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SISTEMA F

4,5 MILHÕES DE MUTUÁRIOS ESPERAM O

MELHOR DA POLÍTICA DA CASA PRÓPRIA

I irirr da Federa' ao de Moradores do Rio Grande do Sul cre que a esperança maior sera a correcao por parte da Nova Republica dos erros dos governos passados. Pagina 8

Gabaritos da Procuradoria e de Duque de Caxias

Os candidatos que prestaram. on'em, as provas dos concursos da Procuradoria e da área de Saúde de Duque de Caxias já podem conferir as respostas oficiais Páginas 14 e 15
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EUA tiram

título da

URSS 
por

dois 
pontos
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A PARTIR DF HOJE

Urbanitarios vao

ho|e ao Palacio

Laranjeiras com

mulheres e filhos

tentar se avistar

com o Governador

Leonel Brizola

Paginas 2 e 4

Flamengo

a um 

ponto

do título

Zagalo ve

Botafogo

derrotar o

Goytacaz

Paaina 16
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Ha 
quer

punir quem

abusou da

mordomia
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Branco só

define hoje

se volta

para 
Itália

Página 11

fi.

Jaime de

Oliveira

Marques, o

motorista

estuprador.

para

quem o

secretario

de Policia

Civil pedra

prisão

preventiva.

Foi

ele sim

doutor

Sera pedida, hoje, a Justiça a prisão preventiva do

monstro do taxi. Pagina 8
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Empréstimo beneficia

energia e agricultura
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O velho trem fez ontem seu primeiro passeio dominical

"Maria 

Fumaça"

faz 
passeio 

dominical

Depois de mais de 10 anos

desativado, o trem da serra
"Maria 

Fumaça", que foi

inaugurado tio último sábado,

pelo Ministro Interino dos Trans-

portes, Mário Garcia Picanço,

fez, ontem, seu primeiro passeio

turístico dominical percorrendo o

trecho ferroviário de ida e volta

que liga o Distrito de Conrado à

cidade serrana de Miguel Pereira,

no Estado do Rio.

Fazia um belo dia de sol quan-

do, às 10 horas, o 
"Maria

Fumaça" dava seu apito de par-

tida e nos 550m de serra, os pas-

saneiros podiam viver o romantis-

mo do passado. A natureza é

constante como cartão de visita

nas cidades onde passa o Trem da

Serra como era chamado anti-

gamente e que foi recuperadoj

pelos empregados da Rede

Ferroviária Federal durante quase

dois anos, para hoje, dentro do

Programa de Preservação da

Memória Histórica do Ministério

dos Transportes(Preserve), fazer a

alegria de todos que ainda têm na

memória os bons tempos de

outrora.

Correndo a 25 Km/h o 
"Maria

Fumaça" liga as estações de

Arcàdia, Vera Cruz, Francisco

Fragoso, Governador Portela,

Miguel Pereira e Conrado num

passeio turístico muito lindo e

confortável e seus máquinistas

José Vieira da Rocha e Miguel

Agrellis Filhos, que trabalham há

30 anos com trens, se empolgam a

cada viagem.
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A leoa foi uma atraçãoá parte

Bicharada encanta

a 
garotada 

no zôo

"O 
mãe aquele é um gavião?"

Gavião, abutre a até águia assim

foi chamado o casal de condores

Dílson e Conceição, uma das mais

novas aquisições do Zoológico que
encantaram as crianças no do-,

mingo de ontem na Quinta da

Boa Vista.

O outro casal lio e Dane, dois

leopardos de origem asiática que

também chegaram ao Zôo, en-

tretanto, não despertaram muito

a atenção. Cansados, eles só pen-

saram em dormir, para frustração,

geral da garotada que preferiu

ficar junto à jaula da leoa.

Andando de um lado para o outro

, e rugindo a todo instante ela as-

sustava os pais e provocava risos

nos filhos.

A Quinta da Boa Vista, que

todo o fim de semana recebe

milhares de pessoas vindas de

todo os bairros da cidade, é para

muitas crianças, um autêntico
"reino 

da fantasia". Além dos

bichos do Zoológico, das peças do

Museu Histórico Nacional e dos

passeios de charrete e trenzinho, o

parque de diversões e o pedalinho
tornam-se atrações iriesistível

para a garotada que sempre

acaba protestando quando os pais

anunciam: 
"Agora 

chega, é hora

de ir para casa".

IPC nao corresponde a

realidade dos 
precos

O índice de preços ao con-i

sumidor (I PC), da forma como

vem sendo calculado pelo Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), não está

refletindo realmente a evolução

do processo infiacionário. Quem

garante isso é o diretor do Ins-;

tituto Brasileiro de Mercado de

Capitais (IBMEC), João Luis

Mascolo, ao afirmar, n<j Rio, que

na coleta de preços o IBGE não

está considerando o ágio que o

consumidor esta pagando sobre

determinados, mais importantes,

produtos com preços congelados.

Outro ponto de difícil cons-

tataçào pelos pesquisadores do

IBGE, mas que também não está,

Comunidade debate violência

BRASlI.IA — A realizaçflo imediata
de um debate com a comunidade atravís

dos meios de comunicação, a reeducação
e valorização da polícia e a ampliação e

melhoria do sistema carcerário brasileiro
foram algumas das sugestões apresen-

tadas, sábado, pela comissão contra a

violência, ao Ministro Paulo Brossard,

durante almoço no Ministírioda Justiça.

O ministro declarou que; as medidas1
serflo adotadas o mais rápido possível,
porque o combate à violência no Pais i
assunto de maior urgência e já está con-
tando com a colaboração de várias en-
(idades e alguns governos estaduais. A
comissão de combaterá violência, que
encerrou, ontem, sua segunda reunião,
dividiu as suas propostas em dois nú-
cleos.

sendo considerado na elaboração

do IPC, diz respeito à qualidade e

quantidade do produto. Por

exemplo: O preço se mantém

igual mas a qualidade do produto
muda, ou um quilo passa a ter

800 gramas, ou um metro apenas

90 centímetros, explicpu Mascolo.

Para o diretor do 1BMEC, na

medida em que a sociedade

começar a perceber que há uma

inflação maior do que o índice do

IBGE reflete, pode haver mo-

vimentos no sentido de que essa

inflação não medida seja repôs-

ta, mediante comportamentos do

tipo grave, com as entidades de

classe pedindo a incorporação da

diferença nos salários.

BRASÍLIA — O empréstimo

de USS 500 milhões do Banco

Mundial para a Eletrobrás será

aplicado, dentro do Plano de

Recuperação do Setor de Energia

Elétrica (PRS) para a construção

de linhas de transmissão e no

programa de distribuição.

Serão beneficiados os projetos

mais adiantados e cuja conclusão

ampliará de imediato, as receitas

no setor elétrico, entre eles, os

dois sistemas de Itaipú, corrente

continua e corrente alternada, o

suprimento ao Rio Grande do

Sul, linha Salto. Santiago-lta-

Gravatai, o suprimento do Rio de

Janeiro, linha Tijuco Preto-

Cachoeira Paulista, a linha Em-

borcaçào-Neves, em Minas, que

permitirá melhorar o escoamento

de energia das usinas dos Rios

Parnaiba, São Simào, Embora-

cação, e Itumbiara, cuja capa-

cidade instalada é de 5.200

megawatts (MW) e cujas linhas só

permitem o escoamento de 3.000

MW, o suprimento a Cuiabá.

Linha Cachoeira Dourada-

Rondonópolis-Cuiabá, e ainda o

Humanistas

definem seus

candidatos

"Pessoas 
com mais direitos do

que deveres" é o pensamento

básico do Partido Humanista que

realizou ontem sua convenção

regional lançando para o Senado,

Wanderley Costa e Mauro Sérgio

Melo Dias, além de 15 Deputados

Federais, entre eles o Presidente

Nacional do Partido, Douglas

Cardoso, e 39 Deputados

Estaduais. O PH não apresentou

candidatos às majoritárias mas

manifestou seu apoio ao can-

didato do PT, Fernando Gabeira,

embora nào se tenham coligado

com nenhum partido.

Entre as propostas que serão

levadas à Constituinte estão: des-

centralização dos Estados e

Municípios, dando-lhes auto-

nomia; redistribuirão da riqueza,

com uma reforma tributária;

apoio ao cooperativismo, com

uma mudança de lei de forma

democrática; voto optativo, a par-

tir dos 18 anos; serviço mriitar op-

tativo, e uma lei 
"real" 

contra a

discriminação racial. Será

apresentada também a proposta

que permita os sindicatos, univer-

sidades e particulares o direito à

iniciativa legislativa, que seria

feita através da assinatura de uma

moção popular levada ao Con-

gresso Nacional, dentro de uma
"democracia 

participativa".

Segundo o dirigente doPH, Lin-

coln Sobral, todas as propostas do

Partido Humanista serão

apresentadas a nível nacional e

reduzidas a nível de Estado.

Queremos um espaço na

Assembléia Legislativa com uma

bancada forte de Deputados para

podermos trabalhar com eficácia

— afirmou.

Malut forma

União Popular

em São Paulo

SAO PAULO — Quatro partidos de

S. Paulo fizeram ontemsuasconven-

ções e aprovaram a coligação que vai

apoiar o Deputado Federal Paulo

Maluf na sua candidatura ao Gover-

no do Estado de São Paulo. Esses

partidos, PDS, PFL e PDC fizeram a

chamada 
"coligação 

vertical", para
as eleições proporcionais e majo-

ritàrias, dentro da União Popular,

lançada por Paulo Maluf.

Oquarto partido que se reuniu em

convenção foi o PND (Partido Na-

cionallsta Democrata). Embora o

PND apóie Paulo Maluf, lançará can-

didatos próprios para Deputado

Federal e Deputado Estadual.

FESTA DAUNlAO

O Deputado Paulo Maluf reservou

o grande plenário da Assembléia de

São Paulo para seu discurso, reu-

nindo todos os partidos- Ao chegará

Assembléia, na parte da manhã,

Maluf deu uma rápida entrevista aos

jornalistas:
Estou vendo esta movtmen-

tação como uma grande festa po-

pular, a festa da União Popular. A

festa onde seis partidos se unem

para colocar São Paulo novamente

trabalhando. Para colocar São Paulo

com segurança. Para colocar São

Paulo cuidando do menor aban-

donado, da saúde pública, da

educação, do abastecimento, do

saneamento básico. £ uma grande
festa de civismo de todo o interior e

de todo São Paulo.

Com essas coligações, o De-

putado Paulo Maluf terá entre 40 e 45

minutos á sua disposição no rádio e

televisão, dentro do horário eleitoral

gratuito. Os candidatos ao Senado,

lançados pela União Popular, são os

seguintes: José Maria Marln, pre-

sldente do PFL em $ão Paulo, Ed-.

valdo Alves dos Santos, Sebastião

de Paula Coelho, ex-Secretário do

Estado. Na outra chapa para o

Senado, estão Fábio Meireles,

Presidente da Federação da Agricul-

tura do Estado de São Paulo, Nélson

do Carmo e Adalberto Camacho.

suprimento ao Mato Grosso do

Sul, Fortaleza, Sergipe, Alagoas,

Oeste da Paraíba e Rio Grande do

Norte, entre outras obras.

As empresas mais beneficiadas

copi o programa de distribuição

são também aquelas onde a si-

tuação é mais critica, particular-

mente a Eletropaulo (SP)., a

Light (RJ) e a CEEE (RS):

Os programas de investimentos

acertados no ano passado, aten-

diam em média, apenas a 50%

das recomendações de obras pa-

ra transmissão e distribuição das

áreas de planejamento das em-

presas elétricas, origem da so-

brecarga atual no Sudeste, au-

mentando o risco de blecautes e

reduzindo a possibilidade de

atendimento, particularmente o

voltado ao interesse social como

eletrificação rural e de favelas.

O Brasil deverá utilizar 400
milhões de dólares cerca de 5,4
bilhões de cruzados, do emprés-
timo do Banco Mundial para in-
vestimento na agricultura. A

prioridade definida pelo Governo
é de que 25V#desses recursos

sejam utilizados nos programas
de irrigação, que 25% sejam

utilizados na conservação de

solos e 20% na construção de ar-

mazens em cooperativas e fazen-

das. Os 30% restantes serão

utilizados para atender a outras

necessidades de investimentos

agrícolas como compra e ma-

nutençào dos equipamentos e

máquinas, construção de infra-

estrutura nas fazendas e outros.

O empréstimo total foi de 500

milhões de dólares, sendo que 100

milhões serão utilizados na refor-

ma administrativa buscando a

melhora do sistema de acom-

panhamento da agricultura no

Pais. A forma prática do Pais

receber o empréstimo será o Ban-

co Mundial pagar as importações

brasileiras de produtos agrícolas.

Após a assinatura do empréstimo,

portanto, o Banco Central iniciou

a liberação de recursos para os

investimentos, já que este di-

nheiro sairá mesmo do Banco

Central — são, em tese, os recur-

sos que se destinariam ao pa-

gamentodas importações.

Aeronáutica comemora

data de Santos-Dumont

BRASÍLIA — A Aeronáutica

comemora hoje a data de nas-

cimento de seu patrono, Alberto

Santos-Dumont, condecorando

179 personalidades e enaltecen-

do a obra do pai da aviação,

numa Ordem do Dia eminen-

temente profissional e técnica.

Defensor irreversível da tese

segundo a qual cabe somente a

Santos-Dumont a glória de ter

inventado o avião, a Aero-

náutica dedicou a ele 40 linhas

de elogios sem par.'
Disse o Ministro Moreira

Lima em seu documento aos

subordinados: 
"Em 

Paris, seus

feitos (de Santos-Dumont) fan-

tásticos empolgavam multidões

e pela primeira vez, sob os céus

do velho mundo, fez pairar al-

taneiro, em um dos seus inven-

tos, o nome do Brasil". Era o

patriota que homenageava a

terra do cruzeiro e na conquista

do espaço, prenunciando o

futuro desta jovem nação, gran-
de 

por 
natureza.

Mais adiante o Brigadeiro

Moreira Lima afirma: E, se

houver aviões cruzado conti-

nentes em questão de horas, se o

homem pisou na Lua e já de-

manda outros mundos, tudo isso

começou com ele, que deu o

primeiro passo, irreversível e

seguro, rumo às estrelas".

GENIALIDADE

Na Ordem do Dia o Ministro

observa, também, que a vida e

obra de Santos-Dumont são
"exemplos 

superlativos de

genialidade, abnegação e amor

ao trabalho", figurando, por is-

so, com destaque na galeria dos

grandes benfeitores da hu-

manidade, 
"sendo 

glória para o

Brasil e patrimônio universal".

Finalmente, o Ministro reco-

menda aos subordinados que se

inspirem no exemplo de Dumont
"naconsecuçàosublime" 

da mis-

são destinada aos homens do ar.

A cerimônia principal será

realizada às 16 horas, na Base

Aérea. Figura na lista de

agraciados uma variada gama
de personalidades desde o

Deputado peemedebista Flávio

Bierenbach (SP), e os jornalistas
Carlos Marchi (ex-Presidente da

EBN) e FFãvio Salles (assessor da

Presidência) até o diretor da

Polícia Federal, Romeu Tuma, o

Arcebispo Militar Dom José

Newton, o Secretário de Se-

gurança do DF, José Olavo de

Castro e o Secretário da Receita

Federal, Guilherme Quintanilha

de Almeida, além de Secretários

gerais de inúmeros ministérios.

Figura, também o diretor do Es-

tado de São Paulo, Oliveiros Sil-

va Ferreira.

Policia invade igreja e

prende 
na África do Sul

CIDADE DO CABO - Po-

liciais armados, mas com roupas

civis, invadiram ontem a Igreja da

Santíssima Trindade, no subúrbio

racialmente misto de Elsies River,

interrompendo o serviço religioso

dirigido pelo Pastor Allan

Boesak, Presidente da Aliança

Mundial das Igrejas Reformadas,

com sede em Genebra.' Dois

jovens, um rapaz e uma moça,

foram presos e levados para local

nào revelado.

Boesak, que è também fun-

dador da Frente Democrática

Unida, o maior grupo legal de

oposição ao governo racista sul-

africano, disse mais tarde que os

policiais entraram correndo pelo

corredor central do templo, foram

até o altar e um deles, o Capitão

Ockért Van Schalknik, ordenou

que se calasse, afirmando que
tinha alguma coisa a dizer às pes-
sofis ali reunidas.

"Eu 
não deixei que ele falasse.

Disse que nào havia lugar para a
Policia no altar, e determinei que
se sentasse e ouvisse, como os
demais, a palavra de Deus."

Os policiais mantiveram os fiéis

bloqueados durante\90 minutos,

ao final dos quais saíram com os

dois jovens. Durante a ocupação,

Boesak pediu a todos quantos as-

sistiam ao serviço religioso que
rezassem em voz alta, para man-

tê-los ocupados, evitando assim a

possibilidade de pânico. Quando
tudo terminou, ele verificou que
não podia entrar em seu carro,

pois alguém tinha feito explodir

em seu interior uma bomba de gàs
lacrimogêneo.

Ortega compara Reagan

a Adolf Hitler e Nero

ESTELI, Nicarágua — Em discur-

so feito durante as comemoraç&es

do sátimo aniversário da revoluçio

sandlnlsta, o Presidenta Daniel Or-

tega advertiu o povo para a apro-

xlmaçto de uma situação econômica

ainda mais difícil para a Nicarágua,

por causa da guerra contra oa

grupos patrocinados por Ronald

Reagan, a quem comparou com

HitlereNero.

"A 
história o citará como ftmulo

daqueles dois grandes carrascos da

humanidade, como assassino do

povo da Nicarágua, daa Crianças e

dos jovens da Nicarágua", disse o

Presidente, para, a seguir, Informar

que pedirá ao Conselho de Segurar)-

ça das Nações Unidas a condenação

dos Estados Unidos, caso Reagan

não ponha fim a seu apoio aos Con-

tras.
Reterlndo-ee á recente decisão da

Corte Internacional de Justiça, em

Reparados

defeitos nas

elevatórias

No final da tarde de ontem",-

o presidente do sindicato dos

urbanitàrios, Luis Carlos

Machado, informou que

defeitos apresentados em

dezesseis elevatórias, respon

sáveis pelo bombeamento de

água que abastecem diversos

bairros do Rio, chegaram a

parar, 
sendo providenciado

logo os consertos pelo Coman-

do de Greve dos funcionários

da Companhia Estadual de

Agua e Esgotos (Cedae). A in-

formação do Presidente do

Sindicato dos Urbanitàrios

acrescenta que os reparos

foram providenciados tão logo

o Comando de Greve teve

conhecimento das ocorrências,

para que a população nào sofra

as conseqüências da parali-

saçào 
"porque 

nossa greve é

contra a intransigência do

Governador Leonel Brizola,

que se recusa a homologar nos-

so acordo coletivo de trabalho

já aprovado, e apesar das in-

felizes declarações do presi-

dente da Cedae, que agora

resolveu fazer coro com Bri

zola."

Sào as seguintes a elevatórias

paradas, para as quais os

grevistas providenciaram

consertos: Ferreira Pontes,

Rua dos Araújos, Tambaú,

Brás de Pina, Joaquim de

Queirós, Coronel Moreira

César, Ladeira Ari Barroso,

Joào Ribeiro, Parada de Lucas,

Horàcio Picorelli, Aquiri, Fur-

nas, Santa Marta, Guilherme

Guinle, Sargento Rego e

Morais Pinheiro.

A

Pagamentos

no Banerj

e na Caixa

O Banco do Estado do Rio de

Janeiro (Banerj) credita hoje, os

seguintes pagamentos: PMN —

Grupo 3; Município — 
grupo00:

Alerj — 
grupos I e 11; Cberj —

grupo I; DER — 
grupo 1; Detran

grupo 1; Feem — 
grupo 1;

Feema — 
grupo 1; Fesp — 

grupo
1; Funarj — 

grupo 1; Fundação

Leão XIII — 
grupo 1; Fundren —

grupo 1; laserj — 
grupo I; IpeUjL

grupo 1; Pmerj — 
grupo lT

Proderj — 
grupo 1; Estado —

grupo 1; Seria — 
grupo 1; Suderj

grupo I; Tribunal de Alçada I
grupo 1; Tribunal de Alçada 11
grupo 1; Tribunal de Contas —

grupo 1; Tribunal de Justiça —

grupo 1; Uerj (hospital) — 
grupo

1; Uerj (Universidade) — 
grupo

l;Faperj — 
grupo 1.

A Caixa Econômica Federal,

filial do Rio de Janeiro, nào tem

pagamentos a serem creditados

hoje.

FATOR OE CONVERSÃO

(Cruzeiro por Cruzado)

JULHO

21 07 86 _

22 07.86.

23.07.86.

24.07.86.

25,07.86.

26.0786.

27.07.86.

28.07.86.
'29 07.86.

300786.

31.07.86.

.1.874.96

.1.883.40

_1.891,87

.1.900,38

.1.908,94

_1 917,53

.1.926,16

_1.934,82

.1.943,53

_ 1.952.28

_1.961.06

Haia, que condenou Washington por

seu apoio aos rebeldes, Ortega afir-

mou:
"Vamos dar um prazo aos Estados

Unidos, para ver se eles são capazes;

de um ato de contrição. Caso con-

trárlo, iremos ao Conselho de Se-

gurança e ao mesmo tempo pedk-
remos à opinião pública Interna-

clonal um apoio á decisão do trl-

bunal de Haia".

Os Estados Unidos recusam-se a

cumprir a decisão da Corte Inter-

nacional, alegando que ela não tem

lurisdição sobre o caso.

Quanto ás dificuldades econô-

mlcas causadas pela guerra, Ortega

Informou que o governo será aom-

pelldo a dar prioridades aos com-

batentes, no que se refere ã allmen-l

tação e a outros benefícios. E per-

guntou de quem è a culpa por essa

situação, para ouvir da multidão a

resposta imediata: 
"Reagan,

Reagan".
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Unido e coeso

PMDB 

pode ganhar

as eleições

Carlos Vinhaes

10 

industrial Ermirio d«

Morais saiu candidato

pelo PTB ao govsrno do

Sao Paulo. Ela tol o ao-

colhido por uma coligação

de 
"nanicos" 

sem votoa •

sem maior influência no

contexto político do grando

Estado. Tudo indica quo

ele só ganhará, mesmo, è

do atual vice do Gover-

nador Franco Montoro,

Orestes Quórcia, o pre-

ferido do PMDB paulista,

pois ninguém de bom sen-

so e realmente isento tem

a menor dúvida de que o

candidato do PDS, Paulo

Maluf, vai vencer fácil,

apesar das foiças do re-

gime dominante, que o

desejam ver pelas costas,

longe, o quanto mais lon-

ge, melhor.

2No 

final da semana

que passou andei por

ai vendo como as coisas

vão caminhando. Claro que

o meu objetivo foi o de

sentir a quantas andam

o PMDB fluminense e

o PDT do Governador

Leonel E^rizola. Ouvi

eleitores de todas as 
"cas-

tas". Desde o operário
"salário-minimo" 

ao

boêmio largado da Lapa e

adjacências. Passando

pelos 
"melhor 

situados",

naturalmente. E sai con-

vencido de que o PMDB, se

não tomar juizo e partir

para o pleito de novembro

vindouro unido e coeso,

coligado com mais um ou

dois partidos sérios e de

razoável lastro popular, o

PDT brizolista vai ganhar

de ponta a ponta, apesar da

terrível pressão de cima

pára baixo que o gover-

nador do Estado do Rio

vem sofrendo às escân-

caras, do Poder Central.

3 

As minhas antenas

captaram: se o PMDB

não adoter no Rio a

chapa Moreira Franco para

governador, com um vice

coligado, e o Senador Nel-

son Carneiro para conti-

nuar honrando o Congres-

so Nacional, o eleitorado

fluminense deixará muito

mal a chamada Nova

República.

4 

A guerra entre o

Governo Federal e o do

Estado do Rio continua

acesa. Ontem foi o Minis-

tro da Justiça, o gaúcho

Paulo Brossard, a condenar

o Governador Brizola por

causa dos altos Índices de

criminalidade no Rio.

Brizola deu-lhe o troco 
"em

cima da sovela". Agora, o

mesmo ministro descar-

rega sua idiossincrasia

sobre o Prefeito carioca

Saturnino Braga, por causa

das 18 mil contratações

para o serviço municipal, o
"que 

contraria a lei que

proíbe admissões de ser-

vidores no período elei-

toral". Através de matéria

paga, Saturnino também já

deu o seu troco forte às

acusações ministeriais.

Pergunta-se: a que levará

isso tudo?

5 

Mudando de assunto:

interditar supermer-

cados, sobre ser desacon-

sei havei, é terrivelmente

prejudicial ao povo, que

fica sem fonte regular de

abastecimento, como

aconteceu há dias, e cujos

resultados, realmente

negativos, foram cone-

tatados pelos órgãos de

divulgação em geral. A

Sunab, quando da puni-

ção de um supermercado

de Vila Isabel, foi muito

aplaudida. Mas esse mesmo

povo que aplaudiu a me-

dida punitiva, acabou

criando tumulto por causa

da escassez do leite. En-

tretanto, todos acham que

o órgão controlador de

preços deve continuar com

a sua ação saneadora.

6 

Por falar em leite: todo

mundo sabe que a

região entre Barra do Pirai e

Valença é totalmente

leiteira. E que a cooperativa

de Conservatória só vende

uns litrinhos à população

depois que a Nestlé a-

barrota os seus cami-

nhões-tanques. E que

grande parte da produção

de leite, para forçar a barra,

os fazendeiros preferem

dar aos porcos e cavalos do

que vendê-la ao preço im-

posto pelo Plano Cruzado.

7E 

agora, José? Depois

que o Governador

Brizola atendeu aos re-

ciamos gerais e mudou o

Chefe da Policia Civil,

a moçada da Rua da Re-

lação está querendo
"cortar 

a folga" da Polícia

Militar, sob o inaceitável

argumento de que a PM

não tem autoridade proces-

sante. Enquanto isso, na
"safra" 

de ontem, mais um

jovem seqüestrado e as-

sassinado. Na Robauto de

Acari estavam vendendo

até carne fora da tabela e

de procedência desço-

nhecida. No resto, tudo em

ritmo de pagode.

¦ - r *'

O PI vai concorrer com seis nomes na

sua chapa para o Senador Federal, nas

eleições de 15 de novembro. Além do

próprio Presidente do partido, Deputado

Álvaro Vale, foram indicados o Presidente

regional, Deputado HerculanoCarneiro, e

ainda Mauro Magalhães, Veiga Brito,

Hélio Paulo Ferraz e Adolfode Oliveira.

Esses nomes serio referendados em

Brossard denuncia atuação do PT

BTA Alir.Dr  "rtc fatrsc u:.:..  «... I. X .J_i* i__ . J. .PORTO AIJCGRE - 
"Os 

fatos

estão ai, aos olhos do mais mo-

desto observador" — ressaltou,

ontem, em Porto Alegre, o Minis-

tro da Justiça, Paulo Brossard, ao

manifestar sua concordância com

a conclusão a que o Presidente

José Sarney está chegando — e

revelou que o PT, desesperançado

de conquistar o poder pelo voto,

optou pelo caminho da violência

e da luta armada, e pretende

através da contestação social,

conturbar o processo político.

— Há determinados segmentos

que parece que não acreditam

muito na eficácia dos processos de

ação democrática — disse o

Ministro da Justiça —, acrescen

tando que, 
"isso 

não é bom por-

que a democracia se faz dentrode

determinadas regras, de deter-

minados princípios. A demo-

cracia mergulha suas raízes num

certo relativismo: ninguém se

pode conferir a posse plena e

total da verdade. As próprias
maiorias, por maiores que sejam,

não têm o poder de aniquilar as

minorias. é neste balanço de uma

maioria que se desfaz, reduzindo-

se à minoria, e de uma minoria

que se acrescenta, tornando-se

maioria, é que se realiza o pro-

gresso através da democracia.

Quando estes preceitos são es-

quecidos e são substituídos por

outros, com apelo á violência, es- campanha de direita para levar o

tão sendo minados o gérmen, PT á clandestinidade. Brossard

fundamento, as bases da de- limitou-se a sorrir ironicamente,

mocracia". observando:

....... — Você (o repórter), também,
Na entrevista coletiva que nà0 resistiu ao sorriso ao fazer a

Ministro deu na Sala V.p do pergunta, não é?
Aeroporto Salgado Filho, 

—
ao

chegar á capital gaúcha, um

repórter de televisão indagou

como ele via as afirmações feitas

por membros do PT, de que as

acusações de envolvimento de

petistas em casos de radicalismo e

violência — como os conflitos en-

O Ministro mostrou-se um tan-

to irritado ao ser indagado se

mantinha a convicção de que
deputados do PT participaram
diretamente dos conflitos em

Leme: 
"Olha, 

eu gostaria de não
insistir nesse ponto, mas pessoas

tre bóias-frias e a policia, em ^ue q»»*"» madrugada estão

Leme (SP), em que duas pessoas num 
ccr^° 'u8ar de conflito, com

morreram e dezenas ficaram um 
auto chapa fria, estão fazendo

feridas — fariam parte de uma OQue, 
hein. -
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C omunidade planejam sua presença na C onstituinte

Famerj e Faperj se

unem na reivindicação

O encontro para estudo de uma Cons-
tituinte popular, que reuniu representan-

te\ da Famerj, Faferj e associações de
moradores da zona da 1-eopoldina, duran-
te o dia de ontem, na Faculdade Silva e
Souza, em Ramos, serviu de subsidio para
o próximo Congresso da Famerj que acon-
tecerá nos próximos dias 29, 30 e 31 na
Uerj. O documento a ser preparado, 

"ex-

plicando o que o povo espera da Cons-
tituinte, será encaminhado antes das
eleições de 15 de novembro junto a um

pedido de reunião, aos candidatos, a fim
de que haja uma garantia das reivindi-
cações do povo", segundo a Diretora de
Cultura da Famerj. Marly Helena Pereira.

Defendendo 
"a reali/acâo de um con-

gresso popular onde seria di>cutido o cs-
b<\o da nova Consiiliiinic", NaiIdo

lerveira, presidente da lalcij, considera

que j escolha dos membros paia a C oniiv
sao dc I sindos C onstitucionais, loi teita

paia servir aos interesses da classe do-

minunic. Paru ele 
"o 

resultado dos es-
tudos da comissão sera bastante arcaico.

I.

Naildo Ferreira

quer povo na

Constituinte

uma ve/ que nao pssui nenhum represen-
lume da classe irabalhudoiu".

Naildo Ferreira ressaltou, ainda, a
necessidade de se discutir a violência,
"que 

é social", propondo reformas de
bases para solucionar o problema da
miséria, como a suspensão da divida ex-
terna. Responsável pela defesa dos in-
teresses de 2 milhões de pessoas que re-
sidem nas ?()0 favelas distribuídas em todo
o Estado do Rio, o presidente da Faferj

pede a implantação urgente da reforma
agrária, para acomodar o pessoal nocam-

po.

Comissão Arinos é contestada

O Deputado Flávio Bierrembach (PM-
DB-SP), disse, ontem, em Brasília que vai
consultar o TSE sobre a elegibilidade dos
membros da Comissão Constitucional

presidida por Afonso Arinos, nas eleições
de 15 de novembro. Bierrembach observou

que os constitucionalistas reunidos por.
Arinos pretendem comparecer á Assem-

bléia Nacional Constituinte com um

trabalho já anteriormente realizado por
eles próprios, com a marca do oficialismo,

bastando notar que até os papéis utili-
zados têm as armas da Presidência da

República. "Estão 
querendo fazer uma

Weimar tropical" — sentenciou o De-

putado por Sâo Paulo — e isso nâo po-
demos aceitar.

Câmara das Estatais

defende o Brasilsat

reunião do PL marcada para amanha,

quando será definida ainda a convenção

partidária para o dia 29, ás I4h, no

plenário da Assembléia Legislativa. O PL.

já escolheu seus candidatos a Deputado

Federal e Estadual, e numa terceira con-

vençflo, marcada para 5 de agosto, de-

cidirá a respeito da coligação no pleito
majoritário.

A Câmara das Estatais, entidade

pluripartidária formada por políticos e
funcionários de empresas do Governo com
militância em vários partidos, está pre-
parando documento a ser levado ao
Governo pedindo um posicionamento mais
enérgico contra a privatização dos canais
do satélite Brasilsat pretendida pelo con-
sórcio multinacional Victory, monopo-
lizando algumas de suas funções mais ren-
táveis.

Segundo o ex-Deputado Márcio
Moreira Alves coordenador do Comitê de
Estatais do PMDB fluminense, esse con-
sórcio pretende a concessáo da utilização
do Brasilsat para bancos de dados, te-
lefunia móvel e impressão de jornais por.
laser, abrindo um precedente altamente
danoso â economia nacional em geral.
Com isso, praticamente, afirmou ontem
esse dirigente partidário, seria privatizado
um dos setores mais rentáveis da Embratel

passando ao controle privado um segmen-
to dos mais importantes para todo os sis-
tema empresárial brasileiro.

A decisão de cobrar um posicionamento
em nível de Governo, foi tomada numa
reuniáo da Câmara das Estatais, no Gube
de Engenharia, que teve a participação do
Deputado Federal Domingos Leoneli
(PMDB-BA)e do ex-Deputado Raimundo
de Oliveira, Presidente da Associação dos
Profissionais de Empresas de Processa-

mento de Dados, além da maciça presença
de técnicos das áreas de telecomunicação e
informática.

Na mesma ocasião disse Márcio Moreira
Alves os técnicos de telecomunicações e in-
formática resolveram iniciar movimento
nacional a fim de apresentar candidatos á
Constituinte comprometidos com a defesa
do patrimônio das empresas estatais,
vitimas de seguidas investidas de grupos
multinacionais e de consórcios do pais,
habitsalmente ligados a capitais estran-
geiros.

Nessa mesma linha, anunciou o di-
rigente peemedebista, será articulado
movimento para evitar a dispersão dos téc-
nicos brasileiros da área de informática, e
atualmente servindo na área estatal. Disse
Márcio Moreira Alves, que a política de
arrocho salarial que vem sendo praticada
nas estatais está estimulando o êxodo des-
ses profissionais, geralmente altamente

qualificados, atraídos por melhores con-
dições oferecidas pelo setor privado no

paise até no exterior.
— Atualmente a formação de um en-

genheiro de telecomunicações pode chegar
a custar ao pais Cz$ 2. milhões, se somar-
mos os gastos feitos na sua formação
universitária e com os cursos a que sâo
obrigados a fazer no exterior — afirmou
Márcio Moreira Alves.

Duas Bahias

Santa Cruz, o primeiro nome

dado ao Brasil, nio pegou. Mas

pode pegar agora, na Bahia, se

vlnaar o proleto do deputado

baiano Fernando Gomes, que

querdividiro seu estado em dois,

dando ao que pretende criar o

nome de Santa Cruz. O parlamen-
tar sustenta que existem duas

Bahias: uma privilegiada e outra

desprezada. Afirma que, embora

o sul da Bahia se|a o sustentá-

culo econômico do eetado com a

sua produçáo de cacau, a regièo

enfrenta toda a sorte de dlflcul-

dades. Sua renda per capita é

menor do que a reglào do norte,

numa área que )á chegou a res-

ponder por. 57 por cento da re-

ceita do estado. Para o deputado

Fernando Gomes chegou a hora

de partir a Bahia ao melo, Inlclan-

do uma redlvlsio terrltôrlal de ex-

trema Importância para uma ad-

mlnlstraçÀo melhor do Brasil.

Otimismo e Sagacidade

&

O fino, nesta I

República, é o

Ministro Marco

Maciel pelo
seu eterno

otimismo. Ela

nio se abala,

sm momento

algum, diante

de qualquer 
<

dificuldade. Vê todoa os pro-
blemaa com bons olhos e ee

dedica ao trabalho com todo o

coraçào para resolvê-los da

melhor forma poaslvel. Esse

otimlemo funciona, também, naa

gestões pollticaa. E, a tal ponto,

que ele nio se perturba com a

collgaçào do PTB com o PFL, na

candidatura de Ermlrlo de Mo-

rais, quando todos sabem que o

seu partido resistiu aos encantosi

do Deputado Paulo Maluf e seloui

o pacto de amizade com eeu

presidente José Maria Marln.

Dizem os desígnios, por falar em

José Maria Marln, que os homens

nio sào Imutáveis. De fato, Joaé

Maria Marln disse a Andreazza,

em 1984, que ae Maluf ganhasse
as eleições para presidente ee

mudaria do Braall. Na verdade

Maluf perdeu e Joeé Maria Marln

nio mudou de paia, embora nee-

tes dois anoa tlveaaa mudado

radicalmente a aua opinlfe sobra

Maluf.

