36 minutos, em uma

jogada infantil, o centro avante
vàgner atingiu o goleiro Ivan, do
São José, quando este já tinha a
bola dominada. Imediatamente, o
árbitro expulsou o atacante de cam-

po.
As expulsões afetaram, em maior

parte, ao Sào José, que começou a
se descontrolar, t o empate do
Bangu nào demorou a sair. Aoa 3ô
minutos, em uma descida de Pe-

drlnho, o lateral Relnaldo tocou
com a mão na bola, dentro da área,
e o pênalti foi marcado. Após muita
discussão por parte dos jogadores
paulistas, Toninho cobrou a pe-
naIidade e converteu.

» O Sào José voltou oom uma al-
teraçào para o segundo tempo. Com
a expulsão de um zagueiro, Fidélis
foi obrigafdo a tirar um atacante para
cobrir o buraco em sua zaga. Com a
saída do ponta esquerda Niltinho, o
São José perdeu considerável poder
ofensivo e nào mais conseguiu
ameaçar o Bangu.

O Bangu voltou disposto a de-
sempatar logo a partida. E, aos 2
minutos, em uma avançada peia
direita de Toninho, o centro saiu
forte, na cabeça de Luiàao, que tes-
tou sem problemas, no canto.

O Sào José, então, encolheu-se
em seu campo, nào ma\s procuran-
do o ataque. Ao contrário, o time

paulista resolveu se defender para
evitar uma diferença de gols maior.

A pressão da equipe carioca cres-
ceu a partir dos 10 minutos, até

que, aos 21, em mais uma investida

pela ponta, Padrinho marcou o ter-
ceiro gol do Bangu, acalmando de
vez a torcida.

Logo após a marcação do ool, o

Soiador 

Tata, do São José, re-
imou de uma falta e foi expulso

pelo juiz. Com vantagem numérica
em campo, o Banau forçou ainda
mais o ataque, a fim de obter uma
maior vantagemno saldo de gols.

Até os 30 minutos, a çressão foi in-

tensa, com o placar nào sendo am-

pliado por falta de sorte nas fi-

naliz ações.

Aos 35 minutos, Darci também
foi expulso, apôs uma entrada
violenta em Marco Antónmio. Final-
mente, aos 41, Toninho saiu expul-

so de campo, devido a uma entrada
em Tiáo Marino.

Com a vitória, o Bangu manteve
sua invencibilidade no Estádio
Guilherme da Silveira. Quarta-
•feira, o time carioca pode perder
por uma diferença de um gol que,
mesmo assim, terá sua classifi-
cação garantida.

BANQU 3 X SAOJOSÉ 1

Bangu: Tiào; Toninho, Moisés,
Tecao e Marco Antônio; Mococa,
Lira e Luisào; Pedrinho, Vàgner e
Vilmar.
São José: Ivan; Soter, Darci,
Ademir Gonçalves e Reinaldo;
Gérson Andreoti, Ademir Melo e
Tata, Edinho, Tião Marino e Nii-
tinho.
Local: Estádio Guilherme da Sil-
veira, em Bangu.
luJz. Manoel Amaro de Lima,
auxiliado 

por Armingo Tavares e
Antônio Abelardo de Lucena,
todos de Pernambuco
Renda: Cr$ 1.823.700,00, com

6.079 pagantes.
1o tampo: 1 ai - gols de Tiào
Marino, aos 12 minutos, para o
São José, e de Toninho, aos 41,
de pênalti, para o Bangu.
Final: Bangu 3 a 1 — 

gols de
Luisào, aos 2 minutos, e de
Pedrinho, aos 21.
Substituições: No Bangu, Índio
e Marcelinho nos lugares de Lira
e Vilmar. No Sào José, Adilson e
Campina nos de Gérson Andreoti
e Niltinho.
Observações: Foram expulsos
Soter, Tata, Darci, do Sào José.
Vàgner e Toninho, do Bangu.

CEARA 1 x FLUMINENSE 2

Ceará — Lulinha; VakJemir,

Hamilton, Lula e Bezerra;

Nicássio. Magno e Jorge

Luís, Getulio, Ademir Patrício

e Ramon.
Fluminense — Paulo Vítor;
Nei Dias, Tadeu, Edinho e

Alexandre; Jandir;

Ângelo e Mário; Robertinho,
Amauri e Gilcimar.
Local — Estádio Plácido Cas-
telo-CE.
Primeiro tempo — 1 a 1,

Sois: 

de Gilcimar, aos27m, e

orge Luís, aos 40m.
Final — Fluminense 2 a 1, gol
de Amauri, aos 33m.
Renda - Cr$ 7.750.250,00,
com 39.886 pagantes
Juiz — Romualdo Arpi Filho,

auxiliado por Êdson Massa e
Antônio Carlos Gomes.
Substituições — Rubens
Galaxe no lugar de Rober-
tinho, Cristóvão no de Mário,
Josué no de Jorge Luis e
Tiquinho no de Ramon.

Botafogo

vence o Flu-BA

por 1 a O

FEIRA DE SANTANA - Na

estréia doJrtflnador Félix, que
assumiu o cargo em substi-

tuiçào a Jorge Vieira, o

Botafogo derrotou o Flu-

minense, de Feria de San-

tana, por 1 a 0, em amistoso

que marcou a inauguração

dos refletores do Estádio Jóia

da Princesa O gol foi mar-

cado por Wescfey, aos 40

minutos do primeiro tempo.
No segundo tempo, Êdson,

do Botafogo, foi expulso por
agressão a Nildon. O árbitro
foi Antônio Alcântara, da
Federação Baiana. A renda

não foi anunciada, mas cal-

culada em Crt 3 milhões,

aproximadamente. O Bota-
fogo jogou com Paulo Sérgio;
Perivaldo, Gaúcho, Osvaldo e

Washington; Almir, Wescley e
Mendonça; Geraldo (Êdson),
Tè e Ziza. O Fluminense per-
deu com Carlos; Marcelo, Nil-

don, Hélio e Reginaldo; Es-

curinho, Fite e Mário; Jorge
Luís, Mirandinha e Walter

(Marquinhos).

Guarani

empatou com o

Operário

CAMPO GRANDE - O 
j

Guarani empatou com o
Operário-MS, em 1 a 1, no i
Estádio Pedro Pedrossian, e j
só precisa de mais um ponto i
no jogo de quarta-feira, em i
Campinas, para passar à 

|
próxima fase da Taça de
Ouro, como vencedor do
Grupo S. O Operário só con-
tinuará na competição se ven-
cer o Guarani, ainda que
apenas por um gol de diferen-

ça.
No jogo de ontem, o

Guarani marcou primeiro.
Zezè, aproveitando um rebote
da defesa, fez 1 a 0, aos 32
minutos da fase inicial. O
Operário chegou ao empate
aos 7 minutos do segundo
tempo, através de um pênalti
cobrado por Arturzinho. A

partida foi bastante movimen-
tada, com o Operário bus-
cando a vitória, já que está
em desvantagem com relação
ao Guarani.

A renda somou 'CrS

5.738.600,00, com 22 mil

pagantes. Valquir Pimentel foi
o árbitro. Os times atuaram
assim: Operário — Joel Men-
des; Cocada; Ramiro, Paulo
Marcos e Luís Cosme; Garcia,
Arturzinho e Pastoril;
Moisés, Jones e Cléber (Al-
cione). Guarani — Sidmar;
Rubens, Jaime, Êdson e Al-
meida; Êderson, Banana e
Jorge Mendonça; Capitão,
Careca eZezè (Júlio César). O
vencedor do Grupo S enfren-
tará o classificado do Grupo Y

(Anapolina ou São Paulo).

América

lá procura os

amistosos

Fazer dois, ou pelo menos
um.a mistos os por semana até
iniciar a próxima competição.
Esta é a meta dos dirigentes
do América para manter a
equipe em atividade e faturar

Bara 
ter os saláíios em d.ia.

ia reunião da Comissão Téc-
nica que será realizada hoje
em Vila Isabel será feita uma
programação para o time e
deverá ser definido se o
América aceitará os convites

ra amistosos em Feira de
ntana, Alagoinhas (dias 11

e 13, por Crt 1 milhão cada) e
Alfena (dia 11, por Cr$ 1,5
milhãol).

O mais importante para o
América daqui para frente,
segundo o Superintendente
Roberto Seabra, será manter
o time em constante atividaae

para entrar em boas condi-
çóes na próxima competição,

Sue 
deverá ser a Taça dos

ampeôes. Por isso, em prin-
cípio, a programação será
traçada atj o dia 28 de abril,
data que começará a Taça
dos Campeões, òs jogadores
se reapresentaráo amanhã de
manhã em Vila Isabel quando
será reiniciado as atividades
após a desclassificação da
Taca de Ouro.

Sobre a contratação do
centroavante Roberto, do Es-
porte Recife, ex-integrante da
Seleção Brasileira, o Superin-
tendente de Futebol informou

Sue 
é o assunto prioritário da

iretoria. Mas o anunciado
interesse do Internacional-RS
em contratar o jogador per-
nambucano, dificultará as
negociações América
Esporte, como reconhece
Roberto Seabra
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4 JORNAL DOS SPORTS, Segunda-feira, 29/3/1902

Categoria 
de Júnior,gols de Zico:Fla 2a0

Sô mesmo a excelente atuaçAo de

Júnior e o poder de decisão de Zlco,

qüe se salvou apenas peloa gols,

puderam Justificar, a vitória do
Flamengo sobre o Sport por 2 a 0,
ontem a tarde, no Eatádlo Mário

Filho, pela Taça de Ouro. Náo ss via

o Flamengo errar tanto há multo

tempo, mas o Sport não soube
aproveitar. O que talvez pudesse ter

conseguido, não estivesse sem o

seu artilheiro Roberto, acostumado
a fa.rer gols no próprio Maracanã.

Andrade, Tita, Relnaldo e Lico

jogaram mal. Zlco e Adílio, bem

&aixo do normal. Carpegianl foi até

neneroso em tirar apenas o Lico.

Pelo menos, substituiu o pior em

campo. Reinaldo se esforçava em

ocupar o lado esquerdo em pe-
netrações que preocupavam a

defesa do Sport.Mas errava nos

passes e na complementaçâo das

jogadas, é óbvio que o campo en-

charcado, a partir dos 30 minutos—

começou a chover pouco antes do
íçgo — prejudicou o mais ao

Flamengo, um time de categoria

superior e de excelente toque de

bola. Mas não o suficiente para
determinar as màs atuações de

quase metade da equipe. O Flamen-

go acabou vencendo bem, pois

poderá garantir a classificação para
a quarta fase da Taça, até mesmo

com uma derrota por 1 a 0 para o

Soort, em Recife.

Taticamente,
subidas da Júnior a
mesmo tampo, o Flamengo esteve

bem. Até Zlco cala pala direita,

como aa foase um ponta. Pala ee-

querda, Relnaldo ocupa* sempre o

espaço quando Júnior, Lico ou

ÍHualquer 

outro nao aparecia por lá.

¦té ai tudo bem. Ocorre que quaae
a metade do time jogava mal. An-

drade se enrolava em simples |o-

gadas e, algumas, na própria área,

assustando Raul.

No primeiro tempo, o placar 
da 1

a 0 para o Flamengo foi Injusto,

embora o domínio do jogo fosae

sempre rubro negro. Com noberto,

o Sport pòderiater aproveitado, peto
menos, uma daa três jogadas da

Bebeto, de linha de fundo. A da

Glvanlldo, em jogada semelhante á

do eegundo gol de Zlco, foi de

irritar. O meia recebeu livre, em

melhor situação que Zlco, mas

acertou a trave. No segundo tempo,

ai sim, o Flamengo melhorou um

pouco em função da entrada de

Vítor (aos 17 minutos, no lugar da

Lico). Vítor organizou boas jogadas,
Júnior manteve o ritmo e Leandro

subiu de produçfto, foiçando o jogo

pela direita. Para ganhar do Sport,

na Itia do Retiro, o Flamengo

precisará melhorar multo. A per-
manéncla de Vítor seria uma boa. E

que Nunes retome o mais rápido

possível.

FLAMENGO 2X0 SPORT

FLAMENGO — Raul; Leandro,

Marinho, Mozer e Júnior; An-

drade. Adílio e Zico; Tita,

Reinaldo e Lico.

SPORT — Pais; Antenor, Marião,
Ailton e Paulo Ornar; Merica,
Givanildo e Êdson; Nilson, João
Carlos e Bebeto.

LOCAL - Estádio Mário Filho

RENDA — Cri 17.955.000,00
(59.245 pagantes)
ARBITRO — Márcio Campos

a

Saltes, auxiliado por 
Luis Carlos

Antunes e Joel Teixeira.

1o TEMPO — Flamengo 1 a 0

(Zico, aos oito minutos)

FINAL — Flamengo 2 a 0 (Zico,
aos 20 minutos).

SUBSTITUIÇÕES: no Sport,

Cigano e Betinho nos lugares de

Nilson e João Carlos, respec-

tlvamente aos 16 e 27 minutos;

no Flamengo, Vitor no de Lico,
aos 17 .

LANCES PRINCIPAIS

1° TEMPO

1 min: Júnior cruza com perfeição,
Reinaldo, cara a cara com País,

livre, cabeceia para fora.
4 min: Desta vez quam cruzou foi

Leandro. Zico cabeceou no canto,

mas Pais fez boa defesa.

6 min: Bebeto partiu em velocidade

desde o meio-campo, ganhando de

Marinho. Da linha de fundo, cruzou

rasteiro, Júnior, no momento exato,

tocou paracórner. João Carlos e Nil-

son, que também acompanharam o

lance em velocidade, poderiam ter

feito o gol.
12 min: Reinaldo, da linha de fun-

do, cruza alto sobre a área. A bola

passa por País e ninguém aproveita.
15 min: Adílio brinca na área, con-
fusão formada, a bola é aliviada
mas Antenor, na corrida, chuta mal,

para fora.
22 min: Tita chega atrasado, na

área, depois de um lançamento de

Zico.País saí do gol e segura.

25 min: Leandro cruza, Tita, na

área, tenta encobrir Pais de cal-
canhar, mas perde a bola.
26 min: Bebeto cruza, Andrade
domina mas passa mal. João Carlos
toma a bola e roda para Givanildo,
livre, emjogada semelhante ao gol
de Zico. Givanildo acerta a trave es-

querda. Na volta da bola, Mozer
alivia.

31 min: Andrade, da intermediária,

chuta no canto. Pais espalma
32 min: Raul solta a bola, João
Carlos quase marca.
40 min. Pais soca a bola, apôs um
corner, Júnior pega bem, mas o

goleiro faz nova defesa.
44 min: Ailton sobe mais alto e im-

pede que Tita marque de cabeça,
apôs cruzamento de Júnior.

2° TEMPO

5 min: Zico enfia para Adílio em

ótima situação, mas o camisa oito

se desequilibra e perde a bola.
8 min: Leandro parte de seu próprio
campo em velocidade e passando
por alguns adversários. Na área, cai
em disputa de bola normal com at

torcida pedindo pênalti.
11 min: Lico pega outra sobra de .

bola, bate firme mas Pais salva com
o pé a córner.
17 min: Bebeto cruza, na caida da

bola no ângulo superior esquerdo,
Raul espalma a córner, ganhando
aplausos.
18 min: Outro cruzamento na ôrea
doFIamengo, Raul sobe com Mozer,

que cabeceia mal. Marião repete o
erro, concluindo para fora, á frente

do gol de Raul.
19 min: Cruzamento de Leandro

para a área, Ailton sobe mais e

alivia de cabeça.
24 min; Antenor chega á linha de/
fundo e cruza muito alto, nas mãos

de Raul.
25 min: Reinaldo repete a joqada do

Antenor, cruzando nas mãos de
Pais.
31 min; em ataque bem armado por
Vitor, a bola acabou limpinha para
Tita, na área. A conclusão mal feita

rovocou apupos da torcida.~ 
min: Merica chuta da entrada da

área, Raul defende no canto, com
categoria.
34 min; Adílio recebe livre, dando a
impressão de impedimento, e cruza.
Ailton salva a córner.
38 min: Raul sai do gol e defende,
na entrada de Cigano, com multo

perigo.
41 min: Júnior falha, Cigano parte
livre, mas o lateral se recupera e

põe a córner.
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Lico perde uma daa malorea chances de gol do Flamengo na partida

No Inicio do logo, caiu um temporal. Oa jogadores mal podiam ser viatoa

8 mim;'FLAMENGO 1

a 0 — Zico — O Flamen-

go atacava pela direita,

com Leandro, \joia foi

ao outro lado, onde

Reinaldo dominou livre,

chegou à linha de fundo

e chutou. A bola foi a

Zico, mais atrás. Zico

dominou, virou o corpo

e chutou. País ainda

tocou com as mãos na

bola, antes de entrar.

Não havia jeito.

20mim:FLAMENGO 2

0 — Zico — Adílio

dominou na entrada da

área, ajeitou, viu Zico

livre, pela direita, e rolou

bola. A defesa pediu

impedimento que não

havia. Zico atè teve o

trabalho de tocar nc>

canto esquerdo de Pais,

sem chance alguma.

Uma falha incrível de

marcação, da defesa per-

nambucana.
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ARBITRAGEM

Depois de um primeiro tempo
excelente, quando soube prfn-
cipalmente aplicar a lei da van-
tagem e até corrigir alguns erros
de seus auxiliares. Mareio Cam-

pos Salles foi outro árbitro no

segundo tempo. Perdeu-se um

pouco na manutenção da dis-

cíplina e andou invertendo faltas.

Ninguém entendeu a transfor-
mação. Acertou ao exigir que
País retirasse a camisa preta, na

volta do segundo tempo, mesmo
atrasando o jogo em cinco
minutos. Luís Carlos Antunes e
Joel Teixeira erraram em alguns
impedimentos. Especialmente,
Joel Teixeira, ao inventar um de
Zico, provocando a reclamação
do jogador. A bola fora lançada
na esquerda, em excelente
situação para Júnior. Zico se en-
contrava adiantado, sim, mas do
lado direito, sem a mínima par-
ticipação no lance. Júnior, quo realizou grsnds atuação, salva o gol na «ntrada de Nilson, o sota do Spoit

ATÉ CINCO ESTRELAS
GERALDO ROMUALDO DA SILVA

FLAMENGO:

vitória da Individualidade

ESPORTE;

derrota sem humilhação

Jogando em terreno adverso,
muito pouco conveniente ao seu
toque de bola, ainda por cima con-
tra adversário combativo, mesmo
assim o Flamengo triunfou a com
toda justiça. Com um pouco mais
de serenidade, talvez o Esporte
tivesse feito seu gol, Seja como for,
o Flamengo foi sempre mais con-
junto e mais individualidades.
Exibindo infinitamente mais talen-
tos, a exemplo de Leandro, Júnior,'
Adílio, Vítor e Andrade, era natural'

que chegasse ao triunfo pretendido.
Só não pode é facilitar na rewnche,
no Recife.

Do comportamento de cada um
dos vencedores, ficaram estas im-
pressões:

RAUL ***** Não tanto pelo
número de intervenções arrojadas

que teve de praticar, mas pela per-
manente segurança em tudo que fez,
saindo, (bloqueando até cobrindo
os vazios mais além da sua zona de
atividade, fez jús ás cinco estrelas.
LEANDRO ***** Juntamen-

te com Júnior, de longe o melhor

dos apoiadores. Corretíssimo no

dominio de seu atacante frontal

iBebeto, por sinal bastante bom),

e »em uma única falha em todas as

tentativas de lançamentos á área.
MARINHO * * * * Marcou bem e

subiu com precisão. Chegou a

suplantar Mozer, desta vez, muito

preocupado com o choque.
MOZER * * * Pouca serenidade
no desarme e na passagem da
defesa para o ataque. Recordista de
faltas.

JÚNIOR ***** Imaginação
criadora, coordenação motora,
dureza natural e absoluta precisAo
no apoio e na busca da poalção
melhor para o passe final. Precioso
como peça de defesa e ataque.

ANDRADE * * * * Perfeito com a
bola nos pés. No combate direto,

quer dizer, no desarme, menos
eficiente. O terreno pesado náo é

positivamente o seu forte. Com a
entrada de Vítor, substituindo Lico,
o meio-campo moetroü outra aa-

gu rança.

ADlUO * * * Apesar de exces-
sivamente sacrificado pèla Im-

placável marcação sofrida todo o
tempo (ele e Zico, principalmente),
teve jogadas de extraordinária
lucidez, é outro grande talento que
se move com flexibilidade multo
maior em piso seco.

ZICO ***** Ainda que náo
houvesse esbanjado tanta eneroia
para assumir o controle da partida
durante os muotoe deslizee u>-
metidos pela defesa, teria superado

a todoa pelo senso de oportun
dade, energia Inesgotável e perfeita
noção do arremate definitivo. Náo
foram multas aa chances que en-
controu ao longo do jogo. Em torno
dele havia, Inevitavelmente, uma
floresta de ansiosos e desesperados
marcadores. Mas, pelo menos duas

que perseguiu com deaaasombro,
acabaram por render ao time,

primeiro a abertura, depois a confir-
mação do placar.

/
TITA * * * Completamente fora de
sua habitual sintonia. Nos

primeiros minutos ainda deu para
entender as vezes que insistiu em
penetrar pela ponta e fechar para
dentro da área, no ardor da con-
clusáo Insensata. Depois, estra-
nhamente, nem Isso.

REINALDO * * Falho nas des-
locações, nos centros, no recuo e,
piior, nos chutes a gol.

LICO * * Saiu para dar lugar a
Vitor, Sem a foiça habitual. No fun-
do, porém, a substituição tanto

poderia ter sido feita através dele
como de Relnaldo.

VlTOR * * * * Entrou e confir-
mou sua categoria e versatilidade.

Sérgio, prudente, objetivo e sem
alardes, melhorou considerável-
mente o trabalho de Zlco e Adilio.

O mérito maior do Esporte Clube

do Recife foi seu inesgotável es-

Dírito de luta. Meamo interiorizado

no placar, e sem mala nenhuma es-

perança de virar o Jogo, ainda ten-

tou tudo. De seus principais des-

taques torna-se obrigatória a ci-

taçáo de Pais, Merica, Êdson e

Bebeto.

PAlS * * * * Praticou quatro
boas defesas no primeiro e cinco no

segundo tempo. Oportuno nas

saldas e nos bloqueios da pequena
área.

ANTENOR * * * Melhor no prl-
meiro tempo. Apelou um pouco no

segundo, comprometendo uma

atuação que poderia ter sido ex-

celente.

MARIAO**** Foi o destaque da

defesa, saindo para o confronto

direto e nas sobras. Policial im-

placável para Zico, Adilio, Reinaldo,

Lico ou quem cortasse sua frente.

PAULO OMAA * * * Compôs,

com Marláo, o setor de maior se-

gurança da zaga central.

AILTON * * * * Foi o mais téc-
nico dos quatro homens de trás.

exibindo maior recurso, inclusive,

como apoiador.

MERICA ***** Exceto Bebeto,

um extrema de muitos recursos,

nenhum outro jogador apresentou-
se melhor do que Merica. Correu
todo campo, lançou, desarmou e
nem precisou ser o 

"Capitão 
Gal-

dino" de tão má fama quando es-
tagiou em clubea do Rio.

GIVANILDO * * * Ê inteligente

com a bola noa pés, passa com
desenvoltura, mas é fraco na iuta

pela retomada do dominio de seu
meio-campo.

ÊDSON * * * * Bom apoiador,
foi o principal destaque da inter-
mediária, depois de Merica, a rigor

criador de todos os contra-

ataques perigosos da equipe.
NILSON * * Não teve chance de

aparecer. Tinha sobre ele dois mar-

cãdorea implacáveis, Júnior quando
se plantava na lateral esquerejf

Mozer e Marinho. Saiu para dar
lugar a Cigano.

JOÃO CARLOS * * Pouca lucidez

para acompanhar a velocidade de
Bebeto. Teve dois ou trés lança-
mentos á feição, inutilmente. Subs-
tituido, no segundo tempo, por
Betinho.

BEBETO * * * * Rápido e prático,
partiu dele, pela extrema, as me-
lhores jogadas do ataque. Pena que
náo houvesse quem o acompanhas-
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Reinaldo na

área do Fia

combatendo

Marião. 0
centroavante vai

continuar no

time

Carpegiani diz 
que

2 a 0 foi um resultado 
justo

— Foi um resultado jus-
to. Perdemos algumas
oportunidades de gol, mas

nao podemos esquecer

que o Sport também esteve

perto de chegar às nossas

redes. 0 Importante agora

è pensar no próximo jogo,
em Recife.

Paulo César Carpegiani

analisou o desempenho do

seu time na partida de on-

tèm e chegou à conclusão

3ue 

o resultado não po-
eria mesmo ter sido

outro, apesar dos gols per-
didos. Ainda no vestiário,

o treinador adiantou que o

para o jogo de
m Re

esquema

quarta-feira, em Recife,
será o mesmo de ontem:
ofensivo.

— Vamos jogar para
ganhar em Recife. Nao é

porque podemos empatar,
ou até mesmo perder pon
a 0, que entraremos em

campo com um time re-
trancado. Temos um estilo
de jogo e nào podemos
modificá-lo de uma hora

para outra, ê claro que a
vantagem do empate nos
dá um douco mais de tran-

qüilidade, mas entraremos
em campo tentando decidir

a partida logo de inicio e

conquistara classificação.
Sobre a entrada de Vitor

no lugar de Lico, Car-

pegiani disse que foi uma

modificação puramente
tática:

— Com o Vítor, con-

seguimos fechar um pouco

Marinho: campo prejudicou o time

O Sport andou algumas
vezes ameaçando o gol
defendido por Raul,
chegando mesmo a man-

dar uma bola na trave. Para

o zagueiro Marinho, Isso é
mais do que natural, uma
vez que o Flamengo atuou
sempre ofensivamente,
dando até alguns espaços

para o adversário:

Sumlço de

Marcellno sem

explicação

Os dirigentes do Fia-
mengo, principalmente o
Vice de Futebol, Eduardo
Mota, estavam preocu-
pados com o desapareci-
mento do jogador Mar-
ceftno, que veio de Belém

para treinar na Gávea, en-
quanto o clube acertava a
compra do seu passe ao
América, do México. O

jogador, que estava
morando na concen-
tração, pegou suas roupas
no sábado e sumiu.

Logo apareceram as ver-
soes mais diferentes sobre
o sumlço de Marcelino e a
Que parece mais verda»
deira, dá conta de sua
viagem para Sdo Paulo,
onde iria conversar com os
dirigentes do Palmeiras
sobre sua contratação. O
vice Edurado Mota, no en-
tanto, não parece acreditar
muito nessa estória:

-r Não acredito que
tenha iso para o Palmeiras.
Atinai de contas, o em-

presário responsável peta
sua transferência è o Fran-
cisco Meireles, homem de
cohfiança que não dei-
xaria de nos avisar nesse
caso. Mas se ele resolveu
se transferir para São
Paulo, o que podemos
fazer?

