
Repasse do rombo de 100 bi aos mutuários

Mmsterio da Fazenda estuda aumonlo dn saldo dovedor de quem comprou imóvel pelo RNH Setores do proprio Governo, porem, sáo contra. Pagina 4
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Servidores

Estão assustados

com a reforma, 
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Funcionários do Incra querem fiscalizaçao das trans-

íeiencias de ociosos e implantaçao nas autarquias vai

comecar no dia 30. Pagina 8. SERVIDORES

Motorista sem documentação ia vender a mercadoria na

feira de São Oistováo a preço fora databela. Páqina 8
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Empate no Sul deixa campeão com mão na vaga

MENGO,

ALEGRIA DO

I CARIOCA

Infantis do

Fluminense

derrotados

nos 
pênaltis
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Telefoto: Zero Hora.

Bahia segue

vencendo e

Sport empata

comolnter

em Recife
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O goleiro Zé Carlos foi o grande nome do.jogo com belas defesas

Brasil

fatura mais

ouro no

atletismo
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JOGOS INFANTIS

O Colégio de Aplicação Dr. Paulo Gissoni,

de Realengo, garantiu a participação nos

XXVIII Jogos Infantis, realização do JORNAL

DOS SPORTS, Coca-Cola, Secretaria de Estado

de Esporte e I-azer e Secretaria de Esporte e

lazer do Município do Rio de Jbneiro, e quer

o título de campeão geral da série de Colégios da

maior olimpíada infantil do mundo. Seus di-

rigentes garantem que começarão a somar pon-
tos no próximo domingo, por ocasião do desfile

de abertura, programado para o Estádio do C.

R. Vasco da Gama, em São Januário, a partir
das 9 horas.

Página 13a

Vasco faz 
13 

jogos 
sem vencer
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Batem 
83 anos. P*gina2

Vovó

Violeta de

Almeida, a

linda rainha

eleita

ontem,

orgulhosa e

ià

entaixada,

posa para a

pôster ida-

de. Uma

beleza!

Cartos Moart*

A bicharada do Zôo não está sofrendo com o Plano

Cruzado. Está comendo à farta, do bom e do melhor

FarturanoZoo

Esia

sobrando

comida I
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O BRASIL NAO

VAI CONSTRUIR A

BOMBA ATÔMICA

A afirmativa e do Presidente Sarney que regres-

sou ontem dos Estados Unidos. Enquanto isso, os

nossos credores vao se cevando nos juros cada vez

mais altos. Pagina 3. ' Artigo de Carlos Vinhaesi

E
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A criançada viveu momento* de la/er na Kíiktu/

Uti dia de arte e ciência

na Fuidaçáò Oswaldo Ouz

( entenas de pessoas, a maioria

crianças, viram, onicm, que
"tiver 

ciência e conhecer história

não c bicho de scie cabeças e pode

st t feito com muito prazer e ar-

te". Das 11 às 15 horas, as

criancas passaram um domingo

de arte e ciência, em comerao-

ração ao aniversário de Oswaldo

Cru/, na l undação Oswaldo

Cruz.

Visita ao castelo, desenhos,

pecas de teatro, exposições cien-

tificas e muitas brincadeiras,

foram vividas, com entusiasmo,

pelas criancas c por seus pais. As

ati\idades foram as mais diversas.

\ Casa Oswaldo Cruz convidou o

grupo I spaco Ciência Viva para

I montar experiências com imagens,

| cores, microscópios para obser-

\acào, e funcionários da Fun-

dação para fazer uma peca teatral

e muitas brincadeiras.

Os visitantes poderiam começar

pela visita ao castelo, onde co-

nheceriam o Museu da Fundação

Oswaldo Cruz, a sala Oswaldo

(ru/. a biblioteca e o terraço, que

tem uma vista muito bonita.