Constituinte

O presidenta da Fundagào

Pedroao Horta, senador Savaro

Gomea, quer deixar bem claraa a

poslç&o e as taaaa do PMDB na

Conatltulnte. Para Isso teré o

cuidado de realizar em Brasília,

no próximo mês, reuniões eó

para debate daa queetôee con-

sideradas pelo partido funda--

mentais pela aua consonância

com aa aspirações de dlferentee

segmentos da aocladada. Nesse

encontro todoa os candidatos do

partido assumirão o compromla-

so público e solene de defender o

seu programa na Conatltulnte.

Aposentadoria

Corre na Câmara um projeto do

Depurado João Baatoa dispondo

sobre a contagem reciproca da

tampo de eerviço prestado pelo
trabalhador, nâo aõ como ae-

gurado da Previdência Social,

mas também pela aua condição

de beneficiário' do Proruml. A

proposição estabelece que para
efeito de epoeentadorla, deverá

ser computado o tempo de eer-

viço prestado em atividade vin-

culada ao regime da lei orgânica

da Previdência Social. A matéria,

a ser reexaminada na reetoertura

do Congresso, prevê que os

segurados do IN PS poderão com-

putar, para o mesmo fim, o tem-

po de serviço prestado como

beneficiário do Prorural. O De-

putado explica que a impossi-

bilidade de o trabalhador rural

contar o tempo de serviço pres-
tado no campo, para efeito de sua

aposentadoria caso passe a

trabalhar sob o regime da Pre-

vidència Social urbana, ò uma

lacuna da atual legislação a ser

corrigida.

Na boca da

Constituinte

O deputado Humberto Souto,

presidente interino da Câmara,

eetá preocupado com ae elelçõee

para a Assembléia Nacional Con-

stltulnte. Tem seus motivos e ex-

plica um deles, talvez o principal.
Revela que, em sua região — o

nordeete de Minas — muitas pes-
soas estão Investindo fortunas

para conquistar uma vaga na

Conatltulnte. Afirma, Identlflcan-

do essas pessoas, que sâo em-

precários que paasaram a vida

ganhando dlnhairo e agora

querem se eleger para a defeea de

intereases pessoais, particulares.
O deputado Humberto Souto |us-
tifica a sua revolta, explicando:
"A 

Assembléia Constituinte é um

sonho de 20 anos da toda a

população e os Intereaaes a

serem nela defendidos devem ser

os de toda a comunidade bra-

silslra e nio de grupos isolados.

A finalidade básica de uma cons-

tituinte é organizar a vida juridlca
de um pais e, acredito, todos os

eleitores saberão indicar as pes-
soas voltadas para as aapiraçõee

do povo apesar de toda a influén-

cia do poder econômico de

grupoe ou organlzaçõea pode-
rososas".

Ensino

Profissional

A falta de mio-de-obra qua-
lificada e semiqualificada, prin-
cipalmente nas áreas da cons-

truçào civil e de alimentação,

comça a se refletir no Rio, São

Paulo e outros grandes centros
industriais do país. A FIESP já
anunciou que a criae tende a sa
agravar, daqui para frente, dado o
aumento do nivel de salários e de
emprego. O ministro Jorge Bor-
nhausen, da Educação, dando
Inicio ao seu programa de ampliar
as bases do ensino técnico, re-

legado ao esquecimento nos úol-

timos anos, determinou a cons-

trução de 72 escolas técnicas no

pais (1° e 2° graus), tanto

agrícolas como agrotécnicas e

industriais. Mandou também

rscuperar as existentes, renovan-

do suas instalações e equipa-

mentos, e contratar professores

para que o ensino nesses co-

iégios seja regular e eficiente.

Oposição se une no Amazonas

lAtiAiic _ a rniina/i&o "Mnrtfl- tracào de sua forca à Aliancatracào
MANAUS — A coligação 

"Muda-

Amazonas", formada pslos partidos de

oposição (PSB, PDT, PDS.i PTR, PJ.

PC do B), homologou, ontem, nome do

Deputado Federal Artur Virgílio Neto para

o Governo do Estado do Amazonas, tendo

como Viça o economista Serafim Corrêa. A

mesma convenção festiva' e ponjunta

aprovou os nomes do Deputado Federal

José Mário Frota, e do Senador Biônico

Raimundo Parente ao Senado Federal.

Durante todo o dia, na Casa de Espe-

táculo Brilho, o PSB apoiado pelos demais

partidos de oposição, dsu uma demons-

tração de sua foiça á Aliançatração de sua

foiça á Aliança Democrática, cu|a conven-

ção foi realizada dia 13, tam-

bèm com grande participação popular,
homologando o nome do ex-Prefeito

Amazonino Mendes ao Governo do Ee-

tado, numa coligação formada por PMDB,

PFL, PCB, PMB, PTB, PHePL.

Com a convenção opoelcionista de on-

tem, ficou definido o quadro suceeeórlo no

,/kmazonaa, com três candidatos ao Gover-

no: Amazonino Mendes, pela Aliança

Democrática, Artur Virgílio Neto, pelaa
oposições, e Marcus Barras, pelo Partido

dos Trabalhadores.
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Água de Barba

Bozzano125 ml 22,50

Creme Dental

Sensodyne 60 
g 
18,00

ShampooNelpom

85 ml 8,50

ffí 
DROGARIA COLOMBO

Tudo muito mais barato.

Copwabww: Ru« Sarlo d* ipananM. 71S
Tali.: 236-6371.265-9016, Rui Conitmw Ramoi
23 A Tal.: 266-6296, Av. N S Copacabana 442
Tal : 266-4786 Av Mkl. Vlvtiro» d» Caatto 46
T* 296 0793 Centro: Av Pm».27

Creme Rinse

Nelpom185ml..9,50

Preços válidos até 26/07 86.

Tel 232 1684 Lgo da Santa Rua 12
Tal 233 4680 MMar Rua Dias da Cruz, 679
Tais 689 >647, 694 6406 Porclo Av IímiI
12 900 Loja B Tal 260 6722 Sio 6 nçalo
Rua foiiciano Sodré, 127 Tel 712 3955
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Se não houver acordo hoje

Estado fica sem água amanhã

0 governador Laonal Brlzola deverá

aolloltar ho)a á Justiça a dacrataçâo da
"Ilegalidade" 

da grava doa trabalhadoras

da Companhia Estadual da Águas Esgotos
— Cadaa — porqua conaldara, conforme

afirma daada aaxta-falra, qua o prosse-

gulmanto da parallsaçio corraspondau a
uma ruptura doa antandlmantos por parta
das lldaranças doa sarvldoras. Estaa, an-

trstanto, afirmam que o movimento è
"legal 

a Justo" a manifestam-se dispostas

ao diálogo, confirmando qua estarão no

Palácio das Laranjeiras, às 17h, conforme

o encontro previamente marcado pelo

próprio. Advertem, também, que a assem-

bléia poaterlor às negociações que preten-
dem — que ssrào acompanhadas por fun-

clonários da companhia a seus familiares,

em concentração — poderá decidir pela

paralisação total, com corte de abaste-

cimento de água a do tratamento de es-

gotos.
Os trabalhaodraa, conforma lembra Luiz

Carloa Machado, prealdente do Sindicato

dos Urbanitàrios, querem 
"apenas 

a con-

flrmação do acordo, anteriormente acer-

tado com a diretoria da empresa a baaeado

em eatudoa da própria Cedae, que as-

segurou um ajuate global de 16% e outras

melhorlaa desde maio".

O governador, no entanto, alega qua nfto

poderá menter a reposição de 15%, devido

ao Plano Cruzado, tendo prometido, na

fase anterior das negociações, melhorar a

produtiv dade, até aqui fixada em 1 %. Luiz

Carlos Machado considera bastante es-

tranhas tais 
"justificativas".

— O governador foi o primeiro a acusar

o Plano Cruzado de confiscar salários e

sabe, perfeitamente, que os trabalhadores

da Cedae perderam 32,1% com o plano,
conforme atestam os levantamentos da

própria companhia, que nào considerou os

¦ #

enormes prejuízos salariais antarlorea ao

Cruzado, 6 estranho que aquele que critica

a situação salarial dos trabalhadorea, no

geral, tenha um poalcionamento com-

pletamente diferente em relaçào aos ser-

vidores do Estado — óbserva o slndlcalis-

ta.

A paraiisaçào na Cedae foi deflegradana

quarta-feira, por 72 horaa, com previsto de

eer auapanea à zero hora de aábado. A fal-

ta da reeoluçào para o impasse, porém,
acabou levando oa trabalhadoras a manter

a grave, aem, entretanto, Interromper o

fornecimento de água ou o tratamento de

eagoto. A mesma situação, no entanto,

nào eatará assegurada após a assembléia

de hoje, no Sindicato doa Urbanltárioa

(RuaGeneral Canabarro, 536).
— Até agora, o cuidado de nào preju-

dicar á populaçào tem sido, exclusivamen-

te, dos trabalhadores da Cedae. Se nào

houver acordo, após a assembléia, pas-
saremos esta tarefa ao governador do Es-

tado, que deveria estar executando-a, des-

de o inicio juntamente com os funclo-

nàrios, na busca de uma aoluçào nego-

ciada — afirmam a lideranças dos ser-
vidores.

FEEMA TAMBÉM PODE PARAR

Também os trabalhadorea da Fundação

Estadual de Engenharia e do Meio Am-

blente — Feema —, esperam para hoje

uma soluçào do governador para o acordo

coletivo, retroativo a março. Suaa llderan-

ças haviam acertado vàrlaa melhorlaa com

a direção do órgào, entre eatas, repoelçào

de 13,8%, que nio chegaram a aer ho-

mologadaa. Amanhà, os servldorea tém

assembléia e, caso nào sala o acordo, a

tendência também é agrave.

Ferroviários nas ruas

defendem os anistiados

Os dirigentes do Sindicato dos Fer-

roviários da Zona Central do Brasil estão

convocando todos os trabalhadores a

cerrar fileira em torno dos companheiros
"desanistiados" 

pela Rede Ferroviária

Federal, comparecendo à passeata qua ae-

rá realizada hoje, a partir das 10 horaa,

partindo da Avenida Presidente Vargas.

463, até a sede da empresa. A concen-

tração será em frente ao prédio do sin-

dicato que representa o pessoal da Leo-

poldina, entidade que também apoia o
movimento.

Anistiados em 1964, cerca de 400 em-

pregados da Rede Ferroviária Federal,

foram enquadradoa noa nivela iniciala dos

respectivos quadroa. Na época nào foram

levadaa em conta aa promoções a que
teriamdlreito, como aeuacompanhelroada

carreira, durante oa 21 anoa de regime dis-

cricionárlo, conforme explicou Carlos

Augusto Santana, lidar doa trabalhadorea

da Central.
Depois de muita luta 

"os 
funcionários

nessa situação acabaram sendo atendi-

dos, mas somente no passado. Agora,

para surpresa geral, bem triste por sinal,
uma simples circular da direção da Rede,
"despromove", 

os funcionários e ainda

exige que eles devolvam as diferenças

aalariala resultantes daa promoções",
denunciou o sindicalista.
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REUNIÃO COM INDÚSTRIAS:

Discussão da Pauta

de Reivindicações dos Trabalhadores

Edital de Convocacáo

Confederação Nacional dos Trabalhadores na In-

dústria, por seu representante legal, de acordo com

o artigo 616, da CLT, convoca todas as indústrias

localizadas no Estado do Rio de Janeiro que em-

preguem trabalhadores inorganizados em Sin-

dicatos ou que nào estejam representados pelas
Federações de Trabalhadores Industriários existen-

tes neste Estado para uma reunião no próximo dia

24/07/86 às 15:00 horas na sede da Federação

Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Ur-

banas, Rua Visconde de Inhaúma, n° 134, grupo
727, Centro, nesta Cidade, quando serão discu-

tidas as reivindicações aprovadas em assembléia

geral extraordinária pelos trabalhadores indus-

triários representados pela CNTI, para vigorarem

no período \986/\987. A presente convocação se

destina a todas as indústrias acima referenciadas e,

especificamente, às seguintes entidades patronais:
Federação das Indústrias do Estado do Rio de

Janeiro, Sindicato da Indústria de Brinquedos do

Estado do Rio de Janeiro, Sindicato Nacional da

Indústria de Extração do Carvão, Sindicato Na-

cional da Indústria da Extração do Estanho, Sin-

dicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro

e Metais Básicos, Sindicato Nacional dos Garim-

peiros, Sindicato da Indústria de Ótica do Estado

do Rio de Janeiro, Sindicato Nacional da Indústria

Cinematográfica e Sindicato Nacional da Indústria

de Defensivos Animais. Rio de Janeiro (RJ), 21 de

julho de \986. JOSÉ CALIXTO RAMOS, Pre-

sidente da Confederação Nacional dos Traba-

lhadores na Indústria.
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Mobilização e luta no

interior das fábricas

Simultaneamente às lutas reivin-

dicatòrias em curso, envolvendo

grandes categorias, de forma global,
aumentam no interior das fábricas

movimentos localizados que, igual-

mente, objetivam melhorias tanto

em termos salariais, quanto em

relaçào às condições de trabalho.

Entre outras, passam por processo
desta natureza os trabalhadores da

Santa Lúcia Cristais Blindex (em

Acari), da Companhia Industrial

São Paulo e Rio-Cisper (no Jaca-

rezinho) e da Wayne Dresser (em

Del Castilho). Os operários das duas

primeiras são representados pelo

Sindicato dos V idreiros e Espelheiros

e da terceira pelo Sindicato dos

Metarlúrgicos do Grande Rio.

Na Blindex — uma das poucas
empresas onde os trabalhadores con-

quistaram o reconhecimento de sua

comissão de fábrica, cujos integran-

tes têm estabilidades sindical —, a

luta é para equiparar os salários do

Rio aos pagos pela empresa em Sào

Paulo. Aqui, os trabalhadores estão '

recebendo Cz$ 1.260,00, enquanto

os paulistas jà obtiveram CzS

1.900,00, conforme asseguram as

lideranças classistas. A pauta reivin-

dicatória será entregue hoje à di-

reçào da empresa, incluindo, entre

outros pontos, estabilidade por dois

anos e redução da jornada de tra-

balho para 40 horas semanais.

Na Cisper, os operários têm as-

sembléia marcada para amanhà, nos

portões da empresa (Rua Alberto

Monteiro Filho, 10). Querem o res-

tabelecimento das.negociaçòes 
"sus-

pensas" pela direção da firma, em

tomo do pagamento do adicional de

insalubridade, redução da jornada

de trabalhoe ajuste salarial.

Os operários da Wayne Dresser,

segundo o diretor do Sindicato dos

Metarlúrgicos do Grande Rio,

Arimatéa Campos, paralisaram par-

cialmente as atividades na terça e

quarta-feiras da semana passada em

advertência, e podem decidir pela

greve geral, em assembléia que

realizam hoje. Tudo depende das

negociações que serão mantidas,

pela manhã, com os empregadores.

A luta é por um aumento salarial de

20%.

Jane Paiva

Marítimos da Conerj

querem 
acordo cumprido

HOHItAKIO* - Embora
esicja praticamente afastada a

possibilidade de greve, os por-
tuàrios do Rio realizam nova
assembléia, hoje, às 18h. no
Sindicato dos Bancários

(Avenida Presidente Vargas,
502 — 21" andar), para avaliar
os últimos resultados das ne-

gociacfcs travadas em Brasília,

que as lideranças da categoria
classificam como 

"excelentes".

Globalmente, os acertos

propiciam uma elevação sa-
larial da ordem de I .Wo.

BANCÁRIOS - Os fun-
cionários do Banco do Brasil,
também, terão assembléia,
hoje, às I9h, no Sindicato dos
Bancários. Vâo discutir as
resolucfles do encontro nacional
realizado sábado, em Brasília.
A luta é pela manutenção dos
empregos e melhorias salariais.

ESTATAIS - O Secreta-
riado Nacional dos Traba-
lhadores em F.mpresas Estatais
realizará, ,de 4 a 6 de agosto,
um seminário sobre as estatais,
na subsede do Sindicato dos
Urbanitàrios (Avenida Ma-
rechal Floriano, 199 — 7° an-
dar). Entre os diversos expo-
sitores, estão o jornalista Bar-
bosa I ima Sobrinho, presidente
da Associação Brasileira de Im-

prensa — ABI —; a socióloga
Maria Augusta Tibiriçá, o his-
toriador Nelson Werneck
Sodré; o engenheiro Tupy
Corrêa Porto, do Clube de En-
genharia; o Prefeito Saturnino
Braga e os economistas Waller
Barelli, do Dieese; e llávio
Araújo, diretor do Sindicato
dos Economistas do Rio de
Janeiro.

Embora sem falar em nova greve nas

barcas, o presidente do Sindicato dos

Motoristas e Condutores da Marinha

Mercante, Eguimar Alves Marins,

aguarda que o Governo do Estado
"cumpra 

a palavra empenhada", de-

positando CzJ 15 milhões, até o dia 11

de agosto em favor dos trabalhadores

da Conerj (Companhia de Navegação

do Estado), condição acertada para que
os empregados da empresa voltassem

ao trabalho, depois de 10 dias de pa-

ralisaçào. O restante da dívida, segun-

do o acerto, deverá ser pago em 15 par-
celas mensais.

Eguimar acusou o presidente da

Conerj, Emanuel Viegas, de acumular

dois cargos na empresa — 
presidente e

advogado — sem ter se desincompa-

tibilizado para disputar as próximas
eleições. Aõrescentou ser o Governo
"muito 

conversa fiada", pois durante

as negociações pelo fim da greve, tanto

o secretário de Transportes, Carlos

Menezes, como o ex-secretàrio Brandão

Monteiro, alardeavam dispor de CzJ

150 milhões, para fazer o depósito em

nome dos trabalhadores, e no fim viu-se

que o máximo que o Governo podia
oferecer nào passava de Czl 15 milhões.

Depois de afirmar que o fim da

greve, nas circunstâncias em que se

deu, visou muito mais atender aos

usuários das barcas, disse que a atual

paralisação das barcas e implantação

do transporte por ônibus entre Niterói e

Rio, no horário da zero hora às 5 horas

da manhã, nào tem o apoio do sindi-

cato, nem dos trabalhaodres da

Conerj. 
"Trata-se 

de um plano antigo,

ao tempo em que o secretário de Trans-

porte era Brandão Monteiro, e agora,

segundo afirma Eguimar, a empresa,

através de circular afixada nas gares de

embarque e desembarque, respon

sabiliza os sindicatos marítimos pela

situação, que ele considera profun-

damente prejudicial aos passageiros,

que correm muito mais riscos de assai-

tos, o que nào acontece nas barcas e

lanchas.

Revelou, ainda, o sindicalista que
pelo acordo firmado com a Conerj os

seus empregados jà asseguraram a

paridade salarial, acabando com as dis-

torções existentes na empresa. O acor-

do já foi homologado no Tribunal

Regional do Trabalho.

Telefônicos: federação

não aceita saída do Rio

O presidente da Federação Nacional

dos Trabalhadores em Empresas de

Telecomunicações — Fenattel —, Ar--

mando Carvalho, acusou o Sindicato

dos Telefônicos do Rio de haver de-

cidido afastar-se da federação, à qual é

filiado, com os votos de apenas dos

231 presentes à assembléia, convocada

com esse fim específico, sem considerar

a posiçào dos 14 mil trabalhadores que
compõe a força de trabalho da cate-

goria.
Para o Presidente da Fenattel essa

posiçào, embora apoiada por alguns

outros sindicatos, nào representa a von-

lade da maioria dos trabalhadores no

setor e só serve para dividir a categoria,
"que 

perde com isso sua força de pres-

sào justamente num momento difícil.

em que os telefônicos precisam estar
unidos cobrando o cumprimento de seu

acordo salarial.

— A divisão, só serve aos empre-

sàrios do Governo, como mostram as

sondagens que se fazem a favor do

pluralismo sindical repudiado pela
maioria esmagadora das categorias

profissionais e suas lideranças — acen-

tuou.

Por entender que 
"os 

Yotos de \99

participantes de uma assembléia nào

podem decidir por 14 mil, numa ques-
tão de tamanha importância, o sin-

dicalista vai recorrer ainda esta semana

à DRT, pedindo que a resolução da as-
sembléia seja anulada, 

"por 
ter sido

aprovada pela minoria dos telefônicos
do Rio".

Costureiras 
pedem

resposta a empresários

O presidente do Sindicato dos Alfaiates

e Costureiras aguarda resposta do em-

presário do setor, através do sindicato

patronal, sobre o pedido de um abono de

30% sobre os salários dos trabalhadores

nos meses de maio e junho. Esta semana,

Joào Jeremias César, dirigente da cate-

goria, deverá ter um encontro com o

presidente do Clube dos Diretores Lojis-

tas, Silvio Cunha, para saber a posição dos

empregados.

Ao fazer o pedido, hà 20 dias, o pre-
sidente do sindicato dos empregados,

baseou-se no desempenho e lucratividade
do setor, "o 

melhor dos últimos anos".
Mesmo depois do Plano Cruzado, diz
Jeremias, "o 

setor nào sofreu qualquer
redução no nível de produção, pelo con-
tràrlosô aumentou."

Lembrou, ainda.que muitas empresas já
deram ou estão dando, espontaneamente,
abono de 10 a 20% aos empregados. Trata-
se, na sua opinião de melhorar um pouco
este percentual, oficializando-o, para que
todos os 120 mil Integrantes da categoria14
sejam beneficiados. T
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¦ ( esta básica

Hprealdente da LBA, Mvoosl

^lançou em Salvador, ol
Pmeirõ programa da dlstrl-

buiçAo da allmontoa naturala da I
Lntidada, daatlnado a gestsntes, i

nutrizes a crlançaa até 3 anoa, ¦

Iniciando áaalm um procaaao da ¦

Isubstituição da produtos for-1

muladoe (mlaturaa para sopa- ¦

cisme a mingau), qua vim I

apresentando taxaa da rajalçiol

ida ordam da 30 por oanto, oom I

liso (aduzindo mu oonaumo por I

parta dai populaçóaa pobraa In a-1

critas no Programa da Com-

plsmsntsçto 
Allmantar. O pro- 

'

|j#to-plloto 
abranga 20 mil paa-

Loas, qua vlo paaaar a racabar, I

man sal manta, caataa básicas da I
alimentos. Sio formadas por 1 ¦

quilo da arroz, 1 quilo dafeljto, 1 ¦

quilo da lalta am pó, • 2 qulloa da I
fubá pré-cozldo. Para as geetav ¦

tss, as ceetaa v4o contar, twn-1

bém, 1 lata da óleo • 1 quilo da I
farinha. Oa allmantoa naturala I
vio sar fomacldoa pala Cobal, I

que firmou com a LBA um oon- I
vènlo Inicial da 3 maaaa. Naaaa

psrlodo, a Lagláo vai rapaaaar á I
Cobal cercada Czt 2,2mllhôee. ¦

I Medicina familiar I

Io Profaaaor Mário Barreto!

[Corrêa Uma foi alalto praaldanta I

da Assoclaçto Braallalra da I

Medicina Familiar, am substl- I

tuição ao Profaaaor Benjamln I

Albagll, racantamanta fatacldo. I

[Ex-prealdanta da AaeocJaçio I

Médica Braallalra, Membro da ¦

Academia Nacional da Medicina a I

IProfessor da Doançu Infec- I

[ciosas e ParasitHaa da Unlrlo, ¦

Icaberá agora a Corrêa Lima a I

ItarefadedirlglrolllCongiaaaode 1

Medicina Familiar daa Américas, I

Portugual a Eapenha, qua aorál

realizado no Braall am 1987. A I

(Associação 
Braallalra da Ma-1

Idicina Familiar foi criada para I

¦incentivar a ativldada do tradl-É

[cionel 
médico da família, para oa 

|
Iquais.sóno Brwll, já existem 13 I

Iprogramas da rsekttncia na aa-1

Ipscial idade a dola da pé a-1

Igraduaçto a eapeclallzeçto.

I Candomblé

Ia primeira a única obra afro-J

[brasileira, 
de autoria do profaaaor I

[Fernandes 
Portugal, Diretor da I

lEnsino e Paaqulaa do Centro da I

lEstudos a Paaqulaa da Cultura I

lYorubana, a prefaciada paio I

Iprofessor Agenor Miranda, foi I

llançada racantamanta em adlçkol

¦Ilustrada contando 2.S00

Ibetes, traduzldoa do Yorúba I

[(Idioma 
tradicional da Nigéria) I

Ipara o português. O principal ob-1

BHvo 

da obra * traduzir oa Orúko

flmes doa orlxáa), além da aar

[um 
valioso gula daa prlnclpalail

Ipalavras da uao corrente no can- I

Idoblé, praticado no Braall, flel-1

Imente traduzido do Yorúba parao |

| português.

I Curso de teatro

H Es tio abartaa aa Inscrições I

Ipara o 
"Curao 

Béalco da TaatroV

|na 
Escola da Teatro Leandro Al-1

[vas, oom Inicio mareado para 22 
[

Ida julho a com aulaa àa tarçaa a I

Iquintas-felraa, daa 14 àa 17 
[

|toras. No curao aario mlnla-l

Itradas aulaa da Expreeafto Cor-|

ftporal, Respiraçio, Impoataçkoda I

|Voz, 
Interpretação, Exarclcloa I

¦Oeslblnitórloe e Jogoe Dramé- I

[ticos. 
InformaçAaa na aaoola, à I

|Rua Corrêa Dutra, 99, aobraloia, I

Isaia 218 — Catata, ou paio te-J

lie fone 206-6371. ¦

I Válvulas ¦

Ha Embraval — Empreea

¦Brasileira da Vélvulaa a Conexôee I

iLtda para ralocallzar a ampliar a 1

fábrica da vélvulaa a dlveralflcar a I

Isua linha da produção, oompiou I

luma área da 28 mil matroa I

[quadradoa da Companhia da 1

lOessnvolvImonto Induatrlal — I

ICodln, no Dlatrtto Induatrlal da 1

ICampo Qranda. Sagundo o aau

¦diretor, Franclazak MlnczaiK, i

[quando a nova unidade entrar am I

[operação, daqui há aeie maaaa, a 1

¦Embraval vai aumantarem quatro |
¦vezes o número de

|pregados, qua atualmente ato 80,1

Ia triplicar a produção. Dlaaa tam-l

Ibém qua pretenda lançar uma!

Inova linha da válvulaa, aafaraa a 1

globos a da oonaxAaa da aço a

|reduções tubularaa. Com Invaa-

Itlmanto Inicial da Czl5mllhóese I

lEmbrsvsl agora, oomo dlaaa aau I

¦diretor, atandará melhor aaigri

Icllantea qua ato, antreoutroa,a]

iPatrobréa, C8N, Qanaral Elétrica |
llnduétrlse Reunldaa Canaoo.

H Sanduíche*

Pa equipa da Upoa e o médico

IAtila César MMMÉÍ

Comandos dos Bairros

tem u paaaoaa qua por queetãee |
ida trabalho nto têm tampo da aa 

|
allmantar oorratamente, almo- 

[
çando aandulchaa todoa oa dlaa, I

qua davam fazar algumaa mudan-a

çaa am aaue hábitos aa daee l

I jatam realmente pardar paao oam I

um regime da amagraolmanto. A I

nova diata livre qua aatá aando I

trazida para o Braall pala aqulpa

Ida Upoa — Clinica da Oontomo

ICorporal, permita indualva |M
tala 

"rafai 
çóes llgelrae", daH

quaaajam oortadoa oa axoaaaoeJ

loomo multo pto a certoe ali man-1

|toa qua tanham multaa calorias. I

objetivo,.diz Pannaln. é qua a

paaaoa emagreça aam rlaoo a aa

| mantenha no paao Ideal, o que ê

| oonaeguldo oom aasa dieta livra:,

Em fim, dieta balencaada nada

| mais é qua medicina pura aliada á

técnica da nutrlçto. Saúda ê a

I noaea mata. E laao — frlea — oa

Ipaclentaa tém conseguido, aa I

BHãentando 

à vontade a a eeul

^¦o, daada qua aam exageros ¦

Comunidade vai à luta

Ipela Fazenda Botafogo

—9 ,yl0*almo DfC promoveu uma
9«*tfa faata na Pazanda Botafogo,

jujloontou 
oom a partlolpaçto da

ÍÍÜSL comunidade, paracomemorar a marear oa prlmalroa
* aaacuçto do pro)ato

Mutirfto da Paianda Botafogo, vl-
•ando, além da metortaa oonorataa
no bairro, daaanvolvar a consciência
oomunltàrla daa crlançaa. Para laao,
o trabalho envolva oaroa de eele mil
alunoa daa Eaoolaa Qenaral Oaórlo,
Charlee Andaraon, Monta Caatelo,
Thomaa Jaffaraon, Êrloo Varlaalmo e
o Clep Quilombo.

S^undo o dimlor do DEC, Piolsa-
aor 2é)k> Teixeira da Silva, o órgêo
optou por um oon tato aatraRo oom

Ç* 
ba|fros onda atua, tanto qua am

18S4 desenvolveu, junto Aa aaao-
olaçóaa da moradoraa, o oantenérto
da Pavuna. Na ata épooa, oom aa an-
tldadaa a o comércio loca,, oon-
aagulu a oonatruçto, também, da
uma nova área da lazar. a Praça Can-
tenárlo. Este ano, am junho, daaan-
volveu a Semana da Anchleta, qua, a
padldoa, acabou por aa tranafomnar
am quinzena, qua terminou com um
grande baila pupul,ar na Eetrada do
Engenho Novo. O trabalho, agora, é
diferente:

A Fazenda Botafogo tem 86

prédioa a jé foi considerada o maio
conjunto habitacional da Amérloa
Latina, conatruldo principalmente
para abrigar faveladoa removidos.

Carente a chato da problemaa, o
DEC aagulu do principio da qua auaa
aoluçõaa teriam qua partir da coKa-
clentlzaçto da própria oom unidade
a, pare laao, oonta oom a oolabo-
raçto doa alndlcoe doa prédioa, do

comércio daa aacolaa a daa Indúa-
trlaadareglto.

A primeira mata, aagundo o

profaaaor Zéllo, é aglutinar alguna

grupoa da manorea qua earfto oa

vlgllantae-mlrlna, apoiados pelo

grupo da eecotalroa da área. Bae

aarko mini-alndlcoa a axaroarlo um

papal da ooneclentizaçto entre oe

habitantes, no aantldo da aa pro-
mover a limpeza, a oonaervagto doa

edlflcloa e daa árvoraa da auaa ruaa.

Numa etapa poatartor, partirão para

ativldadaa axtamas, tratando, tam-

bém, da oonaarvaçáo daa praçae.

auaa plantaa a brlnquadoa, a da auaa

eaoolaa.

t, 
»^1

r,A!

I ,, 
" "
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O multlrio visa a educaçio

aaibicntal daa criança

OCORAL

No Parque de Recreaçto Ana da

Barroa Câmara, onda funciona um

Jardim da Infância municipal, aatá

aando formado o Coral da Comu-

nldada, do qual participam paa ao as

da 8 a 80 anoa da Idade,eaattoeen-

do promovidaa aulaa da Jau a gl-
nêatlca eatétlca. No mas mo local, o

DEC sugeriu que fosaem abertoa

aoa moradoraa a Concha Acúatlca a

a Praga da Eaportea. que davario aar

utllizadaa da forma racional: cada

prédio terá aua hora reeervada. Na

Escola érloo Varlaalmo, qua no

momento paeaa por obra da reforma,

a Praga da Eaportea, também aará

aberta. Naata local, o DEC panaou
alonalizaçáo para acomodar da 30

até 60 adoleacentea, a oa mala aptoa

seriam aproveitados pelo Parque In-

duatrlal da Fazenda Botafogo, um

doa maloraa do Rio de Janeiro. Para

laao, o Profaaaor Zéllo oonta qua

pediu a ajuda daa Indúatrlaa da área,

maa ainda náo recebeu reaposta.
"Mas 

já aatou am contato oom o

Llona Clube de Vila Valqueiro que,
certamente, poderá montar para nóa

uma sala-ofidna".

URBANIZAÇÃO

Foi padlda a ajuda, também, da

Sacretarla da Planejamento do

governo para qua conalga material

da fábrica da aacolaa a fim da qua
aaja falto o acabamento da Praça

Bata Clmbra, conatrulda ao lado da

Eaoola Municipal Charlaa Andereon.

No momento, ala aatá na terra

batida, oom pouooa brlnquadoa a ár-

voraa, multo rúatlca, aam ter aldo

concluída. O próximo paaao é a

conatruçáo do abrlgoa da ônlbua.

' 
O Profaaaor Zéllo oonta qua o

governo vem atendendo alguna

padldoa antlgoa doa moradoraa,

como a realização da uma operaoto

tapa-buracoa a a llmpaza do Canal

da Acarl, onda até pagaa da mo-

billártoa foram ancontradaa. Como

houve uma coincidência entra o

Inicio do mutlrto do DEC e a dra-

gagem, o projato pretenda também

oonaclantlz» aa crlançaa da nacaa-

aldada da oonaarvaçto da llmpaza

do oanal. lato algnlfica analná-laa a

evitar o aaaoreamanto qua prejudica,
da vérlaa formaa, a comunidade,

com o entuplmanto doa canoa da

aegoto e águaa pluviais, sujeira,

mau-chelre a proliferação da Inaatoa

nocivoe á aaúda. 
"é 

Importante que
a educaçêo ambiental náo venha de
cima para baixo", diz o Profaaaor
Zéllo.

Náo se sabe quando o projeto
deverá sar ooncluido, maa dapola

qua' laao acontacar aará falta uma
avallaçto pare ver sa a comunidade

já tam maios da promover a conaar-
vaçto doa trabalhoa Iniciados aam
naceealdada da orlantaçto. O

projato mutlrfto aerá lavado, antto,

para outraa com unida daa da área.

EMERGÊNCIAS-

— PRAÇA — Está tendo esperada a
ajvlda do governo para que cornita, na
fkbrica de eicaias, material para que se

promova acabamento da Praça Bete
Coimbra, construída ao lado da Escola
Municipal Charla Andersan. (Se-
cr et ar ia de Planejamento e Faperj).

- PROFISSIONALIZAÇÃO -

Também espera-se a ajuda das indús-
triat do Parque Industrial da Fazenda

jH^HHHHHHHHHunicipèi
Êrico Verlisimo. Já foram feitas con-
tatos, também, cem o Uoni, para a
montaaeo de uma lala-ofidna. (Par-
que Industrial da Fazenda Botafogo).

RitaCyntrgo

A forca da fé em Porto das Caixas

Copo de água da salvação

no encontro com a devota

Oa peregrlnoa do Crlato Cruel-

ficado acorram ao Santuário da Por-

to daa Caixaa, vlndoa da todaa aa

partaa do Braall, para agradaoar as

graças aloançadaa ou am buaca da

cura da aeua malea. Noa domlngoa a

ferladoa, mllharaa da romalroa aa

unam am tomo do altar para aaala-

tiram áa mlaaaa a raiar, bendizendo

o nomedo 8aJvador.

Com a aua davoçto a multo amor

ao Crlato, Margarida da Alencar, 49

anoa, vlalta o Santuário todoa oa

maaaa. Ela mora am Campoa a faz a

aua peregrlnaçfto am agradecimento

á graça reoablda:
— Eu fui vitima da um câncer

no ealo eequerdo, há quatro anoa, a

aó nto perdi a vida porque oonflal no

podar da Crlato Crucificado da Porto

daa Caixaa. Sentia multaa doraa no

palto a recebi doa médlooe o dlag-

nóatlco daquaaatavacom um tumor

maligno. Como a doença aatava no

Inicio, ainda tinha chancae da cura,

maa praolaarla fazar uma olrurgla.

Eu Já conhecia o Santuário da Porto

daa Caixaa a vim aqui para pedir pala
minha aaúda, diante do altar da
Crlato. Lavai água benta para caaa,

fiz uma novena da nova maaaa, carta

da qua ficaria curada. Naaaa mato-

tampo, paaaal por uma Intervançto

cirúrgica, qua extirpou o mal qua ma

afligia. Em agradaclmanto á graça
alcançada, peregrino todoa oa

maaea á Igreja da Noeaa 8anhora da

Conoalglo, trazando florea a velaa

para enfeitar o altar.

ORAÇÕES PILO PILHO

O filho da André Coata Cavalcan-

ta, 38 anoa, morador da Botafogo,

foi vitima da hepatite, maa raoabau a

bénçto divina:
— O mau filho Fábio, da olnoo

anoa, tave qua aar internado no ano

paaaado, paaaando multo mal, oom

hepatite. Ela aatava com a doença há

dola maeea, aentlndo multo can-

aaço, sem vontade da comer, maa

nóa nto aablamoa qua are hepatite.

Só quando o lavai ao médico, daa-

oobrt que a doença aatava num aa-

táglo bastante avançado. Deixei meu

filho no hoepltal a vim aoa péa da

Cristo Crucificado da Porto daa

Caixaa rogar o aau raatabeleclmen-

to. frometi qua, ae o Fábio floaaaa

bom, eu o traria ao 8antuárlo, todo

veatido da branoo para aaalatlr á

mlaaa. Dola maaaa mala tardo, aa-

tava pagando a promessa, oom

multa alegria a, aampre que poaao,
acorro a Porto daa Caixaa para
agradaoar ao Crlato aa bénçtoa

recebigaa.