O certo é que o Flamen-

go não está nem um
pouco disposto a pagar os
150 mil dólares, cerca de
Cr| 30 milhões, pelo.passe
do jogador,conforme en-
íentfrmenfos com o
América, do México. Se o
Palmeiras está disposto a
desembolsar tanto, os
dirigentes rubro-negrqs
não criarão problemas.

— Além disso, o campo

pesado prejudicou um

pouco o rendimento de
todo o time. A bola mo-
lhada era difícil de con-
trolar. Temos também que
dar um crédito ao Sport,

que é realmente muito
bom, com jogadores de
nivel técnico dos mais
elevados.

Como todos os joga-
dores, Marinho só pensava
em vencer novamente em
Recife. Para ele, o resul-
tadò de ontem nada tem a
ver com a próxima partida:

— Não interessa quanto
foi esse jogo. Vamos jogar
para vencer em Recife.

Time será o mesmo

para o logo em Recife

Embora afirme que nào do do ataque, Carpegiani

tem qualquer dúvida para garantiu a manutenção de

escalar a equipe que en- Reinaldo e acredita que,
frentará o Sport. na quarta- com o jooo de ontem

Reservas fazem um

treino com S. Cristóvão

Dentro do esquema de
movimentação dos reser-
vas, criado pelo supervisor
Domingo bosco, os jo-
gadores que não enfren-
taram o Sport estarão em
campo hoje, á tarde, na
Gávea, enfrentando o São
Cristóvão, que se prepara
para o Campeonato Es-
tadual da segunda divisão.

O jogo-treino deveria ter
acontecido na sexta-feira,

porém a Comissão Téçnica
do Flamengo resolveu
transferi-lo para hoje em
virtude das violnetas
chuvas que desabaram
sobre a cidade naquele dia
e deixaram o gramado da
Gávea ligeiramente pre-
judicado.

Os titulares só voltarão
ás atividades amanhã,

quando treinarão tecni-
cam6nte pela manhã. A
viagem para Recife está
marcada para ás 15h30m,

pelo vôo 300, da Cruzeiro.
Na capital pernambucana,
a delegação ficará hos-

«dada 

no hoteí Othon
lace, na Praia da Boa

Viagem.

No ioao de ontem, con-

tra o Sport, o Flamengo
arrecadou Cr|
7.188.320,00, o que, de
acoido com a política de

premiaçfto do clube, per-
mitirá dar a cada jogador o
bicho de aproximadamente
Cr* 83 mil,

feira. o técnico
Carpegiani resolveu deixar

para amanhã a definição
oficial. Segundo ele, não
deverá haver qualquer
mudança com relação ao
time que Iniciou a partida
de ontem, contra o mes-
mo adversário.

Mesmo com o bom
desempenho de Vitor no

tenha adquirido um pouco
mais de confiança e possa
ter rendimento superior em

Recife*
— Dentro das minhas

disponibilidades, o Reinai-
do é atualmente o dono da

posição. Será novament
escalado em Recife e es-

pero que o fato de ter dis-

putado uma partida inteira
tenha lhe dado mais con-

meio de campo, sua volta fiança. Talvez assim
ao banco de reservas está melhore um pouco mais
mais do que confirmada.
Talvez, por essa razào
Paulo César Carpegiani

seu rendimento.
Carpegiani não pode

negar que Nunes faz
tenha preferido deixar para grande falta à equipe, prin-
confirmar a equipe apenas cipaimente por estar total-
amanhã. Assim, Adilio mente entrosado com os
voltará ao meio, uma vez companheiros e a maneira

que encerrou o jogo de do time jogar. No entanto,
ontem na extrema- o centroavante só estará
esquerda. em condições de treinar

Com relação ao coman- dentro de uma semana.

Contratos, de novo

uma grande preocupação
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Merica foi boa figura

no bloqueio da entrada da área do Sport

Apesar de só terminarem
no dia 30 de maio, os con-
tratos de Andrade, Adilio e
Leandro já começam a
preocupar o Vice de Fu-
tebol, Eduardo Mota. Dos
trãs, Adilio e Leandro cer-
tamente estarão na Se-
leçào Brasileira e com isso
seus passes sofrerão sen-
sível valorização. O diri-

gente, porém, diz já ter in-.
clusive algumas empresas
contradas para atuar
em esquema semelhante
ao feito para renovar com
Júnior:

— Esses contratos real-
mente preocupam. Mas já
temos todo o esquema
montado e não deveremos
encontrar muita dificul-
dade quando surgira opor-
tunidade. Os jogadores jà
estão sabendo como
agiremos. Tudo será uma

questão de conversar no
momento certo.

Eduardo Mota nfto quis
revelar de maneira alguma

quais são as empresas in-

teressadas em participar
publicamente nas
renovações de Andrade,
Adilio e Leandro. Segundo
ele, qualquer quebra de

sigilo agora será muito

prejudicial á transação:
— Se dissermos o nome

de qualquer empresa
agora, ela ficará obrigada

junto á opinião pública a
fechar o neaóclo. Assim,
não conseguiremos acertar
as bases dentro dos nos-'

soa interesses, pois os
empresários se sentirão

pressionados e natural-
mente se retrairão.

Além desses três con-
tratos, Eduardo Mota está
conversando qwase que
diariamente com Canta-
rele, mas o goleiro ainda
nào chegou a um acordo
oom o dirigente.

Com ar de confiança e
sem demonstrar qualquer
sinal de tristesa pela,
derrota, o técnico Ernesto
Guedes declarou que o
time do Sport osrtamente
descontará os dois gols no

jogo de quarta-feira em
Recife e se classificará

para a quarta fase do cam-

peonato. Todo esse oti-
mismo é baseado na volta
do centroavante Roberto,

que 
" 

está para o Sport as-
sim como Zico está para o
Flamengo".

Ernesto Guedes lamen-
tou apenas os erros da ar-
bitraaem. oue. seaundo
ele, beneficiaram ao
Flamengo no segundo gol,"quando 

o Zico estava em

posição de impedimento, e
do pênalti não marcado a
favor do Sport. Entretanto
Ernesto reconheceu a
superioridade do adver-
sário na partida e destacou
o aspecto decisivo da

presença de Zico.

— O Flamengo fez os
gols no momento certo e a
presença de Zico foi fun-

damental. Mas o resultado
foi normal, considerando-
se que o Flamengo, além
de possuir uma grande
equipe, teve a vantagem de

jogar no Maracanã. Só
lamento a atuação da ar-
bitragem nos lances do
segundo gol do Zico, qué
estava impedido, e do

pênalti sobre o Edson, que
ele deixou de marcar. Em-
bora tenha corrido em
direção a marca do pênalti,
Faltou — 

personalidade
para confirmar a infração.

6Ri

Em sua análise sobre o

go de quarta-feira em
ecife, quando será de-

cidida a classificação com
o Flamengo que terá a
vantagem de um gol, Er-
nesto Guedes disse que
seu time tem todas as

possibilidades de descon-
(ar a derrota de ontem. Es-
sa certeza é devida à volta
do seu artilheiro Roberto e
o fato de jogar com total
apoio de sua torcida:

— Assim como con-
siderei normal a nossa
derrota de aúora penso que
no jogo de quarta-feira

poderemos vencer pelo
mesmo escore, o que não
será anormal. Lá teremos
de volta o Roberto, que é
realmente o nosso prin-
cipal jogador e grande
goleador, A presença dé
Roberto será fundamental

para a equipe, que sem ele
perdeu muito seu poder
ofensivo. Hoje, por exem-

pio, criamos boas opor-
tunidades para marcar,
mas nos faltou um go-
leador como o Roberto,

que está sempre presente
na hora de decidir. Em sin-
tese, acho que o Roberto
está para o Sport assim
como o Zico está para o
Ramengo. Os dois times,
sem esses jogadores,
viram time comuns.

Ernesto Guedes disse

que Roberto só nào jogou
ontem por medida de

precaao. Preferiu pompá-lo
para estar na quarta-feira
com cem por cento de
condições Roberto está
sem jopar há 30 dias, mas

já treina normalmente,
recuperado da fratura que
sofreu na mandíbula.

Me rica é outro que só fala em vencer

Com o mesmo espirito
extrovertido e brincalhão
das épocas de Flamengo e
América, Merica tem a
mesma opinião de seu
treinador, acreditando que"o 

Sport poderá tran-
quilamente vencer por 2 a
0 na quarta-feira e se cias-
sificar para a quarta fase".
Merica observou que o
Sport tem uma equipe
muito experiente e que a
volta de Roberto dará os
gols necessários paa a
classificação.

Merica considerou o
resultado da partida nor-
mal, embora tenha des-
tacado que seu time
apresentou um bom fu-
tebol de toque de bola se
igualando ao Flamengo em
oportunidades de gols. Dai
a confiança de Merica
numa vitória com dois gols
de diferença em Recife:

— Criamos boas opor-
tunidades para marcar,

mas os gols não acon-
teceram, porque faltou

justamente um jogador
para decidir. Tivemos tan-
tas chances quanto o
Flamengo e mandamos até
uma bola na trave, num
lance que o Givanildo tinha
tudo para fazer o gol. Se
aqui fizemos uma partida
equilibrada, por que nào

poderemos vencer também
de 2 a 0, jogando em casa
com todo apoio da tor-
cida? Se o Flamengo fez
dois pois aqui, poderemos
também fazer o mesmo lá
em Recife, jà que temos

jogadores experientes que
saberão como agir na hora
da decisão.

Sobre a volta de Rober-
to, Merica demonstrou
muita empolgaçâo e con-
fiança no ataque voltar a
marcar gols:

— A vola do Roberto
será fundamental para
nossa equipe. O fato é
que estamos criando as
situações de aols, mas na

hora de completara jogada
falta um goleador como o
Roberto. O tim com o
Roberto fica muito mais
ofensivo e teremos con-
diçôes de fazer os gols da
classificação.
Sobre a mudança em sua
maneira de jogar — ontem
não foi aquele jogador viril
que todos estavam acos-
tumados a ver —, Merica
disse está apenas acom-
panhando o ritmo da
equipe, que é técnica de
uue de bola:

— Náo é que tenha
mudado minha maneira de
jogar. Continuo com
aquele mesma disposição
que vocês estavam acos-
tumados a ver quando eu
jogava no América e de-
pois no Flamengo. Só que
agora tenho mais liber-
dadedne para criar e por
isso aparece mais o meu
lado técnico. A equipe ê de
toque de bola e tenho que
acompanhar o ritmo,
não destoa

BANGU

—INFORMA—

SORTEIO

Supercarnê Bangu/Sortelo

do dia 28/3

mais o meio de campo e
acabamos com os contra-
ataques sempre perigosos
do Sport. Além disso, a

queda do Adilio pela ex-
trema-esquerda foi fun-
damental tanto è que o
segundo gol surgiu através
de jogada sua.

Zico; estáo

exigindo

demais do Fia

Estão exigindo de-
mais do Flamengo. Sem-

pre que entramos em cam-

po, somos obrigados e
vencer de quatro ou cinco.
Nào ê bem assim, temos

que ver também que o ad-
versàrio nem sempre con-
corda com os nossos

planos.
A revolta de Zico no ves-

tiário era flagrante. Ele não
se conformava em ver es-
tampado no rosto das pes-
soas a impressão de que
o 2 a 0 sobre o Sport foi

pouco e até mesmo um
mau resultado por ter sido
o jogo disputado no
Maracanã:

O importante é vncer,
nào importa de quanto.

Sou um jogador que luto o
tempo inteiro pela vitória,
mas não estou nem um

pouco preocuoado com o

placar. Vencendo jà está
muito bom.

E para complicar a si-
tuaçào, sempre chegava

perto do jogador alguém
dizendo que o ideal seria
vencer e de .4 a 0 para
poder perder até de 3 a 0
em Recife:

Que futebol ê esse?
Onde é que jà se viu golear
para depois poder pensar
em perder. Quero ganhar e
vou para Recife pensando
somente em conseguir a
vitória e, conseqüente-
mente, a classificação para
a próxima fase do cam-

peonato.
Um pouco mais calmo,

Zico analisou a partida de
ontem, quando fez os dois

gols na vitória sobre o
mesmo Sport, que enfrent-
ará na quarta-feira, no es-
tádio da Ilha do Retiro:

Sport nào veio para
jogar, e sim para arrancar
um ponto do Flamengo.
Tanto é que passou o tem-

po todo tentando colocar
nosso ataque em posição
de impedimento, e muitas
vezes conseguiu isso. Dai
não houve nesse jogò algo

3ue 
servisse como análise

a desempenho dos times.
Enfrentamos muita chuva e
um adversário pensando
sò em náo perder.

Io Prêmio - 24.838

pré-montada

2o Prêmio — 75.624

3o Prêmio — 91.675

preto e branco

4o Prêmio - 79.191

5o Prêmio 
— 55.779

6o Prêmio 
— 69.855

de parede

7o Prêmio-92.369-

8o Prêmio -80.692 ¦

dè panelas

9o Prêmio—25.080 
-

10° Prêmio—38.625-

Casa

Moto

TV

Toca-fita

Faqueiro

Relógio

-Gravador

Conjunto

-V entilador

-Torradeira

MESMO QUE VOCÊ NÃO TENHA

PAGO OS TALÕES 1, 2, 3, 4, 5,6,

e 8, NAO IMPORTA. PARÁ VOC_

GANHAR TODOS OS PRÊMIOS E

BS 

BRINDES PAGUE AGORA

ESMO O TALÃO NUMERO

Guedes 
garante 

vitória doSport em casa

se

* 

9 

*

* 
MILHÕES

/ EM PRÊMIOS

ah 
iMKt ft

ATENÇÃO-ATENÇÃO-ATENÇÃO

QANHEEM DOBRO

SUPER CARNE BANGU

ESTA DANDO

PRÊMIOS EM DOBRO.

LEMBRE-SE:

SAO AS SUAS ULTIMAS

OPORTUNIDADES.

»

PAGUE EM DIA O

SEU TALAO DO MÊS.

EM

9

I
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Vasco empata e torcida 
provoca 

tumulto

Ttxlos d* Nogueira Nato • Ellomàrlo Vatontt — Foto» do Noonl Horta

Foi um jogo de futebol durante oe

90 minutos e terminou empatado

1x1 — gole de Pedrlnho e de Bal-

tazar. de pênalti — para alegria do

Grêmio, que precisa agora de um

outro empate para passar à quarta
fase da Taça de Ouro). Ao final o

Estádio de Sfto Januário transfor-
mou-se numa praça de guerra em

que a vitima foi o indefeso àbltro

baiano Manoel Serapião, perse-

guido até a saída do Estádio pelos
revoltados torcedores incentivados

pelo assessor da presidência vas-

cai na, Eurico Mirarvda.

O resultado foi inteiramente jus-
to, apesar dos torcedores vas-

cainos reclamarem de um pênalti
Inexistente em Roberto no segundo

tempo — ele se atrapalhou com

Adào escorregou e caiu —. Con-

tudo, a vitória parcial do time ca-
rtoca no primeiro tempo foi me-

recida, embora Leào tenha falhado

no chute despretencioso do lateral

Pedrinho, de fora da área. Depois

de ter sido envolvido pelo time

gaúcho durante os primeiros 20

minutos, o Vasco acertou a mar-

cação no seu meio-campo e criou

inúmeras oportunidade de gols,
mas Roberto e Cláudio Adào nào

oonfirmaram a condição de arti-
lheiros, falhando seguidamente em
lances que outrora seriam gols cer-

tos Adão aos 13 minutos chutou de

dentro da área, que Leào defendeu

com o pé direito. E Roberto perdeu
um gol cara a cara com Leão aos 44

minutos.
O Grêmio perdeu duas oportu-

nidades — nào reais como as do

Vasco — aos 14 minutos num chute
forte de Baltazar com boa defesa de

Mazaropi e aos 16 minutos numa

cobrança de falta de Paulo olsldora
u segundo tempo foi Intelramen-

te do vasco, principalmente pelo
recuo do Grêmio — para garantir o

empate — depois do seu qoI. Mas
mal começara o jogo, Baltazar foi
lançado por Batista e no combate

com Ivan ganhou de corpo do
zagueiro e tocou na frente para
Paulo Isidoro. Quando o apoiador

preparava-se para tocar para o fun-

do das redes, sofreu pênalti de

Mazaropi e ai começava o tumulto.

Eurico Miranda entrou em campo

para reclamar do árbitro. Aos 4
minutos, Baltazar foi autorizado e
cobrou no canto esquerdo com a

bola chegando a tocarem Mazaropi.

Com o gol, o time gacuho recuou e
foi a vez do Vasco agredir

principalmente pelo lado direito

com o bom apoio do lateral Ro-

semiro e com os centros sobre a
área. Mas Roberto e Cláudio Adào,
a exemplo do primeiro tempo,
foram inteiramente dominados

pelos zagueiros Vantuir e De Leon.i
O Vasco teve duas ótimas chances\
de marcar. Aos 20 minutos, Ro-'
semiro foi a linha de fundo e cruzou

para a área, Roberto frente a frente1
com Leào cabeceou para fora. Aos
27 minutos, foi a vez de Cláudio
Adào perder um gol — o do lance
em que a torcida pediu pênalti na
indecisão entre Dirceti e Leão, Wil-
sinho ganhou a jogada e rorlou

para a pequena área, mas Roberto
se atrapalhou com Adào e, com o
campo enlameado, caiu, perdendo
mais uma grande chance de de-
cretar a vitória

NOGUEIRA NETO

VASCO 1 X GRÊMIO 1

VASCO: Mazaropi; Rosemiro,

Rondineli, Ivan e Pedrinho;

Dudu, Serginho e Cláudio Adào;

Wilsinho, Roberto e Marquinho.

GRÊMIO: Leão; Paulo Roberto,

De Leon, Vantuir e Dirceu; Batis-

ta. Bonamigo e Paulo Isidoro;

Tarciso, Baltazar e Júlio César.

LOCAL: Estádio de São Januário

RENDA: CrS 7.826.400,00 com

22.898 pagantes
JUIZ: Manoel Serapião, auxiliado

por Anivaldo Seixas e Ademário

Teixeira Bastos

1o TEMPO: 1 a 0, gol de Pe-

drinho, aos 34 minutos

FINAL: 1 a 1, gol de Baltazar,
aos 7 minutos
SUBSTITUIÇÕES: No Grêmio,
Paulinho e Tonho nos lugares de
Baltazar e Júlio César.
OBSERVAÇÕES: Cartão
amarelo para Wilsinho, Mar-

quinho e Mazaropi, todos do
Vasco, e De Leon, Baltazar ,
Paulinho e Paulo Isidoro, do
Grêmio.

| 

^ 

!

P. ISIPORO

Uma atuatfo a

TOJTASjilH

e* 

y 

. 
I 

Jflflj

- fjO . T 
\ 

¦

' ' ' 9. ¦¦
' 

*v '• ' "

„ .• • • W - •»,. ¦ V, ' ' • •
" 

. v • / v* • ¦ . 
'

PRINCIPAIS LANCES

1° TEMPO

14 minutos — A primeira grande

jogada do Vasco, que Leão salvou

de pé direito.

16 minutos — Tarcísio perdeu gran-
de chance. Mazaropi pegou e largou
a bola em seus pés, depois de uma
falha de Pedrinho. Mas o atacante

chutou para fora.
19 minutos — Chute forte de Mar-

quinho, finalizando jogada de toque

entre Roberto e Cláudio Adào. O

goleiro Leào salvou para córner.

20 minutos — Falha de De Leon que
Wilsinho não aproveitou. Quando
DOdia centrar para Cláudio Adão ou
Roberto, ou mesmo tentar o drible
em Leão, chutou diretamente para o

gol, só que por cima do travessão.

25 minutos — Pedrinho pára jo-
ada, pondo mão na bola próximo
área. Nos dois toques, a bola foi a

Júlio César,que chutou forte para a
boa defesa de Mazaropi.

30 minutos — Rosemiro driblou
Batista etocou para Wilsinho, que
cruzou para Cláudio Adào. Mas o
atacante se atrapalhou todo-

44 minutos — Chute muito forte de

Baltazar. O goleiro pegou e largou a

bola. Sorte que Ivan estava por per-
to e devolveu a bola a Mazaropi.

45 minutos — Cruzamento para
Cláudio Adào, que manda de ca-

beca na trave. Com o goleiro Leão

caído, a bola voltou a Roberto, que
chutou forte por cima do travess&o.

2° TEMPO

5 minutos — Nessa jogada, se

permitiu o gol do Grêmio, através
de um pênalti. Baltazar sofreu fal-

ta, mas a bola ficou para Paulo
Isidoro, que foi atacado por Pe-

drinho e Rondineli. Aí Paulo Isidoro
sofreu pênalti.

10 minutos — Excelente jogada
de Roberto que Marquinbo não

aproveitou. O centroavante deixou a
bola passar num centro de Wilsi-
nho. Como não esperava, completar
o lance, Marquinho chutou fraco.

20 minutos — Rosemiro foi até a
linha de fundo para cruzar. Roberto
tentou marcar de cabeça, mas man-
dou a bola para fora.

21 minutos — Novamente Ro-
semiro fez ótima jogada. Driblou
Bonamigo e tocou para Pedrinho,
mas o lateral, apanhado de sur-

presa, nào foi na bola.
25 minutos — Num ataque, Leão

nào conseguiu defender um chute.
Wilsinho aproveitou para apanhar a
bola e foi derrubado, conseguindo
ainda deixara bola para Roberto.

27 minutos — Quase Dirceu mar-
cava contra. Salvou um chute de
Roberto, mas, ao atrasar para Leào,
a bola passou próxima á trave.

30 minutos — Triangulação de
Pedrinho, Serginho e Roberto, que
chutou de virada. Leào pegou e lar-

gou.
40 minutos — Marquinhos lançou

a Cláudio Adào. Outra vez boa par-
ticipação de Dirceu, que chutou
para córner.

Dirceu derruba Cláudio Adão,

por trás, mas o árbitro considerou o lance iegai

LEÃO — Falhou no gol do Vasco. A

bola veio devagar, tentou segurà-la

e acabou colocando-a para dentro

do gol. No intervalo foi vaiado pela
torcida com o grito de 

"frangueiro,

frangueiro". No segundo tempo,
recuperou-se e realizou grandes
detes as
PAULO ROBERTO — Sem ninguém

para marcar, foi à frente várias

vezes, chegando a criar lances de

perigo. Um lateral vibrante.
VANTUIR — Uma boa atuação.

Ganhou mais do que perdeu no

combate direto com os atacantes do

time carioca, apesar da sua idade

avançada.
DE LEON — Formou com d com-

panheiro uma dupla de zaga muito

boa. É habilidoso com a bola do-
minada e pelo seu setor ninguém

passou.
DIRCEU — O mais fraco do time.
Foi envolvido durante quase todo o

jogo e quase que dava um gol para
o adversário ao atrasar mal uma

bola para Leào, dando nos pês de

Rosemiro.
BATISTA — Não está no melhor de

sua forma física. Mesmo assim, es-
teve incansável e lutou muito no
meio de campo. Quando teve chan-
ce, foi à frente ajudar o ataque.
PAULO ISIDORO - é o grande

nível de seleção

nome do time. Funciona como o ar-

ticulador de todas as jogadas
Habilidoso, inteligente, se mexeu

muito em campo e. quando nada

dava certo pelo meio, se metia pela

ponta-direita, onde joga na Se-
leção. Cavou o pênalti.
BÕNAMIGO — Ê um garoto e tem
muito futuro. Habilidoso, chegou a

envolver o meio-de-campo adver-

sàrio.
TARCISO — Apagado durante a

maior parte do jogo Poderia ter

tentado mais as jogadas pela pon-

ta. Mas funcionou bem taticamente

voltando para ajudar Pauío Roberto

na marcação.

BALTAZAR — Deu muito trabalho

aos zagueiros. Correu muito em

campo e acabou substituido por
cansaço. PAULINHO — Entrou

quando faltavam pouco para o final

e não deu para mostrar o seu fu-

tebol.

JÚLIO CÉSAR Não è aquele

mesmo jogador habilidoso dos tem-

pos de Flamengo. No primeiro tem-

po, funcionou mais comc marcador

de Rosemiro. TONHO - o subs-

tituiu no inicio do segundo tempo•

jogou no meio de ca p udando

na marcação. Mostrou so esp eto

de luta.

SERGINHO

Só jogou para o time

ARBITRAGEM

Apesar de toda a reclamação
vascaina, a atuação do árbitro
Manoel Serapião nfto influiu no
resultado, ê verdade que ele
começou o jogo omisso em al-

guns lances desleais de lado a
Fado, mas foram lances sem
maiores conseqüências, quando
poderia ter distribuído cartão.

Provavelmente nervoso com a
chuva que tomou durante todos
os 15 minutos de intervalo —

preferiu ficar no meio de campo
com os seus auxiliares —.

começou o segundo tempo real-
mente disposto a colocar em

prática a sua autoridade e a par-
tir do pênalti iniciou a farta dis-
tribuiçao de cartóes amarelos,

.coibindo os lances mais rispi-
dos. E deu seis advertências

Cara 
Wilsinho, Mazaropi, De

eon, Baltazar, Paulo Isidoro e
Paulinho. Os auxliares Anivaldo
Seixas e Ademário Bastos, a
exemplo do árbitro, tiveram

pequenos erros, mas sem com-
prometer ou influir no marcador.

Vasco, 1 a 0 — Quando

meno»seesperava,e Justamente
num chute de longe, o Vasco

abriu o marcador. A jogada
8 tl(

ara Pedrinho, na esquerda. O

começou com Dudu que tlcou

para Pedrinho, na esquerda. 01

lateral chutou rasteiro da inter-l

mediéria. O goleiro Leão ffa-

lhou. Tentou mandar para cór-
ner, mas a bola escapou e foi

para o gol, aos 34 minutos do

primeiro tempo.

Grêmio, 1 a 1 — Num lance

confuso, Paulo Isidoro foi

derrubado na área. O árbitro
Manoel Serapião, que ainda

dava cartão amarelo para Wil-

sinho, marcou pênalti. Aos 7

minutos do segundo tempo,

Baltazar cobrou rasteiro. Ten-

tou colocar e Mazaropi quase
defendeu. O goleiro ainda

tocou na bola com a ponta dos

dedos.