Quem preferiu deixar o castelo

para depois e entrar na brinca-

deit a, teve muito o que fazer. Na

area ao ar livre, ao lado do cas-

telo, as crianças puderam desen-

volver sua criatividade fa/endo

desenhos inspirados no que viram

durante a visita ou em outro tema

qualquer.
Fm frente, crianças partici-

pavam da Oficina de Volume, on-

de construíram, com papelão.

casas e castelos, com todos os

detalhes, inclusive as cortinas

feitas de papel colorido. Nessa,

ate os pais aproveitaram para

reviver um pouco da sua infância

ao lado dos filhos.

Sérgio Saraiva ajudava o seu

filho Isaac. de H anos. a construir

um castelo. 
® 

Para Sérgio, as

atividades desenvolvidas ali 
"são

ótimas para a criança, que desen-

volve sua criatividade e conhe-

cimento". Alem disso, ainda

segundo Sérgio, 
"desenvolve,

também, o senso de pesquisa e a

atenção para o lado da ciência".

Além das brincadeiras, as

crianças puderam observar,

através, do microscópio, os mos-

quitos \edes \ejj\pti e o Aedcs

Alhiipiitus. transmissores da

dengue e febre amarela, além de

um monstruário de borboletas e

varias espécies de insetos.

Atrás do castelo, os visitantes

descobriram as experiências com

cores e sombras coloridas através

de um prisma, verificaram as

fases da lua, alem de poder entrar

na Caixa Mágica, em que se via os

objetos de cabeça para baixo,, e

ver lentes c espelhos sobre ótica.

Também atras do castelo, foi

montada a ciranda de livros, con-

tando lin tim por tin tim.

sobre as doenças de dengue, febre

amarela, doença de Chagas e es-

quistomosse. No prédio do re-

logio, rolou o teatro de sombras,

contando a história de Oswaldo

Cru/.

frevidéncia 
privada 

e

Plano Cfuzado em debate

BKASII.IA — A participação

das entidades de previdência

privada na solução dos problemas

brasileiros, principalmente aposo

Plano Cruzado, será debatida no

próximo mês, em Brasília, duran-

te o VIII Congresso Brasileiro

das Entidades Fechadas de

Previdência Privada. O Plano de

Estabilização Econômica, a Cons-

tituinte, as relações trabalhistas,

a capitalização das empresas, e o

mercado de capitaos são temas

programados para diferentes

painéis de debates, que terão

| como convidados especiais quatro

ministros c empresários de todos

os segmentos da economia.

Programado para o Centro de

| Convenções de Brasília, no pe-

riodo de 7 a 10 de outubro, o Con-

gresso reunirá representantes de

I empresas de previdência privada

de todo o pais. Além dos Minis-

| tros João Sayad (Planejamento) e

Dilson Funaro (Fazenda), Al-

mir Pazzianotto (Trabalho) e

Raphacl de Almeida Magalhães

[(Previdência 
Social), participarão

do encontro, como expositores, os

economistas Pérsio Árida (Banco

Central), I ui/ Gonzaga Belluzo

(Ministério da Fazenda) e o Con-

sultor Cieral da República, José

Saulo Ramos.

As sessões plenarias serão

iniciadas com o painel 
"As 

Fn-

t idades I echadas c o Plano de Es-

tabilizaçào Econômica", abor-

dando as mudanças ocorridas na

economia com o advento do

cruzado, a nova configuração do

sistema financeiro e a importân-

cia poupança privada a longo

prazo. Fm seguida será abatida a

participação da previdcncia

privada na Constituinte (como

por exemplo, o tratamento des-

tinado às áreas oficial e com-

plementar) e a questão da

imunidade tributária.

Merecerão destaque especial,

ainda, os interesses dos traba-

lhadores e dos patrões junto às

empresas de previdência privada,

com conferência a cargo de

Mário Amato, Presidente da

FIESP. F, a possibilidade de

criação de novas entidades \in-

culadas às empresas estatais. Esse

tema será discutido pelo Presi-

dente da Sidcrbras, Amaro

l.anari Júnior, com participação

de AntoninhoTrevisan,Secretário

da Sest.