Marinha reverencia hoje

os 
que 

morreram no mar

H& exatamente 42 anos, afun-

dòu, em serviço, a Cor veta

Camaquã. A data, dia 21 de

julho, foi entio fixada para as

homenagens aos Mortos das

Marinhas de Guerra e Mercante

da Segunda Guerra Mundial, que

chegaram a mil e quinhentos.

Este ano, a cerimônia será

[residida 

no Rio pelo Ministro da

farinha Henrique Sabòia, ao

lado do Monumento aos Praci-

nhas, às, fOh, e contará com

representações da Marinha,

Exército, Aeronáutica, PM, Cor-

po de Bombeiros, Ex-

Combatentes, professores e

alunos de escolas públicas, que

assistirão ao desfile das tropas da

Marinha a ostentar os pavilhões
do Nordeste, Sul e navios que in-

tegraram o conflito.

O V da Vitória dos Aliados será

escrito no céu por helicópteros da

Marinha e três descargas 
'de

fuzilaria serào disparadas por um

Destacamento de Honras Fú-

nebres do Grupo de Fuzileiros

Navais. As M) horas ser& também

realizada uma cerimônia de lan-

çamento de flores ao mar do Con-

trator pedeiros 
"Alagoas" 

que

partirá do cais da Base Naval da

Ülha Mocangui em direçio ao

Largo de Copacabana ás 8hl3m,

sob o comando do Capitão Luiz

PintoFernando

Almeida.

Coelho de

pacn

^allm

Surge no Amazonas

o V caso de Aids

MANAUS — Depois de um

ano em que a paciente teve um

tratamento sigiloso, foi anun-

ciado ontem o primeiro caso de

Aids no Amazonas. Maria

Goretti Cunha, de 24 anos,

morreu sem saber que portava a

doença, obedecendo o desejo de

seus parentes. Segundo o

médico Nélson Fraije, Maria

Goretti teria contraído Aids em

quando esteve no Rio

ra, na condição de hemofílica,

submeter-se a tratamento com o

fator 8, em cuja composição se

encontrava ovirus.

MargotBârcia

Ofensiva do

Governo na 
;

areaeconomica

BRASÍLIA — A ques-

tão central do conjunto

de medidas que será

anunciado esta semana

pelo Governo, obedecerá

ao estabelecimento de

novos mecanismos de

financiamento do setor

público, informou, .on-

tem, um auxiliar do

Ministro Dilson Funaro,

que integra equipe en-

carregada de preparar a

nova ofensiva gover-
namental na área eco-

nòmica.

Para. criar esses novos

meios de financiamento,

o Governo pretende

elévar a taxa de poupan-

ça do Pais. Dos atuais

li*?* do PIB (Produto In-

temo Bruto), para 21 íb a

22 *h. O pacote vai con-

templar diversas medidas

de indução à poupança,
além de recursos para a

restrição do consumo de

automóveis, gasolina e

álcool, eneegia elétrica e

outras produtos que
tiveram sua demanda

muito elevada após a

reforma monetária.

Servidores em tensão

No palco, a reforma ad-

ministrativa, um dos atos da

semana que começa, em

Brasília, no grande espetáculo

das metas do governo. O en-

contro do presidente com seus

ministros está sendo precedido
de um suspense que o próprio

governo já tenta minimizar,

fugindo às fórmulas de impac-

tos e milagres, desgastadas na

opinião pública, com o com-

portamento de governos an-

teriores, que prometiam, mas

não cumpriam, frustrando o

povo e esvaziando-se. Segundo

as explicações de ministros, as

metas são uma «spécie de

reajustamento de parafusos,
disciplinaçâo do programa e

um pouco mais de gás no Plano

Cruzado, depois da arrancada

de fevereiro, subindo a mo-

tanha da inflação, para des-

bravá-la e dominá-la, afinal,

para o desmonte. Mas, ao que

tudo indica, a reforma ad-

ministrativa cresceu como ato

dominante, pois envolve a

privatização ou transformação

de órgãos da administração

direta de algumas das 142 em-

presas estatais, consideradas

não produtivas, além do corte

no número de funcionários de-

Ias, hoje, de cerca de 1,3

milhão de pessoas. O

serviço público, recebe os

retoques plásticos para ser

levado ao Presidente da

República, que o anunciará em

pronunciamento à Naçào.

Mas, cortar ou não cortar ser-

vidores, eis a questão que ain-

da divide os altos escalões do

governo, neste final de jogo

que, ao que tudo indica, não

terá prorrogação, terminando,

mesmo, na próxima quarta-

feira. O Ministério do Pia-

neiamento defende a redução

no número de Sll mil fun-

cionàrios „ da administração

direta, em, pelo menos, 100

mildeles-

Hi

Entre afirmações e desmen-

(idos de cones, o funcionalismo

do governo está vivendo dias de

tensão, apesar do empenho da

palavra do Presidente da

República, por figuras do alto

escalão, de que demissões não

estão em cogitação, mas, sim,

o remanejamento, para a

agilização e o desemperramen-

to da máquina administrativa,

qualificando-a para a missão

importante que tem a desem-

penhar, através do aperfei-

çoamento e da motivação dos

servidores, pelo acesso nas

carreiras. De olhos fixos em

Brasília, os servidores, entre a

incerteza e as tensões, alimen-

tam a esperança de que a

reforma administrativa baixe

sobre eles como uma bênção da

Nova República e, não, como

mais um cataclisma, depois de

tantos anos de injustiças, dis-

criminaçòes e indiferenças, que
levaram a classe a uma si-

tuaçào quase caótica, debaten-

do-se nos tentáculos da in-

fiação galopante que devorou

os vencimentos dos ativos e es-

magou os proventos dos

inativos.

Hapoleao Veltoso

juede 
Caxias

A Sacretarla Municipal da Es- Férias" sto os sagulntas:

porte a Lazer Iniciou o 
"Programa

de Férlas-Profer", que se eaten-

derá até o dia 1 * da agosto. O

programa é aberto a todos os

slunos da rede municipal da en-

sino a está distribuído em 21

pólos eepalhados em todos os

distritos s o horário das ativi-

dades vai das 8 ás 12 horas. Os

slunos recebem café da manhá,

almoço e merenda. Para cada

pólo forem dsstsoados um coor-

dsnador s cinco profssaores de

Educaçto Flsics ou normallatas

para o desenvolvimento dss

atividades. Segundo o Professor

Jonas Luiz Psdroza, Secretário

Municipal da Eaporte e Lazar, o

encerramento eatá previsto parao
dia 1a, no Centro de Eaportea

Joto Gaspar Correia Meyer (Rua
Qaribaldl a/n', 25 do Agoato),

onde sa ooncsntrarto todaa as

crlançaa participantes. Haverá

um grande 
"Featlval 

do Refri-

gerentes", o 
"Dia 

do Mascarado"

« uma macroglnáatlca.

OS PÓLOS
Os locais do 

"Programa 
da

O Prefeito Luiz

proceder no próximo dia 22 do

oorrente áa 15h30mln, ao daa-

cerramanto da piaoa que dá nova

denomlnaçAo ao logradouro

públloo conhecido oomo Rua An-

tónlo Rocha, nocentro da cidade.
Através da Lei n* 1.036, votada

Ta-

quara (Escola Municipal Barftoda

Taquara, Rua Sto Paulo a/n'),

Pilar (CIEP), Vila Sto Joaé (EM
Eulina flnto de Barros, Estrada

do Calpndú e/n*), Parque Flu-

minonee (EM Mlnaa Qerala e EM

8eto de 8etembro), Santa Cruz da

Serra (EM 31 de Março, Parqua

Eldorado), Prainha (Assoclaçto

Eacolar Prainha, Rua Alcântara

n* 11), Jardim Ana Oara (EM

Jayme Flchman, Saracuruna),

Gr am acho (EM Barto do Rio

Branco), Centenário (EM Helena

de Aguiar de Medeiros), Vila Sto

Luiz (EM Expsdlclonário Aqulno

de Araújo), Vila Operário (Junto

ao Poeto de 8aúde), Campoa

Eliaeoa (EM Manoal Rola), Xerém

(Escola Eatadual Santo Antônio,

Av. Eng° Benjamim Dumont n°

3), Copacabana (EM General

Sampaio, Rua Ipanema a/n*),

Imbarlé (EM Raglna Teecaro,

Coca 2), Parada Angélica (EM

Marechal Florlano Peixoto),

Parada Morabl (EM Morabl)e Vila

Ideal (Aaaoclaçto de Moradoraa

da Vila Ideal, Centro).

Barra Mama

Amaral vai (*• Câmara Municipal a aan

c tonada pelo Prefeito Luiz

Amaral, a antiga Rua Antônio

Rocha rocabeu a denominação da

Rua Dr. Joaé Alvaa Caldeira, em

homenagem ao aaudoeo médico

que preatou relavantea aarvlçoa

ao município.

Osmeliores

sLa A seleção 
que 

limpa sua

IHI área,copa,cozinhae

**** 
arruma a casa

fácil, fácil.

OlEGMND

Legrand Indúatrlaa Quimicat S/A

R. Viúva Cláudio, 234 -Tal.: 201-7746

copa

t

riazor

ii
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BONN — A tentativa de furto

de um tubo de duch de um

supermercado de Berlim

Ocidental, um caso aparen-,

temente trivial, desencadeou o

Caso Meissner, que há uma

semana perturba as relações en:

tre as duas Alemanhas e atual-

mente está sendo discutido no

mais alto nível. Bonn e Berlim

Oriental decidiram iniciar

negociações sobre o caso Her-

bert Meissner, um professor de

economia alemào-oriental,

detido pela tentativa de furto e

posteriormente identificado. A

Alemanha Ocidental suspeita

que ele seja espião mas Meissner

conseguiu se evadir e refugiar-se

na representação diplomática de

seu País em Bonn.

BASCOS EXPULSOS

PARIS — A França poderá ex-

pulsar brevemente mais re-

gugiados bascos, declarou on-

tem o Chanceler Jean-Bernard

Raymond, ao comentar a expul-

são para a Espanha do suposto

militante separatista, José

Verona Lopez, detido anteon-

tem no País basco francês. Em

entrevista à rádio 
"Monteca-

rio", o chanceler destacou que

Verona não conta com estatuto

de refugiado político e não foi,

ainda, formalmente acusado na

Espanha. Trata-se de um

procedimento normal entre

países democráticos, disse Ray-

mond.

ARMAMENTO-CONTROLE

NOVA IORQUE — O Gover-

no norte-americano redigiu um

projeto de respostas às con-

trapropostas soviéticas sobre o

controle de armamentos em cur-

so de negociação em Genebra, e

enviou dois emissários para que

o apresentem aos aliados dos

Estados Unidos, segundo fontes

governamentais citadas pelo jor-
nal 

"New 
York times". A Casa

Branca preparou um projeto de

carta dirigido ao número um

soviético Mikhail Gorbatchev, e

enviou Paul Nitze, conselheiro

do Secretário de Estado, George

Shultz, em viagem de consulta

pelos países europeus aliados.

Por sua vez, Edward Ronny,

conselheiro do Presidente

Ronald Reagan, foi encarregado

da mesma missão diante dos

países asiáticos e Canadá.

RETIRADA

IA PAZ — Milhares de

moradores do Chapare, centro

boliviano, onde se concentra a

maior parte dos cultivos de folha

de coca, começaram a aban-

donar a Região temendo as

ações repressivas lançadas por

policiais bolivianos auxiliados

pelos soldados norte-

americanos. O fato, amplamen-

te divulgado pela imprensa

local, poderá agravar os pro-
blemas sociais do País, afetando

não apenas os traficantes e cul-

tivadores de coc$, mas também

centenas de comerciantes de

querosene, ácido sulfúrico, piás-
ticos e papel higiênico, os in-

sumos utilizados na frabricaçào

da cocaína.

DEGELO DIPLOMÁTICO

MOSCOU — O Ministro

alemão ocidental das Relações

Exteriores, Hans Dietrich Gens-

cher, chegou ontem à noite a

Moscou para uma visita oficial

de 48 horas, durante a qual se

reunirá pela primeira vez com o

Secretário Geral do Partido

Comunista soviético, Mikhail

Gorbatchev. A visita de Gens-

cher marca um certo degelo nas

relações entre Moscou e Bonn,

deterioradas desde que a

Alemanha Ocidental aceitou

participar do projeto norte-

americano da Iniciativa de

Defesa Estratégica (IDS,
"Guerra 

nas Estrelas"). A visita

faz parte da terceira série de en-

contros, em duas semanas entre

lideres soviéticos e altos respon-

sáveis europeus ocidentais, após

a estada em Moscou do Pre-

sidente francês, François Mi-

terrand, e da viagem a Londres

do Ministro soviético das Re-

laçòes Exteriores. Eduard

Chevardnadze.

MERCADO DO PETRÓLEO

ABU DHABI — O Ministro

do Petróleo da Arábia Saudita,

Xeque Ahmed Zaki Yamani,

chegou ontem à capital dos

Emirados Árabes Unidos (EAU)

para manter conversações de al-

to nível sobre o agravamento da

situação do mercado petrolífero,
informou a agência não ante-

cipou detalhes do propósito da

visita, que se dá uma semana

antes do reinicio, em Genebra,

de uma reunião dos 13 Ministros

do Petróleo da OPEP para eis-

cutir um plano de quotas de

produção capaz de estabilizar os

preços da matéria-prima numa

faixa de 17 a 19 dólares o barril.

HORÓSCOPO

Desembaraador

O Desembargador Oswaldo

Goulart Pires, vice-Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado do

Rio de Janeiro, faleceu na ma-

drugada de ontem na Casa de

Saúde São José, onde estava in-

ternado há três meses.

O corpo está sendo velado na
Capela 5 da Real Grandeza, de
onde sairá hoje, às 11 horas, para
sepultamento no Cemitério de São

João Batista.

O desembargador deixa viúva e

filhos maiores.

Buckingham

diz 
que 

rainha

apoia Thatcher

IjONDRKS - O Palácio de Buckin-

gham rompeu com uma tradição para
reafirmar o clima de cordialidade e con-

fiança que prevalece entre a Rainha

Elizabeth II e a Primeira-Ministra Mar-

garet Thatcher. O porta-voz do Palácio,

Michael Shea, nâo justificou esta nova
atitude, mas observadores notaram que
pode ter sido provocada por especulações.

O jornal disse que a Rainha nâo estava
satisfeita com a decisão da Primeira-
Ministra de permitir que aviões norte-
americanos partissem de bases britânicas

para atacar a Líbia, em abril. E acrescen-
tou que Elizabeth II nSo gostou também
da orientaçáo política do Governo bri-
tânico em re'.açío & África do Sul, re-
cusando-se a aderir a um programa mui-
tinacional de sanções contra aquele pais. A

posição do governo britânico provocou a
reação de países integrantes da comu-
nidade, que se recusam agora a participar
dos jogos que integrariam todas as 49 ex-
colônias do pais.

Petroleiros recusam

comida em Manguinhos

Em greve de fome desde quin-
ta-feira, os empregados da Re-

finaria de Manguinhos não en-

tram no refeitório da empresa

nem para beber água. O movi-

mento só termina amanhã, mas,

no dia seguinte, poderá ser re-

tomado e endurecido. Os tra-

balhadores ameaçam parar suas

atividades, se até lá a refinaria

não concordar em cumprir o

acordo coletivo de trabalho, as-

si nado em janeiro.

Pelo acordo, informa João

Batista de Lyra, presidente do

sindicato da categoria, a empresa

comprometeu-se a pagar um

reajuste salarial, a partir de julho,
na base de 100% do IPCA

acumulado de janeiro a julho.

Agora se recusa, sob a alegação

de que o acordo, nesse aspecto,

não tem mais validade,em face das

imposições do Plano Cruzado. O

máximo que oferece são 3,37"7o do

IPC acumulado de março em

diante. Os trabalhadores não en-

tendem assim. Eles querem
41,77%, que representa o Índice

acumulado IPCA antigo e do IPC

de agora, pois entendem que o

decreto-lei do Presidente José Sar-

ney não pode ferir o Artigo 153,

Parágrafo 3° da Constituição que
os resguarda desse prejuízo finan-

ceiro. Por esse motivo estão fa-

zendo grave de fome, mas quarta-
feira, anuncia Lira, as coisas

podem mudar para pior. Os

trabalhadores se reúnem às 18

horas, em assembléia geral no

Sindicato dos Bancários, e se não

houver solução, uma paralisação,

por tempo indeterminado, não

pode ser descartada.

  • • • — -

sinaicato aore

campanna contra a vioicncia

O Sindicato dos Urbanitáriosdo Kiode
Janeiro sensibilizado com a morte do fun-
cionário da Light, Aldoeno Martins
Barroso, assassinado a tiros na agencia do
município de Duque dc Caxias (Avenida
Nilo Peçanha, 2.660), por um consu-
midor, lança, hoje às 10 horas, naquela
mesma agência, uma campanha de cons-
cientizaçáo da população para com o
trabalho desenvolvido pelos trabalha-
dores da I ight cm prol da comunidade.

Sob o tema 
"Paz, 

do Diálogo Nasce a

Lu/"!, o sindicato distribuirá por todas

as agencias da I ight, no Estado, cartazes

e folhetos num apelo conira a violência. O

lançamento da campanha contará com a

presença da viuva de Aldoeno Barroso, de

dirigentes do Sindicato dos Urbanitários e

diretores dal ight.

As barracas deverão ser retiradas das calçadas

Esta banhista acha que diminuirá

o espaço para o banho de sol

Barracas 

padronizadas

na ZS dividem opiniões

A retirada das tradicionais

barraquinhas de sanduíches das

calçadas da orla marítima para se

adaptarem aos decks que a

Prefeitura pensa em construir nas

areias, dividiu, ontem, a opinião

de vendedores e banhistas que

freqüentam as praias da Zona

Sul. Enquanto uns consideram

uma boa idéia pois 
"as 

barracas

padronizadas melhorariam o

visual", outros criticaram achan-

do que 
"o 

espaço para curtir o sol

ficará cada vez mais reduzido".

Os decks, barracas padroni-

zadas que terão banquinhos para

pequenas refeições, serão cons-

truídos aproveitando os oásis de

coqueiros que ficam à beira dos

calçadões. Apesar da idéia ser

aprovada pelos técnicos da

Prefeitura, que a consideram uma

forma de melhorar as condições

de lazer de quem freqüenta as

praias cariocas, o Secretário

Municipal de Desenvolvimento

Urbano, Luís Carlos Francisco

dos Santos, se reunirá, ainda esta

semana, com as comunidades e

associações de moradores para

colher opiniões sobre o projeto.

PROSE CONTRAS

"Já 
não bastam o vôlei, o fres-

cobol, os cachorros e as pranchas

de surfe?" —, reagiu Adelaide

Marion, moradora no Leblon há

30 anos e que não concorda com a

fixação das barracas da Prefeitura

na areia da praia. João Gus-

tavo, 17 anos, também não acha

legal a idéia 
"as 

barraquinhas na

calçada é melhor por que pelo

menos tem alguém sempre olhan-

do a minha moto que eu deixo es-

tacionada aqui, e Helô Cristiane,

23 anos tem opinião parecida
"realmente 

não acho boa a idéia,

só porque as praias daqui vivem

cheias, já não há espaços para
você colocar o pé, na areia. Quan-

to ao visual, aí eu concordo, sem

dúvida as barraquinhas pa-

dronizadas tornariam a praia um

pouquinho mais bonita".

.Ruth Angela, moradora há U

anos em Ipanema também não

aprova a idéia embora ache que os

cachorros na praia incomodam

mais do que as barracas". Os ca-

chorros são abomináveis", diz ela

que justifica a sua opinião. 
"Nós

já estamos acostumados com as

barraquinhas aqui na calçada e

elas são bem organizadas, limpas

e vendem refrigerantes e cervejas

conforme a tabela". Ruth Angela

teme que as barracas sendo trans-

feridas para a areia, o padrão de

atendimento irá cair. 
"Sem

dúvida lá no meio da praia será

impossível atender com um

mínimo de higiene, principal-
mente por causa da maresia e tem

mais, não haverá como evitar que
os detritos se acumulem nas

areias tornando a praia ainda

mais suja".

Mas os vendedores, em sua

maioria acham boa a idéia, em-

bora, muitos não sejam os donos

da barraca e temem até dar

opiniões. Ê o caso de José Marino

que fatura por dia uma média de

CzS 800 mil no verão e ontem

garantia que não tirava menos de

CzS 300,00, 
"a 

idéia é boa porque
acho que. lá no meio da areia a

gente consegue mais fregueses,

principalmente as crianças que,

quando saem da praia já estão

satisfeitas e dificilmente pedem
aos pais para dar uma paradinha
na barraquinha da calçada". José

Marino está trabalhando há 15

dias numa barraquinha da

Geneal no Posto 11, em I panema.

Mas Luís, que nàoquis revelar o

nomecompleto.equeestánoRiohá

um mês, (ele é gaúcho), apesar de

achar a idéia da barraquinha pa-

dronizada 
"muito 

boa", teme per-
deroseuponto,hojeavajiadoemCz$

120 mil, 
"eu 

não sei se os fregueses

irão me acompanhar se eu saí da-

qui". Luís acha que a barraquinha

na calçada é mais 
"proveitosa 

por

que não vende apenas para os ba-

nhistasmastambémparaosturistas

etranseuntes. Napraiadel panema,
ontem,ostermômetrosregistraram

20 graus e, apesar dosol mornoe do

ventoumpoucofrio.asgatasnàodis-

pensaram o mergulhoe os rapazes

preferiam disputar as animadas

partidas de frescobol.

Plano de estabilização

atrasa automação do BB

BRASÍLIA — O Plano Cruzado, que
extinguiu a correção monetária e retirou
uma boa fatia da rentabilidade dos ban-
cos, atrasou o processo de automação do
Banco do Brasil. O projeto incial de in-
terligar 

"on 
linc" as agências de todas

capitais, ainda em 1986, está restrito,
agora, a Sâo Paulo e Rio de Janeiro, in-
formou o Diretor de Recursos Logísticos
do BB, Alcir AugustinhoCalliari.

Segundo ele, a partir de 1984 até o
final deste ano, o banco terá investido
Cz$l,25 bilhão em automação, processo
que terá prosseguimento até 1990, com á

previsão de automatizar todas as agín-
cias no País, exceto algumas poucas.

Calliari disse que a intenção do Banco
do Brasil i recuperar o atraso tecno-
lógico gerado a partir do momento em

que a instituiçáo, em virtude da politica

de gastos públicos do Governo passado,
começou a sofrer cortes de investimen-
tos. Existe um cronograma que esta-
belece um prazo de cinco anos para a
automaçáo das agências do banco.
Inicialmente, serio contemplados com á
automaçáo os grandes centros, preven-
do-se que esta etapa esteja concluída ao
final de 1986, e atéofinalde 1987, todas
as demais capitais deverão estar auto-
matizadas. O restante do Pais até 1990
— afirmou Calliari a um boletim interno
do BB.

CONFORTO PAR A O CLIENTE

Acrescentou quç a partir da auto-
maçás de suas agências — pelo menos
daquelas que apresentam uma relação
favorável entre custos e benefícios —, o

Banco do Brasil terá condições de
oferecer outros serviços aos clientes,
através dos meios eletrônicos, entre eles,
ochamado 

"home banking".
E acrescenta o diretor do BB: "o 

ban-
co procura automatizar o atendimento
de sua clientela em ambiente externo das
agências, através da transferência
eletrônica de fundos, com o nosso atual
sistema de saque eletrônico". E ele
«elaciona outros serviços que o banco es-
tá ultimando nos preparativos para o
apertèiçoamento e implantação: agi-
lizaçáo das transferências de créditos, o
crédito rotativo para atendimento de
clientes preferenciais, aprimoramento do
sistema de débito automático em conta.,
serviço de custódia e administração de
ações por conta de clientes e os cofres
coletores de depósito.

Sindicato

chama pessoal

daKelson's

Os trabalhadores dis-

pensados pela fábrica

Kelson's, que entraram

na Justiça do Trabalho,

com o objetivo de receber

seus direitos trabalhistas,

estão sendo convocados

pelo presidente do Sin-

dicato dos Sapateiros,

Nilton Telles, para uma

assembléia no dia 3 de

agosto, a fim de tomarem

conhecimento de um

acordo proposto pela em-

presa. A reunião será na

sede da entidade (Rua
Souza Valente (Rua
Souza Valente, 7) e con-

tafà com a presença do

advogado Nei Miranda,

que defende a causa dos

operários.

Segundo informa

Telles, as demissões atin-

giram, no ano passado,

cerca de 700 empre-

gados. Desses, uns 330 a

400, ainda não rece-

beram seus direitos

trabalhistas, amargando

uma situação bastante

difícil. 
"Como 

a Kelson's

se propõe a fazer um

acordo, embora pagando
menos do que lhes deve,

ao sindicato só cabe

chamar os operários para

que eles próprios de-

cidam", acentuou o sin-

dicalista.
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usar Colombo.
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Bom para desenvolver um trabalho

rotineiro. Procure interessar-se mais

pelos problemas do seu conjugue.

fcs&VÜS

Acbntecimentos inesperados poderão
afetar seus assuntos comerciais.

Ci^idado com sua saúde.

<

ÉHEOS
«na.Miâ

21/1 «20/9

Dia sem grandes perspectivas para o
seu campo profissional. Também nâoé

propicio para pamor.

¦33S*"«R

Exceto pequenos problemas por
motivos de aborrecimentos, o dia será
bom para levar adiante seus projetos.

.21/7 a 22/1

O trabalha isolado trará benefícios e
renderá muito mais. Uma surpresa
agradável o aguarda no setor amoroso.

23/1 ê22't

influências favoráveis para o dia, em
amor, negócios e família. Dedique-se a
alguma atividade artistico-criativa.

QM.IBR4

Nâo tome decisfles importantes nesie
dia. Seu equilíbrio menial e senso de

julgamento estarão pouco dignos de
confiança.

ESCORPIÃOr r~ 23'10 a 21'u

Lute contra a indolência, que pode
atrapalhar suas realizações. Estude a
fundo sua situação financeira.

22111 >21112

Melhora a situação para as finanças,
embora o dia aconselhe cautela. Evite
envolver amigos com dinheiro.

22fl2>Mfl*

Sorte em questões de dinheiro, com

possibilidades de lucros substanciais.
Cuide da saúde.

2111a 1*12

Possibilidade de ultimar um negócio

pendente. Evite propostas financeiras
fantásticas, que redundarão em sérios

prejuízos.

2012 ( 2011

Perspectivas inteiramente favoráveis

para este dia, no tocante ao relacio-

namento çom o público. Progresso e

elevação em seu meio social.

CRUZADAS

ESPORTIVAS

Santos Alves
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HORIZONTAIS
I — Sede de clube ou de qualquer
outra entidade; 6 — Entregar a bola a
um companheiro; 7 — Jogador da
Seleção de Futebol dos Camarões, na
Copa-82; 8 — Ex-jogádor do Bangu
10 — Péssima (a jogada); 11 — Jo-

gador da SeleçSode Futebol de El Sal
vador, na Copa-82; 13 — Cede (a bola
ao companheiro); 14 — Aqueles

(zagueiros); 17 - Jogador do Atlético,
GO; 19 — Anapolina x Nacional (pelo
Campeonato Goiano); 21 — (Fig.)
Muitos (espectadores); 22 — Rente (ao
poste esquerdo); 24 — Jogador do
Guarani, MG; 25 — Jogador da Se-
leçSode Futebol da França, na Copa-
82.
VKRTICAIS
I — Clube de Futebol da Áustria; 2 —
Jogador do Botafogo, PI; 3 — Escore
mínimo; 4 — (...Robinson) Jogador do
Paissandu, campefio carioca em 1912;
5 — Jogador do Bagé, RS; 9 — Entre
eles (a discussão); 12 — Jogador do
Corintians, SP; 15 — Jogador do Sáo
Paulo, SP; 16 — Estado do Brasil a
que pertence o clube "Isabelense"; 

20
Ex-jogador do Volta Redonda; 23
Isolado (na grande área).

Solução do problema anterior (N*
1.354): — HOR. — Japonês — Emo
cá — SxN — Oma — set — zampara

ida — Arn — nó — AxD — are —
olvidar. - VER. — Jacozinho - PE

orno — nó — Santander — Amaro
Serra - ama — S.A.A. — Ari —

AxV-Ed.

í

BB
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Simone, Reoaray • laia da Oliveira. A foto lol (alia
no Seala. Uma colaa aetá deixando o Racaray multo
satisfeito: • show Iam oatado oom as auaa lolaçAaa
esgotadaa todaa aa noltoa. A Simone falta oom o
*olo quão público tom ha dado.

Detalhes

O Aeroporto Internacional do Rio de

Janeiro com um movimento dos maiores.

O final de semana foi repleto de tumultoa e

de muita confusão: as pessoas chegavam

com as passagens confirmadas em vôos

domésticos e internacionais e recebiam a

seguinte resposta: 
"Sentimos 

muito! Mas

o vôo já está lotado. Eu sei que o senhor

vai dizer que tem reserva e tudo. Mas foi

uma falha do computador. Os compu-

(adores também erram".. Teve gente que

foi obrigada a voltar para casa. Aconteceu

em quase todas as companhias. O ae-

roporto mais parecia uma feira livre e sem

policiamento. Eu posso?

Acontece na noite de amanhã a pré-
estréia da peça 

"Quartetl", 
de Heiner

Muller, com Tònia Carrero e Sérgio Brit-

to, no Teatro Laura Alvim, que fica na

Vieira Souto. Uma noite com a renda

totalmente destinada para as obras assis-

tenciais de D. Neusa Brizola: Rio-

Fraternidade. Que as amigas compareçam

com os ouvidos preparados. Dizem que a

peça e o linguajar são benTousados. Con-

fesso que adorei o ousados!

Já 
que falei em teatro, quero esclarecer

algumas coisas que andaram me pergun-

tando: 
"Quando 

é que vou fazer a minha

nova produção de teatro?" Dentro de

muito pouco tempo. Até o final do ano

deverá acontecer a estréia da peça: 
"O

leque", de Oscar Wilde. A tradução é da

excelente e sensível Cora Rònai. Um texto

de rara beleza.

Uma conversa das mais estranhas acon-

teceu em recente encontro entre os de-

putados Aloysio Maria Teixeira e o José

Colagrossi. Um disse para o outro: 
"Eu

sou virgem" — falou Aloysio. O colagrossi

respondeu: 
"A 

culpa não é minha. Eu sou

de virgem!" Eu posso? Os deputados an-

dam com excesso de trabalho e estào quase

sem tempo para conversas tolas.

Outro bate-papo que mostra como os

deputados trabalham aconteceu em um

restaurante, em Brasília. O Bocayuva

Cunha, que é o marido da Dalal Achcar,

dizia para os amigos: 
"Faço 

aniversário no

dia 22 de dezembro. Tenho um trauma de

infância: sempre as pessoas me davam e

dão presente com o seguinte lembrete: é

pelo aniversário e pelo Natal. £ evidente

que a criança, o menino que dorme dentro

de mim fica aflito". Se o Bocayuva ao* W

anos nào consertou o trauma... Acho que
nào consertará nunca mais. Vocês tam-

bém nào concordam?

Estão lembrados da Ana Lamego? Estou

acabando de ser informado de que ela

acaba de brigar com a sua sócia na confec-

çào que elas tinham. Parece que foi uma

briga feia. Ana nào quer saber mais de

mexer com moda. Agora vai dedicar todo

o seu tempo na preparação de doces ca-

sciros. Ela sabe fazer uma goiabada como

ninguém. Mas parece que detesta que as

amigas fiquem sabendo dos seuí dotes

culinários. Gosto da Ana. É uma pena que
ela nào consiga arranjar um marido. Que
na sua nova fase o bom Deus tenha pei-
dade da jovem moça e faça com que os
seus sonhos se realizem. Nào sào muitos

sonhos. Apenas um: arranjar um mari-

dinho custe o que custar. Eu sei que está

difícil. Mas nào custa continuar a tentar.

Vai acabar descolando um. Uma viagem

pelo interior da Bahia é o meu conselho.

Sempre tem por lá um coronel ou um filho

de coronel disposto a casar com uma

jovem tímida e geniosa. Mas é preciso
mostrar-se doce. Pelo menos no início.

Depois do casamento pode colocar as

unhas de fora... Perdào: o gênio!

Fui informado de que o diretor e genioso
homem do cinema brasileiro Bruno

Barreto está impressionado com o charme

do cantor Paulo Ricardo, que é o novo

símbolo sexual dos cantores brasileiros.

Bruno está até pensando em escrever um

roteiro para ser filmado com o jovem.
Ficamos combinados assim!

A senhora Aziza Perlingeiro faz aniver-

sário no próximo dia 2. Um pequeno jan-

tar vai ser oferecido em sua homenagem.

I

A

O Orestes Quércia colocou na cabeça de que
vai ser o futuro governador de Sào Paulo. Ele foi

solteirão durante muito tempo. Mas parece que
os fortes politicos começaram a insistir na mes-

ma tecla: 
"Seu 

futuro na política nào será dos

maiores se você continuar solteiro", Foi então

que apareceu a Alaíde, o casamento aconteceu

ás pressas. Em um recente encontro da Alaíde

Quercia com D. Marly Sarney o assunto girou a

respeito de um só tema: 
"Adoraria 

conhecer o

Papa!" — foi o que disse Alaíde para a Primeira

Dama do País. Ela continuou 
"Já 

comecei até a

estudar italiano. Vou querer falar com o Papa

italiano!" D. Marly respondeu: 
"Mas 

ele fala

português, inglês e espanhol." Alaíde respon-

deu: 
"Nem 

pensar. Acho que ir falar com o

em outra língua a visita perde todo o seu charme

eenqanto."Eu posso?

"FESTA

up

Uma versão moderna e chocante do smoking criado

pelo estilista Georges Henri, que é sem a menor

sombra de dúvidas um dos poucos que realmente

entendem de moda na nossa cidade. Resumindo:

Georges Henri è um craque. Ele está preparando uma

novidade no próximo outubro: o lançamento da moda

de 6 a 16 anos.

A F.liana Moura já começou a fazer os con-

vites para a grande festa que ela oferece no

próximo dia 5 de agosto no Hippo. Data em que
comemora mais um ano de vida. Foi um ano

difícil. Eliana ainda nào está totalmente res-

tabelecida da cirurgia plástica que fez em sua

barriga há dez meses atrás. Um erro do Ronaldo

Pontes. Ela continua com água na barriga até a

data de hoje. Ela é tào corajosa que já enfrentou

duas cirurgias com o mesmo médico. Se fosse

nos Estados Unidos... O Ronaldo receberia um

processo bem grande e pagaria uma grande in-

denizaçào para a cliente. Ficaria suspenso ou

caçada a sua licença médica. Mas estamos no

Brasil. O que se pode fazer? Desejo boa sorte à

Eliana. Uma pena que tenha escolhido a casa do

Amaral para festejar a sua nova idade. O astral

do Hippo é da pior qualidade. Ponto final. Doa

a quem doer. E isso aí.

L

Escândalo'

Um grande escândalo correndo por Brasília: foi o

assessor Luís Arruda quem contratou quatro cs-

beleireiros para atender a Léa Leal no tempo em que
ela comandava a LBA. Foi ele mesmo quem tratou

de fazer a seleção. £ evidente que os nomes foram

indicados pela Léa. Mas a escolha recaiu nos om-

bros do Arruda. Não sei explicar o critério adotado

Será que o Arruda entende de penteados?
Arruda também contratou uma governanta para

tomar conta do apartamento funcional que a Lia

Leal mantinha, em Brasília. Agora que a Léa já nào

está mais na LBA, os contratados nio sabem o que
fazer. Mas |á ameaçaram: "8a 

tiraram oa nossos

cargos vamos para oa |omala a colocamos a boca

no mundo!" Agora me digam correndo: e eu posso?

% W

TELEVISÃO

COLUNA DO WALTINHO

Tamara sendo dispu ada

A direção da Rede Manchete de Televisão mesmo sabendo

que a atriz Tamar Taxaman ainda está contratada pela TV

Globo até setembro próximo, já começou a sondá-la para uma

das próximas novelas que vâo ao ar em K7 substituindo Mania

de Querer e Tudo ou Nada. Noentanto, Tamar está dedicando-

se inteiramente ao Teatro através da comédia 
"Férias 

Extra-

conjugais" que a partir de quarta-feira estará aberta ao pública
com preços populares para os ensaios gerais.