MAZAROPI — Realizou pelo menos

quatro excelentes defesas no

primeiro tempo, uma garantia para
o seu time. Fez no início do segun-
do tempo pênalti desnecessário em
Paulo Isidoro e só, pois o Grêmio a

Krtir 
do gol procurou tocar mais a

Ia e gastar o tempo.
ROSEMIRO — Não se importou
com a marcação a Júlio César e
depois e Tonho. Foi praticamente
mais um atacante. Chegou inclusive
a criar boas jogadas pelo seu setor

com sua bravura
RONDINELI — Não fez absoluta-
ment) nada. Lento e sem nenhuma
iniciativa de jogo, foi envolvido

lo ataque do time gaúcho.
AN — Uma cópia do seu com-

panheiro de zaga. Ruim no combate
direto, chegou a apelar até para as
faltas desleais.
PEDRINHO — Fez o gol é só. Tam-
bém pudera, Tarciso e Paulo Isidoro
lhe deram muito trabalho por aquele
setor e náo teve o apoio necessário
do ponta-esqulerda Marquinho na
marcacào.
SERGINHO — Um grande nome do
time vascafno. Nào aparece muito
para a torcida, mas se coloca muito
bem na entrada da área e realizou

ótima marcação, impedindo a
movimentação doe atacantes, e ain-

da teve chances de cobrir os avan-

cos dos laterais.
DUDU — Começou o jogo se re-

vezando na marcação com Serginho
e dando até alguns bons casses

para o ataque. Nt segundo tempo

se lançou ao ataque mas inva-

ricvelmente se atrapalhava

WILSINHO - Esteve apagado
Pouco participou das jogadas de

ataque e quando atacou nào teve

qualquer empenho.

CLÁUDIO ADÃO - Se os torce-
dores do Fluminense tivessem ido

ao jogo, com certeza teriam até

elogiado a sua saída do tricolor
Lento, sem criatividade, alguma,

perdeu mais do que gannou dos

zagueiros adversários.
ROBERTO — Uma atuação me-

díocre á altura de um cateça-de-
bagre. A julgar pela atuaçàr deon-
tem, nào merece receber CrS 4.500

mil. Preso no chão, náo teve to*

teligência e calma para aproveitar
algumas chance que anteriormente
o credenciavam corr.o artilheiro

perigoso.
MARQUINHO — Normalmente se

destaca pela combatívidade O

tem, entretanto, nem isso realizou,

sendo envolvido até pelo lateral
Paulo Roberto.
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Antes que Pedrinho alcançasse a bola, Paulo Roberto derrubou-o

Nem o ônibus escapou à fúria dos agressores

Nem mesmo o ônibus que estava
à disposição da delegação do
Grêmio escapou da fúria aos tor-

cedores mais exaltados ontem, em
Sào Januário. Além de apedrejado,
foi arranhado e não teve condilões
de servir a delegação. Teve que ser
substituído por outro, que levou o

grupo ao Hotel PI aza.
Os jogadores do Grêmio per-

maneceramdurante muito tempo no

vestiário, esperando a situação se

acalmar. Calmos, alheios aos
movimentos no campo, estavam

protegidos por policiais e alguns

seguranças do Vasco.

Leão lamentou que tivesse acon-

tecido os incidentes, já que dentro

do campo o clima entre os joga-
dores havia sido normal. Foi uma

partida decisiva, com algumas tal-
tas duras, mas nào violentas, nem

desleais:
— Os jogadores do Vasco re-

ceberào o mesmo tratamento em

Porto Alegre, pois foram muito leais

e amigos. Acredito também que en-
tre os torcedores o clima será o
mesmo. 0 negócio è futebol, mas
sempre pode aparecer um torcedor
mais agressivo no Olimpico. Vamo\
fazer tudo para evitar qualquer in-
cídente.

Baltazar, que pela manhã tido ido#

a uma igreja Presbiteriana, em
Copacabana, assistir à Escola
Dominical, disse que o jogo tinha

sido bom, mas oé acontecimentos
apôs a partida é que quase tiram o
brilho do espetáculo.

Antes de saírem do vestiário, os

jogadores quiseram se certificar de

3ue 
a situação estava controlada e

iante da resposta afirmativa, foram

para o ônibus. O técnico tnio An-

drade estava num canto do ves-

tiário, recebendo muitos abraços

pelo empate:
— Foi um resultado esperado por

No vestiário, as queixas contra arbitragem

Vestiário lotado com as queixas e
reclamações contra o árbitro, que
nào deu descontos e ainda marcou

o pênalti de Mazaropi em Paulo
Isidoro, sem ter dado a falta de
Baltazar em Ivan, no lance anterior.

Sô após 20 minutos, o amoiente
ficou mal calmo. Com muitos

comentários, principalmente as cor-

didas do cão pastor no Presidente

do Conselho Fiscal do Vasco, Mário

Cupelo. O assessor da presidência,
Eurlco Miranda, disse que náo ia

protestar já que isso nada adlniavá

— Os clubes náo têm acesso á
CBF. Nossa representação ê feita

pelo Presidente da Federação,
Otávio Pinto Guimarães, que não se
dá com Medrado Dias, segundo ele
mesmo diz, e por isso nada faz,
deixando os clubes entregues á

própria sorte.
O Vice de Futebol, Antônio

Soares Calçada, que foi atendido
pelo médico Clôvls Munhoz e o
massagista Santana, devido á ben-
deirada que levou no braço esquer-
do, disse que a arbitraoem prelu-
dicou o time que trabalhou muito

Quando o juiz encerrou o jogo em

São Januário, um grande número de

torcedores pulou o alam brado e foi

para cima de Manoel Serapiào Filho

com o objetivo de agredi-lo.

Imediatamente vários policiais
militares deram proteção ao trio de

arbitragem, uando tudo parecia cal-

mo, entraram em campo alguns

dirigentes do Vasco e passaram a

xingar o juiz.

O ambiente ficou totalmente

tumultuado com as invasões de

campo. Com muito custo os po-
liciais fizeram um cordão de iso-

lamento e foram levando o trio de

arbitragem para o vestiário. Mas

durante isso houve novas tentativas

de agressão, corre-corre, pedradas
das arquibancadas, gente caindo no

campo, e pessoas atingidas.

Durante o tumulto, o Presidente

do Conselho Fiscal do Vasco, Mário

Cupelo, deu um chute no juiz, atin-

giao-o de raspão. Mário Cupelo per-
deu o equilíbrio, caiu e acabou

mordido por um cão. cuja coneia

se soltou da mão de um soldado.

Sua camisa foi rasgada pelo cáo.

Eurico Miranda, assessor da

presidência, tentava de todas as

maneiras se aproximar der juiz, e,

mesmo contido pelos policiais, xin-

gava o trio de arbitragem. Houve

novas pedradas e novos ferimentos

em torcedores que invadiram o

campo.
No meio do tumulto, o jornalista

Hideki Takizawa, da revista Placar,

foi atingido por uma pedrada no

supercílio direito e teve que ser

atendido no vestiário do Vasco.

O Vice de Futebol, Antônio

Soares Calçada, transtornado com o

empate, que náo estava em seus

planos e preocupado com o lado

financeiro, já que uma desclassi-

ficaçáo será prejudicial ao clube,

entrou em campo para reclamar da

arbitragem. Alegou que o juiz en-

cerrou o jogo faltando alguns
minutos para acabar, e tambémi
falou do pênalti, pois antes houve

uma falta de Ivan em Baltazar.

Calçada se aproximou muito do

túnel por onde estavam descendo

os juizes e acabou agredido pelo
auxiliar Anivaldo Seixas Magalhães

com uma bandeirada no braço es-

querao. Antes de descerem o túnel,

os árbitros ainda levaram cascudos

e tapas de torcedores mais exal-
tados, que romperam o cerco feito

peios policiais.

Só muito tarde è que os torce-
dores se acalamaram. Os jogadores
das duas equipes desceram as es-
cadas sem nada sofrer, já que
roram proiegiaos peia segurança ao
Vasco e policiais.

Lopes acha que Vasco merecia a vitória

Para Antônio Lopes, o Vasco

merecia ter ganho o Grêmio ontem,

por ter atuado melhor, principal-
mente no primeiro tempo, quando
teve chances de marcar pelo menos

três gols e apenas fez um. O

treinador lamentou que o árbitro

não tivesse marcado a falta de Bal-

tazar em Ivan, no lance que an-

tecedeu o pênalti.

— Todos viram a falta do cen-

troavante do Grêmio em nosso

zagueiro. O Vasco foi muito pre--

ludicado na partida.

Antônio Lopes nào vai fazer

nenhuma alteração no time para a

partida de quarta-feira no Estàdb

Olímpico, pois gostou do seu ren-

dimento ontem. Mas aus preocu-
pação é com o clima nostn que
deverá ser armado para essa par-
tida. Por isso já na revisão médica

de hoje pela manhã emSão Ja-
nuàrio. iniciará um trabalho com os

jogadores para que não se descon-

trolem, diante da pressão e pro-
vocação que a torcida fará.

Felizmente dentro do campo

tudo correu bem. Espero que isso

aconteça também em Porto Alegre.

Mas sempre è bom prevenir nossos

jogadores.
Mazaropi lamentou não ter se-

gurado a bola na cobrança do

peftalti por Baltazar. O goleiro
alegou que escolheu o canto certo,

foi na bola, mas ela estava esco-

rregando muito e acabou entrando.
Quase que garanto a vitória.

Mas a bola escorregou e acabou en-

trando. Foi muita falta de sorte.

Pedrinho disse que chutou a bola

consciente de que ela poderia levar

perigo à área do Grêmio e teve a

recompensa com o gol, apesar de

contar com a falha de Leão.
Recebi o passe na medida,

avancei dois passos e vi um buraco

à frente. Chutei rasteiro e vi quando

a bola balançou as redes de Leão.
Não é a primeira vez que marco gol
assim.

Roberto também não acredita que
em Porto Alegre o jogo seja tumul-
tuado, já que em São Januário
correu tudo bem entre os jogadores:

— Somos profissionais e sa-
bemos nos respeitar. Agora, in-
cidentes entre torcedores às vezes
acontecem em qualquer lugar, mas
acredito que serão tomadas pro-
vidências, para que nada de mal
aconteça. Só faço restrições ao juiz,
que não marcou a falta de Baltazar
em Ivan, no lance que acabou se
transformando no gol do empate,

já que o centroavante do Grêmio
cobrou e marcou.

Mas no final todos estão tran-

qüilos para a segunda partida em
Porto Alegre apesar de reconhe-
cerem que missão será um pouco
difícil.

LIBERTADORES

Atlético vence o

Estudiantes Mérida: 3 a 1

LUIZ SEVERIANO RIBEIROs/.

MÉRIDA - O Atlético

Nacional, campeão Co-

lombiano de 1981, der-

rotou, ontem, o Estudian-

tes de Mérida, vice-

campeão venezuelano, por
3 a 1, em partida válida

pelo Grupo III das Eli-

minatórias da Taça Liber-

tadores da América.

Para conseguir essa

vitória,, o Atlético náo en-

oontrou a menor difieul»

dade e o primeiro tempo

terminou com o placar de 1

a 0, gol marcado por

Gomez, aos 42 minutos,

depois dé várias opor-

tunidades perdidas pelos
atacantes atleticanos.

Na etapa complementar,

o ataque do Atlético

melhorou e marcou o

segundo gol aos 27 mi-

nutos, novamente através

de Gomez. Aos 34 mi-

nutos, Herrera fez o ter-

ceiro gol atleticano. O Es-

tudiantes, mesmo desor-

ganizado taticamente,

conseguiu fazer seu gol de

honra aos 41 minutos, por
intermédio de Oliveres.

nós. O Grêmio se armou bem e

poderia ter feito pelo menos um gol
no primeiro tempo, mas nfto contou
com a sorte.

Énio Ándrade admitiu que armou
o time para detender o empate que
era um resultado hom para sua
equipe. Para a segunda partida, na

quarta-feira em Porto Alegre,

pretende fazer apenas uma alte-
ração, que é a entrada de Odair na

ponta-esquerda, em lugar de Júlio
César. Como Odair é mais ofensivo,

pensa assim prender Rosemiro mais
no campo do Vasco.

Sobre a substituição de Baltazar

por Paulinho, explicou que foi por
motivo tático, já que o primeiro nfto

estava combatendo os zagueiros,
tjuando o Vasco partia para oata-

que.
— Agora vamos regressar e pen-

sar no segundo jogo. O Grêmio

precisa lutar muito para se cias-
sificar para a próxima fase;

para vencer. Agora o Vasco tem que
ganhar em Porto Alegre para con-
tinuar na Taça de Ouro.

Esse juiz prejudicou multo o
Vasco. No lance do pênalti, o Bal-
tazar empurrou o Ivan e ele náo
marcou. O que se pode fazer, se
não adiantam os protestos?
Calçada preferelu náo apresentar

queixa na 17* Delegacia Policial,
apesar de sar aconselhado por
muitos amigos:

Deixa isso para lá. Agora
vamos pensar na partida de quarta-
feira.
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O Dinâmica decidiu liquidar a

equipe Se Perder Acaba:8 a 0

' O Din&mica goleou o Se

:forde Acaba, por 8 a 0, e foi

o principal destaque dos

^os da Copa Letra reali-

zados pela Chave do Mu-

nlclpio de Nova Iguaçu. A

rodada da Chave de Nova

Iguaçu teve muitos gols e ob-

teve a melhor media até

agora em todo a competição:

4gols por partida.

O time do Din&mica não

teve multo trabalho para

chegar a gotoleada de 8 a 0,

embora no primeiro tempo

tenha encontrado alguma

dificuldade para penetrar na

defesa adversária, pois o Se

Perder Acaba armou um forte

esquema defensivo p&ra

evitar que' o Dinâmica mar-

casse.

Mas a reslstènbcla do Se

Perdei* Acaba não durou

muito tempo. Jairo marcou o

primeiro gol 
do Din&mica e a

partir daí o seu adversário

teve que se abrir mais, para

tentar o empate. O Dinâmica,

então, ampliou para 3 a 0,

gols de Monteiro e Marcos,

que acabou sendo o resul-

tado do primeiro tempo.

DINÂMICA a X SE PERDER

ACABA 0 .
Dlntmlci — Luís Carlos;

Jairo, Monteiro, Regis e

Ferreira; Vâlter, Rui e Gilber-

to; Barbosa, Milton e Marcos.

S* Perder Acaba - Luís;

Cláudio, Castro, Aóelmar e

Henllo; Silva e Tlto; Raul,

Mauro, José

JUIZ: Djalma da Silva

1* TEMPO; Dinâmica 3 a 0.

gols de Jairo, Monteiro e

Marcos.

FINAL: Dinâmica 8 a 0, gols

de Barbosa (3), Rui e Gilberto

DROGARIA AMERICANA 2 X

DOXA DRAMA 0
Drogaria Americana — Luis

Cláudio; Silva, Francisco,

Moadr e Manoel; Mauro, Luís

e Washington; Wander, San-

tos e Paulo.

Doxa — Antônio; Tião, José,

Adevaldo e Edmilson; Dario,

Roberto e Donizetti; Edson,

Jorge e Joáo.

1o TEMPO: Drogaria Ame-

ricpjia 2 aO, gols de Vander e

FINAL: Drogaria Americana 2

aO.

QANSO 4 X MARCO POLO 2

Qanso — Jaime; Luís, Fer-

nandes, Pinheiro e Andrade;

Aírton, Jorge e Silva; Pro-

côpio, Luis e Carlos.

Marco Polo — Edson; Ramos,

Freitas, Roberto e Vasques;

Orlando, Jadir e Zé Carlos;

Batista, Dias eJosefá.

1o TEMPO: Ganso 4 a 0, gols
de Luís, Procópio, Fernandes

e Carlos.

FINAL: Ganso 4 a 2, gols de

Dias e José para o Marco Polo

Na fase final o Dinâmica

voltou com a mesma dis-

posição e diante de um ad-

versário desmotivado e in-

ferior técnica e numérica-

mente (o Se Perder Acaba

jogou com 10 
jogadores),

acabou chegando f&cíl à

Kieada 

de8 a 0, gols e Bar-

sa (3), Rui e Gilberto.

c:>pa

A.M.F. BOTAFOGO 3 X ES-

TRELA RODO 0

Botafogo — Reginaldo; Elias,

Souza, Pedro e Alcelino;

João, Souza II e Santos;

Rubens, Peri e Valcinei.

Estrela — Valdeci; Erli, San-

tos, João e Antônio; Luís

Carlos, Roberto e Cláudio;

Gilmar, Paulo eAntônio.

JUIZ: Archidenes Campos

1o TEMPO: Botafogo 2 a 0,

gols de Rubens (2)
FINAL: Botafogo 3 aO, gol de

Rubens

13 DE MAIO 2 X MERIT11
13 de Maio — Juscelino;

Eduardo, Luís, Marcos e Al-

berto; Josias, Ribeiro e Fon-

seca; Vieira, Arcelino e Ricar-

do.

Meriti — Welington; Paulo,

Carlos, Eioi, Marcos; Sal-

vador, Almir e Santana; Fran-

cisco, Ubirajarae Almír II.

JUIZ: Almir Almeida de

Souza, auxiliado por Ronaldo

Dias e Alexandre Pinheiro.

1o TEMPO: 1 a 1, gols de

Ricardo II e Eloi para o Meriti.

FINAL; 13 de Maio 2 a 1.

JAKQ 4 X ATLANTIC 2

Jakq — Nèlson; Vilson,

Roberto, Jorge e Santos; Jor-

ge, Sérgio e Ronaldo; Juran-

dir, Chico e Carlos.

Atlantic — Edmilson; An-

tônio, Paulo, Carlos e Gilber-

to; Rogério, Gomes e Vâlter;

Rodrigues, Ruie Roberto.

JUIZ: Alexandre Pinheiro

1.° TEMPO: Atlantic 2 a 0,

Rodrigues (2)
FINAL: Jakq 4 a 2, gols de

Ronaldo (4)

REAL JARDIM METRÓPOLE

3 X NÉLSON SUPERATA-

CADOO

Real — Léo; Jérson, Rober-

to,Jorge e Penha; Alexandre,

Ângelo e Carlos; Luís, Tião e

Marcos.

Nélson — Carlos; Tião, Mar-

cos, Frown, José; Paulo,

Benddito e Ribeiro; Paiva,

Nascimento e Teixeira.

JUIZ: Ronaldo

1o TEMPO: Real 3 aO, gols de

Sérgio (2) eTiáo

FINAL: Real 3a0

O Meriti F.C. lutou multo mas acabou

O E.C. Treze de Malo dtrrotou o Merit! F.C. derrotado por2a1.

it"— to

A equipe do JAKQ goleou 0 E.C. Atlantic,por 4 a 2. O Real do Jardlm Metropole F.C. venceu por 3 a 0.

Os jogos da Chave de Niterói da
Copa Letra de Futebol Amador tam-
bèm vêm apresentando muitos gols
em suas rodadas. No final de se-
mana, em apenas quatro jogos,
foram marcados 10 gols. Um dos
destaque da rodada foi o Bem
Amado, que goleou o Real, por 4a
0, dando um verdadeiro show de
bola.

A vitória do Bem Amado sobre o
Real foi merecida, pois foi o Bem
Amado que teve as melhores opor-
tuniades da partida e só nâo chegou
a um placar mais dilatado devido a
falta de sorte de seus atacantes e a
boa presença da zaga e do goleiro
do time adversário.

O primeiro tempo foi bem dis»

putado e o Bem Amado não con-
seguiu furar o bloqueio arcado pelo
Real. Por isso o resultado acabou
sendo o empate de 0 a 0.

Na fase final o Bem Arçiado vol
tou com mais 

"

cons
Silva

Bem Ámado 
goleia o Real

na Chave do Município de Niterói

¦ «ao» iinai u oem miiauü voi-
com mais disposição • acabou
leguindo quatro gols, através de
i. César,Elias e Antônio. O Bem

Amado teve ainda outras opoftu-
nidades para marcar mas não estava
mesmo com muita sorte nas fi-
nalizações.

BEM AMADO 4 X REAL F.C. 0

Benf Amado — Alves; Carlos,
João, Mauro e Silva: Francisco,
Silvio e César; Rogério; Elias e
Antônio.
Raal — Amilton; Antônio, Sér-

Rio, 
José, Silvio; Eduardo,

aulo e Marcelino; Jonalr, José
e Nivaldo.
LOCAL: Campo do Forte
Gragoatá
JUIZ: Adelino Pinto
1o TEMPO: OaO
FINAL: Bem Amado 4 a 0, gols
de Silva, César, Elias e An-
tônio.

Ml RIAM BI 3 X CRUZEIRO 0

M Ir lambi — Paulo; Jor
Paulo Henrique, Carlos

aio; Antônio, Adão e André;
Charles, Wladimir e João.
Cruzeiro — Francisco; llton,
Nilson, Paulo e Carlos; Paulo
César, Salomão e Cabral,
Hélio, Manoel e Sérgio.
LOCAL: Campo do Forte
Gragoatá
JUIZ: Nélson Feil
1o TEMPO: Mibiambi 1 aO, gol
de Wladkmir
FINAL: Miriambi 3 aO, gols de
Wladimir e Ribeiro

JOÃO BRASIL 2 X ESTRELA 0

Joáo Brasil — Lopes; Reinaldo,
Everaldo, Marcos e Alves, Jes-
sé, Nunes e Filho; Baiano,
Gaspar e Ubirajara.
Estrela — Ubiraci; Edson,
Josias, Costa e Conceição;
Olavo, Alexandre e Zé Antônio;

lo8AL.J 
08ué 6 Már'0,

Gragoatá

JUIZ: José Ferreira, auxiliado

por Nilson Almida e Nilton
Marques
1o TEMPO: OaO
FINAL: João Brasil 2 a 0, gols
de Filçho e Gaspar

ALIANÇA 1 X ESTRELA NI*
TEROl 0 «

Aliança — Jorge; Laércio, Nél-
son, Sérgio e Osmar; José,
Vanderlei e Paulo Roberto; An-
tônio, José e Gelson.
Estrela — Morais; Francisco,
Capitão, Fernando e Ivo; Al-
melda, Cordeiro-e Sa Ia zar; Jor-

ge, Edson e Santos.
LOCAL: Campo do Forte
Gragoatá

Z: Cé li o Cerquei raJUI

Kr 
Manoel Couto

rtes.

auxiliado
e Marios

Campo do Forte
1o TEMPO: OaO
FINAL: Aliança 1
Paulo Roberto.

a 0, gol de

A Coordenação Geral da I Copa
Letra de Futebol Amador do Estado
do Rio de Janeiro esteve reunida na
tarde de ontem para elaborar a

programação doe jogos do próximo
final e semana pelos Municípios do
Rio de Janeiro. Duque de Caxias,
Nove Iguaçu, São Joáo de Meriti,
Itaguai — Campo Grande, Niterói,
Campos, Volta Redonda — Barra
Mansa, Nova Friburgo e Petròpolis.

Logo apôs a reunião, a Coor-
denação Geral da I Copa Letra de
Futebol Amador do Estado do Rio
de Janeiro liberou para publicação
na edição de ho)e, as programações
de Petrôpolis e Rio de Janeiro —
Bairro da Tijuca, que ficaram cons-
tituidas:
CHAVE DO MUNICÍPIO DE PE-
TR0 POLIS
)' ROOADA - OOMINGO -

4/4/12

Local: Campo do Petropolltano

Coordenação Geral 
jã liberou as

semifinais do Município de Petrôpolis

F.C. (Avenida Portugal, s/n — Vai-
paraíso — Petrôpolis).

9h30min — Petropolltano F.C."A" 
x Carangola F.C. — Semifinal.

11 horas — Sport Club Rio Preto
x Petropolltano F.C. "B" — Semu
final.

Delegado:
de ir os.

Luiz Cláudio Me-

CHAVES I E I DA TIJUCA -
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

, 
1* RODADA - SÁBADO - DIA

3/4/62

11 horas - ARTELAPOC (209) x
União A.C. (348)

12 horas — Estrela F.C. (131) x
A. A. Juventude (378)

13 horas — Letrlnha F. C. (328) x
Terrak (415)

14 horas — Grêmio Nova Olinda
(383) x Imatra C.S.G. (208)

15 horas — Integração F. C.
(121) x Galera da Barão (396)

(144)13 horas — Scorpions F.C
x Pinheiro F.C. (418)

14 horas - AVAP F.C. (1) x
BifanoF.C. (273)

15 horas — Azurra F.C. (118) x
Veteranos F. C. (207)

M.

Delegado:
Nascimento.

Luaciano Amadeu do

Delegado:
Nascimento.

Lucieno Amadeu do

(149)

Local: Campo do Flexeiras A.C.
(Praia do Tubiacanga, s/n° —
Galeão — Ilia do Governador).

hora# - Ollmplkua F.C.
x San Sebestien (322)

hora» - Ale0rla-82 (237) *
Ciaura Us Home F.A. (374)

10 hora» - Cláudio Coutlnho
F.C. (137) x Técnico E.C. (118)

2* ROOADA -
DIA 4/4/82

DOMINGO -

Local: Campo do Fleixeiras A.C.

Eaia 
do Tubiacanga, s/n° —

leão — Ilha do Governador).

_ 12 horas — Guarany F.C. (53) x
Erige Engenharia F.C. (275)

A Coordenação Geral da I Copa

Letra de Futebol Amador lembra

aos representantes das equipes que
os atletas sò poderão assinar a
súmula do jogo apresentando ao
delegado o documento oficial
declarado na ficha de inscrição. A
não apresentação do documento
declarado implicará na impossi-
bilidade de participação do atleta na

partida.

SuMmerieanos querem

Juizes 
rigoroso» na Copa

SANTIAGO — O* técnico*

das quatro equipe* Sul-

amaricana* cla**iflcada* par*
o Mundial •* reuniram em San-

tiaqo para discutir *e' dlficui-

dada* qu* aa equipe» enfren-

tarfto na Eapanha.

César Lula Menotti, da Ar-

gentlna; Telè Santana, do

Brasil; Lula Santlbanez, do

Chile; e o brasileiro Tlm, do

Peru, participaram de um sim-
-ntaontow

_ ... lo pola Amo-

io Central da Futebol do

realizou

póalo que começou anteontem

e organizadc^^M^^H

ciaçio Central

Chile. O encontro^^^^^H

ESPANHA

Gijon 1 x Atlético Bilbao 3

Castellon 1 x Osasuna 1
Barcelona 1 x Espanol 3
Santander 1 x Valencia 1

Real Sociedad 3 x ZaragozaO

Atlético Madrid 1 x Hercules 0

Cadiz 0 x Betis 2
Sevilla 4 x Vailadolid 2
Classificação: Barcelona, 43 pon-
tos; Real Sociedad. 40; Real

Madrid, 39; Valencia, 36; Atlético

Bilbao, 35; Zaragòza, 32; Betis,

31; Espanol, 30; Osasuna, 29;

Sevilla, 29; Santander, 29; Atlético

Madrid, 28; Valladolid, 27; Her-

cules, 25; Cadiz, 25; Las Palmas,

24; Gijon, 24; Castellon, 12.