Abertas inscrições

para jornalismo

Para estudiosos, jornalistas ou
não, que poderão recolher, nos en-

sinamentos da comunicação de
massa, condições indispensáveis á
melhor compreensão dos problemas
da interação social do mundo
moderno, acham-se abertà,s as
matrículas para o Curso de Jomalis-
mo, da Escola de Comuniaaçâo

Assis Chateaubriand, turma 
"felix

Pacheco".

Com personalidade jurídica, de
utilidade pública, sem mensalidade,
itensivo com nove meses de du-
ração, uma aula por semana, ãs ter-

ças-feiras, às 19 horas, o curso fuh-

ciona desde 1960 e é dirigido pelo
jornalista e escritor Joio Austre-

gèsilo de Athayde

O temàrio já pronto conta com

participação de 42 professores do
mais alto gabarito, entre eles: Aus-
tregèsilo de Athayde, da ABL,
"Liberdade 

de Imprensa". Segadas
Viana, ex-ministro do Trabalho, "O

Repórter, Alma do Jornal", Marechal

Augusto Magessi, 
"Territórios

Federais", Abgar Ranault, ex-
ministro da Educação, 

"Universi-

dade e Cultura"; professor Hélio

Thys, A Crônica e Jornalismo",

professor Pessoa de Moraes,
"Comunicação, 

Tecnologia e Oes-

Samey recebe relato

do movimento 

grevista

HRASIMA— O Presidente José

Samcy será inteirado hoje de-

talhadamcntc, dos movimentos

grevistas 
— bancários e previden-

ciarios — 
que foram iniciados no

inicio da semana passada. On-

tem, apos o seu desembarque na

Base Aérea de Brasília, o pre-
sidente não pôde ser informado

sobre o andamento da greve dos

prcvidcnciàrios, que ainda

apresenta focos de resistência nos

Estados do Rio de Janeiro c Góias

e do saldo da paralisação dos

bancários.
"Não 

acreditamos que os

problemas das greves tá estão

resolvidos" afirmou o Ministro do

Planejamento, João Sayad, ainda

na Base Aérea de Brasília, ar-

gumentando que o presidente
acompanhou o desenvolvimento

dos movimentos grevistas e que
elas já se encontram sob controle.

I le afirmou que os traba-
lhadores brasileiros têm obtido

aumentos salariais bastante sig-

nillcativos, não só pelo Plano

Cruzado, mas também outros ob-

tidos posteriormente a sua de-

crctaçào. O que não se pode ad-

mitir, segundo o ministro, é que
as concessões de aumento de
salário criem uma expectativa de

que haverá repasse para os preços
de produtos.

RIO. KIHIHIhNCIA MAIOR

O Ministro da Previdência c

Assistência Social, Rafael de Al-

meida Magalhães, disse, pouco

depois de receber o presidentena

Base Aérea de Brasília, que a

greve dos previdenciários deverá

refluir no decorrer da semana e

afirmou que hoje irá ao Palácio do

Planalto levar ao Presidente Sar-

ney um balanço da situação do

sistema previdenciário em todo o

Pais. No Rio de Janeiro, onde a

resistência ao término do mo-

vimento grevista é maior, será in>

talado hoje um sistema alter-

nativo de atendimento aos se-

gurados da Previdência, que

utilizará hospitais estaduais e

regionais de saúde pública não

compreendidos pela rede do INPS

c INAMPS c serviços de marcação

de consultas, por telefone e

através dos correios.