A estrela

Maria Cristina

Simone 
já 

é sucesso

Considerada, com toda justiça, uma das nos-

sas melhores cantoras, a baiana Simone estreou na

semana passada no Scala II, com a direção com-

petente do Flàvio Rangel e já é sucesso absoluto,

fazendo com que o empresário Francisco Recarey

esteja com um largo sorriso, tentando esticar a

temporada. Na foto a cantora Simone, uma alegria

em cena, fazendo o público vibrar.

Silvia em

t

de 
querer

Há bastante tempo afastada do vídeo, injus-

tamente, a atriz Silvia Salgado estará voltando na

novela 
"Novo 

Amor", de Manoel Carlos, vivendo

uma repórter em apenas 5 capítulos. No entanto o

diretor Herval Rossano contratou Silvia para viver

um dos personagens da novela Mania de Querer do

José Antônio de Souza com direção do David Grin-

berg que ocupará novo horário na Rede Manchete

de Televisão ainda este ano. E bom saber que uma

boa atriz e excelente profissional esta voltando ao

vídeo.

* A bonita atriz Maria Cristina Lima só vai ser

mesmo liberada do programa Chico Anísio para

fazer a viagem a Itália no final deste mês, uma vez

que seu trabalho na TV Globo tem sido bastante

elogiado até pela alta direção da Rede. Por outro

lado Maria Cristina não esconde seu desejo de vol-

tar aos palcos ainda este ano e dirigida pelo

Maurício Scherman que foi seu lançador junta

mente com Chico Recarey. Na foto clicada pelo

Josafá um momento de beleza da Maria Cristina

vestindo roupa criada por ela e que será foto-

grafada no exterior.

Ms 
Gipriano

A noite do lobo

E o Cláudio Cunha já esta começando a con-

vidar a galera para a festànça de seu aniversário

de número 40 que vai acontecer na próxima
segunda-feira noCalígola. Eta Lelê! O Cláudio

esta chamando a noitada de A NOITE DO

LÔBO com todos os homens vestidos de lôbo e

as garotas de Chapeuzinho Vermelho ou ISCA.

Cruzes! Vai ser uma loucura e a Simone Car-

valho ex-senhora Cláudio Cunha que esta com

elezinho na comédia 
"A 

Cama Cor de Rosa" já

garantiu sua presença numa nice. Ufa! Ainda

bem que esta maravilhosa dupla continua cur-

tindo uma forte amizade que as línguas futri-

queiras nào podem destruir. Ufa! Na foto os

dois em cena no Teatro Senac.

Não existe romance í

Só porque no último sábado a estrelíssima

Sandra Brea estava em Petrópolis com Jonas

Bloch as lingüinhas futriqueiras começaram a

espalhar que ambos estào vivendo um esfuziante

romance cheio de carinhos por todos os lados.

Hum! Babados, babadinhos e babadões pois

Sandra e Jonas foram para a famosa cidade

Serrana apenas para participar de um Fes-

tival de Cinema. Como diz minha sábia Tia

Marietinha: 
"Boca 

fechada nào entra mosca

nem que a Vaca tussa dançando rumba fre-

neticamente com enorme laçarote de fita tur-

quesa na cabeça e pendurada em imenso salto

alto" Cruzes! Ah! Ia me esquecendo. l.a Brea e

Bloch estào ensaiando juntos a comédia Larga

Do Meu Pé com direçào de Luís de 1 ima. Uni

luxo.

Sentar no colo causa rebu

Cruzes! E uma foto da Marina Miranda a

Crioula Difícil sentada no colo do José Augusto

Branco no Un Deux Trois durante a festança

das 100 reapresentaçòes da Peça Trair e Coçar...

E Só Começar está criando o maior rebuliço da

paróquia. Eu hein! Imaginem vocês amadér-

rimos leitores que o pessoal da religião da

Marina está achando um grande absurdo tal

foto ter sido publicada criando assim um grande
sururu de capote para minha queridíssima HM-

degard Angel que fez muito bem em mostrar aos

seus leitores um momento descontraído destes

dois maravilhosos artistas. Ufa!

*?????????
FOFOQ1JISSIMAS
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Eliana e Ophelia Pittman chegaram ontem à

noite de um badalado final em Foz do Iguaçu

onde aconteceu um grande Festival de Música

com muitas babadarias. Cruzes!
Adele Fátima está toda serelepe com os en-

saios finais da comédia Férias Extraconjugais

que estréia nesta sexta-feira próxima no Teatro

da Praia com muitos teretetês armados pelo At-

tílio Riccó que está prometendo com este es-

petàculo mais uma fábrica de gargalhadas.

Quà, quá, quàequà.
Foi o maior fuzuê na bilheteria do Teatro

Tereza Raquel quando a Marina Miranda

chegou e o administrador do estabelecimento

disse: 
"Aqui 

quem manda sou eu e Tereza

Raquel nào tem nada com isto. Se quiser assistir

O Bonde Chamado Desejo que pague seu in-

gresso. Já fizemos a noite de convidados". A

resposta da Marina

boquinha maldita.

é impublicável. Cala-te

O Fernando Moreno jà está de novo amor e

anda em momentos de total felicidade pois a

pessoa amada lhe cobre de carinhos. Eta lelê!

Com esta o Fernando está mais elétrico no

microfone da Rádio AM O Dia. Hum!
O Edilasi Júnior recebeu para um baita final

de semana em S. Pedro D'Aldeia. Nào preciso

dizer que a mordomia correu solta e ainda por

cima com o baita churrasco oferecido pelo in-

crível Clóvis Schinaider em Búzios. Eta ferro!

O 
ponto baixo do musical Piaf é a fraquíssima

participação da superantipática Ariclê Perez

que parece ter o REI NA BARRIGA. Eu hein!

Quem nào tem talento é mesmo o OH! e nào

adianta ser casada com diretor.

mama

a
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Crime não se

combate sé

com a Polícia

CIlRITIBA — "A 
violência, no

Brasil, vem crescendo desde 
^980,

tnas não existiu, nos últimos tem-

pos, uma explosão que justificasse

a critica que se faz hoje, locali-

/adamente. à situação no Rio de

Janeiro. A violência cresceu em

todo o País". A opinião é da

Professora Julita lengruber, res-

ponsável por uma pesquisa sobre

a Policia Civil do Rio de Janeiro,

financiada pelo CNPq. Nos

debates sobre os meios de controle

social, dentro do simpósio sobre

violência, na-38a Reunião Anual

da Sociedade Brasileira para o

Progresso da Ciência, realizada

em Curitiba, Julita l-engruber

apresentou d tema 
"Policia 

e

Sociedade". Para ela, 
"está

havendo uma utilização 
"Política

e Ideológica", da questão, com

finalidades eleitorais".

A questão da violência, diz a

pesquisadóra, 
"não 

se resolve

com polícia". Para ela, é falso

relacionar qualquer aumento de

criminalidade com 
"um 

aparelho

policial menos eficiente", obser-

vando que, no Brasil, 
"toda

sociedade é violenta e os despos-

suidos têm, constantemente, seus

direitos limitados".

DEPOIS DE BALEAREM UM IRMÃO

Pinga boa faz

buraco no chão

O Walclr saiu da redação a

rumou para o 
"Pé 

Su|o do Nél-

son", aquele boteco que fica ali

perto da rodoviária. Conhecendo

a pinta, o Ramos foi atender o

freguês:

Vai tomar o quê, crioulo?
"Bota ai uma dupla, mas da

boa, tá lesai?

O Ramos enche um copo com

élcool puro e põe na frente do

cachaça:

Essa velo do Norte. Prova.

Walclr pegou o copo, olhou a

bebida através da luz, virou tudo

de uma só vez, limpou a boca a

resmungou:

Do Norte, né? Qualé? Téa

botando égua na cachaça?
Todo mundo elogia easa

pinga, cara.

ê 
por Isso que eu ando

sumido daqui.

E o Walclr saiu resmungando,

depois de jogar o dinheiro em

cima do baleio. O gerente do

Nélson ficou fulo:
Deixa estar, Jacaré, você vai

voltar.

Uma semana depois, o Walclr

estava de volta a cheio da va-

camoto.
Quero uma da forte, entan-

deu?

Ramoa encheu um copo odm

ácido sulfúrlco e o Walclr |ogou
tudo na garganta. E elogiou:

Esta, sim. Êdaboal

E foi embora para voltar no dia

seguinte e pedirão Ramos:
Ramos, 

quero uma dose

daquela que, quando a gente faz

plpl, enche o chio de buraqul

nhosl

Mataram a bala e deceparam

o dedo do rapaz seqüestrado

Numa prova de que as exe-

cuçòes sumárias continuam a ser

uma rotina na Baixada Flumi-

nense, mais um homem foi.morto,

na madrugada de ontem, depois

de torturado barbaramente pelos
criminosos. Era ele Vanderlei

Teixeira, de 25 anos, que foi

seqüestrado em sua residência, na

Rua Osvaldo Arapha, 155, em

Saracuruna. Seu cdrpo, crivado

de balas, com todos os dentes

quebrados e com o dedo mínimo

da mão direita decepado, foi en-

contrado, por volta das 11 horas,

na quadra 24, número 40, tam-

bém em Saracuruna.

Os executores de Vanderlei, ao

invadirem sua residência, ba-

learam o irmão da vitima, Nilton

Silva Teixeira, que está internado

numa clinica de Duque de Caxias.

Para as autoridades da 60" DP, o

crime foi praticado por vingança,

pois os assassinos não levaram

nada da casa dos rapazes e não
molestaram sua mãe, Maria
Eunice da Silva.

INVASÃO

Já alta madrugada, dois ho-

mens armados arrombaram a

porta da residência de Maria

Eunice a pontapés, colhendo as

pessoas que ali se encontravam

ainda dormindo. Imediatamente,

partiram em direção aos dois ir-

mãos, que ainda esboçaram

reação sendo um deles, Nilton,

baleado.

Vanderlei foi arrastado pelos

dois homens e levado para um

carro, que desapareceu em se-

guida. Depois de providenciar
socorros para o filho ferido, d.

Maria procurou as autoridades da

60 DP, fazendo a devida queixa.
Um detetive saiu em diligências

para ver se localizava o rapaz

seqüestrado, mas não teve êxito.

TORTURADO

Ontem, pela manhã (cerca das

11 horas), alguém telefonou para

a 60' DP e comunicou que havia

um cadáver ensangüentado nas

proximidades do n° 40 da quadra

24. O policial foi lá e encontrou o

corpo de Vanderlei. Estava com-

pletamente desfigurado e

apresentava vários ferimentos de

bala. Vanderlei foi também bar-

baramente espancado e ficou com

todos os dentes quebrados.

Os criminosos, como se quises-

sem levar uma prova do crime

para alguém, deceparam o dedo

mínimo da mão direita da vítima,

provavelmente a facão. As au-

toridades da 60" DP apuraram

que os dois irmãos são acusados

de envolvimento com marginais e

acreditam que o crime esteja

relacionado com o tráfico de.

drogas.

Motorista é

assassinado

de emboscada

BELFAST — Um motorista cs-

tólico foi morto a tiros numaembos-

cada. ao que se presume por um es-

quadrào da morte protestante,
levando a intranqüilidade a uma área

de catól icos, onde outros dois foram

mortos este més, anunciou a Po-

licia. Ninguém., assumiu de imediato

a responsabilidade pelo assassi-

nato. ocorrido sábado á noite.

A proscrita força de voluntários do

Ulster assumiu a autoria do assas-

sinato dos dois jovens católicos

vitimados nos últimos 10 dias. A

Policia informou que o motorista de

táxi Martin Duffy, de 28 anos, pai de

dois filhos, foi atraído á emboscada

por alguém que, por telefone, tratou

uma corrida para a noite de sábado.

Alvejado na cabeça, no pescoço e no

ombro, Duffy conseguiu arrastar-se

até um hotel próximo, em cuja área

de estacionamento desmaiou, vindo

morrer pouco depois num hospital

de Belfast.

Em toda a província governada

pela Grã-Bretanha irromperam

choques há uma semana, provo-
cadas por protestantes, que par-
ticfpavam de marchas comemo-

rativas de uma batalha travada em

1690 contra forças católicas, que as-

segurou o dominio protestante no

Ulster.

Vargas Júnior

CONSULTOR-GERAL DA REPUBLICA:

Impunidade causa

da criminalidade

BRASÍLIA — O Consultor-

Geral da República, Saulo

Ramos, ao reconhecer o aumen-

to da criminalidade no Pais,

atribuiu o fato à pouca credi-

bilidade da Justiça, que dá ao

criminoso a certeza da impu-

nidade, enquanto a sociedade

fica 
"insegura 

e alarmada". Ele

justificou, diante de quinze

procuradores estaduais, que o

visitaram, levando sugestões

para alterações no 
"pacote 

an-

tiviolência", que enviou ao Con-

gresso Nacional, sua posição

contrária a que o processado

primário responda em liber-

dade, conforme dispõe a Lei

Fleury. Para Saulo Ramos, a

legislação penal brasileira é ex-

cessivamente liberal 
"porque 

o

réu só é considerado não

primário depois que tiver sua

sentença transitado em jul-

gado".
— O criminoso violento,

cruel, é condenado e sai da sala

de julgamento com o promotor,

com os jurados que o cônde-

naram, passa a recorrer em

liberdade até que sua sentença

transite, justificou.

aumento

no 

país

Os procuradores estaduais

levaram ao Consultor Geral da

República propostas no sentido

da revisão da aplicação da lei em

igualdade de condições nas ten-

tativas e no caso do crime con-

sumado.

Também fazem ressalvas

quanto a condição de o réu

primário não responder em

liberdade e ainda se posicio-
naram contra o Artigo 18 do

projeto de Saulo Ramos, que

prevê anistia para os crimes

cometidos no trânsito.
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Como sempre, muita gente compareceu à feira

de SãoCristóvão

Em Acari, o funcionamento da 
"Robauto"

foi tranqüilo, pois a Polícia também estava lá.

COM A POLÍCIA DE OLHO VIVO

"Robauto" 

volta a funcionar

em São Cristóvão e Acaif

Um forte esuuema policial foi montado,
ontem, na Fcrinha de Acari, a Robauto,

evitando que indivíduos inescrupulosos ar-
massem barracas para a venda de material
roubado. O próprio delegado Luis Acetti,
da 40" Delegacia, com o inspetor Castro à
frente de mais 40 policiais, desde às 5
horas da manha, mantinham vigília na
área contando com a cobertura do Patamo
52-0070, sob o comando do tenente Sil-
veira, do 9° BPM.

Enquanto isso, na Feira dos Nordes-

tinos, em Sâo Cristóvão, junto ao paredão
do pavilhão, barracas vendiam peças para
eletrodomésticos como liqüidificador, Tve
aparelhos de som. O ponto alto foi a falta
de fiscalização nas barracas de comestíveis
e salgados — o churrasco de carne era
vendido nos mais variados preços, dc 7 ai
10 e 20 mil cada um, o mesmo acontecen-l

do com as bebidas. A feira conta com a

proteção de policiais militares do 4o BPM

que, interditaram uma barraca que vendia

carne de vaca fora da tabela. Messias

Batista, apesar da falta de carne, tinha

penduradas nas armações de ferro, peças
inteira de quartos de boi, que eram comer-
cializadas a 35 e 57 mil cruzeiros o quilo.

FECHADA

Com a grita dos fregueses, a barrea foi
interditada por fiscais da Sunab e PMs,
foram postados no local para evitar a
retirada do produto e a conseqüente prisío
do barraqueiro que, cabisbaixo, explicava

que nâo existia carne nos açougues e ele
tinha bastante. No entanto, nto quis in-
dicar a procedência do produto.

Em Acari, devido á repercussão de que
barraqueiros vendiam material roubado,
desde eletrodomésticos até carros do ano e

a gosto do freguês, com várias incursões
das autoridades da Delegacia de Roubos e
Furtos, ontem, o delegado t.uis Acetti
com o inspetor Castro e mais 40 policiais,
em 3 viaturas e com a ajuda do tenente Sil-
veira, do 9" BPM, e 8 policiais militares
evitaram que funcionasse a feirinha, ba-
tizada como Robauto. Para que, futu-
ramente, nâo houvessem problemas, todos
aqueles que comercializavam no local es-
tavam sendo cadastradas. Eles ir&o usar
crachá de identificação, terflo um setor de
trabalho e a especificação da mercadoria
exposta. Para tanto, Jorge Felipe dos
Santos estava, ontem, fazendo um levan-
tamento de todos aqueles que pretendem
instalar uma barraca oficializada em
Acari. ¦ Ele pertence à Associação dos
Moradores e contou com a ajuda do de-
legado Luis Acetti, que vistoriou todos os
trabalhos.

Pedidos de 
prisão para 

o estuprador

O Secretário de Policia Civil, Nilo
Batista, entregará boje, pessoal-
mente, na 9' Vara Criminal, os

pedidos de prls&o preventiva — um

para cada caso — do motorista

Jaime de Oliveira Marques, acusado

de estuprar diversas mulheres, que
nem ele soube calcular quantas, no
táxi TN-5662, que dirigia.

O estuprador continua detido no

Departamento de Investigações Es-

peciais da Secretaria de Estado da

Policia Civil, á espera de ser re-

conhecido por mais vitimas, o que )á
aconteceu, pelo menos, com seis

delas, por fotografia ou através do

espelho da sala de manjamento

daquele setor policial.

O Delegado Elson Campeio disse

que já estáo confirmados cinco

casos de estupro e um de atentado

ao pudor. Há muitos telefonemas de

outras vitimas que, constrangidas,

ainda nào se apresentaram. 0 de-

legado informou que elas est&o sen-

do orientadas a procurar a Delegacia

de Mulheres, inaugurada na quinta-
feira, na Avenida Presidente Vargas,.

1.248 , 5° andar, onde o Inquérito

será presidido pela Delegada Marly

Preston. Jaime está á disposição da

9a Vara Criminal, que decretou sua

prisào preventiva pelo roubo de CzS

20,00 de uma passageira, também

estuprada, em 1984.

IDENTIFICAÇÃO

O Vereador Ivan Nery, do PDT,

quer que, de agora em diante, seja

obrigatório que os motoristas de

praça tenham no Interior do veicuto

uma placa com todos os seus dados

pessoais, para que os passageiros,
em caso de necessidade, possam
identificá-los, para que não vonte a

acontecer o que ocorreu, quando um

desses profissionais se aproveitava

da fragilidade das mulheres que
tomavam o seu carro eas submetia a

vexames, estuprando-as na via

pública.
Ivan Nery considerou revoltante

maia esta violência contra as mu-

lheres, e ele mais uma vez respon-
sabillza o nosso sistema penal que
deixa o criminoso na impunidade.
"Se 

nós tivéssemos leis mais ri-

gldas, com um Código Penal mais

atualizado e dentro da realidade este

indivíduo não teria praticado novos

crimes".

[8  , ,Rio de Janeiro, segunda-felra, 21 de Julho de 1986

SERVIDORES

Mutuários esperam acordo

para 
índice da casa 

própria

Os 4,5 milhões de mutuários

do Sistema Financeiro da

Habitação irão concentrar suas

atenções em Brasília, q partir

de amanhã, quando estará

sendo negociado, ali, com o

Ministro do Desenvolvimento

Urbano e Meio Ambiente,

Deni Schwartz, e a Coordena-

çào Nacional dos Mutuários, o

índice a ser aplicado nas

prestações da casa própria.

Segundo o diretor da Famerj e

membro da coordenação, An-

tonio Andrade, esta é a 4a vez,

em 3 anos, que os mutuários se

propõem ao diálogo com o

governo, a fim de superar o im-

passe que a cada dia leva mais

pessoas a entrar na Justiça

contra oBNH.

Antonio Andrade afirmou,

também, que tudo começou em

1983, quando milhares de

mutuários, impossibilitados de

honrar o seu compromisso,

devido ao alto índice de cor-

reçào aplicado nas prestações,

e após vãrias tentativas de

negociação entre a Famerj, o

BNH e os agentes financeiros,

orientados pela Coordenação

Nacional dos Mutuários,

começaram a entrar na Justiça

paraexigiremosseusdireitos.Es-
ta corrida, segundo acrescen-

tou o lider, levou mais de 800

famílias ao Poder Judiciário,

aproximadamente, 4 mil pes-

soas desesperadas com a pos-

sibilidade de despejo.

CAMINHO CERTO

O representante gaúcho da

Coordenação Nacional dos

Mutuários, Mário Luís Ma-

dureira, frisou, na última

reunião em Brasília, que os

mutuários sempre estiveram

abertos ao diálogo e que as

autoridades do governo é que
sempre fugiram de qualquer

acordo, acrescentando que,

quando colocam qualquer

proposta nova em evidência,

passam por cima da represen-

tatividade dos 4,5 milhõJs de

mutuários, que é a sua coor-

denaçào nacional, composta

por diretores de todas as fe-

derações de moradores do

país.
— Nós sempre acreditamos

que a solução nào será pelo

caminho da Justiça, pois isto é

uma qustào social e política 
—

declarou Madureira, acrescen

tando que 
"a 

atitude das

autoridades do setor nos

obrigará a isto, embora todas

as esperanças estejam concen-

tradas na contraproposta aos

112% apresentada pelo Minis-

tro Deni Schwartz, a partir de

amanhã, em Brasília.

O líder da federação de

moradores do Rio Grande do

Sul, disse, ainda, que a es-

perança maior é que a Nova

República corrija os erros dos

governos passados, fazendo

uma proposta social, com in-

dices de reajustes compatíveis

com a correção aplicada aos

salários dos trabalhadores,

pois o congelamento nào ficará

para sempre e o massacre vai

continuar.

Para Antônio Andrade, o

índice de reajuste aplicado às

prestações da casa própria,

poderá ser o estopim que im-

plodirá a questão social no

pais, como vem acontecendo

com o problema da dengue no

setor da Saúde. Os governos

brasileiros vêm agindo com

descaso no setor de habitações

populares hà mais de 20 anos,

o que resultou no quadro que

está ai, um BNH entregue ao

empuguismo e aos interesses

dos agentes financeiros, en-

quanto milhares de famílias se

abrigam nas encostas dos

morros, sem o menor sistema

de saneamento, o que aumenta

os casos de contaminações,

violência emortalidade infantil.

As lideranças dos mutuários

informaram, também, que

acreditam no esforço do atual

Ministro do Desenvolvimento

Urbano e Meio Ambiente,

Deni Schwartz, pois ao con-

trário dos outros, é aberto ao

diálogo e à franqueza com a

Coordenação Nacional dos

Mutuários, na resolução do

impasse do índice da prestação

da casa própria. O único

problema que o ministro en-

frenta é a oposição dos outr 4L.J

setores do governo, pressiíP7
nados pelos agentes finan-

ceiros, segundoeles.

As federações de moradores

espalhadas por todo o país irão

realizar assembléias estaduais

para divulgar a contra-

proposta apresentada pelo
Ministro Deni Schwartz, de

elaborar uma proposta e divul-

gar a aceitação ou nào do

documento do governo.

PIS e PASEP terão reforço

BRASÍLIA— Os recursos do

Fundo PIS/PASEP, parcela
significativa no financeiro dos

programas sociais do governo,
a exemplo do Fundo de Garan-

tia por Tempo de Serviço, terão

brevemente um reforço no

fluxo de caixa. O aumento de

receita virá da cobrança das

contribuições nào recolhidas,

cujos devedores serào acio-

nados na Justiça. O total dos

créditos nào recolhidos ainda

nào foi levantado, uma vez

que, anteriormente, a Se-

cretaria da Receita Federal não

exercia controle sobre os

depósitos. Isso se explica por-

que o PIS/PASEP constitui-se

numa contribuição das em-

presas privadas e públicas para
a formação .do patrimônio dos

seus empregados e funcio-

nários.

Dessa forma, havia a dúvida

sobre quem deveria fiscalizar e

cobrar a obrigação social, uma

volumosa soma de dinheiro,

que, embora seja utilizada pelo

governo no giro de caixa, dis-

tribui tjeneficios aos mutuan-

tes, permitindo retirada de

rendimentos todos os fins de

ano e saque total por motivos

especiais, como casamento,

aposentadoria e morte. Porém,

enquanto permanecia o espaço

cinzento, que no linguajar téc-

nico significa indefinição na

gerência global do fundo, os

contribuintes somente reco-

Ihiam os valores quando bem

entendiam se nào pagassem,
estavam livres, pelo menos

provisoriamente, de qualquer
sançào penal ou econômica.

A Lei n° 7.450, do ano pas-
sado, autorizou a inscrição dos

débitos na divida ativa da

união. E a Procuradoria Ge-

ral da Fazenda Nacional

ficou encarregada da emissão

das guias de cobrança e

procedimentos necessários jun-
to à justiça, com posterior
repasse dos recursos arreca-

dados à conta do fundo

PIS/PASEP.

De certa forma, a lei veio

corrigir uma grave anomalia,

uma vez que o Ministério da

Fazenda, através da chefia de

gabinete, era o órgão encar-

regado de controlar os mon-

tantes depositados na rede

bancária. A Caixa Econômica

Federal mantém o cadastro dos

mutuantes, mas nào havia,

formalmente, quem efetasse a

cobraçta.

Colônia de 
férias

Será realizada no dia 22 de

julho, a solenidade de abertura

oficial da II Colônia de Férias

do Terceiro Comando Aéreo

Regional, com a participação
de crianças na faixa de 7 a 12

anos, dependentes de militares

e funcionários civis daquela

unidade. A cerimônia terá

inicio às\9h30m, com a che-

gada do Comandante do III

Comando Aéreo Regional,

Major-Brigadeiro-do-Ar Nel-

son Fish de Miranda, e contará

com a presença de outros

oficiais e de familiares.
Na ocasião, será lida men- grupo.

sagem aos 
"Colonins" 

e, a

seguir, a Banda de Música da

Aeronáutica executará Cidade

Maravilhosa, dando por aberta

a II Colônia de Férias, que se

encerrará no dia Io de agosto

próximo.

A Colônia de Férias foi

criada a promover a integração

entre dependentes de militares

e civis do III COM AR, além de

estimular o gosto por ativi-

dades culturais, artísticas,

físicas e recreativas, desenvol-

vendo assim o seu espírito de

Cieps convocam servidores

A Secretaria de Adminis-

tração convoca a todos os ser-

vidores dos Cieps, com a si-

tuaçào trabalhista irregular,

para comparecerem hoje na

Rua Senhor dos Passos, 241,

1° andar, Centro, às\9 horas,

a fim de legalizarem as suas

situações trabalhistas com o

estado.

Ci



Gremio vence sbbb 
Mesquita

Intemacionale ^Qj|n§n9 emPa,acom

v conquista o bi 

"™ 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IBSgffifBMBl Campusca

is 
| Pagina 11 Ri0 

de Janeir0, sc&un£,a*feira> 21 de jutho de 1986, ano Lvi,,N° 17.^55 Paqina 
11

mm I 

| 

~I 

ZagaloassisteBotafogo

Meneo nnta

trem da alegria jfesJI

¦ ¦¦ ' 1

no Iiictipq 
/ 

^irtj

Hd JUSUya

:—Pagina 11 —-— Zagalo chega em Marechal para ver seu novo time I

;

L. _ 
 

"'""i 

Cabo Damiao Loureiro

*t~'Z- 
^'assm¦ 

vencer"sticado 13?BPM

Roberto Dinamite bate penalti com perfeivao e rmpala ^

flu e Vasco empatam em 
jogo 

duro m

Paginal 10 G 11 I>ourelro 
chegou sem sofrer ameava

J air MulU I

. 

.**w. 
• mm\

II rkrT e;r. •• 
^••.i 

...• r ¦ , .

Iota era favorito, mas

I Rafoiomelhomoremo 7 

r

O skiff, uma das atrav'fs de onlem na seMaolapa do Ksladual 
|

HHTVBSVSSB^pVMPHHPCpV^H|||

CLASSIFICACAO I 

f_ J1W 
l***"=!!'

3") Vasco a*l'JlHMllMBI['BIMlHlll]B»» 
p^TI I I# I I III

I Romario (Vasco) — 19 aols; Roberto (Vasco) — 17 gols; Bebeto . I

(I lamcngo) — 13 gols; Washinglon (llumincnse) — 9 gols; ' 5? ¦ - 
JF./ 

'«".'^$jjpN^XOTS hhk m-»t;Wt 7! 
J^r I

| Hclinho (Hoi a logo) — 7 gols; Dcdei (Campo Grande) e Arlur- Bjk;^. A1 '«&* , * 
^9* 4BV I

|/mho (Hangu) — ft gols; Komeriio (I luminense), Kcnaio lmmmmmSSmmmm^SSS^^SSm^^S^S^^i r-~~ 'Xff L (v "* " JB # ¦? |
(America) e Oman (Mesquita) 4 5 gols; Marquinho (l lamengo), Deii 

emnate no clisslco Fla X BanBU. logo ' - 71 jgAfl 
" 

%#
lldson Sou/a (I luminense), LuiUnho (America), Pingo (Campo UCU 

CmpatC WO CiaSBICO >¦ » PanjH, jujw >^Z? 
yjJ/ |t <^Hpi 

^

Grande), Nando (Bangu), Maurioinho e Ferreira(Americano) — li aa L,0(eca I 
^ 

SM| Vu Pf w," |
| gols; /ko, Vinicius e C'hiquinhoMI lamengo), Hdivaldo (Cioyla- ^Rl "1" -A'. "" w »V / I

Ic.i/), Santos (Vasco), Marcelinhu (Hangu), Kene (l lumincnse), 1X2 D ^aufl TtS^ M 
""^r tBHBW— 7S"s^^^ ' 

I
I emando Moura (Mesquita), Antonio Carlos e Silvinho (Hota ~^_c D-li.XD r—, f^-iwrai—] T ? V^jKU ^ 

'V48K 
I

I logo — 3 gols; Leiz (Hotal'ogo), Paulinho Carioca e l onmho r8UK*5r 
COfintianS/Sr1 

_]_ c. 1_ B \ >«M| : J |
KPortuguesa). Ado, Oliveira, Mario e Marinho (Hangu)Marcinho, e 2"NOVOnZOOtirtO/SP1 SflfltOiSPC—I 2 10 «!¦ v aB^^B ¦.• • V I

| Amarildo (Americano), Andrade, Adilio, Ailton e Valiinho *^_ 
D«lm»!r«I/CDl 1 •> 1 7i" «H I

| (I-lamcngo), Mauricio e Denilson (Arherica). Idevaldo(Hotalogo), _3^*S.Mmw5r 
rJimCirwsr1 

_3_ J_ii_ I

| Antonio Carlos (Mesquita) e Oallo (l lumincnse) — 2 gols; Car- |IZZ]XVN0* PirTSP 1 P. Desp0ft0VSP V 4 0 mm «MrJ 
'V.^i&'l'jljifcalI

Ilinhos, Gilmar, Julio Cesar e Zinho(Hamengo), Bugac Torrinha  
' .... .... , ,7Tn -IP V,§ 'llnM,'lkllfitn 

I

|(( ampo Grande), PcrKaldo, Ricardo, Macae e lubi (Hangu), _5' ' JuvCOtllS/Sr Inter UfT)tir«5rl— _5_ Sl _ y 
jM 

mm SJlllll 
|

| 
l.comir, Marcao, lato, Assis e Eduardo (l lumincnse), Polaco, 

J"6reniio/RS 
Mof$C3 1 *U I

I Batista c Haiano (Portugucsa), Uelacir, Havio Rcnato (Mesquita), _7' 1 At)rtC0/G0 Gofe/GQCZU 7 Q Q fl| L-. J.I
Clovis, CosmccGHbcrto (Cwytaca/), Jairo, Ataidc, Camiws. bd- 

jCDSt# Cruz/Pt ¦¦ fywWL1 1 i "•' ""

I (Americano), Berge AlemSo(Botafogo) — I gol. jBi Scrjipe/St a 

J|4koJSEc=d 

103 I I 
%, 

W

I Srxla-feira Americano x Botafogo, as 21 horas.cm Campos; :i lAmtncaKJ Amentanoiuczj n 11 a. .. »r 
^

J sabadti — I luminense Hangu, as 17 horas, no Maracana; _i ib*mhi/di FUntfunA 11 1 n -i&BL .... ^
« Domingo — Olana * Campo Grande, as 15 horas, na Rua Banri; 12 W3U"U A ^¦/.,]
u I'orlugucsa x Mesquita, as 15 horas, na llha; Goytaca/ x America. jji ¦ Flumioense'RJ ¦¦ Vasco/RJf ]3 | j |i | I ¦ / 

^^mJA
1 is 17 h c,n campos; Vasco * I lamcngo,as 17 hiwas, no Ma- ^

Iracana. L___—____________^__________J Os paragualos venegram os bolivianos por 7 a 1 |

Jornal dos Sports

NÃO PODE

SER VENDIDO

SEPARADAMENTE

Mesquita

empata com

Campusca

Páqina 11—

Grêmio vence

Internacional e

conquista o bi

Página 11
Rio de Janeiro, segunda-feira, 21 de julho de 1986, ANO LVI,,N° 17JG55

¦Páqina 16'

Zagalo chega em Marechal para ver seu novo time

Cabo Damião Loureiro

vence rústica do 13?BPM

Páqina 12

igtartfc

>•**%*
mm •»*}

ít-;¦;?r'*»*?*,%>síJMOJI^IÍSj "'.J®

W' 
-'Z*;* ': 

f \ 

"¦>-':

Roberto Dinamite bate pênalti com perfeição e empata o clássico

l oureiro chegou sem sofrer ameava

Jair Moda

Bota era favorito, mas

Ra foi o melhor no remo

Página 
12

O skiff, uma das atrações de ontem na sexta etapa do Kstadual

Taça Rio de Janeiro Loteria Esportiva - Teste 814

Cl ASSIFICAÇÀO

lusimusisai

Deu empate no clássico Fia x Bangu, Jogo

12 da Loteca

Conntians/SPi=3 j_

Santo&wa j_

Palmciras/SPi=i j.

P. Desportos/SP ¦¦ j_

liter LimeiraW=3 j_

InterUSCH)

Goiés/GOc=) j_

Sport/Ptt=3

Vasc<ySEt=D 
j_

Pinheiros/W ¦¦ ^

Americano/RJ c=i

Flamenga1U«=n=3 ^
Vasco/RJ c=i 

n

j"" 5. Paulo/SP <=i

j«« Novorizontino/SP

j*S. Bento/SP <=>

jczDXVNov.PirJSP a

jC=iju»cntus/SP ¦¦

j^Grérmo/RS CZD

j(=iAti«co/GO ¦¦

jc=DSta. Cruz/Pt ¦¦¦

j""Sergip«/St cm

igcmLondrinâ/PR cm

jjim América/FJ ¦¦

^imBanju/RJ ¦¦

jjim Fluminense/RJ ¦¦

Os paraguaios venceram os bolivianos por 7 a 1

Wf\



10 Jornal dos Sports Segunda-feira. 21/7/86

Flu e Vasco fazem um 

jogo 

de sair

l 
¦ m¦ ¦¦ J w ¦ _ -

faísca.No fim, 

justiça 

no empate de 1a1

Quando Romerito marcou o

primeiro gol do Fluminense, logo aos

quatro minutos de partida, muita

gente pressentiu que o clássico de on-.

tem seria um grande jogo. E apesar

do empate, que frustrou as duas tor-

cidas, embora os dois times conti-

nuem com chances de ganhar a Taça

Rio, o torcedor não pôde se queixar.
Fluminense I x Vasco I foi um jogo
cheio de emoçbes, de gols, de jogadas
de efeito e também muitas faltas, al-

gumas até violentas, o que pode ser

considerado normal quando se trata

de uma partida decisiva.

Os dois times procuraram o gol do

primeiro ao último minuto. Foi

ataque atrás de qpaque, ora do

Fluminense, ora do Vasco. E no

final, apesar de Paulo Vitor ter sido

mais exigido, o empate acabou sendo

um resultado justo, pelo que as duas

equipes apresentaram.

O Fluminense chegou a dar a im-

pressão de que ganharia a partida,
com o gol que marcou logo no inicio

do jogo. Donato, que fez uma boa

partida, rebateu uma bola para fora

da área, aos quatro minutos. Edson

Souza chutou de primeira, forte, e

Paulo Sérgio só conseguiu a defesa

parcial. A sobra ficou com Romerito

que, livre de marcação, escolheu o

canto e chutou, sem defesa.

Mas o Vasco não se abateu. E sem-

pre na base da velocidade nos contra-

ataques, conseguia levar perigo ao

gol de Paulo Vitor. Foi em um desses

contra-ataques que Romário con-

seguiu penetrar livre, perseguido por
Vica. Demorou a chutar e a bola

chegou a fugir de seu alcance. Caiu e

se chocou com Paulo Vitor, der-

rubando também Vica. Um lance

confuso e duvidoso. Mas o árbitro

Aloisio Viug, que estava fora da

área, marcou o pênalti, aos 12 mi-

nutos. Depois das reclamações por

parte dos jogadores do Fluminense,

Roberto cobrou com força e colo-

cado, no canto esquerdo de Paulo

Vitor, que ainda foi na bola, mas o

chute foi indefensável.