POR7UQAL

Porto 2 x Setúbal 1
Braga 2 x Penafiei 0
Viseu 0 x Espinho 0
Belenenses 1 x Boavista 0
Sporting 3 x Benfica 1
Rio Ave 1 x Portimonense 0
Estoril 2 x Leiria 0
A mora 2 x Guimarães 2

Classificação:
Sporting, 38; Benfica e

Porto, 31; Guimarães, 30; Rio

Ave, 29; Braga, 25; Setúbal e

Espinho, 22; Penafiel, 21;
Viseu, 20; Estoril, , Porti-

monense e Boavista, 19; Be-
lenenses, 16; Amora, 15; Leiria,
11.

HOLANDA

Az67 Alkmaar 0 x Haarlem 1

Go Ahead Eagles 1 x Willem I11
PSV Eindhoven 1 x Pec Zwolle 0
Nac BredaO x Twente EnschedeO
Den Haag 0 x Mw Maastricht 0
Roda Kerkrade 4 x Nijmegen 1
Utrecht 2 x Feyenoord 1
Sparta 4 x Graafschap 0
Groningen 2 x Ajax 3

Classificação: Ajax e PSV Ein-
dhoven, 39; 39; AZ67 Alkmaar,
34;Utrecht, 32; Feyenoord 31;
Haarlem, 29; Sparta, 27; Gronin-

gen, 26; Go Ahead Eagles, Nac
Breda e Roda, 25; Twente, 23;
NEC Nijmegen, 20; Willem II, 19;
MVV Maastricht, 17; PEC Zwolle,
16; Den Haag, 13; Graafschap, 10.

GRÉCIA

Apollon 2 x Ethníkos 0
Aris 1 x Larisa 1
Yannina 2 x Panionios 1
Doxa 2 x Pansera Ikos 2
Heraklis 0 x PaokO
Kastoria 1 x Panathinaikos 2
Olympiakos 2x Aek 2
Corinto 2 x Kavala 1
Ofi 1 x Rodos 0

Classificação: Panathinaikos,
39 pontos; Olyplakos, 37;
Paok, 36; Aek, 34; Aris, 31;
Kastoria, 27; Heraklis, 27;
Panionios, 26; Doxa, 26;
Ethnikos, 25; Ofi, 24; Larisa,
23; Yannina, 22; Rodos,
21;Apollôn, 21; Panseraikos,
19;Corinto, 16; Kavala, 12.

INGLATERRA

Arsenal 4 x Aston Villa 3
Birmingham 1 x Brighton 0
Coventry 0 x Wolvernampton 0
Everton 1 x Liverpool 3
Manchester United 0 x Sunderland
0
Middlesbrough 0 x Manches-
ter
City 0
Nottis Country 2 x Leeds 1
Southampton 4 x Stoke 3
Swansea 1 x Ipswich 2
West Bromwichl x Tottenham 0
West Ham 0 x Nottingham Forest

ALEMANHA OCIOENTAL

Karlsruhe 1 x Fortuna Duessel-
dorf 0
Duisburg 1 x Bochum 0

TCHECOS

Banska Bystrica 1 x Sparta Praga 1
Tatran Preeov 2 x Lokomotiva 2
ZTS Petrzalka 1 x Slovan Bratis-
lava 1 •

Dukea Praga 2 x Brno 0
Inter Bratislava 2x Plastika NitraO
RH Cheb 1 x TJ VitKovice 1
Slavia Praga 1 x Spartak Praga 0
Banik Ostrava 2 x Bohemios 0

Classificação: Dukpla Praga, 33

Santos; 
Banik Ostrava, 27;

ohemios, 27; Plastika Nitra, 27;
Lokomotiva, 23; Brno, 23.

na aede da Coml»*io Eco*

nftmiea daa Nações Unidas

para a América Latina.

Oa técnicos concordaram na

necessidade de te ter uma ar-

bitragem mais rigorosa durante

a Copa, numa tentativa de

evitar que o futebol-taiento seja

impedido de atuar por times

violentoa como a Bélgica e

Tchecoslovéqula.
— Nio somos contra o logo

atlético e viril, mas contra

aquelas equipes que compen-

sam aua inferioridade técnica

com o u*o da deslealdade —

disse Menotti.

ITÁLIA

Avellino 1 x Catanzaro 0
Bologna 0 x Juventus 0
Cagliari 2 xComoO

Gênova 0 x Fiorentina 0
MilanO x Áscoli 0
Roma 3 x Inter 2
Torino 0 x Cesena 0

Udinese 0 x Nápoli 1

Classificação: Juventus, 37;
Fiorentina, 36; Inter, 30; Nápoli,

29; Roma, 28; Ascoli, 26; Avellino,

25; Catanzaro, 24; Udinese,
Bologna e, Cesena, 21; Torino. 20;
Cagliari e Gênova, 19; Milan, 16;
Como,. 12.

IUGOSLÁVIA

Rijeka 3 x Zeljeznicar 1

Sarajevo 1 x Belgrado 1
Radnicki 1 x Olympia 0
Vojvodina 0 x Velez 3

Partisan 0 x Dynamo 0

Zagreb 1 x Buducnost 1

Teteks 0 x Estrela Vermelha 3

SlobodaO x Hajduk 1

Osijek 5 x Vardar 0
Classificação: 1 — Dvmano.

38; 2 — Estrela Vermelha e 3 ,
— Hajduk, 33; 4 — Partisan,

31; 5 — Zeljeznicar e Velez, 28,
7 — Buducnost, 27; 8 — Sa-
rajevo, 26; 9 — Olympia,
Sloboda, e Rijeka 25; 12 —

Osijek, Vojvodina. Belgrado,

24; 15 —• Radnicki, 22; 16 —

Zagreb, 17; 18 — Teteks, 15.

SUlÇA

Grasshoppers 2 x Neuchatel
Xamax 2
Aarau 1 x Zurich 1
Lausana 1 x Young Boys Berna 0
Bulle 1 x Vevey 1
St. Gall 4 x Nordstern 0
Basilea 0 x Servette 1
Lucerna 1 x Chiasso 0

Classificação; Servette, 32; Gras-

shoppers, 28; Zurich, 28. Neu-

chatel Xamax, 25; Young Boys,

23; Sion, 22; Basilea, 19; Lucerne,
18; St. Gall, 17; Aarau, 16; Vevey.
15; Bulle, 15; Bellinzona, 14

Lausana, 13; Chiasso, 10; Nords-
tern, 9.

ESCÓCIA

Celtic 0 x Aberdeen 1
Dundee United 5 x Morton 0
Hibernian 0 x Rangers 0
Patrick 0 x Dundee 2
S. T. Mirren 3 x Airdrie 0

Áustria

Áustria Viena 3 x Grazer Ak 0
Voest Linz 1 x Admira 0
Sturm Grazl x Lask 2
Innsbruck 3 x Rapid 0

HUNGRIA

Csepel 3 x Vasas 0
Honved 3 x Ozd 2
Bekescsaba2 x Szombathely 1
Debrecen 0 x Calaegers Zeg 0
PecsO x Tatabanya 0
Nyiregyhaza2 x Videoton 1
Diosgyor 0 x Dozsa 0
Ferencvaros 3 x Szeged 2
Raba Eto 4 x Volan I

IRLANDA

Bangor 0x Larne4
Coleraine 2 x Glenavon 0
Distillery 1 x ArdsO
Portadown 0 x Glentoran 4
Linfield 1 x CliftonvilleO

ROMÊNIA

Universitatee Cluj 3x Universitatea
Craiova 1
Politechnica 2 x Dynamo 0
Chimia 0 x Constanta 1
Bacau 1 x Progresul 1
Tirgoviste 2 x Jiul 0
Corvinul 5 x Asa 1
Sportul 1 x Arad 0
Arges 3 x Brasov 0
Steaua 2 x Olt 1

Classificação: Universitatea
Craiova, 30 pontos; Dynamo, 30;
Corvinul, 27, Olt, 25; Steaua, 24.
Constanta, 22; Universitatea Cluj.
22; Sportul, 22; Bacau, 22; Tir-

goviste, 22; Politechnica, 21; Ar-

Jes, 
20; Brasov, 20; Arad, 19

iul, 19; Chimia, 18; Progresul, 16,
Asa, 15.

D

B m

II

GANSO 4 X MARCO POLO 2

Ganso — Jaime; Lufs, Fer¬

nandas, Pinhelro e Andrade;

Airton, Jorge e Silva; Pro-

cbpio, Luis e Carlos.

Marco Polo — Edson; Ramos,

Freitas, Roberto e Vasques;

Orlando, Jadir e Z6 Carlos;

Batista, Dias eJosefd.

1° TEMPO: Ganso 4 a 0, gols
de Lu/s, Proc6pio, Fernandas

e Carlos.

FINAL: Ganso 4 a 2, gols de

Dias e Jos6 para o Marco Polo

O Merit! F.C. lutou multo mas acabou

derrotado por 2 a 1.

O Real do Jardlm Metrdpole F.C. venceu por 3 a 0.

\czmffarei

de fufbol wrador

iugoslAvia

Rijeka 3 x Zeljeznicar 1

Sarajevo 1 x Belgradol
Radnicki 1 x Olympia 0
Vojvodina 0 x Velez 3

Partisan 0 x Dynamo 0

Zagreb 1 x Buducnost 1

Teteks 0 x Estreia Vermelha 3

SlobodaO x Hajduk 1

Osijek 5 x Vardar 0
Classificaoao: 1 — Dvmano.

3g; 2 — Estreia Vermelha e 3 ,
— Hajduk, 33; 4 — Partisan,

31; 5 — Zeljeznicar e Velez, 28,
7 — Buducnost, 27; 8 — Sa¬
rajevo, 26; 9 — Olympia,
Sloboda, e Rijeka 25; 12 —

Osijek, Vojvodina. Belgrado,

24; 15 — Radnicki, 22; 16 —

Zagreb, 17; 18 — Teteks, 15.
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Sem a inclusão de jogos das Taças de Ouro e Prata — as duas

competições estào em fase eliminatória — o teste 592 da Loteria

Esportiva, com volantes na cor laranja, tem uma programação

composta por três jogos do Campeonato Português, três do Espanhol,

um do Italiano, dois do Torneio Incentivo Gaúcho, dois da Copa

Governador de Santa Catarina, um da Taça Cidade de Natal e um do

Torneio Incentivo do Rio de Janeiro. Para sábado, está programado

apenas o jogo 7, São José x Juventude, em Porto Alegre. Os outros

serão domingo. As apostas terminam quinta-feira, às 22 horas, no Rio e 20

horas, em São Paulo.

Campeonato Português

Lisboa

BENFICA X BELENENSES

O Benfica, apesar

de ter caído multo

de produção nas

ültimas rodadas, ê

favorito absoluto

diante do

Belenenses, uma:

equipe que realiza

uma das piores
campanhas dos

últimos anos. Seu

sistema defensivo è

fraco. Está
seriamente
ameaçado dc cair

Bira 
a Segunda

Ivisão.

^¦peonato
Domingo ¦
Amora

AMORA X PORTO

O A mora cumpre
fraca campanha no

atual certame e,
normalmente nâo
representa perigo
para o Porto, apesar
de ioqar no Estádio

da Medidelra. O
Porto é um time
muito irregular e
sua principal meta,
depois que se
afastou
consideravelmente
do líder —Sporting
— passou a ser o
vice-camDeonato.

Cam peonato PortuguêsI 
Domingo
Portimao

PORTIMONENSE X SPORTING

O Portimonense tem

conseguido bons
resultados em casa,

como os empates

oontra o Porto e

Benfica, mas
ninguém é capaz de

pensar que a fraca

equipe de Portimão

vai surpreender
também o Sporting,
lider do campeonato
e virtual campeão.

impeonato Espanhol

Domingo
Madrid

REAL MADRID XS GIJON

O Real Madrid
sofreu uma
inexplicável queda
de produção nos

últimos jogos e está

afastado da luta

pelo titulo. O Qljon
tenta
deaeôperdamente
fugir do
rebaixamento, o que
fica cada vez mais

difícil,

principalmente
porque seu ataque è

pouco eficiente.

Campeonato Espanhol -

Dominpo
Osasuna

OSASUNA X BARCELONA

O Osasuna está
livre de
rebaixamento,
resultado da boa
campanha que
realiza no certame.

Sua principal virtude

è o excelente
sentido de conjunto.

O Barcelona,
comandado pelo
alemão Udo Lattek,
è a grande força do

futebol espanhol e
tem o título

praticamente
assegurado

Campeonato Espanho
Domingo
Bilbao

A BILBAO XCASTELLON

0 Atlético Bilbao
melhorou bastante
sua posição no

certame, depois de

vários resultados

positivos no
returno. é uma
equipe de tradição
no futebol espanhol

edif icilmente

deixará de alcançar

uma vitória atuando
no seu campo,
diante do fraco time

do Castellon, que
veio da Segunda
Divisão.

COLUNA 1

Torneio Incentivo
Sábado
Porto Alegre

S JOSE X JUVENTUDE

O São José, que
desde 73 não
Integrava a Primeira
Divisão, é um dos
clubes mais antigos
do futebol gaúcho.
Fica situado no

bairro Passo
D'Areia, na zona
norte da capital. E

um clube bem
estruturado e que
volta com força

total.

COLUNA DO MEIO

Torneio Incentivo
Domingo
São Borja 

S BORJA XGUARANY

O São Borja, que
surgiu há cinco
anos, resultado da

fusão do Inter e do

Cruzeiro, em
fevereiro de 77, tem
realizado boas
campanhas no
futebol gaúcho. Em

81. foi sétimo
colocado do turno
final. O Guarany, de

Bagé, enfraqueceu
ainda mais seu
time, com a
liberação do lateral-

esquerdo Branco.

COLUNA t

Campeonato Italiano

Domingo
Firense

FIORENTINA X JUVENTUS

A Fiorentlna náo

ganha o titulo desde

69 e se vencer este

|ogo ficará bem

perto do
campeonato deste
ano, pois vai
enfrentar
exatamente seu
mais sério
concorrente da
temporada, o
Juventus, apontado
como a melhor
equipe do futebol

italiano, no
momento.

COLUNA DO MEIO

Copa Governador
Domingo
Chapecò

CHAPECOENSE X FIGUEIRENSE

A Chapecoense.

atravessa uma das

piores fases de sua
história. Sua
campanha na Copa

Governador nãoé
animadora. O
técnico CresDO não
resistiu às

pressões e foi
substituído por
Juarez Vilela. O
ataque é o setor
mais fraco do time.

Copa Governador
Domingo
Florianópolis

AVAI XJQAÇABA

O A vai aproveita a

Copa Governador do

Estado para preparar
o time para o

campeonato
estadual. Carlinhos

e Eli, cedidos pelo
Coríntians, foram os

primeiros reforços

contratados. O

Joaçaba foi quinto
colocado no

certame de 81 e

reformulou seu

elenco pensando em

melhorar a campanha

Taça Cidade de Natal

Domingo
Natal

ABC X ALECRIM

O ABC não
conseguiu
classificação nem

para a Taça de Prata

e ficou exatamente
103 dias sem joaar.
E, na sua primeira
apresentação este

ano, na estréia na

Taça, derrotou o

Riachuelo por 2 a 0.

Os veteranos Afberi

e Zé Luís são os

únicos que
continuaram no

clube.

Torneio Incentivo
Domingo
Teixeira de Castro

BONSUCESSOX PORTUGUESA

O Bonsucesso,
campeão da
Segunda Divisão,
lidera a competição
e se vencer a
Portuguesa
conquistará mais

um titulo para sua

coleção. Jà mostrou

que é superior aos

outros participantes
do Torneio Manoel
Gomes da Silva (o
Madureira è o
terceiro integrante)
e deve vencer este

jogo

C0TAC6ES

jcqo Benfica: 45% Empate: 30% 
Belenenses: 