Paralisação vai continuar

O Comando Nacional de Greve

dos Previdenciários disse ontem,

em Brasília, que a paralisação dos

servidores continuará por tempo

indeterminado ale que o Ministério

da Previdência dè mostras con-

cretas de como viabilizar a pauta
de reivindicações Nesse sentido,

o Comando vai tentar hoie uma

audiência com o Ministro Rafael de

Almeida Magalhães e outra com o

Presidente Sarney. para conhecer o

anteproieto de lei que reformula a

Previdência e as intenções do

Governo em agilizar a sua tra-

mifação no Congresso Nacional O

Comando repudiou, ainda o lan-

çamento do cheque-consulta

anunciado para hoie considerando-

O o primeiro passo para a priva-
tizaçaodo sistema

Na audiência com o ministro, o

Comando Nacional de Greve quer
conhecer oficialmente o ante-

proieto de lei que reformula a

Previdência e saber se ele atende

as reivindicações da categoria De

acordo com o Comando, o assunto

foi estudado pelo Governo sem

ouvir a categoria e agora ê usado

como a solução para os impasses

criados pela paralisação Alem de

conhecer seu conteúdo, o coman-

do de greve quer saber das reais tn-
lençoes do üoverno de encami-

nhá-lo ao Congresso Nacional ain-

da este ano Esse mesmo assunto

sera também tratado com o Pre-

sidente Sarney

Ainda com Rafael de Almeida

Magalhães, o Comando vai expor

que è ponto de honra para a ca-

tegona o arquivamento de todos os

processos de punição e inquéritos

abertos contra servidores em greve
— três no Rio, 1 no Para, 2 no Mato

Grosso do Sul — e o fim do clima

de repressão em todos os locais de

trabalho como do corte do ponto
O Comando de Greve vai tam-

bem di/er ao ministro que ê contra

a instituição do cheque-consulta

anunciada pelo Governo (com ele o

segurado pode ir a qualquer

médico ou clinica) por ser um

processo acelerado de privatização
do sistema de saúde no Pais. sem

que a sociedade tenha sido con-

sultada Os previdenciários con-

sideram que este sistema vai servir

para fraude e corrupção contra a

Previdência, além de prestar-se

para o uso no processo eleitoral

Finalmente, o ministro vai saber

que os previdenciários querem ver

suas questões tratadas como
•problemas trabalhistas e não de

policia, como vem sendo consi-

derada a questão desde o primeiro

dia de paralisação — informaram.

Na avaliação feita ontem pelos

previdenciários. 15 estados con-

tinuam em greve mais o Distrito

Federal, sendo que 50% dos

grevistas se concentram no Rio.

São Paulo. Rio Grande do Sul e

Minas Gerais Ao todo. diz o

Comando, estão parados entre 80 e

90 por cento dos 230 mil servidores

em todo Pais mais os que traba-

lham na previdência em Brasília

( a rim Morê<\
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As vovós posaram para a objetiva do JS antes do concurso

Beita a Rainha das Velhinhas

tino Humano"; professor Quirino
Campofiorito, 

"As 
Artes Plásticas";

diplomata José Constáncio Aus-
tregèsilo de Athayde, Jornalismo e
Diplomacia"; professor Augusto

Rodrigues, "A 
Caricatura e a

Imprensa" professora Lêda Barreto,
"Transformações 

Sociais", promotor
Ekel de Souza, 

"O 
Tóxico e Seus

Males"; professora Myrthes Wend-

zel, 
"Educação, 

Fator Primordial de
uma Nação"; promotor Leóncio

Aguiar Vasconcellos, 
"A 

Violência";

professor Sérgio Nogueira Lopes,
"Distribuição 

de Rendas"; Yvair

Nogueira ItagibaFilho,"Metodologia

de, 
"O 

Direitos Humanos"; jornalista
João Austregêsio de Atayde 

"A

Reportagem,,; professor Cláudio

Itagiba, 
"Filosofia 

e Jornalismo";

escritor Antônio Houaiss, da ABL,
"Linguistica"; 

professor Vicente

Barreto, 
"Jornalismo 

eCultura"; ad-

vogada e professora Celuta

Ramalho, 
"A 

mulher na Sociedade

Moderna", Telejornalismo"; proles-
sor Ary Viseu, 

"O Radiojornalismo";

e muitos outros.
As matrículas deverão ser feitas

na Rua das Marrecas, 40, sala 309,
diariamente, entre 10e 20 horas.