A partida foi muito disputada e os
lances violentos aconteceram sempre.

Ninguém queria deixar o adversário

jogar e isso quase tirou o lateral Lira

do jogo ainda no primeiro, quando
ele entrou duro em Jandire acabou

levando a pior, necessitando de al-

guns minutos para se recuperar.

No segundo tempo o panorama
nào se modificou, mas o que ficou
claro foi a má atuação do árbitro
Aloisio Viug e do bandeira Vander de
Carvalho. Viug deixou de marcar
faltas claras e seu auxiliar mostrou
não conhecer muito bem a lei do im-

pedimento.

Isso deixou os jogadores irritados,
mas as jogadas de perigo nào dei-
xaram de existir. Logo aos 2 mi-
nutos, Paulo Vitor fez grande defesa
em chute de Moroni. Aos 16 Mau-
ricinho nào alcançou uma bola que
cruzou toda a pequena área. Aos 20,
Vica quase marca um gol contra e aos
32 Ricardo perdeu um gol incrível,
cabeceando para fora um cruzamen-
to de Renê. Mas de qualquer maneira
foi uma grande partida e que
agradou a todos que a assistiram.

FLUMINENSE

VASCO

Fluminense — Paulo Vítor; Renato,
Vica, Ricardo e Eduardo; Jandir,
Edson Souza, e Romerito; Rení,
Washington e Tato.
Vasco — Paulo Sérgio; Paulo Rober-
to, Donato, Morone e lira; Vítor,
Geovane e Mazinho; Mauricinho,
Roberto c Romário.
Ixical — Estádio Mário Filho
Árbitro: Aloisio Viug, auxiliado por
Vander Carvalhoe AdautoCunha
Renda: C>$ 1.019.340,00, com
37.290 pagantes
Io Tempo. Empate de I a I, gols de
Romerito, aos 4, e Roberto, de

pépalti, aos 13 minutos
Final: Empate de I a I
Observações: Cartões amarelos para
Lira e Romário, do Vasco, e Vica e
Renê, do Fluminense.
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ATUAÇÕES

FLUMINENSE

O técnico Nelsinho estava certo

quando disse que com a entrada de

Renê, a tendência do time do Flu-

minense seria subir de produção e o

vazio vistb no jogo contra o Flamen-

go, pelo lado direito, desapareceria.

E foi o que aconteceu. Renè, além de

ter sido um jogador muito combativo

quando o time era atacado, toda vez

que o Fluminense ia à frente, apa-

recia sempre bem colocado pelo lado

direito do ataque.

Paulo Vítor foi outro destaque da

equipe. Sò a defesa que fez no chute

de Moroni, logo no inicio do segundo

tempo, seria suficiente para enaltecer
sua atauçào. Mas ele fez outras boas

defesas e mostrou que é realmente

um grande goleiro. Na zaga, Renato

Ricardo e Vica estiveram no mesmo

plano. Algumas vezes foram envol-
vidos, mas num plano geral esti-
veram bem. Já o lateral-esquerdo

Eduardo conseguiu se sair melhor.

Cianhou o duelo com Mauricinho e

ainda foi à frente para ajudar o

ataqUe, chegando ao ponto de

aparecer até na ponta direita para ar

mar jogadas.
No meio de campo, Jandir foi o

melhor, embora não tenha se saido

tão bem comá na ultima partida. Ed¦

sim Souza teve participação no gol
do Fluminense, mas foi uma das

poucas coisas de bom que fez, e

Romerito, muito marcado por Vítor,

sb conseguiu fazer o gol. Continua

devendo ã torcida do Fluminense

atuaçbes que ela estava acostumada a
ver em outras temporadas. De qual

quer maneira, esteve um pouco
melhor do que no jogo passado, con

tra o Flamengo.

Na frente, além do destaque es-

pecial para Renè, que cumpriu,

taticamente, uma atuação quase que

perfeita, não se pode dizer muita

coisa do Fluminense. Washington

voltou a ser dispersivo e nào se pode
destacar um lance seu na partida. L

Talo foi muito pouco acionado e, nas

poucas vezes que a bola foi ate ele,

nào criou nada.

VASCO

Há muito tempo que a torcida do

Vasco nào via uma exibição tão boa

de Geovani. Boa em todos os sen-

tidos. Ontem, contra o Fluminense,

ele voltou a ser aquele jogador
brilhante, fazendo jogadas de alto

nivel, lançamentos precisos e peri-

gosos e, mais do que isso, foi um

jogador combativo. Antônio Lopes

parece que conseguiu colocar na

cabeça de Geovani que o futebol

precisa ser jogado nào sò com tèc-

nica, mas também com determinação

e garra e, quando o adversário tem a

bola, è preciso que todçs se ajudem.

Geovani acabou nào sò como des-

taque do Vasco como também da

partida.
Outro jogador que se destacou foi

o zagueiro Donato, embora no final

da partida, após fazer uma boa

jogada, tenha dado um passe errado

que quase resulta em jogada de

perigo. Dominou completamente a

sua area, anulando inteiramente a

Washington. Paulo Sérgio nào teve

culpa no gol. O chute de Edson

Sou/a foi forte e o goleiro do Vasco

fez o que podia fazer, já que foi pego
desurpresacom ochutídelonge.

Paulo Roberto esteve muito

preocupado com a marcação sobre

Tato, no primeiro tempo, mas no

segundo se soltou mais e fez bons

cruzamentos da linha de fundo

Moram começou um pouco indeciso,

mas depois se firmou. Poderia ter se
saido melhor se tivesse marcado o gol

que perdeu logo no inicio do segundo

tempo, e Lira foi o jogador de sem-

pre. Muita disposição, mas somente

isso. Ainda è muito inexperiente.
Vítor foi outro que se destacou.

Depois de Geovani, foi o melhor.
Mazinho correu muito e tentou

ajudar no meio de campo. No
ataque, Mauricinho nào foi o mesmo

jogador. Recebeu marcação im-

placável e em certos momentos pren-
deu a bola em demasia. Roberto foi

quem conseguiu se destacar mais r.a
frente, fazendo boas jogadas, mas
dessa vez nào contou com a ajuda de
Romário, que esteve irreconhecível.

ARBITRAGEM

A arbitragem de Aloisio Viug nào
esteve á altura do grande jogo que foi
Fluminense e Vasco. Nem o trabalho

do auxiliar Vander Cafvalho.E certo

que Viug já apareceu bem em outras

partidas, mas ontem parecia nào ser
seu dia. O pênalti foi muito discutível

e a primeira impressão è de que nào
existiu. Deu vantagem em jogadas

que nào podia, parou outras jogadas

em que o jogador que levou a falta

levava vantagem, deixou de marcar

faltas claras e pareceu também nào

ter pulso. Sò deu quatro cartòes

amarelos, quando poderia ter dado

mais. Vander de Carvalho marcou

impedimentos inexistentes, mostran-

do desconhecer a regra. Do trio, sò

mesmo Adauto Cunha consegiu se

salvar.

O DESTAQUE

Geovani: o esforço recompensado

Quarta-feira, pela manhà, em Sào

Januário. O técnico Antbnio Lopes

•recebia, do departamento médico,

uma notícia preocupante: Geovani

sentira uma fisgada na coxa direita e

passava a ser problema para o jogo

contra o Fluminense. A noite, o

jogador já estava concentrado, em

tratamento intensivo, para ver se

dava para jogar. E o esforço valeu.

Geovani jogou, jogou muito e se tor-

nou o destaque do clássico;
Botei o coração na frente, fiz de

tudo para o Vasco vencer e dedico

minha atuação aos massagistas Paulo

César e Augustinho, que me acom-

panharam durante todo o tratamen-

to.

No vestiário, após o jogo, Geovani

fazia uma análise de sua atuação. O

jogador afirmava que tinha gostado,
mas que poderia ter sido melhor:

Acho que estive bem defen-

sivamente. Mas poderia ter chegado

mais ao ataque, concluído a gol. Mas

como fiquei sem treinar durante três

dias, preferi me poupar um pouco no

jogo, nào me arriscar. Toquei a bola
sempre com rapidez e tenho certeza

de que valeu o sacrifício.

Para Geovani faltou ao Vasco

maior atenção nos contra-ataques

para conseguir a vitória. De qualquer
forma, o empate agradou ao jo-

gador, poiso Vasco depende apenas

de si para ser o campeão estadual.

Com relação a sua atuação, em es

pecial, ele destacou um lance: aos 33

minutos do primeiro tempo, a bola

foi rebatida pela defesa do Vasco e

sobrou entre ele e Jandir. Mais

rápido, Geovani chegou primeiro na

bola mas, ao invés de chutá-la para
longe, optou por um toque sutil, en

cobrindo Jandir e saindo com a bola

dominada. Um lance típico do fu-

tebol clássico de Geovani, um futebol

que, hoje, è completo:
— A Copado Mundo mostrou que

o jogador nào pode se-limitar a tocar

a bola. Tem de correr, combater, dar
tudo de si. É o que procuro fazer,
mostrar condições de estar na seleção
brasileira na próxima convocação.

O PERSONAGEM

Paulo Vítor reclama da sorte

: L *í4 Mm:

A hora é dos valentes. Muita conversa e pouca ação

Fluminense x Vasco foi um jogo
muito disputado e, talvez por isso,

sem grandes destaques individuais, á

exceção de Geovani. Mas, por outro

aspecto, por ter sido uma partida em

que várias oportunidades de gols
foram criadas, um jogador apareceu

de forma decisiva, no caso, garantin-
êo o empate para o Fluminense:

Paulo Vitor.

Nào fosse o árbitro Aloisio Viug e

Paulo Vítor teria saído de campo

com a vitória. Mas a esperteza de

Romário enganou Viug e irritou o

goleiro do Fluminense, inconfor-

mado com a marcação do pênalti que

permitiu a Roberto empatar o jogo:
— A gente confia no juiz e dá nis-

so. Não sei onde ele viu o pênalti. O

Romário se enrolou na com a bola,

perdeu o equilíbrio. Eu sò senti

quando ele bateu nas minhas costas.

Ouvi o apito, o juiz apontando a

marca do pênalti e nào me confor-

mei.

A tristeza de Paulo Vítor era ainda

maior pois, agora, o Fluminense

depende ainda de um tropeço do

Flamengo para chegar ao título. Há

ainda a esperança de o Fluminense

ganhar no Tribunal da CBF os pon-

tos perdidos para 
'o 

Americano,

quando a equipe nào compareceu ao
campo alegando estar com vários

jogadores doentes:

Acho 
que só com a vitória no

Tribunal o Fluminense conseguirá
chegar ao tetracampeonato. O
Flamengo já tropeçou uma vez e nós

nào aproveitamos a oportunidade.
Nào acredito que a sorte volte a nos

beneficiar.

E foi sorte, na opinião de Paulo
Vitor, o que faltou ao Fluminense

para chegar à vitória. E, sem sorte no

jogo, o goleiro teve de usar toda a
sua categoria para impedir o gol da
vitória do Vasco, logo aos dois
minutos do segundo tempo. Numa
tabela armada quase sem querer, en.
tre Roberto e Romário, a bola so-

brou limpa para Moroni. Paulo Vítor
saiu do gol, fechou o ângulo e fez a
defesa, que lhe valeu uma contusão
no ombro esquerdo:

Foi minha defesa mais difícil no

jogo, serviu para manter o empate.
Mas poderíamos ter vencido. Ti
vemos chances mais reais e não con-

vertemos. Paciência, agora so nos

resta torcer.
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Jogo dramático

Foi um jogo em alta velo-
'dade, 

disputado com muita

disposição pelos dois times. E o

resultado acabou beneficiando

o Flamengo, que continua

sozinho na frente no returno e

com possibilidades também de

se classificar para a final pelo
total de pontos em todo o cam-

peonato. Mas o clássico de on-

tem no Maracanã foi dra-

màtico, porque as duas equipes

perseguiram a vitória com

muito empenho, pois o empate

não interessava.

O primeiro tempo foi bom,

porque o Fluminense marcou

seu gol logo aos 4 minutos, en-

tortou o Vasco, que se apresen-

tou desarrumado, mas acabou

tendo sorte, porque o Roberto,

na primeira vez que tocou na

bola, fez um excelente passe

para o Romário. Veio o penal-
ti, que o próprio Roberto con-

verteu, mostrando mais uma

vez sua importância para o

time vascaino.

Depois do empate, o time do

Vasco encorpou e passou a ter

certo domínio. No entanto, o

mais importante é que as

equipes estavam com pen-
samento inteiramente voltado

para a vitória, dando ao jogo
uma grande movimentação e

lances de dramaticidade. A

partida estava tão quente que

por pouco não descambou para

a violência, quando no início

houve desentendimento entre

alguns jogadores.
No segundo tempo, o jogo

continuou lá e cá, tornando-se

extremamente desgastante

para os times, pois a todo

momento surgia um lançamen-

to, principalmente através de

Cleovani, obrigando a correria

não só do atacante como tam-

Wm do defensor. Por isso, al-

guns jogadores terminaram a

partida exaustos. E oque achei

estranho é ninguém, nem o

Lopes nem o Nelsinho, mexer

no time.

Num jogo como este, cor-

rido, desgastante, nervoso, dis-

putado, o normal era que en-

trasse alguém descansado, seja

de um lado ou de outro, para
tentar mudar o panorama e

decidir a partida. Com os dois

times perseguindo a vitória

com tamanha disposição, al-

guns jogadores chegaram mes-

moà estafa.
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Com o empate em lal, o

Flamengo, com 15 pontos con-

tinua na liderança da Taça

Rio, enquanto o Fluminense

subiu para 14 pontos, manten-

do ainda chances a exemplo do

Vasco, que tem 13, ao lado do

Bangu, este sem possibilidades

porque sua campanha é in-

ferior aos demais candidatos e

única hipótese de terminar em

primeiro é num empate trí-

plice, com Flamengo e Vasco.

Na próxima rodada, a úl-

tima do returno, jogam Flu-

minense e Bangu no sábado,

enquanto Flamengo e Vasco

fazem o clássico de domingo.

O Vasco é finalista porque
venceu a Taça Guanabara e o

Flamengo se empatar domingo

garantirá sua presença na

decisão, restando apenas saber

se será também com o Flu-

minense ou só mesmo contra o

Vasco.
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E o campeonato continua como

estava antes desta rodada.

Foi uma partida de muita

emoção a que jogaram Fluminen-

se e Vasco.

O Fluminense começou man-

dando em todos os espaços do

campo, e tez seu gol. Continuou

melhor e houve o gol do Vasco.

Não me parece que lenha sido

pênalti. Estava em cima do lance

e, claramente o Romário se

atirou. Verei no video-teipe o lan-

ce.
Mas, a partir do gol, o Vasco

equilibrou a partida e durante

mais algum tempo esteve melhor

em campo. Nesse momento, o

Fluminense incorreu em um erro

que poderia ter sido fatal. Rober-

to passou a receber a bola sem

marcação, podendo fazer lan-

çamentosà vontade.

Ao fim do primeiro tempo, de

novo, o Fluminense foi para a

frente e poderia ter conseguido

mais um gol.
O segundo tempo demostrou

um Vasco que nâo estava interes-

sado no empate. Foi para cima e

quase marcou logo de saída.

O jogo entrou num certo

marasmo que foi quebrado pela

torcida tricolor. Sentindo que o

momento nâo era para grandes

evoluções e sim para a entrega

total á vitória, o time obedeceu a

torcida, e foi, mais umavez, para

frentecom tudo.

Nesse momento ficou claro a

grande figura dojogo. Jandir que

já vinha correndo uma barba-

ridade, passou a cair sistemati-

camente pela ponta direita.

E foi ai e com oJandir tirando

forças não sei de onde, que o

Fluminense mais uma vez aper-

tou. Jandri a ioda hora era pa-
rado com faltas na entrada da

área. E o Fluminense numa dessas

faltas quase marcou. Primeiro

Washington furou na pequena
área e a bola sobrou para dois

jogadores do Flu. Se nâo me en-

gano foi o Ricardo que completou

com chances de fazer. Mas deu

azar.

Ü Vasco, aproveitando as

subidas do adversário, tinha sem-

pre nos lançamentos para
Mauricinho e Romário jogadas de

muito perigo.
Geovani esteve muito bem no

municiamento desses contra-

ataques.

Tato e Eduardo pelo Flu e

Paulo Roberto e Mauricinho

pelo Vasco, passaram o jogo
todo, até o finalzinho, travando

um belo duelo com vantagem para
as defesas.

Esse resultado foi bom mesmo

para o Flamengo. A vitória do

Fluminense faria com que o

Flamengo, além da companhia in-

cômoda do tricampeâo na lide-

rança, jogasse antes com o Vasco.

ENTORNANDO O PAPO:
• Esse turno ainda pode embolar

no final. Até três times podem
acabar juntos, dos quais, dois

diputariam a final. Dependendo

dos resultados da última rodada,

até o Bangu ainda tem chances.

Empate faz com 

que 

diri

do Flu 

joguem 

tudo no

Ha 
quer 

enquadrar turma

do alegre trem da CBF

O Flamengo continua em pé de

guerra com a CBF. O advogado

Michel Assef anuncia para hoje uma

representação criminal na Justiça

Comum contra Rubens Hofmeister,

presidente da Federação Gaúcha e

também dirigente da entidade na-

cional.

O recurso, segundo o advogado

rubro-negro, além de contra-atacar o

caso envolvendo Leandro e Sócrates,

visa a apurar e punir o dirigente

sobre as irregularidades cometidas

por ele na estada no México, durante

a Copa do Mundo.
— Temos depoimentos de pessoas

que estiveram no México que po-

derâo comprometer muito o Hof-

meister. Ele fez parte do trem-da-

alegria, gastando dinheiro do futebol

Torcedores 
pedem 

árbitros de fora

I mportar árbitros de outros Estado

para dirigir a ultima partida da Taça
Rio, domingo. Esta a solicitação dos
torcedores ao presidente George
Helal.

A medida, conforme os torce-

dores, visa a melhorar o nivel das ar-

bitragens do atual campeonato, já

que a Comissão de Arbitragem da

Federação de Futebol do Estado do

Rio de Janeiro não pode, no momen-

to, escolher os de melhor nivel tèc-

ico, pois Arnaldo César Coelho e

sé Roberto Wrigth, especialmente,

_„tão sem contrato.

I — Sem estes árbitros, o cam-

$rNdbst

gentes

STJD

O empate com o Vasco.ontem.no

Maracanã, trouxe aos dirigentes do
Fluminense a firme disposição de
brigarem no Superior Tribunal de
Justiça Desportiva para que o jogo
contra o Americano seja realizado e
assim se desconsidere a decisão do
TJ D de conferir dois pontos ao time
de Campos, punindo, assim, a au-
sència tricolor.

O empate também trouxe a ma-

temática de volta ás conversas de
dirigentes, comissão técnica e jo-
gadores e ele — depois de consi-
derado injusto por unanimidade —

foi colocado como um bom negócio,
especialmente porque o Fluminense
depende exatamente do Vasco vencer
o Flamengo, no domingo, e de uma
vitória sobre o Bangu para que con-
siga, pelo menos, um jogo extra, sem

a necessidade de confiar na decisão
do STJD.

Mas enquanto o representante

jurídico do clube e candidato á

presidência, José Carlos Vilela,

desenhava qual a sua linha de ação
na defesa do direito do Fluminense

jogar contra o Americano, Nelsinho

reclamava da arbitragem, 
"ruim

porque, na minha opinião não exis-

tiu", do time e dividavado Superior

Tribunal conceder o direito ao

Fluminense de disputar o jogo com o

Americano:
— Existem tantas armações no

futebol brasileiro que, quando acon-

tece um caso sério, pensam que estão

tentando se aproveitar da situação.

Tínhamos naquela ocasião, somente

cinco jogadores em condições de

jogo: Ricardo Cruz, Ricardo Gomes,

Jandir, Washington e Paulinho. Pela

regra do jogo só poderíamos colocar

quatro jogadores amadores e então,

formaríamos com nove. Será que isso

não é motivo suficiente para nâo se

jogar uma partida?
José Carlos Vilela tem outro as-

pecto a abordar. Segundo ele, o TJD

julgou o Fluminense baseado no ar-

tigo 303, isto é, 
"chegar 

com atraso

de mais de 20 minutos ao campo de

jogo":
— Não se pode julgar o Fluminen-

se por este artigo porque nós sequer

fomos á campo. Estaríamos incurso

no artigo 294, que diz que 
"perda 

de

pontos por. motivo in justificável".
Só que temos um motivo justificável
e comprovado.

BRANCO

O lateral Branco volta hoie á noite

á !'.ália a fim de dar continuidade as
negociações de sua transferência para
o Bréscia. Branco disse que a razão

de nâo ter assinado contrato com os

dirigentes italianos foi ocasionada

por um simples motivo:

Me 
prometeram muita coisa

aqui no Rio e quando cheguei lá me
apresrtitarma outra inteiramente

diferente. Disse e repito, que so as-
sitiaria o contrato se eles colocassem
no papel aquilo que acertamos aqui.
Nâo fizeram isso e voltei.

E avisou:

Volto amanhã (hoje) para a
Itália. Mas será a ultima vez que en-
tro em negociações. Se nâo colo-
carem no papel tudo o que acerta-
mos, volto para o Rio e para o
Fluminense. Só nâo posso ficar sem

jogar.

brasileiro e, por isso, merece ser

punido. Além, disso, quem não lem-

bra do episódio da compra das cal-

cinhas, quando ele cumpria o seu

primeiro mandato na Federação

Gaúcha.

Ainda conforme Michel Assef, o

assunto não se restringirá apenas à

Justiça Comum, mas também se es-

tenderá á Câmara Federal, após o

recesso parlamentar.
Sobre a defesa de Leandro,

acusado por Hofmeister de deserção

da Seleção, o Flamengo pretende ar-

güir que ele foi desconvocado por
Telê Santana, já que no dia seguinte

ao embarque da delegação para o

México Leandro se dispunha a

viajar, mas o técnico convocou

Josimar que viajou logo a seguir.

Vasco 
pode 

ter Mazinho no

lugar de Lira contra o Fia

A festa tricolor pelo gol de Romerito durou pouco tempo
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O Vasco não poderá contar com

Lira para o jogo de domingo contra o

Flamengo. O lateral-esquerdo levou

o terceiro cartão amarelo ontem. An-

tbnio Lopes vai decidir entre Heitor,

Paulo César e Mazinho o substituto.

Mas a tendência é para escalar o úl-

timo, que já atuou nessa posição nos

juniores e na excursão pelo Nordeste.

Sobre o jogo, Lopes disse que o

Vasco foi superior ao Fluminense,

criou muitas oportunidades para
marcar e por isso ele considerou o

resultado injusto. Mas está confiante

em que domingo, o time ganhará do

Flamengo e por isso vai torcer para o

Bangu ou mesmo por um empate

do Fluminense, no «abado.

O Vasco poderá contratar dois

jogadores uruguaios que atuam no

Deportivo de Quito, o ponta-de-
lança De Lima e o lateral-esquerdo

Gabriel. O técnico Antônio Lopes

poderá observá-los num futuro bem

próximo. Ele recebeu boas infor-

mações sobre esses dois jogadores. O

assunto está' sendo mantido em si-

gilo.
A situação de Romário nâo é

muito boa no time. Ele nâo está

atravessando boa fase e poderá até

perder a posição no time do Vasco.

Ontem ele foi até hostilizado por um

grupo de torcedores á saída do Es-

tádio do Maracanã. Lopes vai con-

versar com o jogador durante a

semana para saber o que está acon-

tecendo.

Sobre a renovação do contrato de

Mauricinho, hoje ou amanhã deverá

acontecer uma nova rodada de

negociações, entre o vice-presidente

de futebol Eurico Miranda e o pai do

jogador, Olavo Vilela. Mas segundo

o dirigente, se o ponta-direita nâo

renovar, não jogara no domingo,

pois essa è a posição do clube. O

jogador acredita que, durante a

semana, acontecera o acordo, ja que
ele está interessado em continuar no

clube.

Sobre Paulo Roberto, cujo em-

préstimo terminará no dia 30 deste

mês, Eurico Miranda disse que esia

tranqüilo e que antes do prazo vai

pagar ao São Paulo os 313 mil

cruzados para ficar definitivamente

com o jogador, que também ja mos-

trou interesse em continuar no clube.

O diretor de futebol Manoel Mon-

teiro pretende conversar com o la-

teral-direito para acertar as bases do

seu novo contrato.

O time terá folga hoje, mas
amanha a atividade sera em lempo
integral. Pela manhã, treino técnico
em São Januario, e a tarde, corrida
no Bosque da Barra da Tijuca. Hoje
deverá acontecer uma reunião entre o
vice-presidente de futebol Eurico
Miranda, o depariamento medi-
co e o jogador Fernando, para
decidir quem fará a operação no

joelho direito do zagueiro, o local e
o dia. Fernando, em principio, não

quer ser operado pelo medico do
Vasco, Guilherme Ventura. Lurico
Miranda ja adiantou que se o jo-
gador nâo aceitar o medico do Vas-
co, e optar por um particular, terá

que pagara cirurgia. »

Grêmio bate Inter e conquista o bi

PORTO AIJCGRE - A torcida do
Grêmio fez a festa na tarde de ontem no
Estádio Olímpico. O Grêmio vtnceu o
Internacional por I a 0, gol de Osvaldo aos
9 minutos do segundo lempo, e conquistou
o bicampeonato gaúcho. Como já é tra-
diçâo em todos os Gre-Nais, a decisão foi
disputada num clima de muita tensãolan-
loque, no final dojogo, Marcelo, do Inter,
e l.uis Eduardo, do Grêmio, trocaram
agressões e foram expulsos pelo árbitro
Carlos Rosa Martins. A renda, que nâo
superou o recorde, somou Cz$ 730.564,00
e o público foi de 41.295 pagantes.

O (írêmio iniciou a decisão com a van-
tagem do empate. Entretanto, desde o
inicio jogou em busca da vitória. O Intei -

nacional, por sua vez, linha a obrigação de
vencer para ficaram o titulo. No primeiro
lempo o clássico esteve muito equibili-
brado com as duas equipes atacando com
a mesma disposição sem, no entanto, mar-
car.

Na fase final, o técnico Valdir Espinoza
colocou Osvaldo no lugar de Caio júnior.
Esla alteração foi decisiva, já que aos 9
minutos Osvaldo marcou o gol do titulo
após completar um cruzamento de Luís

Carlos. A partir dai, o Inter precisava
marcar dois gols, pois oempate nâo servia.
Numa tentativa de virar o placar, o técnico
Otacilio Gonçalves colocou Tita em lugar
de Balaio. Só que a alteração nâo deu o
resultado esperado, embora Tita tivesse se
empenhado bastante. Aos 30 minutos a
torcida do Inter comecou a deixar o
Estádio Olímpico, enquanto a do Grêmio

já comemorava o bicampeonato.
Aos 42 minutos, visivelmente nervoso,

Marcelo empurrou Luís Eduardo, que

revidou a agressão. Ambos foram expul-
sos. Final de jogo, os jogadores doGrêmio
comemoraram a conquista dando a volta

olímpica com a taça
Times — Grêmio: Mazarop ; Rasl

Baideck, I uis Eduardo e Casemiro;
China, Bonamigo e l.uis Carlos: Renato
Caio Júnior (Osvaldo) e Valdo — Inter-
nacional: Taffarel; l.uis Carlos,, Aloisio,

pinga e Mauro Galvâo; Marquinho, Air-
lon e Rubcn Paz; Robertinho, Marcelo e
Balaio (Tita).

Placar Nacional

peonato chega ao seu final um pouco

prejudicado. O Flamengo nâo po-
derá, de maneira alguma, permitir a

designação de Luís Carlos Félix, que
apita sempre a favor do Vasco, e
Wilson Carlos dos Santos, que con-

tinua vetado pelo Flamengo — disse

Niltinho, integrante da Torcida

Jovem, refletindo o pensamento da

maioria dos torcedores.

CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - 2o TURNO

Maracanã Bangu 1 x Flamengo I
Vila Isabel América I x Americano I
IlhadoCiovernador Portuguesa I xOlariaO

CAMPEONATO PAULISTA - 2o TURNO
Rua Javari Juventus 0 x Inter Limeira 0

CAM PEONATO GAÚCHO -QUADRANGU LAR FINAI.
Caxias do Sul Juventude 1 x Novo Hamburgo 0

CAMPEONATO MATO-GROSSENSE — QUADRANGUIAR DECISIVO DO 2°TUR-
NO
Cuiabá D. Bosco 3 x Barra I

CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - 2o TURNO
Maracanã Fluminense I x Vasco 1
Marechal Hermes Boiafogo 1 xGoytacaz 0
Mesquita Mesquita 0 x Campo Grande 0

CAMPEONATO PAULISTA - 2o TURNO
Morumbi Sâo Paulo 2 x Corintians I
Novo Horizonte Novorizonlino I x Santos 0
Jundiai Paulista 0 x XV de Jaú 0
Campinas Guarani I x Ponte Preta I
Sorocaba. Sâo Bento 1 x Palmeiras 0
Mogi Mirim Mogi Mirim 2 x Santo André 2
Piracicaba XVdePir.OxP. Desportos 3
Ribeirão Preto. Comercial 0 x Boiafogo 0
S. José do Rio Preto América 2 x Ferroviária 0

CAMPEONATO GAÚCHO - OUADRANGULAR EINAL - ULTIMO JOGO
Grêmio 1 x Inter 0

Obs. O Grêmio sagrou-se bicampeão gaúcho
CAMPEONATO PARANAENSE - 

QUADRANGULAR DECISIVO DO 2o TURNO
Londrina Londrina 0 x Pinheiras I
CAMPEONATO CATARINENSE - HEXAGON AL FINAL
Florianópolis Avai 2x MarellioDias I
Joinville Joinville 2 x Hercilio Luz I
Criciúma Próspera Ox Criciúma 1
CAMPEONATO GOIANO - HEXAGONAL FINAL

iífíVfj Atlético 0 X Goiás 0
Rio Verde Rj0 Verde 1 x Vila Nova 1
Anápolis Anápolis 0 x Itumbiara 0
CAMPEONATO PERNAMBUCANO — 3° TURNO
Recife Santa Cruz I x Náutico 0
Caruaru Central I x Náutico 0

CAMPEONATO CEARENSE — 2* FASE DO 2o TURNO
Fortaleza Ceará 0 x Fortaleza 0
Juazeiro Guarani (J) I x Ferroviário I
CAMPEONATO POTIGUAR - 3o TURNO
Natal ABC Ox América 1
Mossoró Potiguar 1 x Alecrim 2
CAMPEONATO MARANHENSE - QUADRANGULAR FINAL
Silo Luís Maranhío 1 x Sampaio Corrêa I

CAMPEONATO PI AUIENSE - 2o TURNO
Teresina pjaui 2 x Comercial 2
Teresina River 0 x Flamengo 3
Parnaiba Parnaíba 2 x Tirandentes 0

CAMPEONATO SERGIPANO - PENTAGONAL FINAL
Aracaju Sergipe 2 x Vasco 0
Itabaiana ItabaianaOx EstancianoO
CAMPEONATO AMAZONENSE - 2o TURNO
Manaus (T,, Nacional 0 x Fast I
liacoatiara Penarol 2 x LibermorroO

AMISTOSOS
Varglnha/MG Flamengo/local) 0 x Cruzeiro 2
Pouso Alegre Pouso Alegre I x América/MGO
Ibirataia/BA Sei. local 0 x Bahia 5

Carpegiani altera de novo

Bangu 
para jogo 

de amanhã

Visando a dar ritmo de jogo a alguns jogadores que
nâo vêm atuando, o técnico Paulo César Carpegiani
decidiu que na partida de amanhã á noite, conira o
Deportivo Quito, pela Taça Libertadores, no
Maracanã, o Bangu jogará com uma equipe bem
modificada. Sem poder contar com os laterais Mar-
ceio e Racinha, que nâo foram inscritos na com-

petição, o técnico anunciou as escalaçòes de Velto e
Márcio nas duas laterais.

Além dessas mudanças, o Bangu continuará sem o

goleiro Gilmar, sem o zagueiro Oliveira, Israel será

poupado e Marinho, que se contudiu no jogo contra o
Flamengo, também ficará de fora. O lime para o jogo
de amanhã deverá atuar com Nardo; Velto, Jair,
Evandro e Márcio; Tobi, Farjado e Nando; Mar-
celinho, Fernando Macaé (Ricardo)e Ado.

O técnico anunciou, ainda, que já pediu á diretoria
a contratação de reforços para a disputa do Cam-

peonato Brasileiro e houve uma tentativa para con-
tratar dois jogadores do Grêmio, mas que foi frus-
irada. Como Márciofoi vendido para o Sporting e a
situação de Arluzinho está indefinida — o Bangu
deverá encontrar dificuldades para renovar o con-
trato do jogador, segundo informou o presidente Rui
Esteves — é possível que esses reforços sejam para o
meio campo.

A apresentação dos jogadores do Bangu será hoje,
na parte da tarde, quando haverá um coletivo para
entrosar o time que jogará amanhã. Depois do treino,
os jogadores seguirão para o Hotel Tropical, onde
ficarão concentrados.

DE LIMA

Castor de Andrade deve aproveitar para conversar
com o ceniroavante Carlos de Lima, do Deportivo,
sobre a sua possível transferência para o Bangu. O

primeiro contato foi mantido ainda no Equador,

quando o Bangu esteve lá, e dirigente do Bangu pen-
sa em contratar o atacante para a disputa do Cam-

peonato Brasileiro.
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Mesquita empata

Num jogo fraco tecnicamente, Mesquita e Campo
Grande empataram em OaO, no I ou/adâo. As

duas equipes quase nâo criaram jogadas de gol e o

resultado nâo poderia ser outro. Somente no primeiro
lempo, houve alguma movimentação, quando o Mes-

quita chutou uma bola na trave, airavés de Antônio

Carlos. O Campo Grande, jogando na base do con-

ira-aiaque, criou apenas duas boas chances para
marcar.

A renda somou CzJ 19.550,00, com 1.040 pagan
les. l.uis Carlos Félix foi árbitro, auxiliado por Al-

cides da Rocha e Luís Augusto Pinto. As equipes

aluaram assim: Mesquita — Ricardo; Milton Men-

des, 1 azinho, l utio e Paulo Roberto; Delacir, Eliseu
e Fernando Moura (Miranda); Oman, Antônio
Carlos (Mávio Roberto) e Gilson. Campo Grande —

Paulo César; Marinho, Armando, Paulo Sérgio e As-
sis; Brás, Marquinho (Nlllon) e Wellington; Jorge
l.uis (Torrinha), Dedei e Elci. Na preliminar, pelo
campeonato de juniores, o Campo Grsnde venceu o
Mesquita por 2aI.
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Rodada de poucos gols e de futebol limitado.

Muita luta, empenho, correria e ausência de

situações de área. No sábado, o Bangu entrou

com um goleiro inexperiente que ficou mais

nervoso ainda quando falhou no gol de

Valtinho. Pensam que o Flamengo se

aproveitou disso? Nada. Continuou jogando

para os lados e quando resolveu apertar, no

final da partida, o goleiro Nardo já estava

devidamente aquecido e psicologicamente
equilibrado.

O mesmo aconteceu no clássico de ontem.

Paulo Vitor e Paulo Sérgio quase nào foram

empenhados, porque os raros chutes a gol

sempre foram dados para fora. Com o passar

dos tempos, a gente vai percebendo que as

lições da última Copa nào foram apreendidas

do ponto de vista técnico. Tudo continua como

dantes. E haja esforço para motivar a torcida

para prestigiar clássicos como os do final de

semana. O remédio é esperar que o torcedor

carioca possa curtir emoções de verdade na

rodada final. Ê hora de esperar.

A presença de Zagalo no Estádio Glorioso deu

novo ânimo ao time do Botafogo: Os jogadores
disputaram a partida contra o Goytacaz como

se estivessem jogando uma decisão. E talvez

fosse. Pois afinal das observações que Zagalo

fez ontem é que será planejado o seu trabalho.

O jogo até que foi fácil para o Botafogo e o

placar de um a zero só pode ser justificado

pelo excesso de oportunidades desperdiçadas

pelos jogadores, principalmente o ponta-
esquerda Silvinho que recebeu duas bolas

livres para marcar, mas acabou desperdiçando

a chance por ter que ajeitar a bola para a

perna esquerda.

?????

È evidente que faltaram alguns jogadores que
são importantes no momento atual e que serão

importantes com Zagalo. Jorgadores como

Edson, Marinho, Antonio Carlose talvez

Josimar, servirão para que Zagalo possa
começar a trabalhar com boas possibilidades

de sucesso.

irtrtrtrü

Estranha esta jogada dos empresários com

Josimar. Tem muita gente interessada na

transação, cada um mais esperto que o outro.