25%

Jogo Amora: 25% Empate: 30% Porto:45%

Jogo Portimonense: 25% Empate: 30% 
 

Sporting: 45%

Jogo Real Madrid: 40% Empate: 30% S. Gijon: 30%

Jog Osasuna: 30% Empate: 30% - Barcelona: 40%

Jogo A. Bilbao: 45% Empate: 30% Castellon: 25%

jogo Sao Jose: 30% 

Empate. 
40% Juventude: 30%

jogo Sao Borja: 45% 

~~~ Empate: 
30% Guarani: 25%

logo Florentine" 30% ~ Empate: 40% Juventus: 30%

ogo 10 Chapecoense: 30% Empate: 30% 
Figueirense: 

40% '

.logo 11 Avai: 40% Empate: 30% 
Joacaba: 

30%

Jogo 12 ABC.40% Empate: 30% 
Alecrlm: 

30%

Jogo 13 Bonsucesso: 40% Empate: 30% Portuguesa: 30%

ÚLTIMOS RESULTADOS

— Benfica4 x 1 Belenenses
Data: 08.11.81 — Local: Lisboa

— Amora 1x1 Porto
Data: 08.11.81 — Local: Porto

— Portimonense 0x1 Sporting
Data: 08.11.81 — Local: Lisboa

— Real Madrid 1x0 S. Gijon
Data: 06.12.81 — Local: Gijon

— O sa sufi a 0x2 Barcelona
Data: 06.12.81 — Local: Barcelona

— Atlético Bilbao 2x1 Castellon
Data: 06.12.81 — Local: Castellon

— São José 1x3 Juventude

Data: 06.03.77 — Local: Caxias do Sul
— São Borja 0x0 Guarani

Data: 07.10.81 — Local: São Borja

— Fiorentina 0x0 Juventus
Data: 29.11.81 — Local: Turim

10 — Chapecoense 0x2 Figueirense
Data: 28.02.82 — Local: Florianópolis

11 — Avaí 2x3 Joaçaba
Data: 28.02.82 — Local: Joaçaba

12 — ABC 2x1 Alecrim
Data: 04.10.81 — Local: Natal

13 — Bonsucesso 2x0 Portuguesa
Data: 14.03.82 — Local: Ilha do Governador

| COLUNA 2 l COLUNA 1 | COLUNA 1 I I COLUNA |

j- 

w~T-

'4Hm

 v"; |

lateral Denilson. o mais novo reforço do Bonsucesso,

^^Mrentar a Portuguesa no jogo 13 do Teste S92 da Loteria Esportiva

TAÇA DE OURO TAÇA DE PRATA

Londrina e Santos empatam em 
jogo 

igual

LONDRINA - O empate
de zero a zero com o Lon-
drina, ontem, no estãdio
do Café, beneficiou ao
Santos no primeiro jogo
pelo Grupo W da 3* fase
da Taça de Ouro, pois no
segundo jogo, na vila Bel-
miro. o time santista

togará por outro empate

para se classificar para a

4a Fase. O gaúcho Carlos
Sérgio Rosa Martins foi o

juiz, auxiliado por Silvio

Luiz e José Mocelin. Ren-

da: Crf 7.745.950,00 -

33.636.
O Londrina exerceu am-

pio domínio na primeira
etapa, chutando, inclusive,

uma bola na trave de
Marola numa cobrança de
falta por Paulinho, aos 15

minutos.
Na etapa final, o Santos

melhorou considerável-
mente com a entrada de
Serginho no lugar de
Ronaldo. Aos 2B, receben-

do de Carlos Silva, Ser-

ginho quase marcou, com
a bola tocando na trave.
Portanto, o resultado
acabou sendo justo pelos
que as duas equipes
apresentaram nos 90
minutos.

Times: Londrina —

Éverton; Toninho, Ze-

quinha, Márcio e Zé An-

tônio; Luis Gustavo, Os-
marzinho e Nivaldo;
Fumanchu (Zé Dias),
Paulinho e Carlos He-
nrique. Santos — Marola;

Mauro, Joãozinho, To-
ninho e Gilberto; Carlos
Silva, Chicão e Cardim;
Ronaldo (Seroinho),
Claudinho e João Paulo.

C. Grande dá 
goleada

e 
pode 

até 
perder 

em Uberaba

Coríntians precisa

só do empate em casa: 1 a 1

PLACAR NACIONAL

SALVADOR - O Corln-
tians empatou em 1 a 1
com o Bahia na Fonte
Nova e só precisa de mais
um ponto no jogo de quin-
ta-feira em Sao Paulo para
vencer o Grupo T da taça
de Ouro, beneficiado pelo
maior número de pontos

Sanhos 
na fase anterior. O

ahia só se classificará
caso vença a segunda par-
tida.

O primeiro jogo entre as
duas equipes foi bastante
equilibrado e o empate um
resultado justo. No pri-
meiro tempo, melhor opor-
tunidade pertenceu ao
Coríntians, com Zenon
cobrando falta que bateu
no travessão e, na volta,
Õiro-Biro perdeu o gol. Na
fase complementar, o
Bahia, incentivado por sua
torcida, passou a pres-
sionar o adversário, mas
foi exatamente no periodo
de maior pressão do time
baiano que o Coríntians
marcou seu gol, aos 7
minutos, num pênalti

cobrado por Zenon — falta

de Russo sobre Mário.
A torcida do Bahia

calou com o gol do Corln-
tians, porém voltou a se
animar, quando Osni, aos
13 minutos empatou o

jogo, num lanes em que os

jogadores paulistas re-
clamaram toque de mão do

atacante. Depois do em-

pate, o Bahia continuou
tentando a vitória, pois es-
tá em desvantagem nesta

disputa, mas o Corintians
soube segurar o lal. A
renda na Fonte Nova
somou Crf 19.321.200.00,
com 73.656 pagantes. José
Roberto Wright foi o ár-
bitro.

Times: Bahia — Renato;

Edinho, Zé Augusto, Rus-

so e Washington; Helinho,

Lèo Oliveira e Emo (Rob-
son); Osni, Dario e Juran-
dir. Coríntians — César;
Zé Maria, Gomes, Váaner e
Viadimir; Paulinho, zenon

(Taborda), Blro-Biro;
Eduardo (Salaninho),
Mário e joaozinno. (ASH).

Anapolina pegou o

São Paulo dc jeito: 3 a 1

ANAPOUS — A Anapolina ven-
eu l> São Paulo por 3 a 1. no Es-

'àd/o Jonas Duarte, e será o ven-
cedor do Grupo Y desde, que perca
só por um gol de dlferençs no
v?gundo jogo. no Morumbi. quarta-
feira Se o Sàú Paulo vencer por
mais de um gol. ficará com a vaga.

pois somou maior número de pon-
'os do que a Anapolina na segunda
fasoda Taça de Ouro

A vitória da Anapolina começou
aos 15 minutos do primeiro lempo
através de um gol de Mateus Aos
27 o goleador Sèvio te/ 2a0. numa
vantagem considerável para o time

goiano, que ainda náo foi derrotado
seu estádio no Campeonato

Brasileiro Aos 45 minutos.

Jaiminho diminuiu, dando es-

peranças de empate ao Sào Paulo

No entanto, aos 22 minutos do

segundo tempo, o atacante Sàvio
marcou 3 a 1 (seu 16° gol na Taça

de Ouro) e definiu a partida

A renda no Estádio Jonas Duarte

sornou Cr% 6 347 400.00. e Wilson

Carlos dos Santos foi o árbitro
Times Anapolina — Dèo. Vinícius,

Sidnei. Ribas e Nilton Paulo Sèr

gio, Mateus e Ne». Roldão <ZA
Neto). Sàvio e Edu (Osmar Lima)
Sào Paulo — Valdir Peres Gelulio,

Oscar Dano Pereira e Marinho. Al
mir (Tatu), Everton e Renato.
Ricardo, Serginho e Jaiminho
(Gassern)

Eis os resultados dos jogos reahzados sábado e ontem, no Brasil, segundo informa a Agência Ni-
tiCiosaSport Press

SABADO

TORNEIO INCENTIVO 00 RIO DE JANEIRO

Madureira Madureira ? *2 Bonsucesso

TORNEIO INCENTIVO GAÚCHO
Caxias do Sul Caxias 0x0 Esportivo
Caxias do Sul Juventude 0x0 Sào Borja
Bagf» Guarany 1x0 Sào José

DOMINGO

CAMPEONATO BRSILEIRO - TAÇA OE OURO

Grupo R
Vasco/RJ 1x1 Grêmio/RSSão Januário

Grupo T
Fonte Nova

Grupo U

Maracanã

GRUPOW
Londrina.

GRUPO X
Bangu 

GRUPOY
Anápolis .

GRUPOZ
Foratleza
CAMPEONATO BRASILEIRO - TAÇA OE PRATA
GRUPOX

Bahia/BA 1x1 Corintians/SP

Flamengo/RJ 2x0 Sport/PE

Londrina/PR 0x0 Santos/SP

Bangu/RJ 3x1 SàoJosé/SP

Anapolina/GO 3x1 Sào Paulo/SP

Cearà/CE 1x2 Fluminense/RJ

Joinville

GRUPOZ
ítalo Del Cima

TAÇA CIDADE DE NATAL

Natal
Mossoró

Joinville/SC 2x1 CSA/AL

Campo Grande/RJ 4x0 Uberaba/MG

Alecrim 1x1 Riachuelo
Baraunaslxl América

CAMPEONATO GOIANO - ULTIMA RODADA DA 2a
FASE DO 1o TURNO

Goiânia
Goialuba
Itumbiara
Catalão

TORNEIO INCENTIVO GAÚCHO
Novo Hamburgo

Goiânia 0x1 Goiás
Goiatuba 1x1 Rio Verde
Nacional 4x2 Monte Cristo

CRAC 0x1 Anápolis

Novo Hamburgo 1x0 Brasil

COPA GOVERNADOR DE SANTA CATARINA - 2°
TURNO 1' RODADA
Lages inter 4*1 Figueirense
Haiai MarcilioDias 1x2 Rio do Sul
Brusque Carlos Renaux 0x0 Joaçaba
Flonanopolis Avai 2x0 Paissandu
Blumenau Blumenau 1x1 Chapecoense

Com uma excelente atuação no Estádio

ítalo dei Cima, o Campo Grande goleou o

Uberaba, por 4 a 0, primeira partida pelo
Grupo Z da Fase Semifinal da Taça de

Prata. Agora, o Campo Grande pode per-
der até por diferença de três gols no

segundo em Uberaba, que estará cias-

sifiçado para a decisão, com o vencedor

de Joinville e CSA. Antônio de Paula

Sales (SP) foi o juiz. Renda: Cr$

728.000,00, com 2.528 pagantes.
TUMULTO — No segundo tempo, a

partida esteve paralisada durante oito

minutos, em virtude de uma pedrada que
atingiu o garoto Eduardo de Souza Por-

tugal, de 11 anos, depois que um torcedor

atirou uma pedra contra o goleiro Diron.

do Uberaba. Irritado, Diron devolveu a

pedra contra a torcida atingindo o men):r

O responsável por Eduardo invadiu/.o

campo para agredir o goleiro Diron, serji o
retirado pela policia.

No primeiro tempo, o Campo Grantle

marcou um a zero. gol de Tuchê, ans

43m. Na etapa final, novanmnte Tuchêi a
um minuto aumentou para aois a zeip.

Luisinho, aos 24m e 38 minutos det^r-
minou a goleada tranqüila do Camjo

Grande.
Times: Campo Grande — Ronaldjo;

Marinho. Neném. Pirulito e Jacenir; Pinèo

(César), Ailton e Serginho; li . , LÍi-
sinno e Luís Paulo. Uberaba — üirqn;

Celso Roberto, Rafael, Alexandre Pilenta

e Aldeir; Celso Sá, Joãozinho e Toinfci-
nho; Hilton, Cabeça e Nei (Binga)

Joinville vira no CSA: 2 a 1

JOINVILLE — Pelas semifinais da Taça

de Prata, o Joinville conseguiu uma vi-

tória importante sobre o CSA, por 2 a 1,

depois de estar perdendo por 1 a 0 no

primeiro tempo, gol de Romal para o time

alagoano. Na etapa final, Ademir e Adil-

son viraram para o Joinville que, agora,

Wa 
pelo empate em Maceió para chegar

nal da Taça de Ouro. Juiz. Roque José

Gallas (RS). Renda. Cr* 1.701.600.00,
com 7.748 pagantes. ;

Times: Joinville — Hélio; Sidney, Aclil-

ço, Adilson e Chico Fraga; Jorge Lpiz,
Nardela e Valdo; Paulinho, Zé Carlos
Paulista e Ademir. CSA — Joceli; Flávio,
Fernando, Jerônimo e Zezinho (Geraldo);
Romal, Ademir Pereira, Jorginho; Ja
cozinho, Zé Carlos (Dentinho) e MJug

(AS P)
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MILÃO (Itália) 
- 0

argentino Guillermo

Villas derrotou ontem o

norte-americano Jim-

my Connors por 6/3 e

6/3. conquistando o

titulo do Grande

Prêmio de Tênis de

Milào. que distribuiu

350 mil dólares de

rémios. Vilas recebeu

mil dólares.?s

Domingo passado, o

argentino conquistou o

Grande Prêmio da

Holanda superando'Connors 
mais uma vez.

MONTEVIDÉU - O

Brasil conquistou ontem

dois troféus em disputa,

0or equipe e individual, do

Torneio Internacional oe

àolfe na cidade de Mon-

tevidéu. A dupla Elizabeth

Nickhorn e Cláudia Bartaz
»" H' "MO" w "

C" 

>r equipe, marcando

cadas. Ei
ficou a Ií-k-

Maria Abramoff e Ana

tagrutta, com 485 pontos;
e, em terceiro, as uru-

guaias: Gladys de Bragard

e Rossina de Pons com

605 pontos.
* A brasileira Elizabeth

foickhron ainda ganhou o

iitulo individual, com 226

tacadas. C torneio mas-

culino apresentou a dupla

brasileira Carlos Diuhosch

e Roberto Gomes ficou em

terceiro lugar, com 303

tacadas. Em primeiro
lugar ficou a dupla norte-

americana Ron Hughes e

Thomas Case, com 297

tacadas.
Em Cinaapura, o bra-

aime G<sileiro Ji ionzales
io ficou em primeiro lugar

e, marcando 479 . ,
_m segundo lugar conquistou o s«tcmui

ficou a dupla argentina no Torneio Aberto de Go

de Cingapura, que dis-

tribuíu 100 mil dólares em

prêmios. O campeào do

torneio foi Hsua Sheng

San, de Formosa, vindo a

seguir, Terry Gale (Aus-
trália); Chen Tze-Chung

(Formosa); Ken Kreiger

(EUA), Chen Tze-Ming

(Formosa), e Robert Wrenn

EUA) e Jaime Gonzales.

FUTEBOL DE PRAIA

A equipe da Radar, cam-

peão do Torneio Copper-

fone Open, confirmou cn-

tem à tarde a sua extraor-

jdinácia condição técnica

neste início de ano, ao

derrotar a forte seleção

carioca de futebol de praia

pela contagem mínima, no

campo entre as Ruas

Duvivier e Ronald de Car-

valho, em disputa do

ITroféu Imprensa de Espor-

tes. O único gol da partida
foi marcado por intermédio

de Betina, aos 24 minutos

Ido segundo tempo.

O juiz (por sinal, com

ótima atuação) foi Jorge

Emiliano, o conhecido

Margarida, auxiliado por
Vacelir Instringer e Elson

Passos. As duas equipes

jogaram assim consti-

tu idas: Radar — Denise;

Maristela, Chan Neide,

Vera e Fernanda; Célia,

Daniele e Clãudia; Helena,

Pelezinha e Betina. Se-

leçâo — Lezier (Eliane);
Patrícia. Sandra. Iracema e

Gislene; Fia (Tânia), Lu-

cinha e Rose (Beth); Célia

Marta, Tininhae Elzinha.

CICLISMO 1

Com destaque para a

prova de Estreantes (16
anos), a Federação de

Ciclismo do Estado do Rio

de Janeiro realizou na

manhã de hoje, na Ilha do

Fundão, a primeira etapa

do Campeonato Univer-

sitàrio. No mesmo local,

também foi realizado com

supervisão do dirigente
André Franch as provas

para estreantes visando
revelar novos valores para
o ciclismo brasileiro. As

provas de ontem:
1* Prova (moças) 3.000

metros — 1o) Telma Tako;

2o) Cristina (Cordula; e 3o)
Margareth Freitas. 2é

Prova (17 anos) Estreantes
1o) Marcus Vascon-

celos; 2°) Rubens Maia; e
3o) Felippe Saisson. 3a
Prova (16 anos) Estreantes

1o) Eddi Tako; 2o)
Jaime Franch; 3o) Marcos
Corrêa; 4o) Gleson Teles; e

5o) Marcelo Neves. 5a
Prova — (Campeonato
Universitário) — 1o) Ricar-
do Tjader (SUAM); 2o)
Geraldo Veloso (SUAM); e
3o) Carlos Manure

(SUAM).

No Universitario, a vitorla flcou com Ricardo
TJader

Reutemann decidido: vai

abandonar 
as 

pis 
tas amanhã

BUENOS AIRES — Muito

embora esteja inscrito no Gran-

de Prêmio dos Estados Unidos-

Qeste, a ser disputado no

próximo domingo no circuito

de rua do centro de Long

Beach, com carro de número 5,

da Williams, está assegurado

que o piloto argentino Carlos

Reutemann não irá mais par-

ticipar desta corrida, pois

tomou uma decisão aue, se-

gundo sua mulher, Mimicha,

ele não voltará nunca mais

atrás: vai abandonar o circo da

Fórmula-Um amanhã.

Segundo Mimicha, a decisão

de Carlos Reutemann não sur-

giu nesse último fim-de-

semana. Tão loao acabou o

Grande Prêmio do Brasil, em

Jacarepaguá, o piloto argentino

teve uma longa conversa com

Frank Williams, quando lhe

comunicou que iria parar em

definitivo. Reutemann, aos 39

anos, sem nenhum titulo na

Fórmula-Um (no ano passado

ele teve o_ titulo prati-

camente na mão) afirmou que

perdeu todo o interesse em

corridas.
— Vou me retirar das pistas.

Já fiz o que pude pela Fórmula-

Um. Agora, existem alguns

jovens pilotos que merecem a

confiança dos construtores e

uma chance de subir dentro do

circo, disse Reutemann.

Mas, para os especialistas da

Fórmula-Um, tanto jornalistas

como membros óe algumas es-

cuderias, a decisão tomada por

Reutemann no início da tem-

porada (ele havia anunciado

que não correria mais, e de-

pois voltou atrás), «oi muito es-

tranha. Durante o GP do Brasil

FÓRMULA-FORD J

Ayrton Senna ganhou 
em

Oulton Park e Sllverstone

O brasileiro Ayrton Senna mos-

trou no último sábado e ontem,

porque está sendo considerado,

na Inglaterra, o brasileiro com

maior potencial para chegar â Fór-

mula-1, ao vencer a segunda e ter-

ceira etapas do Campeonato In-

glês de Fórmula Ford 2000 CC,

realizadas em Oulton Park (sá-

bado) e Sllverstone (ontem), Ayr-

ton Senna tez de tudo nestas duas

provas, marcando a pole-position,
a volta mais rápida, o novo recor-

de da pista e a vitória. Com estes

resultados, Ayrton Senna assumiu

a liderança isolada do certame,

agora com 66 pontos, contra 40

pontos do inglês Calvin Fisch.

A superioridade de Ayrton Sen-

na foi tâo grande nestas duas

corridas, que no sábado ele ter-

minou a prova de Oulton Park com

12 segundos de vantagem sobre o

segundo colocado, Calvin Fisch.

Ontem, sua superioridade acen-

tuou-se ainda mais, pçis cruzou a

linha de chegada com 17 segun-

dos de vantagem sobre Colin Jac-

k.
Não fosse a pista estar toda

suja de óleo, em virtude da exten-

sa programação, eu teria con-

seguido vantagem ainda maior em

Sllverstone".
Para evitar possíveis recla-

mações de equipes adversárias,

Ralph Firman, proprietário daVan

Diemen e chefe de equipe de Ayr-

ton, colocou o carro do brasileiro

à disposição da direção da cor-

rida, pfcra verificação técnica de

motor e câmbio, que foram la-

crados.
O meu carro está multo bom.

Tenho treinado quase que diá-

riamente para fazer o seu desen-

volvimento. Sei que posso me-

lhorar ainda mais o meu rendi-

mento. Com mais alguns treinos e

provas, vou deixá-lo ainda melhor,

disse Senna.
A partir de hoje, Ayrton Senna

realizará treinamentos visando a

prova do próximo domingo, no

circuito Donington Park, onde o

representante brasileiro surge

novamente como Tranco favorito.

As três vitórias seguidas de Ayr-

ton Senna despertaram a atenção

de equipes de Formula-*3, uma

das quais fez convite para que ele
realize testes gratuitos.

— Possivelmente eu realize um

treinamento de Fórmula-3 após a

corrida deste domingo. Se a coisa

der certo, poderei correr na

preliminar do GrandePrêmio da In-

glaterra de Fórmula-1.

QUGELMIN FOI QUARTO

O piloto brasileiro Maurício

Gugelmin, conduzindo o Labra

Diemen RF 82 da equipe Made-

brâs, conquistou ontefn no cir-

culto de Mallory Park, ao norte de

Londres, o seu primeiro resultado

positivo no Townsend Thoresen

FF100 British Champlonship, o

mais importante ampeonato inglês

da Fômnula-Ford 1600. Essa foi a

terceira etapa do certame e elelar-

gou na segunda fila, com o ter-

cairo nríelhor tempo de classi-

cação e durante todas as 15 voltas

da corrida manteve-se no primeiro

pelotão, se revezando na liderança

com os ingleses B|om Langrekken

e Rick Morris#
Ao contrário das duas provas

anteriores, onde foi prejudicado

por acidentes (em ambas foi

jogado para fora da pista), desta

vez Gugelmin procurou dirigir com

maior prudência, evitando se en-

volver nas batidas de rodas,

comuns na categoria tâo com-

petitiva.

surgiram alguns comen-

tários sobre o assunto, e o que

se falava mais era a permanen-

cia de Reutemann na Williams,

apenas para garantir o pa-
trocínio da escuderia, que iria

perder se não tivesse um piloto

de nome. E para fortalecer ain-

da mais este comentário, o

tratamento dos mecânicos a

Keke Rosberg sempre foi o

melhor, não só durante os tes-

tes de pneus um dia após o car-

naval como também nos

treinos classificatórios.

Além disso, ficou claro a

irritação de Frank Williams em

todas as suas entrevistas,

quando era perguntado sobre

quem era o primeiro piloto da

equipe. Ele passava a falar

grosseiramente e saia de perto

dos jornalistas para não ter que

responderá pergunta.

MOTOCICLISMO )

Lavado ganha 
o

GP da Argentina

BUENOS AIRES — Carlos

Lavado Jones, da Venezuela,

ganhou ontem a corrida da ca-

teaoria de 350cc do Grande

Prêmio de Motociclismo da Ar-

gentina a primeira das 12 da

temporada mundial. Lavado Jo-

nes, numa Yamaha, frustrou a

tentativa de Jean Balde, da Fran-

ça, de ultrapassá-lo numa das úl-

timas curvas e ganhou a corrida

com tempo de 48 minutos e 59,67

segundos. Balde, numa Kawasaki.

saiu da pista depois de tentar ul-

trapassar Lavado Jones, mas se

recuperou e ficou em segundo

com tempo de 49:4,54.

No terceiro lugar ficou Didier de

Radigues, numa Chevallier-
Yamaha, com tempo de 49:49,72.

Radigues, francês, foi seguido de

Erick Saul, da Itália, com tempo

de 49;51,04, numa Chevallier, e

em quinto classificou-se Jo Cornu,

da França. numa Yamaha,

com tempo de 50:11,17.
Enquanto isso, o espanhol An-

Íel 
Nieto, campeão Mundial de

lotociclismo da categoria 125cc,

venceu ontem o grande Prêmio

Argentino de sua classe numa

Garelli, na primeira prova do Tor-

neio Mundial de 1982. Em segun-

do ficou seu compatriota Ricardo

Tormo, numa Sanvenero, e em ter-

ceiro o argentino Willy Perez,

numa MBA:
Por, sua vez, Kenny Roberts,

dms EUA, Ganhou a corrida da

categoria de 500cc, seguido de
Barry Sheene, da Inglaterra. Os

dois, em motos Yamaha, cruzaram

a linha de chegada a poucos
segundos um do outro, após

emocionante duelo pela liderança

durante as últimas voltas. Freddie

Spencer, dos EUA, numa Honda,

ficou em terceiro lugar.

Flu passa pelo

América no masculino

Num jogo de bom nivel

técnico e que agradou bas-

tante pela movimentação,

o Fluminense derrotou o

América por 3 a 0 —

15/13, 15/13 e 15/9 - em

partida realizada na manha

de ontem no ginásio da

Rua Campos Sales, e

válida pela terceira rodada

do turno do Campeonato ^

Estadual de volibol, Luiza, Geor

Luís Jorge e Wagner.

América — Jaime, Mar-

ceio, Jorge, Marco, Sérgio,

Paulo, Alex, César, Ale-

xandre e Franklln.

Feminino — Flamengo 3

x América 0, seis de §T/8,
125/4 e v15/0, com arbi-

tragem deEduardo Alcàn-

tara e Edvaldo Lacerda

Somovido 
pelka FVERJ.

i partida preliminar, pela

categoria feminino, o

Flamengo venceu o

América por 3 aO. Eis as

fichas completas dos dois

jogos: Masculino —

frumlnense 3 x América 0,

seis de 15 a.13, 15 a 13 e

15 a 9, com arbitrapem de

Edvaldo Lacerda e Eduardo

Alcântara. Equipes:

Fluminense — Carlos,

Felipe, Mauro, Ricardo,

Rogério, Maurício, Ricar-

do, Roberto, Hans, Jorge,

Equipes: Flamenoo -

Luiza, Geórgia, Valéria,

Elem, Andréa, Gracie,

Letlcla, Edna, Eliane, Car-

mem e Karina. Amreilca —

Fátima, Aida, Rita, Denise,

CARLA; Lenisia, Eunice,

Fernanda, Leilae Giseie

Nol próximo domingo

será realizada a quarta
rodada com os seguintes

ogos:Flamengo x Bo

tafogo, Ginástico x CIB,

Fluminense xTijuca e

Grajaü Tênis x América

todos pela categoria ju
venil masculino,com início

ás 9 horas

"Mill

'

O Fluminense Jogou bem e venceu

América no masculino

Ao jogar com muita

objetividade, o Niterói-
Rugbi confirmoupiena-
mente a sua condição de

campeão carioca de han-

debol de 1981, ao derrotar

por 22 a 13 a seleção

carioca. A partida foi

realizada no Ginásio do

Ideal, de Olinda, e com es-

se resultado, o Niterói-

Rugby ficou de posse do

Troféu JORNAL DOS

SPORTS.Nos outros jogos

realizados, o Somley ven-

ceu o Umec por
15 a 9 e o Flamengo ao

Ideal por 23 a 9, ambos no

feminino.

Um excelente público
compareceu ao ginásio do

Ideal, na Rua Getúlio Var-

gas, e assistiu a três

jogos de bom nível téc-

nico. Mostrando ainda a

mesma categoria que levou

a conquista do titulo de

1981, o Niterói-Rugbi, com

uma atuação muito ob-

jetiva, derrotou a Seleção

Carioca e recebeu das

mãos do desportista

Frederico Valle, presiderite
do ideal, o bonito Troféu

JORNAL DOS SPORTS.

As súmulas dos três

jogos sâo as seguintes:

Principal masculino —

Niterói-Rugbi 22 x Seleção

Carioca 13. Antônio bo-

bino, com um bom tra-

balho, e Valber Santana,

com uma atuação confusa
bitr

Equipes: Flamengo

Margareth, Denise (3)
Monetti (3), Vera, Mari

nagela (1), Bernadeth

Elizabeth (3), Rosãnagela

(5), Cristina (1), Kàtia,

Susan (7). Ideal — Apa

recida, Mareia Assis (1),
Valéria, Rose, Tânia Mara

8), 

Ana, Nilda, Sueli (1),
osàngelae Helena.

Juvenil feminino -

Somley 15 x Umec 9,

Equipes: Somley: Débora,

Rosangela (5), Ana (5),
Rosangela (5), Jacqueline,

Rosane, Rosaneii, Ro-

seluce (7), Barbara e OI-

guinha. Umec — Elza,

Aline (2), Ana, Cláudia,

liana (3), Carolin, Ana Inès

(1), Gerusa, MoniqueeSil-

via.

ARBITRAGEM

- A diretoria da FHBERJ

está confirmando a 'ea•

lização do Curso de Ar-