Informações pelos telefones: 285-
4968e273-0272

Ontem foi um dia muito es-

pecial para Dona Violeta de

Almeida, de 83 anos. E que ela foi

eleita a Katnha das Vovos entre os

89 idosos da cidade dos Velhinhos

de Jacarepaguá. A festa começou

por volta das 14 horas, com muita

música, pescaria, barraquinhas

de doces, plantas e artesanatos

feitos pelas próprias velhinhas.

Dona Violeta, uma mineira

robusta e muito simpática, foi

aclamada rainha por unantmt-

dade, recebendo uma coroa e

uma faixa bordada das màos da

Irmã Inildes

Nogueira, diretora da Casa.

A Casa dos Velhinhos tem 16

anos de existência e é mantida

pela Associação Cristã São Vicen-

te de Paula, l á estão abrigados 86

mulheres e apenas 3 homens.

Retrobrás 
quer

subir 
produção

BRASÍLIA, — O Presidente da

Petrobrás, Osires Silva, disse que a

empresa vai investir neste ano, o

equivalente a USt 2,2 bilhões, sendo

mais de 90% na exploração e

produção de petróleo, visando a

meta de expandir expandir a

produção nacional em 7% ao ano até

1990.

Osires Silva esteve com o Ministro

das Minas e Energia, Aureliano

Chaves, para inteirá-lo dos resul-

tados de sua viagem de oito dias á

Europa. A estatal do petróleo deverá

expandir suas atividades no exterior,

atuaano em toba& as areas, indo

desde a exploração e produção, até a

comercialização de petróleo, de-

rivados e vendas de serviços. Desta

forma, o perfil da empresa ficaria

mais semelhante aos das grandes
multinacionais do petróleo co-

nhecidascomo 
"As 

Sete Irmãs".

Para o Presidente da Petrobrás,

com a aproximação da auto-

suficiência nacional, torna-se ne-

cessário que o pais reserve para si

uma fatia do mercado externo de

óleo de derivados, preservando este

setor da situação desfavorável que
vem passando outros segmentos da

economia, torçados a perder espaço

no exterior para atender ao cres-

cimento do mercado interno.

Segundo a Irmã Inildes, alem dos

donativos, a casa recebe uma con-

tribuiçào dos idosos, isto é de

acordo com a situação financeiras

de cada um deles. A maioria pos-
sui familia e ontem, o pátio da

Cidade dos Velhinhos ficou re-

pleto de filhos, netos e bisnetos

das vovós, numa festa que reu-

nuiu todas as gerações.
leonor l ima, de 92 anos, é

uma das mais antigas residente da

C asa. Ela não tem parentes e faz

questão de dizer que sua família é

a C idade dos Velhinhos. Com

olhar triste ela não gosta de fo-

togralias e diz que 
"não 

quer ser

nada mais além de uma simples

vovó".

_ 
Mas. o centro das atenções

ficou por conta de Dona Violeta.

Com um vestido de seda estam-
alegre. Viúva ela licou só depois

. 
¦' 

^ 
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CAMPINAS — Nunca houve

tanta informação sobre sexo.

Apesar disso, aumentam assus-

tadoramente os números de

gravidez na adolescência, doenças

venèreas e de mulheres que
iniciam a vida sexual aos 13, 14

ou 15 anos, ao contrário de alguns

anos atrás, quando a iniciação

sexual nessa faixa etária era

privilégio dos homens.