E evidente que Josimar merece ganhar quanto

deseja, mas também me parece claro que tem

muita gente enchendo a cabeça do lateral com

o objetivo claro de rechear o bolso. Esta

jogada do Ascoli é coisa de uns cidadãos

metidos a espertos que não pensam sequer no

b«m estar de Josimar. O caso Branco deve

servir de exemplo ao lateral do Botafogo. Sem

preto no branco é melhor ficar no preto e

branco daqui mesmo.

?????

Na guerra dos 
"menudos", 

deu empate, o que
transfere as especulações sobre a sorte dos dois

clubes para o próximo final de semana.

Agora, estranho foi que teve nego falando em

garotos quando se referia aos jogadores do

Flamengo. Na verdade, garoto mesmo só

Aldair, Ailton e Valtinho, jogadores recém-

saidos dos juniores. Ou vão classificar de

inexperientes profissionais como: Bebeto,

Adalberto e Gilmar que disputam o seu quarto
campeonato pelo Flamengo? Nessa

preocupação de agradar a galera, nego dá o

golpe da certidão e abaixa a idade de todo

mundo. Na verdade, ao ler o noticiário sobre a

juventude do Flamengo, cheguei a ver

Andrade, Mozer e Marquinho de fraldas e

chupetas.

?????

E a medalha de ouro do basquete acabou com

o time dos Estados Unidos. Uma vitória até

certo ponto surpreendente, mas que veio

premiar o time mais criativo, inclusive

apresentando um jogador de apenas um metro

e sessenta, mais ou menos do tamanho de

Gilson gênio que hoje empresta seu talento à

Inter de Limeira, time que lidera ocampeonato

em São Paulo. O certo é que norte-americano

aprende a jogar basquete no berço, mas ou

menos o que acontecia em tempos passados

com o futebol brasileiro, quando a fábrica de

craques estava em pleno funcionamento em

qualquer pedaço de terreno baldio. Hoje, os

espaços se acabaram e os craques também.

Carlos Macedo

(£ BESOURO

Você conhece,

você confia.

Pariic ipando do CONSÓRCIO

BESOURO voet já começa ganhando
a tradição a solidei, a segurança

e o atendimento personalizado
do Grupo BESOURO VEÍCULOS

Entregamos os carros,

por sorteio ou lance imediatamente

Voe< escolhe a cor < o modelo

de sua preferência

Praça da República,*69

TEls : 221 2922 (PABX) 
- 221-9268

AUTOMOBILISMO

Na Fórmula 3, Sala

continua vice-líder

O piloto brasileiro Maurizio Sala terminou em sexto

lugar a décima-segunda etapa do Campeonato Inglês de
Fórmula 3, disputada ontem, em Donington Park, na In-

glaterra. A vitória foi do norte-americano Dave Simpson,

que foi a maior surpresa da corrida. Com esse resultado,
Sala manteve a vice-liderança do campeonato, mas sua
diferença para o lider, Andy Wallace, aumentou para 7

pontos, jà que o inglês terminou a prova em terceiro lugar.
Sala, mais uma vez, foi prejudicado pelo mau desem-

penho dos carros Ralt nesta segunda metade do cam-

peonato, em relação aos Reynard. Prova disso foi Dave
Simpson, que este ano ainda nào tinha marcado nenhum

ponto no campeonato e ganhou a corrida com um Reynar-
d, igual ao usado por Andy Wallace. Restam ainda seis
etapas para. o final do campeonato, mas a briga pelo título
esta entre Wallace e Sala.

Na corrida de ontem, Wallace largou na 
"pole

position", mais logo perdeu a liderança para Simpson, que
fez o segundo melhor tempo nos treinos. Sala largou em
sexto.

O resultado foi: I) Dave Simpson, EUA, 40m45,l5s; 2)
Martin Donnelly, Irlanda, 40m47,01s; 3) Andy Wallace,
Inglaterra, 40m47;;57s; 4) Tim Òavies, Inglaterra,
40m47,86s; 5) Jhon Hebert, Inglaterra, 40m48,76s; 6)
Maurizio Sala, Brasil, 40mS2,93s. A melhor volta da
corrida foi de Simpson, Im36,82s.

CLASSIFICAÇÃO

1) Andy Wallace, 74 pontos
2) Maurizio Sala, 67 pontos
3)Martin Donnelly, 35 pontos
4) Gerrit Van Kouwen, 24 pontos
5) Tim Davies, 18 pontos

Gugelmin bate e abandona

O brasileiro Maurício

Gugelmin bateu numa cerca

de proteção e não com-

pletou, ontem, a sétima

etapa do Campeonato In-

ternaciona) de Fórmula

3000, em Enna, na Sicília.

A prova foi vencida pelo es-

panhol Luiz Perez Sala,

com Ralt/Cosworth: ele fez

as 40 voltas em

Ih01m49s52, a média de

192,507 km/h, 
• 

e agora

ocupa a terceira posição na

classificação geral, com 17

pontos.
Pierluigi Martini, italiano

quetambém correcom Ralt/
Cosworth, completou em
segundo lugar, com

Ih0lm50s63, e lidera o cer-

tame, com 24 pontos, um a

mais que o segundo co-

locado, o também italiano

Ivan Capei li. O quarto é o

francês Pascal Fabre, com

14,5 pontos; o quinto,
Emanuele Pirro, italiano,

com 14; e o sexto, o francês

Michel Ferte, com 12 pon-
tos.

A equipe de Ciugelmin fez

mudanças radicais no carro

do brasileiro, após a to-

mada de tempo, pois estava

muito instável. Entretanto,

as mudanças não surtiram

efeito. Gugelmin largou na

oitava fila, recuperou

posiçóes, apesar dos

problemas de estabilidade e

freio, mas na 30' volta,

¦ 
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Gugel min v o 13 ° 
colocado

quando estava em nono

lugar, os freios traseiros

travaram completamente

pela segunda vez, provo-
cando a batida e o encer-

ramento da corrida do

brasileiro.

Maurício Gugelmin, com
três pontos, è o 13° eo-
locado no certame e voltará

a correr no próximo dia 17,

na preliminar do GP da

Ausiria de Fórmula-1. A
melhorvoltadeontem.foiade

Mike Thackell, da Nova
Zelândia, com Lola/Cos-
worth: Im30s92, á média de
195,996 km/h.

RESULTADO

Io) Luiz Perez Sala (Espanha), Rali/Cosworih, Ih0lm49s52
2") Pierluigi Martini (Itália), Ralt/Cosworth, em
Ih0lm50s63
V) Pascal ( abre (Franca), l ola/Cosworth, em Ih0lm52sfií
4")Tomas Kaiser (Suécia), tola/Cosworth, em Ih0lm55s66
5o) Cláudio tanges (Itália), March/Cosworth, em
Ih0lm57sl7
6°) John Nielsen (Dinamarca), Ralt/Honda, em
Ih02m04s46

Fórmula 2 empolga Muffato

— No próximo ano, a Fórmula 2 sul-americana será al-

tamente competitiva e irá proporcionar grandes espe-

tàculos.

A empolgação è do paranaense Pedro Muffato, fa-
bricante de carros brasileiros, para quem o novo regula
mento da Fórmula 2 acabara com a desigualdade entre os

pilotos argentinos e brasileiros.

Os pilotos,, reunidos na cidade argentina de Puerto

Iguazu, resolveram que os carros a serem utilizados no

próximo ano obrigatoriamente terão que ser fabricados na

América do Sul e terão motores Ford,- Volkswagen,

Renault, Dodge, Chevrolet e Fiat, dentro das especifi-

cações técnicas da Fórmula 3 internacional.

O motor Toyota não foi liberado porque só é fabricado

na Europa e Estados Unidos. Ainda com relação aos

motores, eles passarão de 1600 para 2000cc, com injeção

direta. A versão definitiva do regulamento sairá no

próximo dia 3, quando será disputada a sexta etapa do cer-

tame, em São Paulo.

Mais automobilismo na página seguinte

CICLISMO

No Mundial, Itália

vence Brasil: 8 a1

RIÇCIONE — Surpresa no Campeonato Mundial de
Ciclismo BMX; a equipe brasileira, que liderou a etapa
eliminatória, perdeu ontem para a Itália, por 8 a I.
Adriano Medeiros, de 13 anos, foi o íinico dos cinco
brasileiros a vencer uma prova. Ele é gaücho e campeão
brasileiro do ano passado.
PARIS — A décimaetapa da Volta Ciclisticada França foi
vencida, ontem, pelo espanhol Eduardo Chozas, que per-
correu em5h52m52s os 190 km. Enquanto isso, o novo
lider da classificação geral, o norte-americano Greg Le-
mond, ficou em segundo lugar, com o tempo de 6h26m,
empatado, assim, com o suíço Urs Zimmermann, que é o
segundo na classificação geral. O brasileiro Pedro Del-

gado, com 8 horas, está em quinto lugar.
Em Briancon, também na França, a ciclista italiana

Maria Canins, lider do Tour da França feminino, ganhou,
ontem, a nona etapa, disputada entre Guillestre e Col de
Granon, num total de 68,5km. Com isso, aumentou sua
vantagem à frente da classificação geral.

VÔO LIVRE

Damião Loureiro, com

44m07«ifl6 para os 13 quilômetros

da prova, foi o vencedor geral da

IV Corrida Rústica Comunitária,

realizada ontem pela manhã, em

comemoração ao 23° aniversário

do 13° Batalhão da Policia

Militar, sediado na Praça Ti-

radentes. Gilberto Silva, que já

tinha vencido a prova duas vezes,

ontem chegou em segundo lugar,

marcando 44mS6s70. Na cate-

goria feminina, Aríete Soares

Adão foi a primeira a cruzar a

linha de chegada, com o tempo de

56m05s44.

Dos 715 inscritos, 415 com-

plefaram o percurso e foram

apoiados pelo Grupo CB, que dis-

itribuiu quatro mil copos de águai

mineral. Além disso, o evento

contou com apoio da Sociedade

dos Amigos da Rua da Carioca e

do JORNAL DOS SPORTS, cujo

diretor de promoções, Waldir

Bernardo, entregou o troféu de

melhor equipe à Polícia Militar do

Rio de Janeiro.

O cabo da PM, Damião

Loureiro, 34 anos de idade, 15 dos

quais dedicados às corridas,

achou muito bom o nível dos seus

concorrentes, embora tenha ven-

cido com tranqüilidade. Aríete

Soares, 25 anos, também estava

satisfeita ao final da prova e con-

fiante num bom resultado na sua

próxima prova, a meia maratona

da Ponte Rio-Niterói.

A terceira colocada, Adelaide

Mendonça, era uma das can-

didatas mais idosas e disse que

correu em homenagem a seus

companheiros de profissão.

Agente da Policia Federal,

aposentada há quatro anos,

começou a interessar-se pelas

corridas 
"para 

nào ficar em casa

sem ter o que fazer". Já parti-

cipou de quatro maratonas e sua

próxima corrida será a meia

maratona da Ponte Rio-Niterói.

Dentre os concorrentes do 13°

BPM, o melhor classificado foi o

major Jorge Arede, que teve que
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ser amparado para completar o

percurso e foi representado pelo
filho na solenidade de premiaçào.
Um dos mais satisfeitos, mesmo

sem ter corrido, era o comandante

do batalhão, coronel Sebastião

César Calheiros, que está sendo

Waldir

Bernardo, do

JS, entregou

troféu à

equipe da

PM

A chegada tranqüila do cabo Damião loureiro

transferido para Duque de

Caxias:
— Este evento — declarou —

serviu para unir mais a policia á

comunidade, além de contribuir

para a evolução do esporte no
Pais.

O atleta mais

idoso foi

homenageado

REMO

Flamengo surpreende

com 

quatro 

vitórias

O Clube Fluminense de Vòo Livre marcou para os dias

26 e 27 deste mês o Torneio de Inverno de Vbo Livre dei

1986 da cidade de Niterói, com o apoio da Empresa Ni-

teroiense de Turismo — ENITUR. Os 70 atletas que ja
se inscreveram nas diversas provas, saltarão da rampa do

Parque da Cidade e pousarão nas praias de Charitas e

Piratininga.

Equilíbrio de forcas foi o que um pú-
blico de pouco mais de cinqüenta pessoas
assistiu na sexta regata do Campeonato
Estadual de Remo, ontem, no Estádio da
lagoa Rodrigo de Freitas. Mesmoassim.o
Flamengo, que nâo era o favorito para as
categorias novíssimos e aspirantes, con-
seguiu chegar ao final na liderança, com

quatro primeiros lugares, cinco barcos em
segundo e uma terceira colocação.

O grande favorito da regata era o
Botafogo que, além de perder as duas

provas femininas, foi desclassificado^ no
sklff novíssimos. O remador Eduattlo
Corrêa da Costa bateu no barco do fia-
menguista Roberto de Paulo Baptista. An-
tes, Eduardo havia sido advertido seis
vezes pelo árbitro José Maria Martins, mas
acabou invadindo a raia do adversário e

prejudicando o barco fiamenguista, que
chegou em segundo lugar, recebendo a
medalha de vencedor.

Outra boa briga desta regata foram as

duas provas femininas vencidas pelo Clube
Internacional de Regatas, com as re-

madoras Fábia Duarte Ribeiro (sklff-

Jbnior) e Angela de Almeida Siqueira —

fez dupla com Fábia no double sklff. O
remador Marcello Couto de Carvalho, do
dois sem do Flamengo, também, brigou,
só que fora da água. O barco do Botafogo
chegou apenas alguns centímetros á frente
do seu, o que lhe causou algumas dúvidas.
Marcelo chegou a discutir com um mem-
bro da Federação, Rodney Bernardes de
Araújo, ameaçando jogar fora a medalha

que acabou guardando.
Na sexta regata náo foram feitas to-

madas de tempo, pois, segundo Rodney

Bernardes de Araújo, o único cronômetro
de que dispõe a Federação está com de-
feito. A soma de pontos após essa regata só
será conhecida na terça-feira, quando
deverá ser aprovada pelo Conselho Téc-
nicoda Federação.

Os resultados de ontem foram estes:
Sklff feminino Júnior — 1.000 metros:
Io) Botafogo: 2o) Flamengo: Double
juvenil — I.OCX) metros: I") Vasco da*
(iama; 2°) Botafogo; 3o) Flamengo "A";

4°) Flamengo "B". 
Double sklff peso leve

— 2.000 metros: Io) Botafogo; 2°) Fia-
mengo. Quatro com novíssimos — 2.000
metros: 1°) Vasco da Gama; 2o) Flamen-

go. Double Sklff novíssimas — 2.000
metros: Io) Flamengo; 2o) Botafogo. Dois

Góes e Borges deram vitória ao Fia no double-skiff novíssimos

sem novíssimos — 2.000 metros: Io)
Botafogo; 2°) Flamengo. Sklff novíssimos
— 2.000 metros: Io) Flamengo; 2o) Inter-
nacional. Dois com aspirantes — 2.000
metros: 1°) Flamengo (correu sozinho).
Quatro sem aspirantes — 2.000 metros:
Io) Botafogo; 2o) FlamengoO: Souble
Sklff feminino — 2.000 metros: Io) Inter-
nacional; 2°) Botafogo. Four Sklff ai-
pirantes — 2.000 metros: 1°) Flamengo;
2°) Botafogo. Oito aspirantes — 2.000
metros: 1°) Vasco da Gama; 2°) Flamen-
go.

A sétima regata do Campeonato Es
tadual será disputada no dia 17 de agosto

a partir das 8 horas, no Estádio de Remo
da Lagoa. No próximo domingo, o Co-

remar — Comitê de Regatas do Mar —

estará promovendo a "Regata 
no Mar", í

partir das 9 horas, com largada na Praia
do Flamengo. Participarão todos os clubes
do Rio e a grande atração, segundo Elias
Kalil, presidente doCoremar, será a prova
do escaler, disputada entre o Botafogo c
Escola Naval.

Com Corrêa e

lahez, o Bota

ganhou no

double-skiff

peso leve
>
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BRADES

Indy: Fittipaldi

pára 
na volta 

75

TORONTO — Emerson Fittipaldi, que, ontem, largou
na pole-position, não terminou a oitava etapa do Cam-

peonato Mundial de Fórmula Indy (Grande Prêmio de
Toronto), por problemas na caixa de câmbio de seu carro.
A prova foi vencida por Bobby Rahal, que cobriu as 103
voltas em 2h0SmS0sSl.

Com a vitória, Bobby Rahal ganhou um prêmio de 73
mil dólares (aproximadamente Cz| 1 milhão e 50 mil), e
subiu para o sexto lugar na classificaçãd — com 63 pontos
— 

que é liderada por Michael Andretti, com 86. Este, na

prova de ontem, terminou batendo contra a mureta de

proteçáo, abandonando a corrida. Quem também aban-
donou, por problemas no motor, foi o outro brasileiro da
Indy, Roberto 

"Pupo" 
Moreno.

Emerson Fittipaldi e Bobby Rahal sofreram puniçòes —

tiveram que parar nos boxes e esperar alguns segundos, sob
observação dos fiscais —, 

por terem ultrapassado o carro
madrinha durante uma fase de bandeira amarela, oca-
sionada por um acidente. Emerson saiu em poucos segun-
dos, mas Rahal ficou detido por 43 segundos no boxe, es-

perando que Fittipaldi, até então líder da prova, passasse
por ele.

Poucos momentos após a punição sofrida por Emerson

Fittipaldi, sua caixa de câmbio apresentou problemas, que
terminaram em um pequeno incêndio, o que fez com que
abandonasse a corrida na 73* volta. Em segundo lugar

chegou o norte-americano Danny Sullivan, seguido por

1 Mário Andretti e Al Unser Júnior.

BRASILEIRO DE MARCAS

Enfrentando um ritmo de corrida muito forte e um calor

I superior a 32 graus, a dupla formada pelo paulista Xandy

Negrito e o carioca Armando Balbi venceu a prova 
"Três

Horas do Rio", realizada em Jacarepaguà e válida pela

quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas, pas-
sando á liderança da classificado geral, com 71 pontos.

A prova foi disputada em duas baterias de 30 voltas cada

uma, sendo que os vencedores cumpriram o percurso em

2h23ml4s71. A volta mais rápida da prova foi dada pela
Idupla Ingo Hoffman e Cláudio Girotto, com 2m20sl6, a

[uma 
média horária de 129,230 km/h. Os dois foram, ain-

da, os vencedores da primeira bateria, seguidos pelo Passat

de Negráoe Balbi.

Com a vitória de ontem, a Volkswagen aumentou sua

vantagem na liderança da classificação entre as marcas,

somando, agora, 117 pontos, contra 81 da Ford, 44 da Fiat

e nenhum da General Motors. Os Uno-Turbo, da.Fiat, já
alcançaram ritmo de competição, mas ainda sofrem de fal-

ta de durabilidade e resistência em seus motores. O do-

minio da prova de ontem, foi, contudo, dos Passat, com-

provado no final, quando dos dez primeiros colocados,

oito carros eram Passat, um Escort e um Uno-Turbo.
Os cinco primeiros colocados, ontem, foram: 1) Arman-

do Balbi/Xandy Negráo; 2) Toni Rocha/Paulo Jüdice; 3)

Rogério dos Santos/José Rubens Romano; 4) Joio Carlos

Palhares/Dudu Tavares e 3) Amadeu Rodrigues/Paulo

Sarmento. A classificação geral ficou assim: 1) Armando

IBalbi/Xandy Negrão i 71 pontos; 2) José Rubens Roma-

no/Rogério dos Santos, 66-, 3) Paulo Gomes/ Fábio Greco,

39; 4) Ingo Hoffman/Clâudio Girotto, 32; 3) Egidio Mie-

Ici/Walter 
"Tucano" 

Barchi e Lian Duarte/Fábio Sotto

I Mayor, 29 pontos cada um; 7) Toni Rocha/Paulo Jüdice,

128 pontos.

Os torcedores do futuro curtiram

muito a

do fu
tarde no Maracanã

Torcedor do Futuro

incentiva futebol

Caso fosse feita uma enquete entre os moradores des-

ta cidade para se saber com quantos anos eles entraram

pela primeira vez no Maracanã para assistir a uma par-
tida de futebol, certamente muitos se assustariam com o

resultado. Náo é difícil de se confirmar isso, ainda que
em menor nUmero. Desde que foi lançado o projeto
Torcedor do Futuro, em todos os jogos, pelo menos mil

crianças da rede estadual de ensino assistem ás partidas
no estádio. O mais surpreendente: cerca de 85Vo das

crianças nunca haviam entrado no maior estádio do

mundo.
Em que consiste, realmente, o projeto? Ademar Reis,

coordenador do projeto Torcedor do Futuro explica

como surgiu a idéia:
— O Maracanã estava passando por um esvaziamento

muito grande de piiblko, e, ao. mesmo tempo, muitas

crianças náo conseguiam conhecer o maior do mundo,

por falta de condiçòes financeiras. De comum acordo

entre o então Secretário de Estado de Esporte e Lazer,

Jorge Roberto Silveira, e a Secretaria de Estado e Trans-

portes, naocasiáo dirigida por Brandão Monteiro, fez-

se um plano para trazer as crianças de esootas do Rio de

Janeiro ao Maracanã. Tudo ê feito com a maior se-

gurança, desde o transporte das crianças, acompa-

nhadas pelas professoras, em ônibus da CTC, com

batedores, até o retorno delas, no mesmo local da salda.

Tudo está dando certo e é tão bonito poder ver crianças

maravilhadas com a beleza do futebol.

Fora o jogo em si, após a visita ao Maracanã, os

alunos fazem trabalhos de redação e pintura sobre a

atividade. Os melhores trabalhos de cada colégio ficam

exportos no hall do estádio e, no final do ano, sefto es-

colhidos os dez melhores, que serão premiados. Na

oportunidade, grandes craques entregarão as medalhas,

para motivar ainda mais a paixão dos garotos pelo
maior esporte do mundo.

Quem fosse ontem ao Maracanft certamente se con-

tagiaria pela alegria, dos alunos do Colégio Estadual

Manoel de Abreu e Jardins de Infância Ingá e Maria

Cariou, todos de Niterói. Eles desembarcaram de 15

ônibus e já previam a enorme festa que seria. Pareciam

os jogadores entrando em campo, quando passaram

para o setor das cadeiras reservadas. De apitos, cometas

e máquinas fotográficas fez-se a festa, acompanhadas

pela alegria da professora Maria Emilia, diretora do

CREC de Niterói e da professora Nesdeavita, diretora

,tdo Colégio Manoel de Abreu.

MADRI - Os Estados

Unidos conquistaram on-

tem o titulo do basquete

mundial, ao derrotar a

Uniáo Soviética por 87 a 85,

com um primeiro tempo

terminando em 48 a 38, a

favor dos norte-

americanos. A partida foi

disputada de forma intensa,

prevalecendo, até os ül-

timos minutos, o tipo de

jogo dos Estados Unidos,

tendo a Uniáo Soviética es-

boçado reaçáo já no final,

quando tudo parecia li-

quidado.
Jogando de forma fácil,

com jogadas que lem-

bravam a originalidade dos
"Globe-Trotters", 

os Es-

tados Unidos impuseram

com certa facilidade seu rit-

mo de basquete. A Uniáo

Soviética, náo habituada a

uma marcaçáo homem a

homem, mostrou-se ner-

vosa e desperdiçou várias

boas oportunidades. Em

apenas um minuto, três

bolas foram jogadas de for-

ma errada pelos soviéticos.

O grande destaque da

partida foi, em oposiçáo á

teoria do basquete onde a

altura do jogador é fun-

damental, o armador

Tyrone Bogues, de apenas

lm60cm, dos Estados

Unidos, que lutou de todas

as formas e conseguiu, sem

marcar um ponto, dar 90%

da vitória á sua equipe. Sua

importância foi tanta que,

quando foi substituído, os

Estados Unidos perderam o
"pique" 

e a Uniáo So-

viética quase empatou a

partida.
Pelo lado soviético, o

destaque ficou com o pivô
Sabonis, de 2m20cm, uma

arma contra a defesa

americana. Apesar disso, os

Estados Unidos foram

tomando distância dos

soviéticos, colocando até 16

pontos de diferença. No

final do primeiro tempo, o

técnico norte-americano

substituiu os cinco joga-
dores que estavam em

quadra, para descanso. Os

Estados Unidos começaram

com Bogues, Smith,

McKey, Robinson e Charles

Smith, enquanto a Uniáo

Soviética começou com

Valters, Volkov, Sabonis,

KurtinaytiseTarakanov.

No segundo tempo, a

equipe soviética voltou

melhor para a quadra,
mudando, inclusive, seu

tipo de marcaçáo, passan-
do-a para zona. Do outro

lado, os pivbs norte-

americanos também mar-

caram bem, apoiando a

defesa, que se apresentou

de forma 
"impecável".

Mas os soviéticos, mais 
|

uma vez, náo suportaram as ]

jogadas dos Estados Unidos 
]

e o placar voltou a apresen-

tar vantagem de 18 pontos.
Faltando cinco minutos

para o término da partida, a

Uniáo Soviética esboçou

sua reaçáo e conseguiu

diminuir os 18 pontos para
apenas dois. A arbitragem,

no entanto, como em todo

o Mundial, apresentou

várias falhas. Na Final, náo

poderia faltar o erro e,

quando restavam quatro
segundos, o norte-

americano Robinson fez

uma falta em jogador
soviético, que foi dada a

favor dos Estados Unidos.

O próprio Robinson

cobrou e a bola náo passou

por nenhum companheiro

seu, tendo um soviético

pego e desperdiçado, ter-

minando o jogo. Foi um

erro que pode ter custado a

vitória á Uniáo Soviética, já

que, se o jogador deixasse a

bola sair fora, ganharia
mais quatro segundos.

Os jogadores Gallis, da

Grécia, Oscar, do Brasil, e

Petrovic, da Iugoslávia,

foram os cestinhas do Cam-

peonato Mundial, pela or-

dem.

FUTEBOL DE SAL AO

Paraguai 

goleia 

Bolívia no

Campeonato Sul-Americano

CLASSIFICACAO

FINAL

Io — Estados Unidos
2o — União Soviética
3o — Iugoslávia
4o — Brasil
5° — Espanha
6o - Itália
7° - Israel
8o - Canadá
9o - China
10° — Grécia
IIo -Cuba

_ 12° — Argentina _
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Ivonette troca

seleção 
pela 

família

tu não eslava feli/; não eslava satisfeita e, assim, acho que
não poderia render muilo na Seleção Brasileira de vôlei. Mas, não
foi uma decisão repentina, tu ja vinha pensando; pesando os prós
e os eoniras, e resolvi pedir dispensa, t uma fase minha, lodo
mundo lem essas fases de dificuldades.

Agora "aliviada", 
a levamador* Ivonetie, da Iransbrasil, se

prepara para aproveitar uma semana de folga ao lado do marido
— Mareei, da Seleção Brasileira de Basquete — e da filha tia-
bricla, de um ano e seis meses.

tia atribui o seu pedido de dispensa da Seleção Brasileira de
vôlei a 

"motivos 
particulares". A jogadora Ivonetie deixa irans-

parecer que passa por um momento eni que reavalia suas prelen-
soes esportivas, já que a sua participação na Seleção de vôlei e a de
Mareei, na de basquete, faz com que os dois estejam afastados
desde dc/cmbro do ano passado.

Sô resta saber se, com os seguidos pedidos de dispensa, o tee-
nico Jorge Barros, o Jorjão. terá mais ou menos trabalho para ar-
mar o time, ou ale mesmo para fa/er o ultimo corie na equipe, o

que acontecera dias antes da viagem para a Itália, no final de agos-
Io, onde ficarão ale a data do embarque para a Tchccoslováquia,
onde será disputado o Campeonato Mundial, cm setembro.
Alegando que, entre as demais jogadoras, a saida de Ivonette náo
causou maiores repercussões, o técnico garante:

Náo acredito que ouiras possam vir a pedir dispensa. Pelo
menos, não há nada que as motive a fa/er isso.

Com o afastamento de Ivoncllc, aumenta para três o nümero de
jogadoras a deixar, espontaneamente, a Seleção, este ano. A

primeira foi Heloísa, para concluir a faculdade de tducação
tísica; cm seguida, foi Ana Maria Volponi que, em razão de um
acidente automobilístico, não leria condições de se recuperar a
tempo. Para ocupar a sua posição, o técnico conta apenas com
Ana Kicha e Roseli, embora admita que possa vir a usar Ana
l.üeia.

tsiava levando uma vida muilo estressanie. Há seis meses

que as minhas folgas c as do Mareei não estavam coincidindo.
Além do mais, a üabriclacstànuma idade cm que precisa muilode
mim. Só para ter uma idéia, quando eu fui para a Europa, com a
Seleção, ela não.estava falando. Um mês depois, quando vollei,
ela já falava. Eu andava pensando muilo nisso: andavatriste, sem
conseguir me concentrar e, assim, não poderia render aquiloqueo
Jorge esperava de mim. Como ainda faltam quase dois meses para
o Mundial, acho que ele terá tempo suficiente para se reorganizar,
com a minha saida. Há nove anos que faço parte de seleções. Este
é um momento meu, que eu não dividi com ninguém, nem com o
Mareei, que foi o último a saber da noticia. A principio, acho que
ele ficou surpreso, mas, depois, enicndcu. Eu não comentei ames
com ele, para não airapalhá-lo no jogo de ontem (anteontem),
pelo Campeonato Mundial de Basquete —, diz Ivonette. ,

A jogadora sò voltará a treinar pelo seu clube, oTransbrasil.no
final do mês. Até lá, Ivoncllc vai 

"dar 
um tempo, descansar", ao

lado do marido, que chega hoje, da Espanha, onde foi disputado o
Mundial, e da filha, Uabricla, que já começa a chamar pela"mamãe".

O técnico Jorge Barros informou ontem que os resultados dos
lestes físicos realizados na quinta e na sexta-feira, loram "muilo

bons". Jorjão disse que houve uma 
"grande 

evolução na parle
fisica". Em relação aos exames médicos, Jorjão informou que os
médicos Serafim de Almeida Cosia e Edmundo Novaes deverão
anunciar os resultados enire hoje e amanhã.

A Seleção Brasileira

está concentrada

para o Campeonato

Mundial e o técnico

Jorjbo, agora, sb

precisa fazer mais

um corte

Soza, (direita) foi o melhor jogador do Simon Bolívar

Mais uma goleada no Campeo-
nato Sul-Americano de Clubes

Campeões de Futebol de Saláo.

Jogando com maior objetividade, es-

pecialmente no segundo tempo,

quando fez prevalecer a sua melhor

condiçáo física, o Simon Bolívar, do

Paraguai, venceu o Jerusalém, da

Bolívia, por 7 a 1, na manhã de on-

tem, na abertura da segunda rodada.

Apesar de ter viajado quase quatro
dias — chegou sábado ao Rio —, o

Jerusalém realizou uma boa primeira
fase, mostrando-se mesmo superior

ao advejsàrio em termos dé aplicaçáo

tática. Os paraguaios, surpreendidos

pelo bom sistema defensivo do Je-

rusalém, encontraram muitas difieul-

dades para tramar as jogadas, valen-

do-se apenas das jogadas individuais

e das chances oferecidas para marcar

os dois únicos gols do primeiro tem-

po, que acabou em 2a0.

Na segunda fase, totalmente sem

condiçóes Tísicas, o Jerusalém li-

mitou-se a jogar defensivamente,

mas sem a organização eo ímpeto do

primeiro tempo, buscando seus gols
através dos contra-ataques. Mais ex-

perientes e contando com melhor

banco de suplentes, o Simon Bolívar

acabou assumindo total domínio da

partida e até a marcaçáo de mais cin-

co gols foi apenas uma questáo de

tempo.

Soza, pelo Simon Bolívar, e Cogis-

to, pelo Jerusalém, foram os jo-1

gadores que mais se destacaram. José|

Carlos das Dores (Brasil) foi o ár-

bitro, com uma atuação apenas

razoável. Equipes e marcadores: I

Simon Bolívar — Gonzalez (Bazual-I
do); Soza (1), Martinez (I), Miguel, I

Morell (1), Salinas (2) e Mora (2);
Jerusalém — Jande (Momoya);
Carlos Munhoz, Cogisto (1) , Mu-|

rilo, Castro e Gutierrez.

Uruguaios apelam, mas cariocas são líderes

Num jogo de nivel técnico apenas

regular e de muitas paralisações, o

Bradesco derrotou o time do Óld

Christians por 9 a 4 — 4 a 0 —, em

partida realizada ontem á tarde, no

Ginásio Antonio Carlos de Almeida

Braga, no Rio Comprido, e com esse

resultado manteve a liderança invicta

do Campeonato Sul-Americano de

Clubes Campeões de futebol de

salão.

O Bradesco levou cerca de cinco

minutos para inaugurar o marcador.

Isso porque o time uruguaio, bem

fechado na defesa, náo permitia as

desejadas penetrações e muito

menos os espaços para os arremates.

Além disso, o Bradesco teimava em

tramar as jogadas pelo meio, onde os

jogadores uruguaios se localizavam.

Com isso, as. suas conclusões eram

tentadas sempre a longa distância, e

acabavam sendo aparadas pelo bom

goleiro Hugo.

Somente depois do quinto minuto,

quando o técnico Trepinha solicitou

o seu primeiro pedido de tempo, é

que o Bradesco passou a jogar com

maior velocidade, buscando as jo-

gadas laterais. Obrigados a sair para
uma marcação individual, os uru-

guaios praticamente abriram a de-

fesa, o que acabou proporcionando
ao Bradesco a marcaçáo dos seus

gols, se bem que poderia ter marcado

muitos outros, tais as facilidades

oferecidas até o final da primeira
etapa.

O Bradesco voltou para o segundo

tempo com algumas modificações na

equipe, mas nem por isso mudou o

estilo de jogo do inicio do primeiro
tempo, buscando as conclusões pelo
meio e chutes de longa distância.

Mesmo assim, manteve o total

dominio da partida, só náo chegando

á marcaçáo de outros gols em razáo

da ótima presença do goleiro Hugo,

Único destaque da equipe uruguaia,

que voltou a praticar sensacionais in-

ter vences.

A partir dos 10 minutos, o jogo
tomou um rumo totalmente diferen-

te, já que o Bradesco partiu deci-

sivamente para o ataque, sem se im-

portar com os cuidados defensivos. E

isso, em parte, lhe foi prejudicial,
uma vez que á medida que marcava

um gol, sempre com jogadas bem

tramadas e de muitas insistência,

tomava outro, era contra-ataques e

em chutes de longa distância.

Sempre mais agressivo, o Bradesco

voltou a assumir o domínio da par-
tida, mas, á medida que o gol ia

amadurecendo, os uruguaios for-

çavam a paralisação aa partida,
• diante da irritante complascincia do

árbitro paraguaio Fellipe Cueddos

que, além de despreparado tecni-

camente, também náo sabia como

contornar as indisciplinas, especial-

mente do goleiro Hugo que, só nos

Últimos cinco minutos, conseguiu

paralisar a partida sete vezes.

Os Últimos minutos, o que se viu

foram apenas jogadas violentas por

parte do uruguaios, e uma delas cul-

minou com a desclassificação do 
|

jogador Perez, que cometeu uma fal-

ta violenta e desleal em Paulo Eduar-

do. A partir daí, o time do Bradesco

se limitou a perseguir o gol, evitando

sempre as jogadas mais violentas. 
|

Mesmo assim, criou inúmeras opor-i

tunidades, mas que não chegaram a

ser aproveitadas, ora por precipi-

taçáo dos seus atacantes ora pela fir-1

me presença de Hugo.

A ficha do jogo; Primeiro tempo: í

Bradesco 4 a 0. Final: Bradesco 9 x

Old Christians 4. Arbitro: Fellipe

Cueddos, auxiliado por Carlos Mar-

tinez (Argentina), e Roberto Ga-|

marra (Bolívia).

Equipes e marcadores: Bradesco: I

Serginho Coelho (Coutinho): Fa-

binho (1), Paulo Alfredo, Sérgio

Jorginho (1), Paulo Alfredo, Sérgio

Aguiar (2) e Paulo Eduardo (2)- Old

Christians — Hugo; Dario (1), Gus-

tavo (1), Perez (1), Riani (1), Daniel, 
|

Juan, Puppoe Pogani.

Panida de hoje 
prome'e 

mui'os 
gols

Hoje, a equipe do Sumov, do

Ceará, que estreou no campeonato

aplicando uma goleada de 11 a 0 no

Old Christians, e que se apresenta ao

lado do Bradesco como favorita á

conquista do titulo sul-americano,

enfrentará o Andes Talleres, da

Argentina, que foi goleado pelo
Bradesco por 14 a 2, como grande

favorito. A partida está programada

para as 17h30m, com entrada franca.

O Sumov, campeáo sul-americano

nos anos de 78 e 80, teve recentemen-

te cinco jogadores convocados para
integrar a Seleção Brasileira (Fernan-
do, Gera, Gláucio, Beto e Belford) e,

inegavelmente, é o grande favorito.