bitragem, com direção até

o dia 26 de abril, em duas

turmas: terças e quintas-
feiras, de 19h30 as

21h30m; nas dependências

da UERJ, e a outra aos

sábados, de 14 às 18

horas, no Clube dos

Quinhentos, de Duque de

Caxias. As aulas vem sen-

do ministradas pelo
frofessor Eurlpedes Carlos

Mattos, árbitro interna-

cional de Handebol.

foram os árbitros e as

equipes jogaram assim:

Niterói-Rugbi — Sérgio,

Roque (1), Nardino, Joào dl

(3), Coelho, Marquinhos, pl
Maurício (1), Mlcbael (3), ti<
Pedro (5), Benedito (2),

Renato e Zé Ricardo (7).
Seleção Carioca — Ma-
hoel, Antônio, Marcos,

JoAo, Celso, Marquinhos,
Jorge, Luis (1), Carlos (7),
Dias (2), Tíeles (3), Joio
Alberto é Nilson.

Principal feminino —

Flamengo 23 x Ideal 9.

Sâo necesários para os

candidatos: 2 retratos 3x4,

diploma dó 2° grau com-

)leto e carteira de iden-

.idade. Os alunos terão

direito a aulas de medicina

esportiva, psicologia es-

portiva e legislação des

portiva. No final do curso

receberão Certificado

Oficial e uma pasta da

FHBERJ contendo Regra

de Handebol* Livro do CB-

JDÒ e Livro de Normas

Básicas Sobre Desportos
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oFUTEBOL AMADORj

Bonfim vence e Xavier 
perde 

a sua Invencibilidade

ft 
<41

HP-,;.-¦ rfl? t IMSm

Juan, sempre atento, afasta

a bola anta a chagada da Magaii'J

O Bonfim derrotou o Francisco

Xavter-B por 2 a 0, em partida dis-

putada ontem pela manhã no campo

do EC Cocotá, na Ilha do Gover-
nador, e válida pela sexta rodada da
fase de classificaçfto da III Taça

Cidade do Rio de Janeiro de futebol

amador. Com este resultado, o time

B do Francisco Xwier perdeu a sua
invencibilidade na competição, en-

quanto o Bonfim vai acumulando

Importantes vitórias com o objetivo

de garantir a sua participação na

etapa final.

Coube ao Bonfim ter a iniciativa

do primeiro ataque perigoso dentro

da partida Aos 6 minutos, houve

um chute de Álvaro á gol. Em que

pese a sua violência, Jorginho

defendeu bem e Silas ficou á espera

da sobra que nfio houve. Aoe 12

minutos, Reinaldo fez um bom lan-

çamento para Clécio, mas este,

após penetrar na grande área,

enutou rente ao trwessâo.

A contagem foi aberta aos 29
minutos. Reinaldo derrubou Neival-
do entre a intermedláta e a grande
área. Álvaro bateu de curva no ân-

guio esquerdo de Assis, que nem

esboçou qualquer defesa. Eram

decorridos 35 minutos e o Bonfim

perdeu osegundo gol. Na cobrança

de escanteio (cedido por Sllvlnbo) e

cobrado por Álvaro, Neivaioo ca-
beceou para o gol. Silas, quase
dentro da meta, voltou a cabecear
mas a bola foi por cima do traves-
sâo.

O segundo tempo teve inicio com
o Francisco Xavier realizando um
bom ataque. Depois que Mauro en-
cobriu Adilson, Reinaldo chutou de

primeira e Juan defendeu firme. Aos
15 minutos, Faraó cometeu pe-
nalidade máxima ao derrubar o
atacante Amendoim na área. Elieze
Caetano marcou a falta mas Co-
coroca chutou no canto direito e o

goleiro Juan defendeu a côrner.

O segundo gol do Bonfim ocorreu
aos 21 minutos. No contra-ataque

pela direita,. Ademirzinho chutou

para o gol. Assis defendeu parcial-
mente e no rebote, Silas assinalou
o gol de cabeça. Antes de encerrar a

Prtida, 
o time do Francisco Xa/ler-

teve apenaa uma deacida de

perigo. Lançado em profundidade,
Clécio chegou a penetrar na grande
área e chutar a goi. Juan oefendeu
espalmando e a defesa afaatou o
lance.

Elieze Caetano, Arquidemea
Campoa e Luis Machado formaram
o trio oom um bom trabalho. Bon-
fim: — Juan; Batata, Faraó, Adilson
e Fábio; Neivaldo, Trael e Mlau;

Ademirzinho (Bebo), Silas e Álvaro.

Francisco Xavier -B: Assis; Zeca,
Cosme, Pitanga e Dinho; Silvinho

(Elias), Cocoroca (Torino) e Reinai-
do; Ámendoim, Mauro e Clécio.
Outros resultados — Francisco
Xavier-A 0 x Amaro Esportes 0;
Island 4 x Cisper 1; Sambola 3 x
Transduque 0; Palmelrinha-B 15 x
Maxguim 1; Palmeirinha-A 8x Lopes
Trovão 0; Mocidade-B 2 x Heliópolls
1 e Mocidade-A WO no Real que
nâo compareceu

NOVO JOGO

A partida Francisco Xavier-B e
Sambola válida pela quarta rodada
do turno, foi suspensa aos 30
minutos do primeiro tempo por falta
de garantias pelo árbitro Manoel
Soares.. A agressão ocorreu após a
expulsão do jogador Aloisio, do
Sambola. O árbitro suspendeu o

jogo, depois de aguardar o tempo
regulamentar sem que o policia-
mento chegasse. Reunido sábado,
o Conselho Disciplinar julgou as
ocorrênciaa daquele jogo, suspen-
deu os jogadores Aloisio e Ma-
maque do sambola por cinco par-
tidas e marcou para quarta-feira á
noite, no Cocotá, ás 20h30m, uma
nova partida entre Francisco Xavier-
B e Sambola.
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A defesa do Francisco Xavier

teve multo trabalho com a squlpe do Amaro

B V
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Flamengo contínua ganhando 
tudo na Lagoa
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sobre o Flamengo, que resistiu atfc h llnha de ctwgada ~
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BASQUETE

Mackenzle

conquista troféu

Celso Meyer

0 Mackenzle conquistou o Troféu Cel-

so Meyer na festa de inauguração das

novas dependências do Ginásio da Rua

Dias da Cruz, ao derrotar o Arberisa, de

São Paulo, por 98 a 97, num jogo de

bom nível técnico, disputado do pri-
meiro ao último minuto com multo em-

penho. Na preliminar, o Olaria com uma

excelente apresentação, derrotou a

seleção do Rio Grande do Norte por 95

a 68.

Vencedores da primeira rodada, Mac-

kenzie e Arberisa prometiam um jogo
equilibrado e de muitos lances de

emoção. E realmente foi o que acon-

teceu nos dois tempos do 
jogo, 

onde

nenhuma das duas equipes demonstrou

uma superioridade técnica mais acen-

tuada que a outra. Com a vantagem da

torcida que compareceu em massa ao

ginásio do Mèier, o Mackenzle superou

todas as dificudlades e conquistou uma

boa vitória.

Eis a súmula do jogo: Primeiro tempo:
Mackenzie 47 a 46. Final: Mackenzle 98
x Arberisa 97. Roberto Machado e Rafael

Serour dirigiram a partida com excelente

presença, e as equipes jogaram assim:

Mackenzie (campeão) — Valdeir (12),

Boletinha (25), Fernando Lopes (10),
Paulão (23), Gilson (3), Ângelo (4), Prata

(8), Russell (2) e João Banana (2). Ar-

beiisa (vice-campeào) — Silvio, Pisèrgio

(14), Marcos (10), Totó (11), Aderbal (8
Ribamar, Ivam (9), Ruy (6), Raimar(15

Zé Renato (5), João Henrique (14
Mauro e Dirceu (5). Colocações finais:

1o) Mackenzie; 2o) Arberisa; 3o) Olaria;

e4°) Seleção do Rio Grande do Norte.

Outra Vitória

No ginásio da Rua Dias da Cruz, ainda

como parte dos festejos comemorativos

ao aniversário de fundação, o Mackenzie

derrotou o Jequiá por 30 a 16 — primeiro
tempo 15 a 8 — em partida realizada na

manhã de ontem, válida pela categoria

mirim, e ficou de posse do Troféu Celso

Meyer.

Tetracampeão carioca, o Mackenzie

confirmou plenamente o seu favoritismo,

jogando um excelente basquete

nos dois tempos do jogo. Apesar da boa

presença da equipe do Jequiá, que lutou

muito do primeiro ao último minuto, o

*"'« 
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* MACKENZIE 3

O timaço mirim do Mackenzie, tetracampeão carioca

Mackenzie foi sempre superior dai a jus-
tiça da sua vitória.

Foi assim a súmula do jogo: Macken-

zie 30 x Jequiá 16 (primeiro tempo 15 a

8), com boa arbitragem da dupla Rafael

Serour e Pedro Valente. Equipes: Mac-

kenzie — Valpassos, Renato, Marcelo,

André Rocha, André Mendes, (1),
Leonardo; Victor (2), Alexandre (4),
Márcio (2), Erio e André Guimarães (21).
Jequiá — André (2), Márcio, Vitor (2),

Maurício, Marco, Marcelo (6), Paulo,

(gor (6), Camilo e Maurício Lima.
Foram os seguintes os demais resul-

tados dos jogos realizados peías mais
diversas categorias, no Torneio de
Apresentação: Juvenil — Vasco 47 x
Canto do Rio 41; Júnior — Vasco 60 x
Canto dó Rio 39; Infanto-Juvenil — Vas-
co 47 x Mackenzie 45; Infantil — Vasco
94 x Tijuca 41. A próxima rodada do Tor-
neio de Apresentação será realizada
amanhã, Mas categorias júnior e juvenil.
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Torneio de

Apresentação: Flamengo vence

Jequiá; 97 a 59

O Flumlnen—, favorito, jogou bem t venceu o América

Confirmando plenamente a condição

de bicampeão carioca Infanto-juvenil de

basquete, p Flamengo derrotou o Jequiá

por 97 a 50 — primeiro tempo 59 a 15 —

em partida realizada na manhã de ontem

e válida pela fase eliminatória do Tor-

neio de Apresentação, no outro bom

jogo da rodada, o Fluminense venceu o
América.
As Súmulas dos jogos são as seguintes:

Flamengo 97 x Jequiá 59, com arbi-

tragem de ledo Porciúncula e Antônio

Rosalvo. Equipes: Flamengo — Jimili

(26), Boletinha (24), Otávio (16), Ney (9),
Eduardo (8), Emílio (6), Samuel (5),.
Jeferson (2), Russo (1), Vagner, Cláudio
e Antídes. Jequiá — Daniel (18), Mauro

(13), Leandro (12), Júlio (8), José (5),
Henrique (3)-, Marcelo e Ricardo.

No ginásio da Rua Campos Sales, o
Fluminense, depois de encontrar uma
séria resistência no primeiro empo,
derrotou o América por 88 a 53, em par-
tida válida pela categoria infanto-juvenil,

que apresentou os seguintes detalhes
técnicos: Fluminense 88 x América 53

(primeiro tempo Fluminense 35 a 31K

Eduardo Augusto e Raul Machado di-
rigiram ja partida e as equipes jogaram
assim: Fluminense - Neco (8), Marco

(12), Sérgio, Nilo, Marcelino, (2),
Ricardo (3), Henrique (2), Pedro (17),
George (2), Antônio (19), Valèrlo (15) e
Zé Roberto (8). América — Marcelo,
Maurício (4), Luís Cláudio (14), Xerém

(4),-.Antonildo (7), Gil (2), Charles (7),
Ely (9), Ouda (1) eLuís.

XADREZ

Peruano

some para ver

seu amor
LIMA — Os pais do ex-

campeão mundial infantil
de xadrez, o peruano Júlio
Granda, que despareceu há

quatro dias, descartaram a

possibilidade que ele
tenha sido seqüestrado.
Acrescentaram que é
muito possível que Júlio,
de 15 anos, tenha viajado

para o Brasil para rever
uma jovem brasileira por
quem se apabconou durante
um campeonato inter-
nacional que ee disputou
recentemente no Rio de
Janeiro.

Júlio desapareceu de
Lima na quinta-feira,
depois que saiu de casa

para matricular-se na es-
cola. Apesar de seus 15
anos — disse o pai, Daniel
Granda — Júlio viveu um
amor- tempestuoso com
ume bela menine brasl-
te ira

Assinalou que eo término
do torneio Júlio não quis
voltara Lime, trancando-se
no seu quarto de hotel

pera poder ficer com a
namorada, cujo apelido é
Uloa.

O pai do campeão nege

a possibilidade deJúlb ter
sido seqüestrado. Se foi, o

que poderei oferecer. Não
tenho dinheiro, sou um
homem que trabelha para
sustentar os sete filhos,
disse Deniel.

FUTEBOL DE SALÃO

Em casa, o

Piedade 
goleou 

a

Agulhas Negras: 7 a 1

Com mais uma boa
tfuaçio, e dentro dos

preparativos com vistas
ao Campeonato Estadual
de Futebol de Salào In-
fanto-Juvenil, o Piedade

Íoleou 
a Seleção de

gulhas Negras pelo
marcador de 7a1, em par-
tida realizada na manhã
de ontem no ainásio da
Rua Torres de Oliveira.

O bom público que
compareceu ao ginásio
da Piedade sentiu logo
nos primeiros minutos

que a equipe visitante
não teria condições de
equilibrar o jogo, ainda
no primeiro tempo. Sem-

pre melhor, e depois da
vantaaem parcial de 4 a
0, o Piedade se limitou a
fazer experiências na
equipe, dai a marcação
de apenas três gols na
fase final, completando
oom justiça a goleada de
7 a 1.

Enzo de Sousa Aguiar

foi um bom árbitro, e as

Suipes 
jogaram assim:

eaade — Genésio
(Júlio); Luis Cláudio

(Alex), Alexandre (Ger-
bo), Luis Carlos (Liten-
bauerj e Celso (Toninho).
Agulhas Negras — Mar-

delo; Osmarino, Júlio,
Oionisio e Oswaldo (Mar-
ceio). Luis Cláudio (3),
Celso (3) e Luís Carlos
marcaram para o Pie-
dade, e Júlio diminuiu

para o Agulhas Negras.
Pela segunda rodada

do Troféu Confraterni-
zacão Mirim, em Caxias,
O Flamenguinho derrotou
o Asa Negra por 1 a 0.
gol de Deco, e com esse
resultado manteve a
liderança invicta da fase
do turno. Amanhã, com
início ás 18 horas, será
iniciada a quarta rodada
com os seguintes iogos:
Dermo x Columbia e
Divino Salvador x Garim-
peiros de Caxias
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| O Ptedade jogou bam e floleouo Agulhas Negrae com lacHfclade

Com cinco primeiros

lugares contra dois

apenas do Vasco, seu

principal adversário, o

Flamengo conquistou

de maneira sensacional

a I 'Regata do Cam-

peonato de Remo do Es-

tado do Rio de Janeiro,

Çromovida 

pela FRERJ.

odas as provas foram

realizadas na Lagoa

Rodrigo de Freitas, e os

resultados finais foram

os seguintes:

1a Prova (4 com-júniors)

1.500 metros - Io) Vas-

co (Cristlano, Francis-

co, Zé Roberto e César.

Tim. — Júlio César); 2o)

Flamengo. Não par-

ticipam; Vasco 6 e

Botafogo.

2a Prova (Extra single

Skiff) Infantil 
"C" 

500

metros — 1o) Vasco A;

2°) Vasco B. A prova não

valeu para o Campeo-

nato Estadual de Remo.

3* Prova (Double Skiff

— júnior B)- 1.000

metros — 1o) Flamengo

(Danilo e Rogério); 2o)

Vasco A (Gustavo e Fer-

nando); e 3o) Vasco B

(Adriane Renato).

4* Prcva (Extra Yole a

4 — Estreantes) 1.000

metros — 1o) Vasco; e

2°) Flamengo. A prova
não valeu para o Cam

Ê

Pí

eonato Éstadual de

emo.

7" Prova (Single Skiff

Júnior A) 1.500

metros - 1o) Flamengo

(Klaudio); 2o) Vasco

(Oswaldo); e 3 )

Botafogo (Bernardo).
Não participou 

da prova

Botafogo B.

8a Prova (Double Skiff

Peso Leve) 2.000

metros. 1o) Botafogo

(Roberto e Sérgio); 2o)

Flamengo Alejandro e

José). A prova não valeu

para o Campeonato Es-

tadual de Remo.

9* Prova (2 com —

seniors B2) 2.000 metros
—_1 °) Flamengo (Moacir

e Ângelo. Tim. Ricardo);

2°) Flamengo B (Carlos

e Nelson. Tim. Álvaro); e

3°) Guanabara (Ronaldo

e Mário. Tim. Ricardo)

4°) Vasco (Jorge e

Carlos Henrique. Tim.

Jorge).

10a Prova (4 sem —

juniors A) 1.500 metros
1°) Flamengo (Tos-

cano, Fábio, Marcelo e

André); e 2o) Botafogo

(Amilson, Ricardo, An-

gelo e Pedro Paulo).

11a Prova (Four Skiff
seniors A) 2.000

metros - 1o) Botafogo

(Mário, Júlio, Paulo e

Luis); 2o) Flamengo

(Sérgio, Ricardo, Ar-

mando e José Cláudio).

5a Prova (2 sem —

seniors B1) 2.000 metros
1°) Vasco (Luis e

Marco); 2o) Flamengo A

(André e Hugo); e 3o)

Flamengo B (Marco An-

tônio e Alexandre).

6a Prova (4 com —

veteranos) 1.000 metros
1o) Flamengo (Aris-

tides, Manoel, Assis e

José. Tim. Nilton). A

prova não valeu para o

Campeonato Estadual

de Remo.

12a Prova (outrigger a

oito — seniors B 1)

2.000 metros — 1_°)

Flamengo (Carlos, João

Carlos, Estevaldo,

Denis, Carlos Alexan-

dre, Cláudio, José

Eduardo e Luís Roberto.

Timoneiro — Nilton

Alonso). 2°) Vasco

(Mário, Marco, Leonar-

do, Affonso Édson,

Rodrigo, Eduardo e João

Gualberto. Timoneiro —

Jorge Silva.

NATAÇAO

Icaraí vence etapa do

Interior em V* Redonda

O Icaraí Atlético Clube,

sagrou-se ontem campeão

da I Copa do Campeonato

do Interior de Natação, ao

totalizar 586 pontos, nes-

tes dois dias de fim de

semana, durante a disputa

na piscina do Clube

Náutico Santa Cecília, em

Volta Redonda. O cam-

peonato ainda terá mais

sete etapas, sendo que, a

próxima será no domingo

que vem, e o local será es-

colhido entre Flamengo e

Botafogo.

A equipe de natação do

Icaraí foi realmente a

melhor de todas nestes

dois dias e venceu a

primeira etapa com muita

facilidade. Em segundo

lugarchegouo Iguaçu Bas-

quete Club, com 367 pon-
tos; em terceiro, o Canto

do Rio, com 351; em quar-
to, o Tênis Clube Mes-

quita, com 201; em quinto,
o Clube Náutico Santa

Cecília, com 122; em sex-

to, Clube doe Funcionários

da Siderúrgica Nacional,

com 32; em sétimo,

Clube Nllopolitano, com

10; e finalmente, em úl-

timo, o Clube Municipal de

Barra Mansa, com apenas

5 pontos.
Os nadadores classí-

ficados até o terceiro

lugsr de cada prova foram

os seguintes: 1a prova —

200 metros, Medley,

feminino, petlz — 1)

Verônica Rodrigues (C. do

Rio) 2.47.06; 2) Loraine

Michele, (Icaraí), 3.03.23;

3) Elisandra Firne (Icaraí)
3.07.42; 2a prova - 200

metroe, Medley, feminino,

Infantil — 1) Cristiane

Laranjeiras, Icaraí, 2.50.99;

2) Ana Lúcia Lima (Icaraí),
252.48; 3) Carla Oliveira

(Iguaçu), 2.55.93 . 3a prova
— 100 metros de nado

Ivre, masculino, petlz —

1) Rodrigo Costa (Icaraí),
1.13.38; 2) Rodrigo Ar-

ooverde (Icaraí), 1.14.54; 3)
Alexandre Mattos (Iguaçu),
1.15.79. 4a prova - 100

metroe nado Ikre, feml-

nino petlz — 1) Raquel

Finlzola (Canto do Rio),

1.12.99; 2) Vanessa Es-

pineli (Icaraí), 1.14.68; 3)
Natália Corrêa (Icaraí),
1.19.70. 5a prova — 200m
nado livre, masculino, In-

ffantil — 1) Paulo Ferreira

(Icaraí). 2.24.20; 2) Mar-

oelo Coutinho, (Icaraí),
2.29.69; 3) Leonardo
Teixelre (Canto do Rio),

2.33.44; 6a prova — 200m
nado livre, feminino, In-
fantll — 1) Verônica
Rodrigues (Canto do Rio),

2.28.64; 2) Loraine Michele

(Icaraí), 2.42.42; 3) Elisan-
dra Firne (Icaraí), 2.43.18

7" prova — lOOm nado

livre, masculino, juvenil —

1) Marcos Gaudieley

(Icarai), 58.88, 2) Alexan-

dre Rosa (Icaraí), 1.04.62;

3) Marcelo Garcia (Santa
Cecília), 1.06.96 . 8a prova

100m nado livre, fe-

mlnino, juvenil -~'1) Lilian

Santos (Icaraí), 1.08.36 ; 2)

Cristiane Laranjeiras

(Icaraí), 1.10.85, 3) Silvana

Catapreta (Santa Cecília),

1.11.17. 9a prova — 100 m

nado de peito, masculino,

petlz — 1) Marcelo Silva

(Icaraí), 1.41.95; 2) Fer-

nando SpineW (Icarai),
1.43.44; 3) Rodrigo Costa

(Canto do Rio), 1.43.76.

10a prova — 100m nado de

peito, feminino, petlz ~ 1)

Raquel Finizolla (Canto do

Rio), 1.33.52; 2) Silvia

Vieira (Canto do Rio),

1.39.18; 3) Vanessa S pineli

(Icarai), 1.39.34. 11a prova
100m, nado de peito,

masculino, infantil — 1)

Cláudio Marins (Canto do

Rio), 1.24.79; 2) Cláudio

Alves (Iguaçu), 1.26.88; 3)

Marcelo Costa (Canto do

Rio), : .29.43. 12a prova —

100m, nado de peito,
feminino, infantil — 1)

Patrícia Cabral (Canto do

Rio), 1.35.91; 2) Cláudia

Cunha (Iguaçu), 1.39.31; 3)

Silvia Afonso (Icaraí),
1.46.51. 13a prova — 100m

nado de peito, masculino,

Juvenil — 1) Édson Terra

(Icarai), 1.15.07; 2) Wilson

Gomes (Icarai), 1.20.49; 3)

Levi Júnior (Iguaçu).
1.22.45. 14* prova -

100m nado de peito, fe-

mlnino, Juvenil — 1) Lilian

Santos (Icarai), 1.28.02 ; 2)

Silvana Catapreta (Sama
Cecília), 1.33.32; 3) Carla

Oliveira (Iguaçu), 1.35.60.

15a prova — revezamento

4x50m, masculino, petlz —

1) Icarai, 2.20.90; Iguaçu,

2.25.40; Canto do Rio,

2.31.35. 16a prova -

Revezamento 4x50, fe*

mlnino, petlz — 1) Canto

do Rio, 2.28.68; 2) Icarai,

2.31.37; 3) Iguaçu, 3.03.63.

17a prova — Revezamen»

to 4«50m, masculino, In*
fantil — 1) Icaraí. 2.06.73;
2) Canto do Rio, 2.08; 3)
Iguaçu, 2.16.95 18a prova

Revezamento 4x50m,

nado Nvre, feminino, In-

fantil — 1) Canto do Rio,

2.23.50; 2) Icarai, 2.24.74;

3) Iguaçu, 2.28.66 1»«

prova — Revezamento

4x50m, masculino, nado

Ivre, Juvenil — 1) Icaraí,

1 59.78; 2) Santa Cecília,

2.07.82; 3) Mesquita.

2.09.12. 20a prova —

Revezamento 4x50m, nado
ivre, feminino, Juvenil —

1) Icarai, 2 13.89; 2)
Iguaçu, 2.14 30 ; 3) Mes-

quita, 2.30.20

a

il ¦ " i
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Professores decidem Aeronautica tambem

I—rs. 
—— 

fazer grgve um 
jja inscrevc com 1° 

grau

AhHAIIIAA w.. M um d09 poucos concursos a Oferecer vagas a quern
¦ m ZM I B Ififim ¦ ¦ ¦ W If W B2 ¦ Os professores das es- Pinto, ao fazer um balan- 

6 tenha 0 1G graU| 0 primeiro concurso de admissao ao

%M I W m colas ofIclais do Estado do co do seu encontro com 0 
qq^q Feminino de Graduados da Reserva da Aero-

— m' ¦ Rio de Janeiro decidiram SecretArio Estadual de 
n^utjca continua aceitando, at6 o dia 30 de abril, as ins-

¦ # ¦ -¦ |%J|||SA paralisar hoje, por um d'a, Educag&o e Cultura, Arnal- 
cr|C5es destinadas a preencher 17 vagas para cabo e 133

nflVli 9 2rn VlDllTfl 86 aulas, em protesto con- do Niskier, na sexta-feira, jB 8argento.
iTI#i ll^U mM m5 U^^llvCI CI Wll Wl tra 0 arquivamento, no 0 Estado nfto tem con- para cabo, hA 17 vagas para digitadora de compitadore

|v Conoresso Nacional, da defies econdmicas de 
a escolaridade exigida 6 de 1° grau completo. Para sar- I

f nnocpQ emenda do Senador Afon- fazer 0 enquadramento por Qent0 e8Colaridade equivalentea 2° grau, ha 121 vagas

Caretess Love, filha de 4° Great Conclusion J. 7° P*reo - 1200 metros LUpcsU ^ Camarflo, condecendo formac&o de todao magi* 
para auxinar de enfernagem e 13 para programadora de

So eV&adrdoi y GoliMa. C. Pensabem. 1° Nautlque, JH. Ricardo- tdll 
deStflQUe iSliSl p'SfcM8' 

'°' *"o 

^Sldente" do 
' 
CEP Janeiro, os Interessadas podem obter os

Haras Sao Jose e ExDedic- Diferencas. v&rios corpos e 55 ¦ A greve, de car&ter disse que 
o SecretArio Ar- 

formulArios no III Comando Afereo 
^e9'on®'> „n_a. 

a(*a

•us venceu e GP Antdnio meio corpo 2° Gubbiano.J. Esteves nntlirna 
nacional, foi convocada naldo NisKler IhcMa rec ha I Ancora, 77, na Praga XV, das 10 as 16 horas

Joaau°mPeixoto de Castro Vencedor (1)- 1,10 - 55 IIA llUIUl llil 
^ confederal Na- o Estado do Rio de 

08 formulftrios, depois de preench.dos, devem ser en-

de"ontenfalarde'na G&vea 0)^OOe^) iV 
j Queir6a55 

tTd«taq^ 

S^HFsultfnte^S n«2 ™°Beto 
Horizon*

tercwrn SszTSsri 

awswaar

a.va tomou a Donta 4° PAreo - 1300 metros e(6) 2,10 1.200 metros, reuninao Na assembl6ia foi, tam- que acarretaria o aumento _ . -

Joao ao6s a Dartida e sem- Dup,a exat®' coml?ina?fto feguas, com trds anos, sem b6m, aprovada uma da despesa, pois a maior Ffit 
ttlVPl SUDCflOt*

tore n^pr?nc?palposigSo 1° Balmont, M. AndrAde- ?®06-26'10o TrlnnHi rr^is de duas vit6rias no propista do presidents;do dos professores passarla CjIU MVtl aupviiui,

EsBlSFi jcKstf'fA ZrvHs?0;.* srsSrl; 
100 vasasParamulheres

putados na raia de areia. meida-56 «„ «x onA ta de areia e novamente na 
unfJ. Pf°i®|o As inscrigdes para o primeiro concurso ao Quadro,

4° Atl6tic, M. Monteiro-52 8° Pireo _ 1300 metros ¦«***<para o enquadramento maiores • 
Arn.,Hn Feminino de Of iciais da Reserva da Aeron&utica. des-j

5° Balito, J. Queiroz-56 turma onde sempre correu definitivo. por nivel de for- O SecretArio Arnaldo 
tjnadQ aQ preenchlmento de 100 vagas para candidatas a j

occni taoaq Diferencas: pescogo e um 1° Claibone.J. Ricardo-57 com destaque, diflcilmente magfto, dos professores Niskier, segundo alnda o , 
, 8UDer|0r estendem-se at6 o prbximo dia 12, na Es-;

OS RcSULiauuo 
cQ.po 2° Latty, T.B. Pereira-57 serA derrotada, e o numero das redes estadual e presidente do CEP, tam- 

tracja Marechal Fontenelle, 1.200 — Marechal Hermes e;
' 