Trata-se de uma equipe muito bem

treinada e de muita experiência inter-.

nacional e, por isso, não deverá en-

contrar qualquer tipo de dificuldade

para vencer o jogo, podendo mesmo

aplicar a maior goleada do cam-

peonato.
O time Andes Talleres, que fez

uma estréia desastrosa, quando, além

de goleado, também não demonstrou I

um mínimo de fundamentos, jogan-

do sempre desorganizadamente na

defesa e confuso no ataque, somente

como grande surpresa poderá deixar

o ginásio do Bradesco com um resul-

tado favorável. Tem apenas um bom

jogador,. o goleiro Maxi, que cer-

tamente náo será suficiente para im-

pedir que o Sumov 
'alcance 

mais uma 
|

goleada.

JOGO RÁPIDO

ATLETISMO - O norte-

americano Peter Pfitzinger, 1.1°
colocado nos Jogos Olímpicos, vcil-
ceu ontem a Maratona de Sáo Fran-
cisco, na Califórnia, com o tempo de
2hl3m29. Entre as mulheres, a
melhor foi a mexicana Maria Tru-

jillo.com 2h37m58.
VOLEIBOL — Os jogadores Xan-

dó e Amauri, que ficaram no Brasil

para completar tratamento, embar-

caram ontem para a Dinamarca, para
integrarem-se á Seleção Brasileira

que se 
prepara para o Campeonato

Mundial. Renan continua no Brasil,

porque está com amigdalite.
FUTEBOL DE SALÃO — A

seleçáo juvenil do Rio faz hoje, ás 19
horas, contra o Espirito Santo, a
segunda apresentação no torneio
zonal classificatório para o Cam-

peonato Brasileiro de futebol de

,saláo, em Araguari, Minas. Amanhá,
os cariocasenfretam os goianos.

JOGOS ESTUDANTIS - A

equipe de futebol de campo das

naçóes indígenas estreou bem nos XV

iJogos Brasileiros Estudantis, em

Vitória, empatando com o Distrito

Federal em 1 a 1. Na ginástica artís-

tica masculina, o titulo ficou com

Sáo Paulo (o Rio foi o segundo) e, na

feminina, a. supremacia foi das

mineiras, ficando as cariocas em

quarto lugar.

BOICOTE — A Índia trans for-
mou-se ontem no 23° país a aderir ao
boicote aos XIII Jogos da Comu-
nidade Britânica, em protesto contra

a política da Grá-Bretanha para com

o governo racista da África do Sul.

MERGULHO - Na Itália, Kátia

Franzier, de 19 anos, bateu o recorde

feminino de imersáo marinha com

auto-respirador a ar, mergulhando a
110 metros. A melhor marca anterior

102 metros pertencia á também

italiana Luciana Cívico. Franzier

preparou-se para derrubar a marca I

durante três meses.

TÊNIS — A equipe chilena de tênis I

classificou-se invicta para a próxima I

etapa da Copa Davis, ao derrotar o|

Brasil por 5 a 0, em Sáo Paulo. No

Ultimo encontro individual, ontem, I

Geraldo Vacarezza se impôs ao reser-1

va Nélson Aerts por 6-1 e 7-5. Chile, I

agora, vai decidir a zona sul-

americana com a Argentina, que|
derrotou o Peru na outra semifinal.

MOTOCROSS — Pilotando com I

ousadia e habilidade, o norte-

americano Rodney Smith ganhou o

pUblico e as duas principais provas —

I2S e 250cc — da terceira etapa do 
[

Campeonato Brasileiro de Motocros-

js, 
disputada ontem em Pt ròpolis..

Na categoria intermediária, a vitória 
|

foi de Augusto Nadur.
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Cateto, do Siud Angelical, criarão do Haras
Santa Ana do Rio Cirande, um lllho de Si. Chad e

Quecn Norma, na direito de I. Ricardo, ganhou
CP Cordeiro da Cirava. em 1.000 metros, grama

e, com dois corpos e meio de vantagem sobre

Agropyron, que formou a dupla por dentro, van-

tagem acusada no phoimhar,
Quadrai e Charter Party completaram o mar-

ador, e o favorito Behave obteve apenas a quinta
colivação. A Camlllto de Corridas suspendeu

por 8 dias o treinador O. J. M. Dias, por atraso de

um animal na veterinária e por delitos de raia, J.

Castillo, H dias, e E. Barbosa, 2. As suspensfles

valem depois do CiP do Brasil de agosto. O

treinador (iladson F. Santos desencilhou 4 ga-
nhador.

Páreo — 1.400 mrtriw — Al. — Ci$ 14.000,00

Kengyr, W. Guimarães 52
Mister Nick.G.O.AIm 58
Bondoso, J.Queiroz 58
tiuadal, l. Esteve» 58

NÀO CORRERAM: ECLENOR e COLUM-

BA11. DUP1 A-EXATA (04-01) Cz$ 31,20 -

Diferenças. I I 2 corpos e I 1/2 corpo — Tempo

Im27s4 - Venc. (4)(>$ 12,00 —Dupla (13) CzJ

90 - Placês (4) C/i 2,20 ew (I) C/J 1,20 -

KENGYR — M. C. 5 anos PR — I eoncito e

labina — Propr. Stud Zodíaco — Tr.S. B. Silva.

Páreo — 1.300 metros — Al. — C'/$ 25.000,00

I" Contarina, A. Oliveira 56
Claraville, G.Guim 56

3" Rockcliffe, C. I avor 56
Mama, J.L.Reis 56

DUPI A EXATA (01-04) CVS 5,60 - Diferenças

11 '2 corpo e 3 corpos — Tempo — Im20s2 —

ene. (I) C/J 1.00 - Dupla (14) C/J 4.40 -

Placês (l)e (4) CzJ 1,00 CONTARINA -

F. T. 3 anos — RS — St Chad e Tavasca —

Propr. Haras Santa Ana do Rio Cirande — Tr. A.

Olieira

3" Páreo - 1.100 metros — Al. -Ci$ 14.000,00

I" l/atis, E. S. Gomes 56
Calmira, J. Pinto 58

3" Great Humil.,1 S.Santos 55

Inega, J/,Garcia 58
DUPI A EXATA (04-05) t/J 7,20 _ TRII

\ATA (04-05-01) C/J 25,00 - Diferenças —

arios corpos e I corpo — Tempo — Im09s -

ene. (4) C/J 2.5 - Dupla (33) C/J 7,60 -

Placês (4) C /J 1.5(1 e (5) C /J 1.90 - IZATIS
I . A. 5 anos — RS — Adam's Pet e Collision —

Propr Euclides Aranha Neto — Tr. I . Coelho.

Páreo- 1.400 metros (.1 CzS 20.0001)0

IPKKM III RAMlAICIPAI.
DF TFRFSÓPOI IS)

1 
' 
Thanksgiving, G.l Sil\a 57
Nossa Mexa,Ci.I Alm 57

3' Hoffnung. J. Pess 57
SoPrying, E.S. Ciomes 55

DUPI A EXATA (01-03) C/J 18.90 - Diferenças
I 2 corpo e 2 corpos Tempo Im23s2 —

ene. II) C/J 2.60 — Dupla (12) C/J 4,60 —

acês (li C/J 1.90 e (3) C/J 1,50 — Mov. do

pareô CzJ 310.810,00 - THANKSC.IVINCi —

C 4 anos si' figuron e Maisons laffitte
Propr Eduardo Pessoa Naulal — Tr. Ci. F.

Santov

Páreo - 1.000 metros - (il. - C zJ 20.000.00

((IDADI DKTKRF.SOPOI.IS)

Cateto dispara na reta e

ganha 
com 

jóquei 
Ricardo

3" Christmas Candle. J. Ricardo 57
4" Estivo, E. S. Gomes 51

Dupla I xata (03-01) C/J 7,60

Dif. vários corpos e 3/4 de corpo —Tempo — 57»
Venc. (3) C/J 1,90- Dupla (12) C /J 3,60 -

Placês (3)C/J 1,30e(I)CzJ 1,60— Hachis — M.
C. 4 anos — RS — Heathen e Sandiz — Propr.
Stud Caboclo — Tr. G. F. Santos,

h" Páreo I.IHK) metros - GL - CzJ 4t).(KNI.(M)
X.HANDK PKF.MIO< ORDEIRO l)A GRAÇA

-GRUPO III)

I" Cateto, J. Ricardo 52
2" Agropyron, J. C. Castillo 59
3" Quadrai, A. Machado 58
4" Charter Party, J. Queiroz 52
y Behave, J. I Reis 58
6" Haiyang, J. Pinto 56
7" Inlegy, E. Marinho.. ...59

... 50llagada, J. Malta

Dupla I xata (05-06) CzJ 36,70
I riexata (05-06-03)CzJ 326,00
Dif. 2 I /2 corpos e minima — Tempo — 56s3 —

Venc. (5) C/J 2.30 - Dupla (33) C/J 37,30 -

Placês (5) C/J 2,40 e (6) C/J 7,40 - Cateto —

M A. 3 anos — RS — St. Chad e Queen Norma
-Criador Ms. St* Ana do Rio Grande — Propr.

Stud Angelical — Tr. A. Nahid.

7" Páreo — 1.400 metro* — Al. — CzJ

14.000,00.

1" Copcnor, G. F. Almeida 58

2" Club House, J. Ricardo 58
3o Caballero, E. Ferreira 56

4" Kiker Brave, M. Ci. Santos 58

Dupla Exata (07-10) 52,40Dif. pescoço e I 1/2

corpo — Tempo — l'27"3 — Venc. (7)C/J 4,30

Dupla (34) C/J 2,50 - Placês (7) CzJ 3,60 e

(10) C/J 3,40 — Copenor — M. A. 5 anos — RS
Janus II eCíran-Dia — Propr, Stud F. P. B. —

Tr. Cl. I Santos.

8" Páreo — 1.100 metros NI.

I" Driz/ly, G, F. Almeida 57

2" 1 stràlia, 1 . A. Alves 55

A seguir: Freguesia, Bahyestan e Neau Ready

Rateios: Vencedor (4) C /J 1,90 — Dupla (13) CzJ

1,80- Placê (4) C/J l.lt) (1) C/J 1,20-Dupla-

Exata (04-01) — C/J 3,10 — Tempo: Im08s —

Treinador: A. Araújo

9" Páreo — 1.300 metros — NI.

1 Rossignol., F. Pereira 56

2" Charbél, A. Machado 56

3" la Bambina Bella, J. F. Reis 54

A seguir: Padrone e Blanquito — Rateios: Ven-

cedor (I) C/J 1,10 - Dupla (14) CzJ 1,80 -

Placê (1) C/J 1,20 (7) CzJ 3.70 - Dupla-Exata

(01 -07) C/J 7,60 - Triexata (01-07-05) CzJ 34,00
Tempo: lm22s2/5 — Treinador: W.P.Lavor

Kl Pareô — 1.200 metros — NI.

1 Hachis, G. F. Almeida
Nosso Irmão, Ci, Ciuimarâes .

Black Dollar e

lusa comas

boas marcas

Lm excelente exercício
reali/ou Black Dollar par.i
correr o quarto páreo de hoie,

percorrendo os 7IH) metros, no

governo de I I Kcis e terminar
na marca de 41s2 5, largando
ligeiro e terminando contido,
mostrando forma para par-
ticipar com chance de vitória.

Outra que esteve muito bem
foi lusa, do treinador I ionel
Coelho, enfrentando os machos
na sexta prosa, onde a tordilha,

pilotada por V Machado,
rasou 50s para os HlX) metros,

deixando muitas esperanças na
sua atuação

IRIS iorfks

Para reunião de hoje são
.onhecidos os lorfés de Assom-
hro, no terceiro páreo, l)ix e
Progressivo na prosa de en-
cerramento, e para primeira
carreira aprontaram, Nlr. Cam-

peador (I (Jucirós) Ms nos 800
metros, Bom da Barra ll .
Pereira) 5ls4 5e Thirty Alll(A.
Ramos) chegando em 53s en-

quanto (iuess esteve no par-
idor

NKRIIM

Bom o exercício derradeiro
de Vrium (A. Machado) con-
luindo os KíK) metros na marca

de 51s certos. Gabac's (1 S.
Santos) aumentou para 53s
mostrando sobras e Cismador
(K I reirc) com Ms2 '5 deixan-
do ótima impressão, enquanto
(iajo, do I uis Artur, esteve no

partidor.

BI A( K DOLLAR

Um exercício que agradou
muito foi realizado por Black
Dollar, do treinador Paulo
Salas, terminando os 7(M) em
43s2 '5, 

enquanto Jack Kramer
(I S Ciomes) desceu a reta cm
36s, justos, e So Dry (J. Pinto)
aumentava para 37s. Parelha
de Daniel Nctto fe/ exercício de
400 metros, com Ornitorrinco
cravando 24, e Alcumbrera
<C.A. Martins) terminou em
24s/5.

Os concorrentes da quinta
prova que estiveram realizando
exercício loram: Aquilante (J.
Pinto) 24s nos 400 melros,
Karoche (C. lavor) 600 metros
em 39s2/5, suave, Xittord (J. F.
Reis) 36s cravados, na jtianhà
de sexia-feira e Epic Jet (E. S.
Ciomes) com 36s2/5 agradando.

lusa foiodestaqueparasexrç

prova e a tordilha do treinador
I ionel Coelho cravou 5(K nos
800 metros. Para a última prova
foi Asdrubal o melhor exercício
com 36s certos nos 600 metros
da reta.

I" Optime. J. F. Reis 56
2" Inglame, I Ricardo 56
A seguir: Wolassa, Kathv link e Kompt —

Rateios: Vencedor (3)C/J 2,60— Dupla (23)CzJ
3,60 - Placê (3) C /J 2,10(6) CzJ 2,90 - Dupla

Exata (03-06) C/J 18,30 — Tempo: Iml7s —

.. 57 Treinador: A. P. Silva — Movimento geral de

.. 57 apostas: C/J 3.815.447,00.

Retrospecto
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E. S. Gomes tem Jack Kramer na conta certa

Nótrica 
quer 

alunos de 2-

série fora do vestibular

O diretor do Instituto
(iuanahara, na Tijuca, profes-
sor Vietor Nótrjea, è de opiniko

que oC esgranriodeve impedir a
inserido de candidatos que
ainda estejam cursando a se-

gunda série e ate mesmo a

primeira sírie do 2" Cirau no
vestibular unificado. O edu-
cador considera prejudicial que
os jovens reali/em o concurso
apenas experimentalmente.

"O aluno aprovado no ves-

tibular, mas sem possibilidade
de garantir a wga, è tomado

por uma certa dose de excesso
de otimismo, por vezes

prejudicial, enquanto aqueles

que nâo conseguem sucesso

lambem ficam em uma situado
angustiante", assinalou.

Para o Professor Nótrica, no
ato de inscriçto o candidato
deveria mostrar um compro-
vante de que já cursa a terceira
série do 2" Grau ou de que está
em fase de terminar os exames
supletivos. "Com 

isso evita-
riamos a participaçáo no ves-

tibular de uma massa de jovens,
ainda, sem condições de rea-

lixar o concurso. Para efeitos
estatísticos também teríamos
uma análise mais correta do
desempenho geral dos alunos

concluintes do 2° Grau",
comentou.

I. ) NP 40.2 1,40
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Muito bem montado na corrida notur-
na dc hoje o aprendi/ Edson da Silva
(íomes, E.S. Comes conta vencer al-
gumas provas, jà que considera a maior
parte dok t»eus compromissos de excelen-
tes chances e Jack Kramer com exercício
excelente, com 36s nos 600 metros, mos-
tando muitas sobras, e apontado como
seu destaque.

— Realmente pela excelente fase tfcc-
nica que Jack Kramer atravessa, riio
tenho duvida que será um ponto dos
melhores, já que mostrou condizes para
levar de vencida seus adversários apresen-
tado em soberbas condiçbes por Edio
PoioCoutinho.

BOAS CHANCES
Edson inicia di/endo que Declave, na

primeira carreira, melhorou bastante e vai
ser um grande obstáculo para o favorito
Mr Campeador num percurso da milha,
onde sempre mostrou render, notada-
mente na raia de areia leve.

Uma das mais difíceis será Si Jump,
uma potranca que vem mostrando

MAIS DUAS

Edson tem mais duas boas oportuni-
dades, afirmando que Epic Jet voltou a
mostra a excelente forma que atravessa ao
aprontar na reta e assinalar para os 600
metros 36s 2/5 e considerando uma charv
ce bem regular com Big A/ar na última
carreira.

— Considero Epic Jet um concorrente
muito forte nos 1100 metros da quinta
prova, onde o pupilo de D. Guignoni

UNI-RIO libera lista esta semana

A Universidade do Rio de
Janeiro (UNI-RIO) encerrou
ontem o seu vestibular isolado
de meio de ano com a aplicação
das provas especificas de

Química e Biologia, incluindo

as questdes discursivas: Bio-

logia. para os candidatos ins-

critos nas carreiras da área da
Saúde; História e Geografia

para as da área. de Ciências
Humanas e Artes. A relação dos

aprovados, segundo a assessoria
da reitoria, será liberada ainda

esta semana.

Inscreveram-se para o con-

curso 4.536 candidatos, con-

correndo às 417 vagas otere-

cidas pela UNI-RIO. Os cursos
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indicacDes

10 — Mr. Campeador — Declave — Bom da Barra
2° — El Varonil — Impacto — Combine
3o — Gibac's — Gajo — Cismador
4" — Jack Kramer — Laranjo — Ornitorrinco
5o — Aquilante — Dealer — Xirlord
6" — Teatròlogo — lusa — Marco Polo
7o — Rugen — Joyous Ruler — Obeixe
8o — Asdrubal — Tambo Nuevo — Haccompany Lark

mais procurados foram os de
Medicina, com 56 por cento dos
candidatos; Nutrição e Ciências
Biológicas, com nove por cento
e Enfermagem com oito por
cento. Na prova de domingo,
3.300 candidatos realizaram a
prova, uma ver que 1.200 fal-
taram, superando as faltas da

prova anterior com 274 candi-
datos a mais. A grande procura

para o curso de Medicina jus-
lifica-se por ser a UNI-RIO a
única instituição federal de en-
sino superior a realizar vesti-
bular isolado e oferecer vagas

para esta carreira. As demais
instituições sâo particulares,
como a de Vassouras e Nova
Iguaçu.
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V e 7° GRAUS í M Mt NOS DF ? ANOS

COM OUALOUFR IDADE

PROVAS NO COLÉGIO

TEL.: 281 1896 
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NOTA DEZ

TÉC. PATOLOGIA

CLÍNICA

VAGAS LIMITADAS - ESTÁGIO GARANTIDO

PROFISSIONALIZE SE E GANHE DINHEIRO

¦ CENTRO iPUCAClONÀlKlNBY PUNANT

R. General Roca, 362 (Pçi. Siens Pina)- 254-6397

INSTRUMENTAÇÃO

m

VAGAS LIMITADAS - ESTÁGIO GARANTIDO

PROFISSIONALIZE SE E GANHE DINHEIRO

¦CIWTtO IPUC ACIONAI HiNKY PUNANT

B. GmtrH Roca, 362 (Pçi. Swii Prtii)- 254-6397

? * * AMERICAN SPEAK WAY * * ?

IMit f S RÁPIDO E PRÁTICO

MATRÍCULAS GRÁTIS

— CURSO REGULAR AUDIOVISUAL:

PARA ADULTOS E MÉTODO ESPECIAL

PARA CRIANÇAS.

- CURSO SÕ DE CONVERSAÇÃO EM 6

MESES PARA PROFESSORES OU ALUNOS

QUE DESEJAM SE APERFEIÇOAR.

VAZ IjOBO E MÊIER — TEL: 352-2165

AVIADORES

Reconhecido pelo DAC do MIN. AER.

.220-0327 TERÁ INÍCIO DIA 11 / AG0/86S

Os cursos de piloto privado

piloto comercial e vôos IFR

CURSO DE TRAFEGO AÉREO

INTERNACIONAL LTDA

• Logo ali no Aeroporto S. Dumont

FACULDADE DE ENFERMAGEM

LUIZA DE MARILLAC

Especialização em Saúde Pública

AULAS NOTURNAS - Inscrições Abertas

Maiores Informações

11.41
it.r

R. Dr. Satamini, 245 - Tijuca - Tel.: 234-3692

DATA GEMINI

Núcleo de Informática e Processamento de Dados

Digitação — Programação: Basic I e II

APOSTILAS PROGRAMADAS

AIJIAS PRÁTICAS EM COMPUTADORES PRÓPRIOS

TURMAS LIMITADAS: Manhi - Tarde - Noite

Turmas Intensivas aos Sábados

Turmas Especiais para Crianças

DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS PRIMEIROS 50

INSCRIÇÕES GRÁTIS

COLÉGIO MÉIIR

Rua Dias da Cruz, 298-Tel.: 594-1375

Procuradoria dá 
gabarito

e 
prevê 

listão 
para 

agosto

Departamento de Desen-
volvimento dc Recursos Hu-
manos da Secretaria Municipal
de Administraçio liberou, on-
tem, o* gabaritos oficiais do
concurso para vários cargos da
Procuradoria Cieral do Mu-
nicípio. A diretora do DDRH,
Mariléia Cru/., anunciou que o
resultado deverá ser divulgado
em meados de agosto.

Os gabaritos oficiais sâo os
seguintes:

hnxenheir». contador e
Assistente dr Documentiçio:

—C; 2—E; 3-B; 4-E;

5—A; 6—B; 7-C; 8-E;
9—D; 10—C; II-D; 12—A;
13—E; 14—C; 15—B; Ifi-A;
17—B; 18—E; 19-A; 20-D;
21-E; 22—B; 23-A; 24-D;
25—E; 26—A; 27-C; 28-E;
29—A; 30—D; 31—A: 32—E;
33—D; 34—B; 35-B; 36-A;
37—C; 38—E; 39-D; 40-C;
41-D; 42—E; 43-B; 44-D;
45-C; 46—A; 47-D; 48-C;
49—D; 50—C; 51-A; 52-C;
53—D; 54—B; 55—C; 56-A;
57—A; 58—E; 59-C; 60-B;
61-C; 62—D; 63-C; 64-B;
65— C; 66—B; 67-D; 68-A,
69—B; 70—E; 71-B; 72-C;
73—A; 74—D; 75-C; 76-B;
77—C; 78—A; 79-A; 80-E.

Arquiteto:
I —C; 2—fc; 3—B;4—E; 5—A;
6—B; 7-C; 8-E; 9-D;

10—C; II I); 12—A; 13—F;
14—C; 15—B; 16-A; 17—B;

Concurso

nacional de

software

Com o objet ivo de promover o
desenvolvimento do software

educativo e dar oportunidade
aos brasileiros interessados em
informática e educação, oMEC

promoverá o Concurso Nacional
de Software Educacional, que

premiará os melhores trabalhos
educacionais produzidos no
Pais e incluirá todos os de bom

nivel no Catálogo Nacional de
Software Educativo.

Os prêmios serão conferidos

em três categorias de parti-
cipaçâo, ou seja. a empresas

nacionais, pessoa física ou

grupo de pessoas físicas e cen-

tros de formaçâoe' ou pesquisa
e escolas. Dentro de cada uma
serão consideradas três cate-

gorias: os software para mi-
crocomputadores domésticos

(memória até 48 KB sem

memória em disco), pessoais
(memória acima de 48 KB e 8
bits) e profissionais (de 16 bits).
Os prêmios para os três me-
lhores software* educativos, em
cada subcategoria serão, res-

pectivamente, de C?$ 20mil, 10
mil e C7$ 5 mil, para os Io, 2" e

3" lugares.
Para participar do concurso,

os candidatos deverão entregar
um suporte magnético com o

programa-fonte e o programa-
objeto quando for o caso, e a

documentação completa e
detalhada do software edu-

cacional com envelope selado e
endereçado para a devolução do
software em anexo. A docu-

mentaçâo deverá abranger os

seguintes itens: objetivos do
software; seu contexto peda-
(lógico; aplicabilidade e modo

de utilização; tipo de equi-

pamento a ser utilizado e res-

pectiva configuração; lin-

guagem de programação na

qual o software foi escrito; e
documentação do programa.
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poderá assu mir o comando de pronto e vir
alé o final, jà que equilibra em forças com
o. demais rivais, preferindo, entretanto,
uma pista molhada onde iria levar van-
tagem e Big Azar vem melhorando, tem
chance regular numa prova numerosa,
onde Asdrubal defende o favoritismo
progressos, enfrentando os machos onde
tem destaque EÍ Varonil, podendo ter-
minar em excelente colocaçlo, pois vem
de obter um otimo quarto lugar e ganhou
aguerrimento.

, UAOEMIA OE COMERCIO/
\ RIO OE JANEIRO /

ESCOLA TÉCNICA

DE COMÉRCIO!

CÂNDIDO I

MENDES I

18—E; 19-A; 20-D; 21 —E;

22 —B; 23--A; 24-D; 25—E;
26_A; 27-C; 28—1; 29-A;
30—D; Jl—ANULADA;
32—E; 33 —D; 34-B; 15 B;
36—A; 37—C; 38—E; 39—D;
40-C; 41—D; 42—Ei 43-B;
44 D; 45-C; 46-A; 47-D;
48-C; 49—D; 50—C; 51-A;
52-C; 53—D; 54—B; 55-C;
56 - A; 57—A; 50—Ei 59-C;
60-B; 61 ~C; 62-D; 63-C;
64 B; 65 -( ; 66-B; 67-1);
68-A; 69-B; 70—li; 71-B;
72-C; 73—A; 74-D; 75-C;
76-B; 77—C; 78-A; 79-A;
80-E.

Assistente técnico:
I—C; 2—E; 3—B; 4—F.; 5—A;
6—B; 7-C; 8-E; 9-D;

10—C; II—D; 12-A; 13--E;
14—C; 15—B; 16-A; 17—B;

II—E; 19 A; 20-D; 21—1;
22-B; 23—A; 24-D; 25—E;

26-A; 27-Ci 28 —!¦; 29- A;

30—D; 31 —A; 32-E; 33-1);

34 B; 35 — 1); 36-A; 37-C;

38—E; 39 D; 40—C; 41—D;

42—E; 43 B; 44 I); 45-C;
46 A; 47-1); 48-C; 49—D;

M)-C; 51-A; 52—C; 53-D;
54-B; 55—ANIJI ADA;
56-A; 57—A; 58-E; 59 C;
60-B; 61—ANULADA;
62- I); 63-C; 64-B; 65—C ;
66 H; 67 D; M—A; 69 B;
70—Ei 71 — B; 72-C; 73-A;
74 I); 75-C; 76-B; 77— C ;
78 A; 79-A; 80—E.

AUXILIAR 111 PKOU <

KAIIOKIA L IU LHIMSIA:

i—C; 2—B; 3—A; 4 I);

5—B; 6—D; 7—A; 8 ( ;

9—B; 10— E; II — E; 12 I.

13—A; 14—B; 15 — D; 16 ( ,

17—C; 18—A; 19—D; 20- ( .

21-E; 22—A; 23 L; 24—< ;

25 —A; 26—B; 27 I); 28—C .

29—B; 30—E; 31- B; 12-A;

11_D; 34—C; 35 - E; 36-A;

H-C; 38—D; 39 A; 40-1 ;

41—A; 42—D; 43 B; 44 A;

45—B; 46 1); 47 C ; 48 B;

49—E; 50—C .

Af.KVIk DLPKfK l KA-

IMIKIA;

I—B; 2—C; 3 A; 4 E; 5 E;
6 

* 
A; 7 1); 8 C ; 9 I);

10—E; 11 — B; 12- A; 13 ( ;
14 —A; 15—Ci 16 ¦ Anulada.

17—A; 18—C ; 19 F; 20-E;

21 -A; 22 I ; 23 A; 24- C ;
2< B; 26 I); 27- B; 28-1);

29 A; 30 I); H C ; 32 I);

U—D; J4—E; 35 A; 36 D.
37 C; 38 I); 39- A; 40 L;
41 D; 42—C; 43 \; 44 I);
45 — I); 46 Ci 47—Ai 41—D:
49 —B; 5() ( ; <| F; 5:_U;

53 B; 54 C ; 55—1 . 56 B;
57 I ; 5K -B; 59—C; 6(1 I).
61 -A; 62 1 i 6' Bi 64 < .
65 B; 66 I ; 67 C . 68 C;

.69 B; 70—Ai 71- I); 72-B;

73—B; 74—Ci 75 \, if, -A;

77-1); 78- B; 79 -1 ; 80- D

T
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I F.sià confirmado pata o dia 27, o concurso para Fiscal de Transportes L rbanos. O*.
I candidatos podem consultar os lespectivos locais de suas prosas naC entrai Je( on
I cursos Degrau, na Hrava Mahatmt Ciandhi, 2 sala. 203 (Cmelàndu * fdificio

LaOdeon) Hoiano das 8h3üm ás |7h30m

PROFKSSORES

Concurso Magistério
3 urmas Preparatórias.
— Inicio: 28 de julho.

Manhã - I arde - Noite.

Apostilas incluídas

IBK: Rua Dias da Cruz, 79-3" andar —Tel: 249 4254

CONCURSOS

Caixa —BB. — CEDAE — Peirobrás —

Magistério - SUNAB — Justiça — etc .

Prepare-se antecipadamente.
Turmas: manhã, tarde, noite. Apostilas incluídas.

IBK.: Rua Dias da Cruz, 79 — 3" andar
Tel: 249-4254

ESQUEMA

EbcoIs Técnica de INFORMATICA

Técnico em Processamento õe DADOS
' 

Em 1 ano para quem tem o 2? GRAU
' 

Em 2anos para quem tem o 1." GRAU

ÍSTiOOCÂHAKVIfO- Mitrkvlê* thrln - ULTIMAS IMC45

Av. Suburbana. 0.821 CASCA DUNA

POLÍCIA militar

Inscrições de 29/7 a 12/8

de 18 a 24 anos. Io grau, Inf.

Curso Pilágoras — Mesquita —

em frente à Estação. Atenção Cbs e Sds da PM

I emos apostilas Instrução Policial Baseada nas N. ls.

r

(

E HORA DE RECUPERAR

0 TEMPO PERDIDO

GRAU em ' ou 2 a^os — Sisfemo

de credito (Sem limite de idade)

? Provas e diplomas no próprio COLÉGIO

As. Churchil, 94 — 5? andar
- Tel.: 220-9718-

C ASILLO— Proximoao Bob's

CURSO DE CARGA AÉREA

Sendo exigido pelo Departamento de Aviação Civil — DAC que os funcionário» das Agências de

Carga Aérea possuam Certificado de Habilitação em Curso Básico de Carga Aérea e Curso

Básico de Artigos Perigosos (Port. n'.' 294/SPL de 7 de dez. 84), informamos aos interessados

que:
Iniciaremos o 4;' Curso Básicode Carga Aérea em 4.8.86,

3?Cursode Tarifa de Carga Aérea, em 2.9.86, e
li' Curso Básicode Artigos Perigosos (carga restrita), em 6.10.86.

Maiores informações: de 2.' a 6? feira, das 8h30min às I9:00h, e aos sábados das 8h30min às

16:00 horas — tel.: 393-4061 e 393-4933» Estrada doCialeão, 5.049 — Ilha do Governador — RJ
Escola de Aperfeiçoamentoe Preparaçãoda Aeronáutica Civil — EAPAC

Pré-Vestibular

MANHA 
«NOITE

Pré-Militar

1'GRAU

COL. NAVAL

EPCAr

EsPCEx

1—>

^0^

Pré-

-Samento

1'GRAU

• H8TC

• S0 EXEROOOS - REVISÃO GERAL

Rua Dr. Racha d* Faria», 18 — Tel.: 281-7808

Ma^wnlm Rua Padr* Manto, 202 — Tel.: 330-0744

Catcadwrai Av. Ernani Cardoso, 21 — Tel.: 269-7348

CwtTOI Av. Rio Branco, 177/2.° andar — Tel.: 220-0355

fljjHjM R"° Ibituruna, 27, 33 e 43 — Tal».: 234-9903 a 264-9625

Intensivo

éno

HÉLIO ALONSO

Cursos Técnicos de contabilidade e secretariado

MTENSVO: Em 14 meses para quem |á possui o 20 GRAU

MENSALIDADES: Cz$ 184,20

I 

PRAÇA

XV DE NOVEMBRO,101

g 224-1722

matrículas abertas

Centro Méier

Tel.: 240-7391 Tel : 281-6874

Tijuca Madureira

Tel.: 228-1439 Tel: 390-9765

Botafogo

Tel. : 295-9996

I

0
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Caxias libera 

gabaritos 

da área de Saúde

RECURSOS

HUMANOS

Fesp divulga a lista dos médicos

aprovados no concurso 
para 

a Saúde

A FESP (Fundação Escola de Serviço

Público) liberou ontem o resultado da

prova dt concurso de Médicos — 2o bloco
—, que abrangeu 26 especialistas. O

Presidente da FESP, Promotor Ekel de
Sou?a, informou que os candidatos terío
48 horas, de prazo para os recursos a con-

lar da publicação no Diário Oficial, nas

próximas terça • quarta-feiras. Para en-t

i regar os recursos, os candidatos deverSo

dirigir-se ao Protocolo da FESP, na

Aenida Carlos Peixoto, 54, em Botafogo,

no horário de 10 às 16 horas.

A prova de titulos começará no próximo
dia 28. estendendo-se até o dia 8 de agos-

to.
I.ISTA

Eis a lista dos médicos aprovados para o
Estado:

ANATOMIA PATOLÓGICA

Maria M. Santos 67,30

l igia C. C. da Silva 77,50
Waldir H. Maymone 73,75
Maria Ci. Salglard 65,00

Maria das Graças M. Luna 61,25

ANKSTF.SIOI.OGIA

Fernando Antonio B. Amorim ..

David Fasberg— 
Mariangela L. Ribejro

Antonio Carlos 
Ideval I.S. Filho
T arcisio Borges
Margareth Maria M. 

José I uiz A. 

KatiaT. Guedes

Carlos Alberto de Oliveira

Marisa N. Pinto
Elizabeth de S.Moreira
Sérgio Luiz do L. 
TomeS. Ferreira
Sara P. L. S. de Sa
Geraldo Augusto de M. Silva ...
VandaE. B. Lima
Jorge José Ferreira
ElizeteF. Homem
Velma F. de Almeida
Luiz Augusto F. Neto

Cláudio da Cunha Ncy
José Oebcr B. Gomes
ArminGuttman
Marilia Maria Tavares
Solange Maria Laurencel
Sandrj da Silva A. de Pinto

Cristina T. Mazzoli
AlzelrC. Antunes

CARDIOLOGIA

Danyl.. Kruczan 68,75
Bruno Hellmuth 61,25
PauloSergioH. 70,00
Eduardo M. Andréa 80,00
Roberto L. de Almeida 60,00
Sheila V. Villaca 62,50
Sueli da Rocha 67,50
ucianoLous 77,50

Ana Therezinha da S. 61,25
BrenoV. Savino 62,50
MarceloV. Gomes 77,50
Ana Rosa F. 62,50

Luis Henrique Weitzel 77,50
João Renato C. de S. 70,00
Almir Andrade de M. 68,75
César Augusto da S. 63,75
Renato Corrêa 65,00

Rosemery N. Cardoso 66,25
Washington A. Maciel 70,00
JaneC. Ebram 63,75
ValerioFuks 63,75
Luiz P. de M. Filho 68,75
Marcelo W. Montera 63,75

Luiz Antonio da S. Ribeiro 62,50
Joüoda Malta S. Corrêa 78,75

... 90,00

... 70.00

...86,25

...67,50

...63,75

...82,50

...88,75

...62,50

.. .60,00

...63,75

...67,50

...66,25

...73,75
...62,50
...63,75
...65,00
...88,75
...93,75
... 86,25
...90,00
...97,50
...60,00
...63,75
...75,00
...60,00
...61,25
...83,75
...63,75
...65,00

RomeroP.deC. 65,00
Paulo Roberto C. 61,25
Jorge AlbertoR. S. M..; 65,00
AldinoT. deS. Júnior 75,00
Mareia de Medeiros 60,00
Sara Regina de 62,50
Jorge Jose Abunahnan 67,50
SebastiaoE. V. Rosário 76,25
Laerte Felis de Mattos 61,25
JoseB. Rossi 76,25
Susan C. Souto 65,00
Marcos F. da Silva 67,50
Ralph M. P. Antunes 66,25
Evandro T. Mesquita 85,75
Clovis M. de B. Filho 68,75
Evandro de A. e L. Bizzotto 70,00
Ana Lúcia D. 62,50
Valter P. Guerra 60,00
Jose Ricardo M. 60,25
Helenice de L. e 66,25

Gardênia Nogueira e Silva
Maurício Harnam

. 62,50

.71,25

Roberto do Carmo 
Luiz Doriguetto

Jorge Migioel M. Simões
Edys Yukinori Tamazato
Rogério Caldas Lopes
José Elias de S. Xavier
Edmundo André V. Pessanha
Leandro Bergman
Cláudio de V. Bocado
Francisco Cabral Cardoso
Ligia M. C. de Figueiredo
Edna Marilia Reis
Lourizete F. de M. Silva
Antônio Carlos F. Perim
Jorge Gomes da Silva
BeneditoW.de Souza Filho
Fábio Viegas Pimenta
GraciemadeS. Porphirio
Edmar Elias Zidan
Francisco Marcelo Elias
Débora Celink
AdailtondaS. Batista
Nadir de Moura Cabral

Richard Bevilacqua Militflo
Renato Zylbersztejn

José Maria P. Mareque

AslolfoHenriqu#S. Júnior

Carlos Eduardo J. P. de Brito....

Francisca Bottino
Helena Hertha W. Gonçalves
Cristina Régia Lapenda
Maria Eulâlia T. Pfeiffer
Stela Klabin
VilmaCatanhoCosme'.

Edilson Barbosa Nragoso
Paulo Alves Viana
Robson Chicraca de Abreu

Fernando Eugênio dos S. C. Filho
Ricardo Carlos José Correia —

.75,00

.67,50

.65,00

.63,75

.63,75

.65,00

.71,25

. 70,00 ,

.63,75

.67,50

.72,50

.66,25

.65,00

.61,25

.70,00

.66,25

.61,25

.60,00

.60,00

.62,50

. 73,75

.70,00

.62,50

.66,75

.77,50

.75,00
. 76,25
.71,25
.77,50
.75,00
.73,75
.72,50
.72,50
.66,25
.72,50
.80,00
.75,00
.63,75
.70,00

Myrian Solange Bueno 83,75
Sidnei Gomes Amim 61,25
Cícero Bittar Branco 67,50

Pedro Bichara Filho 63,75
Marcos Salgado Oliveira 63,75

Ronaldo Marques Nóbrega 61,25

Márcio José M. Alves 63,75
José W. M. FHho 61,25
Lécio Luiz A. do Patrocínio 72,50

CIRURGIA GERAL

NOME NOTA
Ricardo C. Vassallo 71,25

César de P. Barros 63,75

José Jorge P. Guimarães 63,75
Tassode Ura Donato 63,75

Sebastião José Batista Miguel 66,25

Ralph Torreaode Andrade 60,00

Mauro Barroso da Costa e Silva .... 60,00

Edenilson B. de O. Sobrinho 60,00

José Ricardo H. Coutinho 62,50

PauloCesar A. Carneiro 62,50

Sérgio Fernandes 78,75
Nélson N. Júnior 63,75
Nilton G. de Siqueira 60,00

Carlos Eduardo Sad 65,00
Paulo Roberto B. Montegrosso 66,25
Roberto Duarte Franco 68,75
Victor PauloSant'Anna 73,75
José AntònioC. Neto 63,75
Eduardo Alcântara Valory 72,50

Heloísa Maria Pereira Freitas 66,23
Diana Maria de Oliwir» Duarte — 72,30

Walbert Almeida de Carvalho 62,50
Roberto Miotto 73,75
Fernando José R. Chimeli 61,25

Oswaldo Jorge CastelloS. Fernandes77,50
Carlos Eugênio P. de Souza 76,25
Alexandre Vicente T. Tostes 61,25
Roberto R. M .deA. Lima 60,00
Miguel Lenz Picanco 61,25
Haberlandh Sadre Lima 61,25
Carlos Martins F. Filho 73,75
Luiz Roberto R. C. Branco 60,00

Sérgio Visentin Corrêa 65,00
Carlos l.uiz Filgueiras 60,00
Fernando Barros Filho 68,75
Luiz Octávio Fontoura 70,00
José Luiz S. Silva ^3,73
Mauricio Pires Carneiro 61,25
Antônio Carlos Miranda 63,75
Eugênio P. Bezerra 66,25
Gilberto Alves B. Filho 61,25
Marcos Carvalho da Fonseca 60,00'
José Humberto D. de Faria 67,50
SérgioGusman 62,50
Maria do S. R. do Nascimento 61,25

Oscar FernandoF.Correia 67,50
Vera Lúcia A. Ferreira 65,00
Divino F. Pinto 60,75
Maria V. Mourâo Diniz 65,00
Paulo Roberto de O. Maia 96,25
Samuel 7.. de B. Cordeiro 63,75
Kátia Maria C. Magalhiaes 70,00
Rafael Fábio Maciel 60,00
PauloCesar D. Barroso 60,00
Audir Santana Baptista 61,25
Luiz Evilázio Brehm ...77,50
Walber R. da Cruz 66,25
José Marcelino Vianna 60,00
Carmine Monaco 62,50
Décio Costa de Souza 66,25
Roberto L. Gonçalves 60,00
Ari Luiz Brandão 77,50
José RonaldoC. Feitosa 70,00
Paulo Roberto Magalhães Bastos... 71,25

Rui Antônio Ferreira 71,25
Abel Martine/ Domingues 61,25
Marco Aurélio Valadâo Fagundes . .61,25
Paulo José G. de Barros 62,50
Roberto Q. Gurgel 63,75
Pedro Henrique de J. Cerqueira .... 67,50
JoséFIávioO. Dias «... 60,00
Affonso J. Accorsi Júnior 67,50
José A. de A. Magalhães 92,50
Jurandir do Nascimento 61,25
Manuel Vilela Faria...«**•.••*»«)• .66,25
José D. C. Oliveira 90,00
Angela Maria C. Maximiano 65,00
Sérgio Bertolace de Magalhães 76,25
Hélio de Oliveira Castro Filho 65,00
Mauro Amaral de Carvalho 61,25
Sérgio de Souza Alves 70,00
Gustavo Adolfo F. Galváo 73,75
Jerfferson Y. de I. Taguii 65,00
Roberto Andrade Simões 61,25
Ângelo Accetta 60,00
Nilza Maria Germano Lopes 62,50
Paulo Alves Braga 65,00
George Luiz Pereira Soares 60,00
Sérgio Sardinha 62,50
Fernando Antônio Luccretti 61,25
Sidney Salles Fragoso 65,00
Simone Suely S. de Queiroz 63,75
lara>VasconcellosSeixas 65,00
Sérgio da Cunha 68,75
José B. P. dos S. Filho 68,75
Rossano A. Cruz 67,50
Marcelo M. da Volta Ferreira 66,25
Silvio P. da Cunha 67£0

Continua amanhã

RECURSOS HUMANOS

Fator de Progresso EmpresariaI

Certo de que o capital humano ê fator indispensável ao desenvolvi-

mento e progresso das empresas o Grupo TÉD possibilita o atendi-

mento de profissionais treinados em diversos campos de atuação:

Executivo, Administrativo, Marketing/Vendas, Industrial, Secretaria•

do e Apoio Geral. ambo

Empresas públicas e privadas caminham lado a lado

conosco, satisfeitas com nossos serviços de Cônsul-

toria e Assessoramento em Recursos Humanos.

Matriz: Rua Urugualana, 99 • 10f andai 
• PABX 221-2722

TED

I

rJ^^coLÉGio 

matrícuias 
ABERTAS

SANTA MÔNICA

H í? grau supletivo

^Wa!oiiAU«i«TiMA 
dí «tenro

  ---    

CENTRAL DÉINFORMAÇÕES: 359-2211 
- 

Rua Domingos Lopes. 784 - MADUREIRA

Dentro de dez dias, a 14— A;

Fundaçfto Cesgrnriodeverà 17—D;

liberar o resultado do con- 20— E;

curso pliblico para diversos 23—D;

cargos da Secretariade 26—E;

SaUde de Duque de Caxias, 29—A;

cuja prova escrita foi 32—B;

realizada ontem. O JOR- 35—B;

NAL DOS SPORTS pu-
blica, hoje, a primeira parte
dos gabaritos oficiais, cuja

divulgação prosseguira
amanhl:

Técnico de Enfermagem —

01-B; 02—A; 03-E;

04—E; 05-C; 06 A;

07—A; 08—D; 09-A;

11—B; 12—C;

14—D; 15—B;

17—E; 18—D;

20—D; 21-A;

23—B; 24—E;

26—C; 27—E;

29—C; 30—A;

32—C; 33—B;

35—D; 36—E;

38—D; 39—D;

15-A;

18—D;

21—B;

24-B;

27—B;

30—B;

33-C;

36—E;

38—C; 39—B; 40-

Psicólogo:

02-A; 03-B;

10—E;

13—A;

16-D;

19—C;

22—B;

25—C;

28—B;

31—B;

34—E;

37—A;

40—C.

Enfermeiro —

02—D; 03-E;

05—E;

08—C;

11—C;

14-D;

17—D;

20—E;

23—A;

26—D;

29—A;

32—B;

35—C;

06-B;

09—C;

12—B;

15—E;

18—F;

2I--C;

24-D;

27—E;

30—B;

33—E;

36-B;

38—D; 39—A; 40—

Nutrtçüo: 01—C;

03—C; 04—A;

01-A;

04—C;

07-A;

10—E;

13—E;

16—C;

19—D;

22—D;

25—A;

28-C;

31-A;

34—C;

37—B;

05—D; 06—E;

08—E; 09—A;

11—B; 12—B;

14—B; 15—B;

17—E; 18—C;

20—C; 21—B;

23—B; 24—D;

26—A; 27—B;

29—C; 30—B;

32—D; 33—C;

35—A; 36—C;

38—E; 39—D; 40-E.

Auxiliar de Farmácia

01-E; 02—D; 03-E;

05—B;

08-D;

11—D;

14—A;

17—C;

20—B;

23—A;

26—E;

29—E;

32—A;

35—C;

38—A;

06—C;

09—B;

12—E;

15—D;

18-D;

21—B;

24—C;

27—A;

30—E;

33—D;

36—E;

07—B;

10—A;

13—E;

16—A;

19-A;

22-D;

25—E;

28—C;

31—B;

34—A;

37—C;

39—D; 40—D.

16—D,

19—D;

22—D;

25-B;

28—C;

31-D;

34-B;

37-D;

E.

01-D;

04—D;

07-A;

10—E;

13 -A;

16—C;

19-B;

22—E;

25-B;

28—C;

31—E;

34—E;

37—C;

E.

02—B;

05—C;

08—B;

11-D;

14—E;

17—E;

20-D;

23-D;

26—D;

29-E;

32—D;

35-A;

38—A;

Pediatria: 01 —C;

03-E; 04—A;

06—A;

09—D;

12—C;

15—B;

18—C;

21-D;

24—C;

27—D;

30-D;

33—B;

36—E;

07-B;

10—E;

13-D;

16—D;

19-A;

22—E;

25—C;

28-D;

31-A;

34—E;

37—A;

02—A;

05-A;

08—E;

II—C;

14-A;

17—A;

20—D;

23—A;

26—C;

29—C;

32—C;

35—E;

38—D;

19—A; 20—E;

22—D; 23—A;

26—C;

29-B;

32—B;

21—D

24—E

27—C

30—B

33—C

25—E;

28—E;

31—C;

34-A;

37—E;

40—B.

Auxiliar de Enfermagem

01 -C; 02-D; 03-E

05-B;

35—A; 36—C

38—C; 39—C

39—E; 40—B.

Técnico de Laboratório:

01 -E; 02—C; 03-D;

04—E; 05—A; 06-C;

07—B; 08—D; 09—B;

10—B; II—C; 12—E;

13—E; 14—D; 15—A;

16—B; 17—A; 18—C;

19—B; 20—C; 21-A;

22—C; 23—C; 24-D;

25—D; 26—A; 27—E;

28—D; 29—B; 30-D;

31-A; 32—C; 33—B;

34—E; 35—D; 36-C;

37—B; 38—D; 39—E;

40—A.

Clinica CtrUrgicà 01—C;
02-A; 03-B; 04-D,

05—A; 06—B; 07-D;

07—D; 08—E; 09-D,

10—C; 11—D; 12—E;

13—A; 14—E; 15-B;

16—A; 17—D; 18—E;

04—C;

07-C;

10—C;

13—B;

16-A;

19—D;

22—E;

25-B;

28—C;

06—D

08—A; 09—A

11—C; 12—B

14—E; 15—E

17—A; 18—E

20-B; 21—C;

23—D; 24-D;

26—A; 27—D

29—B; 30—B

31—D; 32—B; 33-A

.34—A; 35—ANULADA

36—A; 37—E; 38-E

39—C; 40-E.

Veterinário:

02—C; 03—B;

05—E; 06—D;

08—D; 09—B;

II-A; 12—A;

14—B; 15—A;

17—C; 18—D;

20—C; 21-C;

23—B; 24-D;

26—C; 27—D;

29—B; 30—A;

32—E; 33-A;

35—D; 36—B;

01—B

04—C

07—E

10—D

13—D

16—E

19—E

22—B

25—D

28—E

31-A

34—E

37—A

38—E; 39—B; 40-C.

06—B;

09-D;

12—C;

15—A;

18-D;

21—C;

24—E;

27—C;

30—C;

33—E;

36—B;

39—C;

04—A;

07-B;

10-D;

13—A;

16—E;

19—C;

22—D;

25-C;

28—E;

31—B;

34-D;

37—B;

40-A.

Farmacêutico-

Bioquímico: 01—D; 02—C;

03—A; 04—B; 05-E;

06—E; 07-D;

09—B; 10—C;

12—C; 13—B;

15—C; 16—D;

18—B; 19—C;

21-D; 22-A;

24-D; 25—D;

27—A; 28—B;

30—E; 31—C;
«33-D; 34—E;

36—B; 37—C;

39—E; 40—D.

Auxiliar de Cozinha:

01-A; 02—E; 03—B;

05—B;

08—-B;

11—A;

14—E;

17—C;

20—E;

23-C;

26—E;

29—B;

32—E;

35—E;

38—D;

SECRETARIA CONFIRMA CONCURSO PARA FISCAL DOISS 

—

A Secretaria Municipal de Administração já confirmou que será rea-

lizado o concurso para Fiscal de ISS, cujo edital já está sendo elaborado,

devendo ser divulgado nos próximos dias. A realização do concurso foi

autorizada pelo Prefeito Saturnino Braga. Com um salário em torno de

Czl 10 mil, esta será uma ótima oportunidade para todas as pessoas que

já concluíram o curso superior. O concurso era esperado há dois anos e,

por isso, deverá atrair um grande número de candidatos. Os futuros can-

didatos já podem começar se prepararem imediatamente. Para isso, eles

poderão receber orientação pedagógica no curso intensivo da Degrau Cul-

tural, com início programado para os próximos dias. As vagas são li-

mitadas. Informações: Praça Mahatma Gandhi, 2/sala 203 — Cinelândia

(220-5713 ou 220-7235) e Av. Presidente Wilson, 210/4? andar (220-

-44761,

08— E

1I-B

14—B

17—D

20—C

23—C

26-E

29—E

32—C

35—A;

38-D;

06—D

09—A

12—C

15—C

18—B

21—C

24—C

27—D

30—E

33—C

36—A

39—C

04-A;

07—A;

10—C;

13—C;

16—D;

19—C;

22-D;

25-A;

28-A;

31-A;

34—B;

37-B;

40-D.

Assistente Social: 01—C;

02—E; 03-E; 04—A;

05—C; 06-A; 07-D;

08—C; 09—C; 10—E;

11-A; 12—D; 13-B;

UERJ inscreve

para cursos

detínguas

O Laboratório de Idiomas da
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) abrirá ins-
crições, de 14 a 25 de julho,
para os cursos livres de Inglês e
AlemSo, dirigidos a estudantes
cursando no minimo a 5a série
do Io Grau.

O curso de Inglês serfi
realizado no período de 5 de
agosto a 20 de novembro, às 3's
e 5's-feiras, em diversos ho-
rários ou somente aos sábados,
de 9 de agosto a 29 de novem-
bro.

O curso de Alemáo será
realizado sò aos sábados, em
diversos horários, de 9 de agos-
to a 29 de novembro.

As inscrições poderSo ser
feitas, de segunda a sexta-feira,
das 10 às 19 horas, noCampus
da Universidade, à Rua Sào
Francisco Xavier, 524 — Pa-
vilháo João Lyra Filho, sala
11053/11°andar. ^

rfl

i

SUA ULTIMA OPORTUNIDADE DE APROVACAO

Escola Técnica Federal • Escola Téc de Química

• Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Escolas Militares (Aeronáutica-Exército-Marinha)

INÍCIO DAS AULAS:

04 • OS DE AGOSTO (REVISÃO)

11 DE ACOSTO (INICIO DO PROGRAMAI

¦MATRÍCULAS! ABERTAS

MANHA 
INTENSIVO 

TARDE

VILA ISABEL — Rua Souza Franco; 179. Tels: 2(8-5126 e 208-0398
TIJUCA - Rua Bom Pastor. 90. Tel: 254-5374
MÊIER - Rua Dr. Pache de Farias, 68. Tels: 281-8981
MADUREIRA - Rua Padre Manso. 207. Tel: 359-4488
CENTRO — Av. Gen. Justo, 335 — Sobreloja. Tel: 262-4106

10 
curso que mal» aprova no Brasil ¦ Vagas limitadas

DICIONÁRIO DA
pronúncia da língua

INGLESA (FRAENKEU

Aoíivro Técnico.

Miguel Couto 35. Cl$ 85,00

¥/ Inscricoes abertas

cursos ADMINISTRAÇÃO - ARQUEOLOGIA -

CIÊNCIAS (MATEMÁTICA) - COMUNICAÇÃO SOCIAL -

DIREITO - ECONOMIA - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

(AfiTES PLÁSTICAS E CÊNICAS) - EXECUTIVOS -

HOTELARIA - LETRAS - MUSEOLOGIA - PEDAGOGIA -

RELAÇÕES INTERNACIONAIS (COMÉRCIO EXTERIOR) -

TÉCNICAS DIGITAIS - TELECOMUNICAÇÕES - TURISMO.

informações e inscrições

Rio Comprido — Rua do Bispo, 83 Tel.: 284-3321

Ipanema — Rua Vinícius de Moraes, 120

plantão 
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

DAS 
09:00 ÀS 18:00H. TEÇ: 284 3321

FACULDADES INTEGRADAS ESTACIO DE $A

BENTORIBAiII MÉIER lll BONSUCESSO j CACHAM* | MADUREIRA |SANTACRUZ

CURSOS

Pr ogramação/Computador

COBOL- BASIC

Operação/Computador

•Digitação

•Datilografia: 
IBM ESFERA,

OLIVETTI, FACIT

ELETRÕNICA-ET :121

i W 1

CIZOP^

NOVAS

TURMAS

MATRICULE-SE JÁ

MEIER NITERÓI MADUREIRA

Rua Dias da Crui, 188 Rua da Conceição, 37 • 29 andar Dagmar 
da Fonseca, 16

(Centro Comercial do Méier) 
(Galeria Paz) Tel.- 717-2657 la^° 

do ^'ne Madureira ^2

Sede Própria Tels.: 594-7522 • Tel.: 390 4793 •

re©

USESBI

0

OICIONARtODA
PRONONCIA DA LINGUA

INGLESAIFRAENKEL)

AoLivroTecnico.

Migutl Couto 35. CiS 85.00



Botafogo, motivado com a 

presença

de Zagalo, vence o Goytacaz: 1 a 0

A simples presença de Zagalo

no Fstádio Mané Garrincha, as-

sisiindo à partida ecomentando-a

para uma emissora de televisão,

foi suficiente para mudar total-

mente a motivação dos jogadores

do Botafogo. Ontem, pela ma-

nhà, o time alvinegro correu,

lutou muito e conseguiu a vitória

por laO, sobre o Goytacaz, na

ase da garra. Idevaldo, aos 37

minutos do segundo tempo,

definiu o placar. Ao final do jogo,

eufórica e sempre otimista tor-

ida do Botafogo gritou o nome

do novo treinador, demonstrando

onfiança no fim de um jejum de

18 anos.

Desde o inicio do jogo, o Bo-

tafogo dava mostras de que muita

coisa havia mudado. Mal a bola

rolou, a pressão começou. O time

alvinegro tinha odominio, tocava

bem a bola, mas pecava pela falta

de chutes a gol. Tanto que a

primeira chance de gol somente

aconteceu aos 8 minutos, através

de Helinho, que driblou três ad-

versários na corrida e chutou no

travessão.

O lance acendeu o ânimo da

torcida e dos jogadores. Aos 15

minutos, foi a vez de Alemão

obrigar Jorge Luís a uma excelen-

te defesa, ao espalmar a córner, a

cabeçada que iria entrar no ân-

guio direito. Foi aí que o Goy-

tacaz resolveu sair um pouco e

teve a primeira oportunidade de

gol, com l.eandro chutando à

direita de Luís C arlos.

Mas foi Silvinho que desper-

dicou as duas melhores chances

do Botafogo nesta etapa. Na

primeira, aos 29 minutos, de-

sequilibrado ainda teve forcas

para chutar à direita de Jorge

l uis. Dez minutos depois, con-

cluiu jogada iniciada por Alemão

e que ainda contou com l.uisinho.

Nova infelicidade. Bola à direita,

rente à trave. Foi o último lance

de perigo do primeiro tempo.

O Botafogo continuou com a

mesma disposição desde o início

do segundo tempo. Assim, teve

chances de marcar aos 7,8 e 25

minutos. Mas Jorge Luís sempre

aparecia bem. Até que aos 37

minutos Idevaldo, de cabeça,

aproveitou o rebote depois do

cruzamento de Gilberto e fez o

único gol do jogo. Foi o bastante

para alegrar a torcida, que passou
a gritar o nome de Zagalo. Nesse

ritmo, quase que Helinho amplia,

aos 45 minutos. Fie passou pelo

goleiro e saiu com bola e tudo.

BOTAFOGO

GOYTACAZ

1

0

Botafogo — I uis C arlos; Ciilberto,
Osvaldo, leis e Vâgner; Ademir.
Alemão e I uisinho(Mário); Helinho,
Idevaldoe Silvinho.
(íoslaca/ lorge I uis; Vallair.

Amaral, Cléber e Paulo Renato;
Haroldo, Cláudio Vves e Sena; Hei

(Paulinho), I eandro e F.divaldo

(I a/oli).
Árbitro: José Carlos dc Moura,
auxiliado por Paulo lorge Alvtfs c
Fraldo Prevot.
Renda: CVS 22.690,00, com 1.174

pagantes.
I" tempo: OaO
Final: Botafogo la(), gol de Idevaldo.
aos 17 minutos.
Ohsenuv'ies: Cartão amarelo para
C láudio Neves, Sena e Cléher, do
Ciovtacaz, e para Helinho, do Bo-
tafogo.

ATUAÇÕES

BOTAFOGO

A garra e a determinação da

equipe cm busca da vitória foram

traços marcantes do Botafogo de on-

tem pela manhã, em Marechal Her-

mes. E nesse contexto, um jogador
teve desempenho acima da media.

Foi o apoiador Alemão, idolo da tor-

cida e um dos destaques da Seleção

Brasileira na Copa deste ano. Ele

correu o campo todo, com disposição

incomum e contagiou os seus com-

panheiros.
A defesa não foi exigida seriamen-

te. Luís Carlos basicamente assistiu

ao jogo. Nas raras oportunidades

que o CJoytacaz foi á frente, o goleiro
demonstrou segurança. Gilberto foi

um lateral que fez da raça, suacarac-

teristica marcante. Osvaldo jogou
sério, formando boa zaga com o

também seguro Leiz. Vágnerconfun-

diu-se em alguns lances, mas con-

seguiu superar seus frágeis adver-

sarios.

O meio de campo foi o ponto alio

do time. Sobretudo Alemão, que
voltou ao Estádio Mané Garrincha

em grande estilo.'Atacou, defendeu,

criou lances de gol e contagiou seus

companheiros. Foi um verdadeiro

dinamo. Ademir cumpriu bem a

tarefa de impedir evoluções dos cam-

pistas, l.uisinho procurou dar opções

para o ataque. Cansou e foi subs-

tituido por Muno, que entrou bem,

dando maior movimentação ao setor.

Helinho foi o grande destaque do

ataque. Utili/ou sua velocidade para
superar seus marcadores e teve chan-

ces para marcar. Idevuldo foi o herói

do jogo. Fez o gol em oportunismo e

lutou muito. Silvinho teve garra, mas

não contou com a sorte, que o aban-

donou no jogo de ontem. Em duas

oportunidades teve o gol á sua dis-

posiçáo e a bola saindo raspando á

trave.

G0YTACA7

O Goytacaz entrou em campo on-
tem com a nítida disposição de não

perder. Por isso, se fechou bem na

defesa, ás vezes com oito ou nove

jogadores, e limitou-se a tentar

timidos contra-ataques. Nesse ritmo,

o goleiro Jorge Luís conseguiu so-

bressair, com defesas arrojadas e
saidas precisas. Além disso, deu

trabqüilidade a seus companheiros

nos momentos de maior pressão do
Botafogo.

Além do seguríssimo e bom goleiro
Jorge Luís, a defesa do Goytacaz
apresentou-se muito preocupada em
não dar espaços para os atacantes do
Botafogo. Vallair foi facilmente ul-
trapassado por seus adversários e fez
da violência seu ünico recurso.
Amaral e Cléher limitaram-se a dar
chutões e a tentar fechar aentrada da
área. Paulo Renato não teve boa

vida. Foi superado seguidamente por
Helinho e somente melhorou quando
trocou de lado com Valtair.

Sena, apesar de veterano, foi o

ünico a ter boa atuação. Compensou

sua pouca mobilidade, com passes
precisos. Haroldo e Cláudio Neves

foram envolvidos pelo toque de bola

do Botafogo, mas, mesmo assim,

conseguiram sucesso na função de

evitar gols no primeirotempo.
O ataque do Cioytacaz limitou-se a

dar quatro chutes a gol durante toda

a partida. Leandro foi o atacante que
ainda tentou alguma coisa. Procurou

se movimentar bastante, mas pouca
coisa de produtivo fez. Bel perdeu o

duelo com Vàgner. Paulinho, que o
substituiu, deu mais trabalho ao

lateral do Botafogo. Ldivaldo nada

fez, assim como Fazoli, que entrou

em seu lugar.

ARBITRAGEM

J osé Carlos Moura podia ter usado
cartão amarelo um pouco mais,

pelo menos em duas ocasiões em que
os campistas agarraram com as mãos
lançamentos para perigosos contra-
ataques alvinegros. Fora isso, esteve
muito bem, ajudado que foi pelo
clima do jogo, disputado com certa,
digamos, cordialidade, sem jogadas
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Depois da cobrança de falia por Gilberto, a bola sobrou para Idevaldo..

. 
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O atacante subiu mais que a defesa do Goytacaz e mandou para as redes

mais ríspidas de parte a parte. Seus

auxiliares, Paulo Jorge Alves e Eral-

do Prevot também foram bem on-

tem, marcando acertadamente os im-

pedimentos e, em duas ocasiões,

validando contra-ataques que nor-

malmente são interrompidos por
marcações equivocadas. Uma boa

atuação dos três.

O treinador Zagalo foi festejado pelos poucos torcedores que foram a Marechal Hermes

Textos: Edilson Campos Fotos: João Cerqueira

0 DESTAQUE

Alemão ditou

o ritmo da equipe

llm mês depois de brilhar no

campos mexicanos, exihíndo-sc nau

so para a multidão presente como

para os olhos de todo o inundo.

Alemão voltou a Marechal Hermes,

num jogo matutino e assistido por

pouco mais de mil pessoas. Mas isso

não foi motivo para o meia se de

sanimar ou se inibir. Sc não chegou a

jogar nenhum Intcbol brilhante, pelo
menos foi o melhor jogador em cam-

po ontem c deixou os torcedores com

agua na boca imag.nando quando o

Botafogo puder exibir o seu meio

campo titular, dirigido por Zagalo.

Sc houve algo que atrapalhou a sua

exibiçfto.nfto foi nenhuma 
"fossa 

de

pós-Copa", mas o estado do gra
mado de Marechal Hermes. Esse

segundo ele, loi o maior motivo da

apertada vitoria sobre o Cio>taca/:
— Neste campo é impossível tocar

a bola. Zagalo não deve tei iirado

conclusão alguma assistindo a esse

jogo, ja que simplesmente não

pudemos desenvolver o nosso fu

tebol. Nós precisamos urgentemente

de um bom campo para jogar e um

bom campo de treino.

E mesmo com esse gramado, o

apoiador ainda conseguiu realizar

belas jogadas. Em vez de tentar con

du/ir a bola pelos buracos de Ma

rechal Hermes tentou sempre o toque

de primeira, imprimindo velocidade

ás jogadas. Deslocando-se por todos

os setores do campo, serv ia com lan

çamentos em profundidade tanto

Helinho 
pela direita ou pela esquerda

com l.uisinho e Vágner pela esquer
da. No combate também esteve quase
onipresente em campo, disputando

todas com os campistas e não dando

espaço a cies para armar as suas

jogadas. Alem disso, ainda cansou de

aparecer na área para concluir com

cabeçadas perigosas ou deixar seus

companheiros em condiçòes de mar

car, como fez com Silvinho duas

vezes, em que o ponta chutou para
fora quando so tinha o goleiro pela
frente. Uma atuação que promete
muita para /agalo.

0 PERSONAGEM

1

Idevaldo volta e

decide a partida

Idevaldo Messias Ferreira nesse

campeonato havia marcado'apena

um gol, contra o Mesquita. fra/ido

no inicio do ano para o Botatogo.

acabou sendo barrado, primeiro por

Paulinho eem seguida por 1 dson, no

esquema de Carbone com quatro

jogadores no meio-campo. E assim o

atacante ficou dois meses parado em

Marechal Hermes, entrando apenas

em tinais de partida. Ontem, final-

mente, foi escalado desde o inicio. 1

tarto lutou que acabou marcando o

gol da vitória. Llm gol importante

simo parao jogador:
Eu estava sem jogar, relegado, e

precisava de urna chance como essa

para provar que posso ser util ao

clube e continuar aqui quando o meu

empréstimo acabar. Se depender dc

meu esforço, acho que posso con-

seguir a vaga de titular no Botafogo.

Idevaldo esta emprestado até o

final do ano pelo America Mineiro,

com o passe lixado cm XX) mil

cruzados. A esperança e que com o

gol de ontem e sua exibição de muita

luta, cavando jogadas em cima dos

zagueiros e acreditando em todas as

bolas, tenha impressionado lavo

ravelmente o novo treinador alvi-

negro, Zagalo:
Eu espero que ele tenha gostado

da minha atuação de hoje. Tive a

minha oportunidade e acho que

aproveitei..

Agora, ao jogador resta esperar

para poder mostrar a mesma Jis

posição nos treinos e jogos em que

porventura, venha a ser escalado

Afinal, de um atacante o que se es

pera é gol e ontem, aquela ali ura do

jogo, a torcida do Botafogo rcalmen

te não esperava mais e já vaiava o

time e o treinador. Mas alem da cs

trela de Zagalo, brilhou também a de

Idevaldo.

Aurito 

garante que 
ninguém leva

Josimar 
por 

menos de Cz$ 5 milhões

Chegada do treinador conseguiu

transformar o ambiente no clube

Segundo o vice-presidente de
futebol Aurito Ferreira, quem quiser
levar Josimar do Botafogo vai ter

que desembolsar, pelo menos 5
milhões de cruzados. De acordo com
o dirigente, essa é a quantia que a
nova lei do passe estipula: o cálculo é
feito através de uma tabela que leva
em conta a média entre a proposta
feita pelo jogador e a contraproposta

do clube. Enquanto isso, as nego-

ciações com Leão Moreira, pro-
curador do lateral, voltaram á estaca
zero.

As maiores reclamações no ves-

tiário, após o jogo, eram em relação

às péssimas condições do gramado de

Marechal Hermes. Segundo os jo-

gadores, não há a mínima condição

de sc tocar a bola, dado o lastimável

estado do campo e que a vitória ob-

tida sobre o Goytacaz, suada, foi

uma proeza. Esse é outro problema

para o qual Aurito promete uma
solução. Segundo ele, o estádio será
fechado durante dois meses para uma
firma poder reformá-lo.

Mas a grande esperança no Bo-
tafogo, agora, é a nova Comissão
Técnica, com Zagalo e Admildo
Chirol. Alemão acredita que esse
seja um passo certo para o clube vol-
tar a disputar os títulos, mas acredita

que 
"de 

nada adiantará se não
houver por detrás dessa comissão

uma estrutura de diretoria que nos dê

apoio e permita que eles possam
trabalhar também". Ademir também

achaamestna coisa:
— Já jogamos mais ou menos do

jeito que ele gosta, com quatro jo-

gadores no meio campo, sendo um

canhoto que abre para a ponta.

Temos um elenco jovem, com garra,
e acho que ele deve ter gostado da

disposição que mostramos hoje em

campo. Só resta, agora, ele armar o

esquema certo para a equipe.

Helinho também acha que não vai

haver dificuldades dc treinador para
trabalhar no clube. Afinal, ele já
conhece vários jogadores e 

"deve 
ter

visto por esse jogo, que foi bom no

primeiro tempo, que o time tem um

bom potencial". Para ajudar nesse

trabalho de Zagalo, o diretor de

futebol Antônio Rodrigues promete

que o clube não poupará esforços

para contratar jogadores que por
acaso sejam pedidos por ele:

— Zagalo è um treinador com-

petente e, se achar que precisa de

reforços para o time, não hesita-
remos em fazer todo o possível para
contratá-los.

Uma ünica pessoa conseguiu

modificar totalmente o ambiente em

Marechal Hermes. Com a contra-

tação de Zagalo, torcedores, dirigen-

tes e jogadores do Botafogo dei-

xaram para trás o desânimo e passam
a confiar em um futuro promissor. O

novo treinador alvinegro, ontem pela
manhã, pôde sentir na carne esta

realidade. Desde que chegou ao Es-

tádio Mané Garrincha, foi cercado e

teve que dar autógrafos e explica-

ções. Além, è claro de ouvir diversas

sugestões.

Depois dos 90 minutos de Bota-

fogo 1x0 Goytacaz, Zagalo disse que

gostou da garra e determinação do

time, mas que pretere conversar com

o técnico interino Sebastião Leònidas

e o supervisor Camerino, seus velhos

conhecidos, para analisar com mais

segurança a possibilidade de pedir
reforços.

A satisfação de Zagalo era maior

com a chance que teve de ver a equipe

antes de dirigi-la. E o fes de uma im-

provisada cabina de televisão. De

oculos, escuros, fala pausada e a

habitual tranqüilidade, o treinador

desfilou sua opinião assim que a bola

parou de ralar e ele tornou-se, de

fato e de direito, o principal astro:
— Para mim, foi importante ver o

Botafogo de cima e mais de perto.

Não conhecia o elenco, a não ser de

longe. Fiquei feliz porque a direção

resolveu que eu deveria primeiro ver

o time para depois assumi-lo. Sò o

farei efetivamente após o jogo com o

Americano. Na Europa, sim, diri-

girei a equipe. Só lamento que esta

excurSão não posso ser cancelada, já

que nos 20 dias que estaremos por lá

jogaremos, viajaremos e voltaremos

a jogar. Por isso, quero me reunir

com o Leònidas e o Camerino, sentir

todos os problemas e, depois, decidir

se devo pedir reforços e para que

posições. Não adianta nada contratar

qualquer jogador, mas os jogadore

certos edo mesmo nível dos titulares.

Zagalo, que antes da partida tez

questão de ir ao vestiário e desejar

boa sorte aos jogadores, já tem aie

uma soluçto bem caseira se o Bo-

tafogo não conseguir contratar al-

guém.
— Se não houver tempo para con

trataçòes, vamos trabalhar com <

material que temos. Mas, no mo

ntento, quero pensar na excursão

Europa que tem um ponto positivo
servirá para dar mais maturidade aos

jogadores mais kjvens.

Fim de jty% e de entrevista

Zagalo teve t|^Mumprimentar divj
<sos* torcedorí~^ deixou Mare

Hermes carr^l—as maiores

peranças dos botafoguenses.

I

v,s tt-l

Ta

aa

E

ELLI25

B0TAF0G0 1

GOYTACAZ 0

Botafogo — I uis Carlos; Ciilberto,
Osvaldo, I cis e Vagner; Adcmir,
Alemloe I uisinho(Mario): Helinho,
Idevaldoc Nilvinho.
(¦ovinia/ lorge I uis; Yaltaii.

Amaral, C'leber c Paulo Rcnato;
Haroldo, Claudio Neves e Sena; Bel

(Paulinho), I eandro e F.divaldo

(I a/oli).
Arhitro: Jose Carlos de Moura,
auxiliado por Paulo lorge Alvtfs c
Fraldo Prevot.
Rendu: OS 22.690,00, com 1.174

pagantes.
I" tempo: OaO
Final: Hex a logo la(), gol de Idevaldo,
aos 17 minutos.
OhserMie'K's: C'artSo amarelo para
C laudio Neves, Sena e C'leber, do
Goytaca/, e para Helinho, do Bo-
tafogo.
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