ionn mAtros Vencedor (1) 3,20 - Dupla 3° Tangerona, J. Malta-57 Um. conta com o bom municipal do Estado do b6m Ihe mostrou a impos- na praca Marechal Ancora, 77 - Centro.

10 n7.?hai7 I M Silva-55 (14) 2,10 — Places (1)1.60 4° Tangket, G. F. Almeida- ref0r^0 de Zandia. Farah Rj0, sem, no entanto, sibilIdade de um Piano de As 100 vagas estao distribuidas para Enfermagem.

i° Entaioada J Ricardo- e(8) 1,30 
§7 AnHr«H®j;7 Famed, Malva Branca e Al abandonar as reivindi- Classificagdo em que os Psicologia, Fonoaudiologia, Nutrigao. SSocial

56 

' ' 
Dup'a exata combina;^ S 

^besca 

M. Sabah, 
principal adver- caC6es anteriores da maior numero de pessoas Blblioleconomla e Anillse de Sistemas. As provas es^Jo

-«-»»< 
as^ris* Ml Falxa. Tfein»i£r: Q. J. M, DIM SIM To S™* S.'^'o ?.»••• « °« c«~. 0..WWO

Gongalves-bD IsbDOtos Tempo: lm22s2/5 Retrospecto, ultimos « « Cnntinuamos a Dublicacao dos programas do concur-
SOGarona.XEsteves-SS 

'sopotos 
Naowrreram (2) Kind Girl, exerclcios indicam que tlfimifl Continuamos 

a puDi.cagao

Diferenga. Cabega e 3 cor- 
5o pire0_ 2000 metros (4) JanaCaster e (7) Lady Acarape n5o ser£ derro- HUf MMllll

Spncpdor (6) 5 30 - Dupla ^ 
Pa,y tado no primeiro p4reo, /* • J 

e-5 " Motivagao como fator de aiustamento e produ-

(13) 2 40 'iaoSsWI,90 
^eneCsae^SS 

Love' G' 9'Pirao 1200 ma.ro. 1 30CI metros Aa .u« 

fgffl f*£n£f£/JC/a eT-® AvaliagSo de desempenho - NoC6es bisicas e

Dupla exata, combin^o 
? LookMe. J Rlcan|o4M 1^^". Defiance, J. condigflM de trelymento f suaaplicagao

06 e01 — 19,80 
4° Vat A Oliveira-69 2° Fulgor, J. Veiga-57 melhore? possiveis e A d i ret or ia d oln s 111 u t o que os 

recuperacao 7 — Desenvolvimento Organizaciona!

lrDod0irmlR4s3^5°r9a 
Diferenoas: 1 corpo e meio 3° Cananeu. J. B. Fon- atuar^ na mesma dist^ncia 

Cl?7e A * pa^tir^d? 
- Conceituagao .

Tempo. lml4s3/5 
corpo 5®c;a"54i M w37 c7 <lue conquistou a ultima <?lga Restu 

^ ficuldades encontradas em - Aplicagoes e imphcajoes milfianr 
i

9° Parpn 1400 metros Vencedor (2) 16,00 — 4 lapetus,M.Vaz-57 vitbria. Deodato, voltando jL'ma da reneticao con- sala de aula. 
"Acreditamos — Cultura da organizagao e o processo de mudanga

2 Pa™-"GO metros 
Dupla (12) 300 Places 5° cFemenceau, F. Arau,o- bem 

prftparad0| e lbit6( ^e, com ess as provide

1° Temerosa, J.M. Silva-56 
V^efnado® F S^raiva — Vencedor (7) 1,40 - Dupla com boa estreia, sao com- 0utros estabelecimentos. cias devem os^duzir p 

,n-.

^ 

Marinelado. E. Ferreira- 
af 

* 
Wl 3 30 i Vl.«, 1711 «&? 

tTW » «",.S 

'.fi'lS'Su.* 
.SW- 

- ««'»» • »»«¦ 
•«; 

!

go 

c. vnp* 
go-- ffig. 

^r» 

jMnss 

^•sraiwt ars-s-i:^ 

^ 

.««*««.
JC' 

6° Parso — 1300malros <« S"" »".o, 
"ooo 

SJdoV^'ulS? Slo'n£8F 

* 
— Artigos deMetapslcoiogia — FREUD. S

5° Dielfa G. Meneses-56 ino iAnn mAtm* primeira prova da dupla aiegou. — Teorias da Personalidade — LYNDZEN. HALL

Diferencas: V&rios corpos 1° Sinx6. J. Pedro-56 10 Pareo 1600 et os exata. Belasch vem de entrevista ao JOR- ATIVIDADES — Manual de Psicologia — GUILLAUME. PAUL

eminima 2° Faden, T.B. Pereira-53 
pirarHn duas boas atuag&es, ten- NAL DOS SPORTS,a — Psicologia Estrutural em Kurt Lewin — GARCIA-;

Vencedor (3) 1,40 - Dupla 3° Gladiators, G.F. Al- 1 Temus J hicarao-oo dQ 
ma|s yma boa opor. pr0fessora Olga Restum a diretora do Instituto ROSA. LUIZ ALFREDO

112) 1 70 — Places (3) 1,10 meida*56 , ^ at,®1 rL tun idade oara conauistar a Corrfea de S^ assinalou que deEducagao, professora _ Psicologia Social — DODRIGUES. AROLDO

1(2) 1 30 4° Orelhano, J Castlllo-54 3° Favaa« .J M. illva-56 *inld«*ipara Mnquiam • ..yivemos um p.r0blema Olga Restum Correa de Sa, _ Os Metodos Projetivos - ANZIEU. DIDIER

Treinador: A. Morales - 5° King's Kapeta, J. Fon- P.4,2'®/V' r? '8.?!5 pnmeira 
vitbria Dos 

de repe,gncja, em- disse ainda que entre as _ Testes Psicologicos - ANASTASI, ANA

TemDO 89s seca-53 5 Maiak t Arao, J. outros, quem pode fazer a bora sabendo nao ser principals atividades — Aconselhamento Psicolbgico — SHEEFFER. RUTH

Nao correu (5) Titular, Diferengas: varios corpos e Qu©yos-56 surpresa 6 El Parang, vol- exclusivo do Instituto de pr0gramadas para este — La Entrevista Psicologica — NAHOUM CHARLES

Desert Rose um corpo Ven(ceidor¦ (6) 1.10 Dupla tand0 ^e Belo Horizonte Educagao .Ano passado ano, pelo estabelecimento, — a Pesquisa em Psicologia Social — FESTINGER I
Vencedor (5) 4,30 — "Dupla 

)34|I 
o.bu Kiaces id) ,t)U meihorado. 

tinhamos 19 turmas de 1a 0 aniversario da ins- LEON e KATZ, DANIEL

3° Pareo — 1300 metros (13) 3,20 — Places (5) 1,30 (9)5.30 
rn_hin.rin Mantido em boa forma serie, que este ano foram tituigao que compietar^ — Psychometria Methods — GUILFORD. J.P

e(1) 1.10 • DuP'a e*ata, comoinagao treinador 
Orlando reduzidas para 12 turmas 102 an0s, no prbximo dia 5 — Estatistica Aplicada a Ciencia do Compoitamento -

1° DinhaS6,J.M.Silva-58 ^einad?^i„Fc1 ,.Lav0r 7 Tretnador R Tripodi Martins Fernandes, Menil- de 2* sirle evldenciando a de abrll. Na ocasiap, NICK, EVA e 0'KELLNER. SHEILAH R.

2° Nueva, E.Marinho-57 Tempo;1 m22s1 /5 Treinador h mpoai m 
correndo in- 

reP0t6ncla • haveri a incorporagSo - As Provas Objetivas. Tecnica de Construgao -

3° Daviata, J.B Fonseca- Nao correram 2) Herond,, Tempo montant vem correnao in 
ofic.al dos novos.alunos. MEDEIROS, ETHEL BAUZER

52 (8) Ditinhoe (9) Dorchester Apostas. crj ja.JHC.9b5,uu variavelmente bem |a PROVIDENCIAS , No calendSrio de ati- - Teorias em Psicologia Social - DEUTSCH V
, venceu na distflncia de vidades hA tambem as KRAUSS. R. M

— 2.000 metros e, tudo in- Segundo a diretora Olga programagoes da Semana — Desenvolvimento de Recursos Humanos na Empresa

ODCTDnCDCPTn dica, 

vai marcar ponto para Restum Correa de Sa, 
"es- 

daNormalista", em ou- — CARVALHO, A. V.
htl nUOrCV/IU Gongalino Feijb de Al- te ano, estamos cercando tubro, al6m de festas — Manual de Selegao na Empresa Moderna — FNTES,

1 meida na estatistica. A o aluno de 1a s6rie, a fim civicas e a Feira de Ci§n- LAURO BARRETO

„ t _ -0cI ATnv wtj luta ser^ Delo seaundo de detectarmos as suas cias. Este ano, ser£ desen- — Desenvolvimento Organizaciona!: Sua Natureza.

; ,o pareo-AS 19H45 -1.300,»etros-Rec.: 78S1-ATOP SIN ww sera peio segunao 
def|ci4n^aSi para jsso volvido ajnda 0 projeto Origem e Perspectiva - BENNIS, WARREN G

; Animais de 6/7 anos ganhadores ate Cr$ 240 mil JaMnriin 
nu Alkphir n preparamos uma s6rie de "Homem, Corpo, Imagem _ Psicologia Industrial — TIFFIN e Mec CARMICK

' 
i i acarape 57 2L/ Ricardo 2°< 13) Mxms 1.2 NU 75s3 3,40-E.Borioni ° atividades de apoio, e Som", na iirea de Co- — Manual de Selegao na Empresa Moderna - FONTES.

2 boc 55 4 J.Malta 59( 7) Senhor Penha 1.6 ALloosl 22,70-A.Modeeker primeiro. mais aguerrido e 
emPortugues e Mate- municagao e Expressao. _ de Roschach — BOHM. EWALD

3 ibitC 56 3 E.B.Queiroz 3°(i3)Mynts 1.2 NU 75s315,90-J.Borioni o outros novamente em m&tica, 0nde os problemas O Instituto de Educagao
4 BROiGHES 53 l P.Cardoso 4?(li) Luciano 1.2 NP 77s3 7,70-H.Tobias boa forma sao maiores". que possui turmas do jar- ~

3• 5 cavalari 55 8 J. B. Fonseca a3 4°( 13) Myms 1.2 NU 7Ss314,10^.C.CouttnM Recuado leva jeito de AI6m das atividades de dim de inf£ncia ao 2° grau. Continua am anha
COpa 

>Mu ™ ^ apoio, expUcou a diretora, tem cerca de 5 mil alunos. 
4 

bbS?0R0 ^ eiXLs a3nV&m£ dm, 75*3£To-J.d.Mom™ 1.600 metros. Acaba de

29 PAREO - AS 20H15 -1. OOO metros - Rec.: 59s4 perder apenas para Cahill,

YOSHINO e outros i* Animais de 5/€ anos ganhadores ate Cr$ 50 mil est^ bem na dist^ncia e na PREPARE-SE PARA A PROFISSAO DO MOMENTO: COBOL 
SERA nWlSTERlOS

! 11 SALA8CH 56 4lJ.C.Castillo 39( 9}Jobro l.ONP €4s2 2,90-\V.Penelas pista pesada. C'Est Sin ELETRONICA DIGITAL PRATITO" QUEMANOEUR 56 13 J. Ricardo 49( 8) I'll Be Lucky 1.6 NPl04s 4,10-fdem Bon, muitO apOStadO, _ ^ IflllWIIV "UM I IvV

2 BRIGHT OAV 56 9 J.Queirot 59( 7) Dtgia 1.0 AP 62s4 1,90^. C. Mar chant correu regularmente e Jet _ 
1 

r^r- I rcrAD Curso Apoio 10
2• 3 gatwick 56 12 J.Pedrof9 69( 7)Crotalo 1.ogl59s4 7,90-B.Morgado <fEau 

continua em Donto CENTRO EDUCACIONAL DE NITERol •—CE^AP Rua 
Domingos Lopes, 716 — Madureira

ZINGARESCA 54 11 C.Xavier 59( 9) Quezo l.ONP 63s 28,60-P.DttranH «ta" commua em porno Ay AMARAL PE|XOTO 836 - 719-4455 , 
" 

f fP a pqtarao^ TpI W-«i7Qq
beltoise 54 2 J.Garcia 39( 7)C,ilena 1.3 al 84s3 4,20-D.Neto de bala, do mesmo modo 

___(6m 
Trente a esiagao; iei..oo^5r^

• 6 CUP HAPPV 58 7C.Pensabem 29( 9) Jo pro l.ONP 64s228t40-A.P.Lavor que Senhor Penha, que 
"———————

ANA LINDA 54 3 Jt. Garcia 79( 11) Elevage 1.0 AP 63s248,10-CJ.P.Sunes tem bom apronto.
BOA IDEA 54 1 G.Meneses 39( 8) Batila 1.1AP69s3 4,20-A.Garcia Al
FIEL RANCHERO^ 8 C.F.Almeida ESTREANTE -O.J.M.Dtas oqinAn 

COL KG IO ALBOR ^PBHftlJPLETIVO"^^^^
10 INDALECIO 56 10 A. Soma 49(8)Koraba 1.2 NL 77sl 5,10-S. Franfa NO BRIDAO 

SJS2S, iA? 
W W

" El PARANA 56 5 R. Marques 19( 6) Coroada 1.2AP83s3 2,90'idem ULTIMOS DIAS lOADAII ¦
I " NATIF 54 6[A, Ferreira 29( : J Iadele l.ONP 6484 5.40-H.Cmiha Bujck tamb6m 6 boa 8UPLET1V01 OU 2 ANO'S (Cft 1.000,00) .IIB.ilVII #%%! ¦

39 pAreo - AS 20H40 - 2.000 metros-Rec.: I26si pedida no sexto pareo. 2*QRAU *3 500 00) IKfiBAII CM iTt fi MESESl- CROU * Cavalos de 5 anos ganhadores ate Cr$ 270 mil Vem 
de uma s6rie de boas 

J.3UU,UU) |li«llAU KIVI All V mKWI

1 
5 i«™NTANTi7 %-^e,ia\%^ZlLl{6ALP 

'1\s3, atua?6es, rende o mesmo ELETRONICA • MAOlSTtRIO ¦ PflOVAS E CERTIFICADOS I
2 2 MURILLO o7 1 E. Ferreira 79( 12) Acestic 1.4 AP 87sl 5t 90-A. P.Suva , ¦ . , , , . yA bbAbdia hai fcfliA B

{ 3 charming boy 57 7 j.C.Castillo 79( 8) El Sol 1.6 nl iois3 53,60-l.Amaral emqualquer pista, e , hoje, (Aflt. NORMAL) • ENFERKIAOEII WO PROPRIO COLEGIO ¦

; 3 • 4 JlDUN 58 5 M.Peres 49( 8) Itoard 1.6 NL 101 s3 12,00-0. Ribeiro vai no regime de bridSo, ^ 
•• 

.... ¦ I'll tiiiacdaic/c da d^i a i I
inadido 57 3 J.B. Fonseca 59( 8) Hoard 1.6 NL 101s3 26,10•C.Ww, com Jorge Pinto. 6 com- (CcHH ttltolp rtmilfimdO M Mirfnha). ¦ ULTIMAS BOU.Ab PAHUAlb ¦

6 UBINE 57 6 J.M.Silva 109( 12) Acestic 1.4 AP 87sl 10,00-R.Naliid nPtidnr rip nrimaira nrrlfim RwllldteiO^HS 1SS/141 • AAA AA I
» 7 ALKEBIR 57 2 0.Ricardo 39( 8) Itoard 1.6 NL 101s3 11.20Uj9 Santos f pet Idor ae primeira ordem ¦ VfS 3aOOOiDv I

no sexto p^ireo, 1.300 Vfel ¦ MA ¦ ¦ i ^ W,WWWIWT> ¦

| 
49 pXreo r AS21H05' 1.600 metros - Rec.: metros Diruno traz 

' IKIm ZOv*839v I
97s2 - LUCKSOR/FAR1NELU * Cavalos de 5 e 7 anos atuarfifls mnularo« Ha RaI/> 

"———I

1-1 RECUADO 55 l^.oiiveira 29( 8)Cahill 1.6NP iois2 2,lo-A.Morales Horizonte 
e Panzito sabe BBMABIA WP I

2IMB0 58 8A.Souza 69( 7) Rocard 2.0 NL 127s 25,20 C.P.Costa ^ DOPRIMARIO lilfc iiMPII I
!, 2 -3 C'EST SI BON 55 6 J. Ricardo 39( 7) Chic Poker 1.6 AP 101s4 2,40 C.H.Coiithiho correr mais do que tem 

"Jr. 
JL |MI Hki Wg ¦

.< 4 KEATON 156 4 D.F.Grapa 59( 7) Heilemo 1.3 NP 82s 23,90 A.V.Neves mostrado. A UNIVERSIDADE JHHA IVlMBill ¦
5JETDEAU 56 2 E. B. Queirot 39( 8) Dog Mad 1.3 AL 79s3 7,00 -C.L. Fetrejra 0S prejuizos SOfridOS .'LsQU &S' mSA BiMniMikAfiit 9M Til 99A.117K M

CHIC POKER 54 3 M.Monte in 19( f) Lagos 1.6 AP 101s4 10,90 J.M.Aragao DOr Kind To Ru n mandn A PDFITAC RACTM PI— 
M CfUI, W, Tjj. ZTO>13T5 m

• 7 S«nhor Penh« 57 5 J.Freire 19( 6) Kuii Bar 1.6 NP 103s3 2,50-E.Borioni P™ ^[J° 
«un' 

A fRKII M9 PMO I W¦j. 
s DUTCH 55 7\c. F.Almeida 89( 12) Cetro 1.3 NP 79si i2.2oVc.A.Morgado Sucard venceu, acabaram AAii

59 PAREO - As 211135 -1.200 metros - Rec.: 72s2 - iatacan resultando em sua derrota. HHIB w Al Wifl w VV|i  -n

+ £pias de 3 aws sem mais'de 2 vitorias (Gavea§C.Jardim) Ainda assim, s6 perdeu ¦.  . ^. . _\ H
•!« i-i lupesca 57 lij.pinto 89(10)Darmstadt i.0GP 60s3 12,00-E.p.Coutinho Por pequena diferen^a. ¦ TM108 P maior MIOC|M 0# Inrros ¦

57 3 j.Malta 19( 9) Lasserre i.0NL6is3 3,70-fdem Sem perip6cias desfa- ¦MMIOOMIIlidMliVIOflOr pi«9l • malorH imiWCOCinAnP nn F^TAfinr. 2-2 LASSERRE 57 4 J.C.Castillo 19( 11) Mis En Seine 1.0 NP 61s4 2,00»R.Nahid vor&veis, vai conquistar a finillfifl flj| ^ \ UNIVEHSIUAufc UU fculH

y 3 KRISNA 57 6 ?,F. Almeida,19( 6) Tttyufrila 1.3NL79s4 1,90-A.Paim F9 seaunda vitOria Maunan ¦ 
HWWWtOI |Mtfaii«ii«Ov | fj V nn nm nC IAMPIRHS. 3-4 MalvaBranca |57 10 \\ .Costa 39( 5) Moonlight 1.4AL85s3 11,90-I.Amaral segunda VltOria. Naupan H 

g* nB«| A A ¦ I UEHJ * DO HIU DC JANtlnU
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Professores decidem Aeronáutica também

fazer greve 
de um dia inscreve com Io 

grau

Um doa poucos concursos a oferecer vagas a quem

Os professores das es- Pinto, ao fazer um balan- 
8Ô tenha 0 10 graUi 0 primeiro concurso de admissão ao

colas oficiais do Estado do

Rio de Janeiro decidiram

paralisar hoje, por um dsa,

86 aulas, em protesto con-

tra o arquivamento, no

Congresso Nacional, da

emenda do Senador Afon-

so Camargo, condecendo
reajuste semestral aos
servidores públicos.

A greve, de car&ter

nacional, foi convocada

pela Confederação Na-

cional dos Professores e

decidida, ontem, em as-

sembléia realizada no Sin-

dicato dos Metalúrgicos,

na Rua Ana Néri, 152, com

a participação de mais de

mil professores.
Na assembléia foi, tam-

bèm, aprovada uma

proposta do presidente do

Centro Estadual de Profes-

sores (CEP), Godofredo da

Silva Pinto, para a ela-

boraçâo de um projeto

para o enquadramento
definitivo, por nível dè for-

maçào, dos professores
das redes estadual e

municipal do Estado do

Rio, sem, no entanto,

abandonar as reivindi-

cações anteriores da

categoria.

Segundo explicou o

prof. Godofredo da Silva

fazer o enquadramento por tQ escolaridade equivalente a 2o grau, hà 121 vagas

formaçào de todoro maglSr J» auxiliar de enfernagem e 13 para programadora de

tério da rede estadual. computador.

O presidente do CEP 
jj0 pj0 <íe janeiro, os interessadas podem obter os

disse que o Secretário Ar- <0rmu|Ar)08 no m comando Aéreo Regional, na Praça

naldo Niskler lhe Q£*ntJü Marechal Ancora, 77, na Praça XV, das 10 as 16 horas

Careless Love, filha de

Felicio e Pale Hands,

criação e propriedade dos

Haras São José e Expedic-

tus, venceu e GP Antônio

Joaquim Peixoto de Castro

Júnior, principal carreira

de ontem à tarde na Gávea

realizada em pista de

grama pesada.
Bem conduzida por

Gabriel Meneses, a égua

Ireinada por Francisco

Saraiva tomou a ponta
ôgo após a partida e sem-

pre na principal posição
completou o percurso, na

hiarca de 2m06s3/5. Os

outros páreos foram dis-

putados na raia de areia.

OS RESULTADOS

T Páreo _ 1200 metros

1o Quebala. J. M. Silva-55

:2o Entaipada, J. Ricardo-

56
i3° Biba Babi, T B. Pereira-

56
4o Wimbledon Queen, V.

Gonçalves-55
'5o Garona, J. Esteves-55

Diferença: Cabeça e 3 cor-

Vencedor (6) 5,30 — Dupla

(13) 2.40 — Placès (6) 1,90

e (1) 1.30
Dupla exata, combinação

06 e 01 - 19,80

Treinador: R. Morgado -

Tempo: 1 m14s3/5

2o Páreo _ 1400 metros

1o Temerosa, J.M. Silva-56

2o Marrnelado, E. Ferreira-

56
3o Go Beauty, C. Valgas-

56
4o Great Elegance. J.C.

Cast i II o-54
5o Djelfa. G. Meneses-56

Diferenças: Vários corpos

e mínima
Vencedor (3) 1,40 - Dupla

<12) 1,70 - Placès (3)1,10
e (2) 1,30
Treinador: A. Morales —

Tempo. 89s
Náo correu (5) Titular,

Desert Rose

3o Páreo — 1300 metros

1o DinhaSó, J.M. Silva-58

2o Nueva, E.Marinho-57

3o Daviata, J.B. Fonseca-

A diretoria do Instituto

de Educação, professora
Olga Restum Corrês de

Sá, declarou que o pro-
blema da repetição, con-

forme ocorre também em

outros estabelecimentos,

ainda é elevado na ins-

tituição. 
"De fato, veri-

ficamos uma repetência ai-

ta na 1a série, que o sis-

tema de crédito, agora

abolido, havia camuflado",
alegou.

Em entrevista ao JOR-

NAL DOS SPORTS,a

professora Olga Restum

Corrêa de Sá assinalou que
"vivemos um problema
sério de repetência, em-

bora sabendo não ser

exclusivo do Instituto de

Educação.Ano passado
tínhamos 19 turmas dè 1a

série, que este ano foram

reduzidas para 12 turmas

de 2a série, evidenciando a

repetência".

PROVIDÊNCIAS

distinções fundamentais
- Neurose e psicose: os

Segundo a diretora Olga

Restum Corrêa de Sá, 
"es-

te ano, estamos cercando

o aluno de 1a série, a fim

de detectarmos as suas

deficiências. Para isso,

preparamos uma série de

atividades de apoio,

emPortuguês e Mate-

mática, onde os problemas
são maiores".

Além das atividades de

apoio, explicou a diretora,

0 RETROSPECTO

COBOL SEM MISTÉRIOS

MÉTODO PRATICO

Curso Apoio 10

Rua Domingos Lopes, 716 — Madureira

(em frente a estaçao) Tei.: 359-5799

PREPARE-SE PARA A PROFISSÃO DO MOMENTO

ELETRÔNICA DIGITAL

INSCRIÇÕES ABERTAS

CENTRO EDUCACIONAL DE NITERÓI - CECAP

AV. AMARAL PEIXOTO 836 - 719-4455

COLCQIO ALBOR

(&TIMOS DIAS

SUPLETIVO 10U 2 ANO'S (Clt 1.000,00)

2* GRAU * 3.500,00)

ELETRÔNICA * MAGISTÉRIO

(AM. NORMAL) • ENFERMAGEM

(Cem Mtfcglp remunerado m Marinha).
Rua IMAaU Pm, 1M/141 • CatMfur*

^¦¦SUPLETIVO"^

DE 1! GRAU

ItaitAU CM ATft 6 MESES

PROVAS E CERTIFICADOS

NO PRÓPRIO COLfeQIO

ÚLTIMAS BOLSAS PARCIAIS

Crs a.ooo.oo

as COLÉGIO

NO BRIDAO

Buick também é boa

pedida no sexto páreo.
Vem de uma série de boas

atuações, rende o mesmo

emqualquer pista, e , hoje,

vai ,no regime de bridão,

com Jorge Pinto. Ê com-

petidor de primeira ordem

no sexto páreo, 1.300

metros. Diruno traz
atuações regulares de Belo
Horizonte e Panzito sabe
correr mais do que tem
mostrado.

Os prejuízos sofridos

por Kind To Run, quando
Sucará venceu, acabaram
resultando em sua derrota.
Ainda assim, só perdeu
por pequena diferença.

Sem peripécias desfa-
voràveis, vai conquistar a
segunda vitória. Naupan
acusou melhoras e Clay-
more não tem confirmado
bons trabalhos.

Difícil o oitavo pãreo,
1.000 metros, para éguas,
com quatro anos, sem
mais de uma vitória no Rio
e em São Paulo. Alalá é
sempre um perigo; não
valeu a última de Arakam;
Dinara volta pronta para
cumprir destacada
atuação; Ignition ó bom
azar e Benina vem de boas
atuações em Campos. As
outras com menores pos-
sibilidades.

Yuval, Veremus, es-
treante, Charigot, Sirtoli,
Lamero e Zumoki, me-
lhores Indicações para a
dupla exata no ültimo

páreo. Zumoki, filho de
Zumbador e Marioki, vai
estrear bem preparado e é

ganhador de duas corridas
no Cristal.

RuaDIaadi Cru», 2M. Td. 22»1378

k UNIVERSIDADE DO ESTADO

, } DO RIO DE JANEIRO

I* SUB-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

CENTRO DE PROOUÇAO
CURSO DE

ÍQ DE lABORATORISTA DE SOLOS E DE

ObjetlvoiDesenvolver habilidades requeridas para o

exercício do cargo de laboratorlsta de Solos e de con

creto, para realizar os ensaios correntes a partir dos

fundamentos teóricos da mecânica dos solos e da

tecnologia do concreto e seus materiais constituintes

Pr«-MquMto: 2° grau
inecrlçKhAté dia 05/04

MPOMMÇOM IMSCRIÇOIS* S*> Francisco Xavier, 524 Pavilhão ?«aro.

doUtDoada Cunha -sala 214- T«l: 284.8322 R.2417 e 2757 OU 264 8143

FACULDADES UNIDAS GRANDE RIO

Pós-Graduaçio ——

fUsoluçlo 14/77 do Conselho Federal de EducaçAo

t Só USAR

O CREDIÁRIO

I PA FWPTAS BASTOS

Area do Magistério
Língua Portuguesa
inglês — lingüística
Matemática aplicada *
Economia • Administração

Avm de Cducaçlo
Didática do Ensino Superior
Orientação Educacional
SupervisAo Escolar
Adnurxstraçio Educacional

Area Contábil
Análise Contábil e Financeira
Auditoria e ContabilidadeINDICAÇÕES

Area Técnica
Engenharia Econômica
Marketing
Mercado de Capitais

1o Acarape — Deodato —
Ibité
2o Balasch — Bright Day

Cup Happy
3o Manilmontant — Murilo

Alkebir

4o Recuado — C'Eet SI
Bon — J et D'Eau
5o Lupesca - Farah
Famed — Malva Branca
6o Buick — Diurno — Pan-
zito
7o Kind To Run — Naupan

Claymore

8° Dinara — Alalà —
Benina
9o Zumoki — Sirtoli —
Veremus

Gerência Empresarial
Gerência Financeira
Gerência de Recursos Humanos

X UNIVERSIDADE

|B 
LIVRARIA

«FREITAS

BASTOS S/A.

ia de Economia — Finanças
Econorma e Finanças de Empresa

•6 mo táfeaáM ou > Curtoi d» Grwhnefc:
t dtas Élils — manN, tarda ou Mlla AdminittrêçSo; Ciências

• Professores com mestrado, Contàbêis; Enfermagem;
doutorado a êtpeoènci» emp/esana' Odontologia; Litros;

MATRÍCULAS ABERTAS Mêgogiê.

——m» CENTRAIS DE INFORMAÇÕES i»»»..»»....

Rio de Jana«ro: Av. Pras. Vargas. 600/169 andar - 242-3332

D.Caxia: Rui Marquétdo Harvai, MSO - 771-4251

IB

RI

Us

Area de EducacAo Area do Maglsttrlo
Oktttics do Ensino Superior • Lingua Purtuguesa
Onentagto Educacionai • 'ngies - linguistics
SupervisAo Eacolar • Matematica aplicada *
Adnnntstragio Educacionai Economy a AdmimstracSo

Area ContAbti
AnSkse Contatxi e Fmanceira
Auditor* e Contabilidade

Area de Qertnda Area Ttcnlca
Ger&ncia E<npresanai • Engenhana Econdmca
QerSncia Fmanceira • Marketing
GerSncia de Recursos Humanos • Merc ado de Capitals

Area de Economic — Finances
• Econorma e Finangas de Empresa

COBOL SEM MIST£RI0S

MtTODO PRATICO

Curso Apolo 10

Rua Domingos Lopes, 716 — Madureira

(em frente a estagao) Tel.: 359-5799



FESÀME

não prepara

demissões

O diretor-executlvo da

FEN AM E (Fundaçlo
Nacional de Material Es-

colar), Wander Batalha

Lima, desmentiu oa ru-

mores sobre uma poaalvel

demissão em maaaa da

funcionários da Institui-

cão Segundo afirmou,

apesar de a FENAME estar

com excesso de pessoal,

não haverá demissões em

maSSa ^ A
Explicou o diretor Wan-

der Batalha Um? que a

FENAME, no Rio, conta

com quase 700 funcio-

nàrios, dos quais 300

serão remanejados para
a Secretaria de Cultura do

MEC. onde há falta de

pessoal. 
"tô 

pretendo
colocar um grande número

de vigias e serventes, em

disponibilidade na FE-

NAME", alegou.
A transferência de pes-

soai da FENAME para
outros órgãos será em fun-

çâo, entre outros fatores,

dadescentralizaçáo de es-

toques promovida pela
nstituição. Com a descerv.

tralizaçao pretende-se
Daratear ainda mais o eus-

to do material didático,

revelou o diretor.

já existem coordena-

donas da FENAME no Rio

de Janeiro, Rio Grande do

Sul, Pernambuoo (área do

Nordeste), Brasília,

Amazonas e São Paulo.

Médicos

farão prova

domingo

No próximo domingo, ás
9 noras, serão realizadas
as provas do concurso

público para médico do In-
stituto Nacional de Assis-
tência Médica da Previdên-
cia Social (INAMPS), d es-
tinado a preencher 1.158
vagas, distribuídas por 28
especialidades.

O concurso conta com
12.209 inscritos e a dis-
tribuiçào dos candidatos
pelos locais de prova será
divulgada amanhã e quar-
ta-feira. O maior número
de vaqas é para Clinica
Geral (284), seguido de
Ginecologia e Obstetrícia,
com 151. e Pediatria, com
144.

BC? BRASIL
Curso Básico — manhã, tarde e
noite. Turma nova, dia 13/Abril

mat abertas, programa e
apostilas —
Pê — Av Rio Branco, 185-

S/919 242-4353

MtDICO

Prova marcada dia 4/4
coleção de 500 testes e
Português completo —
242- 4353
Av Rio Branco. 185-S/919

TURMAS E APOSTILAS

Pt o concurso do Município
ri4' série

CURSO JUUO CEZAR

R Arquias Cordeiro. 478
- Mèier _ Tel 201-4693

PRÊ-VESTIBULAR

Crf 2.900,00

MELHOR ENSINO
MENOR MENSALI-
DA DE
ESQUEMA Prepa-
ratòrios
Mèier: Dias da Cruz,
188 - SI loja 238
Cascadura: Av. Subur-
bana, 9.821
Tels.: 229-5864 -
591.1393

Curto preparatório, dirigido
por militares, com uma equipa
d® professor»» com grande
experiência
para coiocà-la na Aeronáutica.

V1.47M - 227.7417

CULTURA

INGLESA

i*Gií S * St mo

M CENTRAL

DE INFORMAÇÕES

1267*404$

¦Muitos professores]

torcem 
por 

desistências

Doa 73 mil professores
que participaram do con-
curao ao maglatérlo ea-
tadual, apenaa 2.824 con-
seguiram classificação,
maa muitos ainda têm

possibilidades de saram
convocados, saja em fun-

çAo de desistências ou da
eliminações, por falta da
a(gum documento. Estes
casos serio conatatadoa
nós próximos dias 1* a 2,

Suando 
os profeaaores

sverào apresentar-se para
assinatura do contrato.

Além disso, 176 profes-
sores serão remanejados

para oa municípios a dis-
ciplinas onde nlo pu-
derem ser preenchidas
todas as vagas, por falta
de professores. Só nâo

poderio ser chamados

para essas vagas os oan-
didatos excluídos do

processo claaaificatório e
oe que ji foram claasl-
ficados.

Mas não é só Isso: aa 3
mil vagas oferecidas sio
somente para este ano a
outras poderio ser necea-
sérias para um eventual
crescimento da rede ea-
colar. Essas convocações

poderio ocorrer no prazo
de validade do concurso,

que ède dois anos.

ESPERA

Pari orientação dos
candidatos nâo classifi-
cados, o JS está publican-
do com exclusividade,
desde a última sexta-feira,
o listão de espera de al-

gumas disciplinas do
Município do Rio de Ja-
neiro. A lista, liberada pela
Fundação Cesgranrio, in-
dica a colocação, dos

primeiros a serem cha-
mados, no caso de novas
vagas. Eis a continuação:

45 — Maria Fernanda M. 
'Caseira

46 — Solvc odePenteadfeFava
47 — Maria do Carmo <J. Peixoto
48 — Cátia Ferreira de Miranda
49 — Silvia Cristina P. da Costa
50 — Maria Aprecida l Pauliu-
Konis
51 — Muci Ruas Pereira
52 — Marco Antônio G de O
Menezes
53 — Marilia Cunha Rios
54 — Solange M do N Nogueira
55 -
56 -
57 -
58 — Mana
Borba
59
60
61
62
63
64
65
66
67
tos

Valdemar Lemos Moreira
Valéria de AmorimC Brasil
Mana das Graças R. da Silva

Antonieta J. de O.

Denise Furtado Brito
Isabel Leventoglu
Sara Lopes Fernandes
Kátia Maria G lannibelli
EloisaTrotta
Mana de Conceição Pascoal
Amélia Laurinda M. Coelho
Eb Laaf
Gelson Clemente dos San-

68 — Elisa Mana de A Coutinho
69 Rosana Costa Soares
70 — Cintra Rosa D. ViJan
71 — Maria Ignez S T. Batalha
72 — Vera Lúcia de Souza L Wer-
ner
73 — Màriode Jesus Alexandre
74 — André Crim Valente
75 — Maria Raimunda da S Barv
deira
76 — Wanda Pereira Brando
77 — Marilene Klein
78 — Isabel de Lacerda
79 — Sônia Cristina de C.
Scherrer
80 — Lorena Breda de Carvalho
81 — Vera Maria F. Castro
82 — Dulce Maria de M Ferreira
83 — Hilda Alves M Cardoso
84 — Francisco Venceslau dos
Santos
85 — SilvanoClarindo Fidèlis
86 — Terezinha Mendonça L. de
Carvalho
87 — Vera Lúcia B. de P. Rosa
88 — Zulma Guimarães de G.
Telles
89 — Marilena Zamagna Rosa
90 — Valéria Xavier Moulin
91 — Jocelyne da Cunha Boc-
chese
92 — Marcelo Macedo C e Castro
93 — Elsie da Costa Barbosa

Antônio Simplicio R Farias
Sylvia Regina de M. Ro-

d o;s San-

94 -
95 -
solem
96 - Edna Calil Vaz V
tos
97 — Virgínia Maria S. de Azevedo
98 — Maria de Fátima C. Pimentel
99 — Benito Fontes Monteiro
100 — Marilia Peçanha

BIOLOGIA/2* GRAU - RIO)

Hà um total de 1.185 professores
na lista de espera, em biologia/2°

grau. no Municlppio do Rio.
Abaixo, o JS publica a lista dos 100

primeiros da lista de espera:

— Enocir Chaves e Mello
— Hermengarda Xavier

Piras

— Ana Maria Oonato
- Maria Tharva A. da Silva

— Angela da Rocha Silva
- Maria Madalena L. E. da Sil-

va
- Mareia Atilas

S — Arlel Barroso de XSantanna
9 — Deise Souza da Roea

10 — Edmeia Maria T. de S. e Sll-
va
11 — Gloria Maria T. Pinto
12 — Joaè Alberto Pais
13 — Lifian Maria R. de A.
Goulart
14 — Cilene Maria M. dos S. Gon-

çalves
15 — Cláudia Gutterres Vilela
16 — Tanta Terezinha de A.L.
Teixeira
17 - SldloWerdesS. Machado
18 - Paulo Fábio Salgueiro
19 — Joáo Henrique G. Pt chi n

20 - Mario Sérgio da S. Gomes
21 — Miriam da Cunha A. Cocerv
tino
22 — Sônia Maria M.Tavares
23 — Geysa Baptiata Serva
24 — TatlanaSIroebeiCameiro
25 — Neuza Magalhães DE

Oliveira
26 — FGernando Ricardo M.
Campos
27 — Robson Catarlno de Azeredo

26 — Solange Regina G. da S. de

Lira
29 — Lucy Favacho Tristão
30 — Sônia Barbosa dos Santos
31 — Lygia Dolores R. S. Fernan-
des
32 — Selma Lima Pranzl
33 — Pedro Ernesto C. Ventura
34 — Regina Rodrigues Coelho
35 — Andreia Mesquita de M.

Veiga
36 -
37 -
38 -
to
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 —

Maria das Graças Silva
Mareia Marques P. Cortes
Terezinha de J G do E San-

Maria de Lourdes M. Vieira
Carlos Alberto Compan
Marcos Venicio Mazzetti
Sônia das Neves G da Rosa
Selma Pereira da Poz
Carmem Lúcia M. Gui-

marães
45 _ Cláudia Regina M Alfena
46 — Hedy Fernandes M. Sau
47 _ Maria de Fatima D. Motta
48 — Marilena Rescala C. de
Medeiros
49 — Regina MettrauCaire
50 — Solange Pontes
51 — Cecília Costa Lopes

52 — Maria das Graças M. da
Rocha
53 — Maria Lúcia P Costa
54 — Luiz Henrique B dos Santos
55 — Lineu Machado de Attayde
56 — Roberto Beneft» Mallet
57 — Doramy Oliveira Soares
58 — Regina M H Barbosa de

Oliveira
59 — Vicència Maria Schettino
60 — Angela das Graças Costa
61 — Ana Luiza D Bastos
62 — Liane LyrioGerlner
63 — Naida Maria B. Marcondes
64 — Cristina Maria Alves
65 — Patrícia Nepomuceno de
Aguiar
66 — Williams da Silva Viveiros
67 — Maria Teresa M . de Szechy
68 — Sueli Endson Balthazar
69 — JuliaMariaD F Teixeira
70 — Alcilita Rousseng
71 — Miguel Ângelo Vlllardi
72 — LysMarieR de Moraes
73 — Ronaldo Leão Guimarães
74 — Maria Fátima D de Almeida
75 — Ellen VitalinoB. de Andrade
76 — Danuza Cordeiro da Fonseca
77 — Heloisa Alves de Lima
78 — Maria Célia R. Correia
79 — Marlene Sirino Pires
80 — Lygia Ferreira Jullian
81 — Maria Luiza P Barbieri
82 — Maria Lúcia F. Teixeira
83 — Sérgio AiltonG. Pacheco
84 — Des iree Cruz Land
85 — Dayse Blanço dos S. Lima
86 — Maria Luiza P. R Fernandes
87 — Flàvio Costa Miguens
88 — Mauro Thadeu S. Lucca
89 — Mariangela Menezes
90 — Ricardo de Almeida Campos
91 — Nair Martinez Calçada
92 — César, de Drummond La-

pagesse
93 — Manoel Fernandes C. Neto
94 — Anamaria Ferreira M Dent-
zien
95 — Gilberto Chaves
96 — Paulina Macedo Lustosa
97 — Vivian Reis eS Fonseca
96 — Maria CeliB. da Motta
99 — Maria Laura Gesualdo
100 — EmiliaBenemond

FlSICA/20 GRAU (RIO)

Há um total de 264 na lista de es-
pera: Eis os 100 primeiros

— Verônica Diaz Rocha
— Francisco CresoJ F. Júnior
— VitorOguri
— Maurício Araújo Soares
— Milton Ferreira Caboclo
— Eduardo R. D Almeida
— Henrique Eduardo D. de

Oliveira
— Raul Almeida Nunes
— Cèlio José D'Antônio

Guimarães
10 — Jayme do Nascimento
Teixeira
11 — Ivens de Freitas
12 — Elizabeth Bezerra Silva
13 — Maria da Graça de S. Braga
14 — Cynthia Paes de Carvalho

W. 15 — Nani Fuz Svaiter
16 — Jorge de Costa Andrade

COLÉGIO - 
MAGNUS

SUPLETIVO 1#E 2o GRAUS

EM 1 OU 2 ANOS

Poucas vagas

Horário Manhã e Noite

Garanta sua vaga

Tel: 242-3531

Rua Buenos Aires, 174-2°, andar

MATERNAL - JARDIM - ALFABETIZAÇAO
1 GRAU - í° GRAU (Regular e Supletivo)

Prt-VMtlbularee I

MATRÍCULAS ABERTAS

PARA TODAS AS SERIES

TU-£A: Rw! Alnwld» h# 6 - Tal. 273-2991

^ 
*NPfinM rim Paula Brito, 50 - TeL 260-0746 H

17 — Hugo Santos M. Pinheiro
18 — Luiz Carlos Pacheco
10 — Marlylgnez Athayde
20 — Murilo Tadeu W. Faga

21 — Rosa An gel IG. Ledo
22 — Célia do Nascimento Si-

queira
23 - Rodolfo Matoe de Souza
24 — Alexandre Cerino
25 - Alexandre OrtizGalvfto
26 - José Fernando R. de Souaa
27 — Sônia Margarida Braune
28 — Olavo Oivino Vieira
29 - Regina Célia M. da Cunha
30 — Francisco José A. Domirv

gues
31 — liem Martinltle Oliveira
32 — Alceu Eschholz de C. Bar-
bosa
33 — Lourenço César Carline
34 — Paulo IsarelTrajtenberg
35 — Reinaldo de Carvalho Fa-
rinha
36 — Paulo César Hildebrandt
37 — iza Barreto Campos
38 — José Luiz dos Santos
39 — Daniel Jorge L. Soares
39 — Claiton Olímpio da Silva
40 Luiz César F. Rossato
41 — Djane Cavalcanti da Silva
43 — Marco Antônio dos Santos
44 — Ismael Matos Peixoto
45 — Maurício dos Santos
Guimarães
46 — Ciotilde Auxiliadora Steila
47 — Carlos Zilier Camenietzki
48 — Jaime Gonçalves de M.
Filho
49 — Enock Valentin Filho
50 — César Ferreira Borges
51 — LeilaRosadeO. Cruz
52 — Maria Lúcia A Saldanha
53 — Maria das Graças de F.
Peixoto
54 — Cristina Nietupski Cardoso
55 — Nilson Deziderio Bandeira
56 — Rodolfo Ribeiro do Vai
57 — Paulo César M e Silva
58 — Eliezer de Albuquerque
Pereira
59 — Márcia Caminada
60 — Waldyr de Almeida N Filho

Marilene C. Ribeiro Gonçal-

- Wilson D'Almeida Sentana

— Rosilea Braga C. de Almeida

10 — Valmir Caminha da Oliveira

11 — Artur Gonçalves
12 — Arno José Cartetto
13 - Carlos Ulisses G. da Luz

14 - Walkirla Joaqulna B. San-

tiago
15 — Eduardo Hollauer
16 - Matilde Przytyk
17 — Carlos Augusto da C. Man-

des
18 - Maria José M. Moreira

19 - Pedro Afonso de P. Pereira

20 - Maria de Fátima T. Gomas

21 — Joio Canuto A. da Albu;

querque
22 — JoeèLivletodeMedeiroe
23 — Maria de Louides C. Schurr

24 — Marco Aurélio S. Figueira

25 — Andréa Luiza de A. Moraes

26 — Luis Manuel P. Martins

27 - Leila Borges Xavier

28 — Sônia Prata Figueiredo

29 - MarlenedeFátimaC. Silva

29 - SebastialG . Batista Júnior

31 — Antônio Cartoe da M. Sales

32 - Maria SaleteA.de Medeiros

33 — KarlosBomerK. Filho

34 - Vera Lúcia T. de Assumpçào

35 — Francisco Marcos de Mo-

raes
36 - Enilce Pereira Vaitsman

37 - Heloisa Maria F. Rocha

38 - Carlos Alberto F. da Rosa

39 — Silvio Soriano
40 — Denise Araújo Mala
41 — Uiara Marinho Barbosa
42 — Angela Regina M. de Castro
43 - Marly Fernandes Monte-

negro
44 — Maura de Souza Ventura

45 - Maria Alice D. Costa Biscaia

46 - Sônia Maria de A. Corrêa
47 — Antônio Augusto da C.

Freitas
48 — Maurício Ferreira Guedes
49 __ Vilma Fátima Caetano

Domingues

I JORNAL DOS SPORTS, Segunda-feira, 29/3/1982

sem documento

perde vaga 
I

Veja como foram I

questões 
de Inglês I

61 -
ves
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
sena
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -

Angela Maria Salles
Jorge Luiz F. Santos
Mana Beatriz R Utchifel
Ricardo Ferreira Lourenço
Emirda Silva Oliveira
Walmir Pinheiro de Araú|0
Celso Ribeiro Lopes
Célia Regina B da Silva
Antônio Henrique Candeias
Josette Gomes da Silva
Ricardo de Magalhães Mas-

Luiz Carlos Gomes
Silvia Maria V de O Soares
Beatriz de Freitas Monteiro
Cèlio José da Silva
Valéria da Costa Pinheiro
Antônio Vicente Beneditto
Ana Rita A Rocha
João Gonçalves Teixeira
Antônio Gomes Lacerda
Jalno Duarte Ferreira
Paulo Roberto V Catarina
Ornar Viana Hadad
Anna LúciaG Nunes
Ricardo Mattos Martins
Nilo Sérgio da S. Confort

88 — José Roberto Russo
89 — Aírton Lugarinho de L
Câmara ,
90 — Sônia Maria Rodrigues
91 — Maria Cristina Lourenço
92 — Lúcia Maria G do Nasci-
mento
93 - André Luiz da Silva
94 — Luiz Roberto Barcelos
95 — Paulo Augusto F. Lotfi
96 — Paulo Costa Almeida
97 — Heriel de Souza Lemos.
98 — Beatriz Carvalho da Fonseca
99 — José Guilherme de O
Freitas
100 — Márcio Mello Motta

OUlMICA/20 GRAU (RIO)

Há um total de 418 na espera. O
JS publica a lista dos 100 primeiros
da espera

— Marcos Fernando R. Cer-
queira

— Leonice Bezerra Coelho
— Luiz Paulo de Andrade
— Amadeu Jorge da Silva
— Lúcia Oliveira Siquara
— Maria José P. F . Pereira
— Hélio Pacheco da Silva

Natan Antônio N Máximo
Neli da Silva Borges
Paulo Muller Lopes
Artemia Vazquez Mattar
Fany Lajter
José Carlos F Bezerra
Alice Maria T. Rodrigues
Vânia Lúcia Ferreira
Ana Lúcia M. de Mello
Antônio Thadeu S. Fimb
José Roberto P. da Costa
Tânia Camel Albaglí
Maria Cristina P Cabral
Artur Martins de Oliveira
Paulo Jomenhani Barbato
índia Maria de L. F. Ferreira
Nàbia Rainha Soares
Jorge Rodrigues Fernandes
Márcia Glória de Azevedo

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Lessa
69 — Renato Gomes Canuto
70 _ Ney Carvalheira B Vieira
71 - Berta Luiza de S D. Vilhena
72 — Sueli Andrade Maia
73 — BrivaldoLopes Souza
74 — Maria Lúcia T Guerra
75 — Maria de Glória B Pimentel
76 — Lúcia Menezes P Damas-

ceno
77 _ i/abel Cristina E. Cardozo

Rosane Bety Fischberg
Nádia Augusto Monteiro

78 _
79
80 _ Sônia Regina T Costa
81 — Rejane Marques de Fi

gueiredo

SuzanaLindauraC. Martins
Roseane Alves de Mendonça
José Abdallah Nehme
Lúcia Helena Pientznauer
Ernani Luis Mendes de Al-

82
83
84
85
86
meida
87 Martha de Azevedo

88 Cássia Ribeiro Ponciano
89 Neli NelIaC. cernandes

90 Dora Ferreira de Paiva
91 Tânia Teixeira Ferreira
92 Suleimir da Fonseca Blanco
93 Ubírajara Rodrigues de
Araújo
94 Maria Helena B. Luz
95 AlexandreGarciaMonteiro
96 Juan Antônio M. de Araúio
97 Ana Cristina de Melo
98 Olivia Tavares M. Félix
99 Lúcia Cristina P. Proença
100 — GilbertoRezendeda Silva

Continua amanhã

AGORA Só NAO

ESTUDA QUEM NAO QUER

r
Desconto considerável nas mensalidades:

CrS 3.350,00 (de abril a junho

Cr$ 4 350,00 ide julho a dezembro

Maiores informações nos Tels. 371 4758 e 227-7417 ou
em nossa Matriz: Shopping Center — TEM TUDO 1°
andar, em Madureira — Novaa Turmas

SISTEMA

. ABERTURA DE ENSINO
Pre-Vestibuiar-Prè-Tècnico-Prè-Militar

O MELHOR ENSINO PELOl/ÍÊNOR PREÇO
COPA - BOTAFOGO-CENTRO-TIJUCA-CAS-
GADURA —MADUREIRA

disssislodeu
Rua Gago Coutinho, 28 • Laranjains Seçlo Sul

Talt.: 226-2608 • 288-6397

Novo Supietiyo°2? Grau

Oa profeaaoraa cias-
sificadoa que nlo apresen-
tarem a documentação
completa exigida para
contrato, noa próximos
dias 1o e 2, aarfto ell-
minados do concurso ao
magistério aatadual,
cedendo seus lugares,

imediatamente, para
outroa candidatos. A àd-
vertència faz parte do
edital liberado pala Divisão
de Peaaoal Contratado da
Secretaria da Adminla-
tração, que Informa ainda

que oa contratoa serio aa-
ainadoa em sua aede. na
Av. Eraamo Braga, 118, 4o
andar, daa 11 àa 16 horas,
e ao interior, nas cedes
dos respectivos CRECTs
(Centro Reglonsls de

Educaçio, Cultura e
Trabalho).

De 2 a 7 de abril, os

professora* farão os
exames médicos, em
unidades da 8scretaria de
Saúde, e oe resultados

deverão aer apresentados
até o dia 12. Só aerà claa-
slficado quem for brasl-
leiro ou português em

gozo dos direitos políticos
e tiver, até 10 de março úl-
:imo, idade mínima de 18
anos completos emàxima
de 45 anos incompletos,
salvo se o classificado for
:uncionário 

público.

O edital número dois

leste ano, da Diretoria de

Divisão de Pessoal Con-
.ratado da Secretaria Es-
tadual de Administração
nforma que os candidatos

devem comparecer, para a

assinatura do contrato,
munidos dos seguintes

documentos: retrato 3 x 4;-

Carteira de Identidade;

Certidão de Casamento;

Carteira ProfissionaIJftulo
de Eleitor; Certidão de

Nascimento dos depen-

dentes; número de cadas-

tramento no PIS ou PA-

SEP; número do Cadas-

tramento de Pessoas

Físicas (CPF); prova de

quitação ou isenção do

serviço militar; declaração
de carga horária, se for

detentor de outro emprego

público; titulação corres-

pondente à área ou dis-

ciplina a que se classi-
ficou; e comprovação de

ter sido professor efetivo
do Magistério do Estado

do Rio, no caso dos be-
neficiados com a boni-

ficação constante do edital

que anunciou a abertura de

inscrições para o concur-

so, publicado no Dlfcrio
Oficial de 5 de fevereiro de

1982.

Segundo

concurso gera

expectativa

Todos os candidatos e o
meio educacional aguar-
dam com expectativa o in-
dice de aprovação no
segundo concurso ao
magistério muncipal, jã
que o anterior aprovou
apenas 106 dos 42 mil
candidatos ás mil vagas de
1* a 4* série, em janeiro
último.

Para o segundo concur-
so, destinado também a

preencher mil vagas de 1a
a 4a série, hà 18,880 can-
didatos e o presidente da
FESP, prof. Dagomir
Azevedo, acredita que des-
ta vez o número de cias-
sifiçados será suficiente.

MATRÍCULAS ABERTAS

InformaçÕat da 2? a faira da 8 ia 21 horat

1* GRAU: CfS 1.920,00

Z*GRAU: Cri 2*200,00

I Êns.ncRáp«JceEriciente

?.' 22*1° 
C0M PRÊ-vestibular

1 GBaO (S meses cu 2 enes)
S- Série em Smsses

ccm ss pse ia'izaçàopsra as
Escolas Técnicas Mihttrw e Normais

COLÉGIO ESQUEMA

Tao-Ks-saMestusei

Quantas questõee você acertaria na prova de Inglês

do 2° grau, do último concurso ao magistério estadual?

Aa questões ao um teste muito importante para todoe

oa profeeeores desse nível de ensino, principalmente,
aquelea que pretendem participar de seleções futuras.

Abaixo, o JORNAL OOS SPORTS, inicia a publi-
cação da parte especifica da prova enfrentada pelos

professores, de Inglês 12° graus. Eis as questões:

!t was • fine day for tht races. People poursd into

Brighton by the first trsin. It was lika Bank Moliday ali ovar

aglin, axcapt that thasa people didn't 'pand thair monay; thay

harbourad it. Thay stood packed deep on the tops of the trams.

8 rocking down to tht Aquarium, thay surgad lika soma natural'

and irrational migration of inrects up and down tht front. By

tltvan o'clock it was impossiblt to get a saat on tha buses

going out to the course. A negro wearing a bright striped tia

sat on a bench in the Pavillion garden and smokad a cigar.

10 Some children played touch wood from seat to saat, and ha(

callad out to tham hilariousiy, holding his cigar at arm's length

with an air of pride and caution, his great teeth gleaminglikt

an advertisement. They stopped playing and stared at him(

backing «lowly. He called out to them again in their own

15 tongue, the words hollow and unformed and childish liktf

thein, and they eyed him uneasily and backed farther away._

A band cama up the pavement through Old Steyne, a blind,

band playing drums and trumpets, walking in the gutter,

feeling the kerb with the edge of their shoes, in Indian file/

20 You heard the music a long way off, persisting through the

nimble of the crowd, the shots of exhaust pipes, and the

grinding of the buses starting uphill for the racecourse. It ranç

out with spirit, marched ifte a regiment, and you raised your

eyes in expectation of the tiger skin and the twirling

25 drumsticks and saw the pale blind eyes, lik* those of pif

ponies, going by along the gutter.

In the public school grounds above the sea the girls

trooped solemnly out to hockey. (...) The buses took the long

way round Kemp Town, but up the steep hill carne the

30 crammed taxicabs - a seat for anyone at ninepence a time - a

Packard for the members' enclosure, old Morrises. strange high

cars with family parties, keeping the road after twenty years.
It was as if the whole road moved upwards like an

Underground staircase in the dusty sunlight, a creaking,

35 shouting, jostling crowd of cars moving with it. The júnior girls
took to their heels like ponies racing on the turf, feeling the

excitement going on outside, as if this were a day on which life

for many people reached a kind of climax.

(From 
"Brighton Rock" - Graham

Greene; Penguin Editions, 1975)

41

Harboured (line 4) means...

(A) expended. ' (B) earned.

(C) lost. (D) saved.

(E) wasted.

42 í
'They 

stood packed deep on the tops of the trams" (line 4)
means that...

(A) they were standing sadly on the tops of the trams.

(B) the deep tops of the trams were full of excited men and
w^len.

(C) the tops of the trams were crowded with people.
ID) there were many people sitting around the tops of the

trams.

(E) there were packages and persons pn the upper part of the
trams.

"By 
eleven o'clock it was impossible to get a seat on the

buses going out to the course" (li es 6-8) means that...

(A) by eleven o'clock the races were over and there were

no buses to transport people.

|B) by eleven o'clock a seat on a bus going out to the course

cost a lot of money.

(C) by eleven o'clock the buses coming from the course were

full of school boys and girls.

<D| by eleven o'clock bus drivers wouldn't park near the

packed roads.

(E) by eleven o'clock the buses were so full of people that {
nobody else could get on any more. !

Continua amanl

C.E.MJL

Diploma do gintsto em 6 meses.

Aceitamos transferências.

Preparatórios ao 2° arau Escolas

Técnicas (FEDERAIS e ES-

TADUAIS).

COLÉGIO E CURSO

Supletivo 1.* grau

Escolas Militares — EPCAR —

EPCEX - COLÉGIO NAVAL -

C.F.C.e C.F.S. (EXÉRCITO
POLICIA MILITAR e BOMBEIRO)
Sarg. Especialista de Aeronáutica.

Acatamos alunos da 5a à 8a séries.

Matrículas Abartaa

Rua CáraHna 1946 • Mchal. Hermes

f\
X22S

.9*!

CURSO C.P.II
Preparatório ao C.F.S. do Exército última turma.
Inicio dia05/04/82. !
ATENÇÃO: 50% das vagas serão preenchidas pelos candidatos Civis, de(
acordo com o art. 24 do regulamento da lei do ensino no Exército. !

PARA A ESCOLA ESPECIALIZADA i

DE AERONÁUTICA !

Novas turmas para Novembro. O Curso faz a sua inscrição e dá qualquerí
informações. •

C.P.II — O Curso dos Militares.
Av. Gen. Oswaldo Cordeiro de Farias, 65 Marechal Hermes. TEL. 359-0134
— Dir. Prof. Garcez. !

^^^^Hvotempoi

t HOWA DE RECUPERAR O TEMPO PERDIDO

1° » 2* GRAU EM 1 OU 2 ANOS

2 QRAU COM PRt-VESTIBULAR

PiovtstDIplomM no próprio Colégio

matrículas aíertas

Av. CtwrahNt, as* 8* AndsrTM.; 220-8718^^^1

VOCÊSABE

QUANTO GANHA UM

DESENHISTA?

OBERG

CORSOS OF OFSFNHO

i; f M O n' 1162

censos

MATRÍCULAS ABERTAS CINTRAL 0E INFORMAÇÕES iib 47/1 «
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Os dois 
gols 

com 
que 

Zico liquidou o Sport
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^ico gira 0 balada esquerda, tem muita força. A bola resvala no
zagueiro > »oba mal» do quo Pai» aapwava. 0 golalro ainda toca na boi» m«« não «vlta o gol: Fia t a 0
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Zico recebejlvre, na Area, maa poai?ao legal, o paaae do Adilio.

Os zaguelroa param pedlndo impedimenta, e Zlco mate na rede Fla 2 a 0

£ os do/s deste empate ruim 
para 

o Vasco
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Padrlnho. qu» nio apawet na foto, chute d» lony t Uio «calt« um do» mlom lr>nflo» d> »m crrlra. Bola tm rtdt. o lafwl do Vmco »xolodt >m atoorto: Vatco 1x0 \
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