Um dos caminhos para eli-

minar 
'essa 

disparidade è, segun-

do os especialistas, a oficialização

da educação sexual, nas escolas e

no ambiente familiar, proposta

que será tema da 5" Semana de

Estudos # Multidisciiplinares de

Campinas, com inicio hoje.

No entender da coordenadora

do encontro, Marilda Novaes Lip-

p. a educação sexual ainda está

distante do ideal. 
"Mas 

muito

melhor do que vinte anos atrás,

pado e usando um penteado

comum cm quase todas as ve-

Ihinhas, unia 
"touquinha" 

presa

na nuca, ela era so sorrisos. Mas a

vida de Dona Violeta não é muito

alegre. DViúva ela ficou só depois

que perdeu o lilho e hoje sobrevive

com uma minguada pensão do

INPSF de apenas C/J 800,00.

Deste dinheiro, Dona Violeta tira

C7$ 500,00 para se manter na

Casa de repousos da Cidade dos

Velhinhos.

Depois da festa todas posaram

próximo ao busto do benemérito

Abraão Jabuni que fundou a

Cidade dos Velhinhos em 1970.

Animadas, elas sorriam para os

visitantes c nenhuma quis lem-

brar das coisas amargas da vida

que a maioria experimentou

durante os longos anos de existên-

cia.

Terra volta

tremeroifra

vez em Natal

NATAL. — A população de Joãó

Câmara, a 80 Km de Natal, acordou

ontem cedo assustada com dois

tremores de terra que abalaram a

região do Mato Grande Os abalos

•tingiram também os pontos mais

altos da capital e vários conjuntos

habitacionais da Zona Norte

primeiro tremor de terra ocorreu

ás 5h50m. e foi narrado pelo soldado

Felipe, da Delegacia local 
"Foi 

um

grande abalo, que estremeceu tudo

na cidade, não tive medo porque

so é coisa que ia virou rotina disse

policial.

Uma hora depois aconteceu ,

segundo abalo sismico em João

Câmara, sentido em Natal por voüa

das 6h50m Os fisicos da Univer

sidade Brasília e Universidade

Federal do Rio Grande do Norie se

dirigiram imediatamente para

campo, ondeestãoinstaiadosos v.

mógrafos» Somente hoie é que ev,

poderão informar o grau de md,

mtude dos dois tremores, mas >

primeiras informações extra

oficiais, indicam que os aba < ¦

registrados ontem de manha &•

cilaram entre 3 0 e 4 0 na Eacain

Richter.

Vbltacasode

Snatra e

Lairen Bacall

V)\ A IOKQI F - O cantor Frank
Sinaira teve um caso secreto tom a at ri /

auren Bacall enquanto o marido de u
ator Humphrc> Hoyart, eslava morrend >

dc câncer na garganta, segundo um.t
biografia divulgada ontem pela rev a
"Peoplc 

Maga/i ne".
Sinaira tentou sustar a publicação d »

livro "His \Va>": The Lnauthon/ed
Hiopraphv ot t rank Sinalra (Do seu k
^ Biografia Nào-Autori/ada de I rank
Sinatral. escrito pela tornalMa dc
Washington, tsitt) Kellev sem sua c<*v

pcracâo. a partir de entrevistas feitas uhu
colegas, companheiros de trabalho e
outras fontes.

Bancários de SP

sustam a 
greve

sA(> PM I.O — Os * mil hancanov
reunidos ontem á tarde na Prata da Sc, cn1

Sâo Paulo, decidiram suspender a gresc.
les deram um pra/o ate o dia Mlparayue

a classe discuta as reivindicacOes com ha c

nos resultados aprovados pelos tribunal

do Rio e de Sio Paulo Os bancários, es-

peram. ainda, uma orientação do C oman-

do Nacional de Greve que se reúne no dia

I de oiuubro para avaliar omosimento

Pagamentos

O Banco do Estado do Rio de

Janeiro S/A (Banerj) credita em

conta, hoje, os seguintes paga-
mentos: Iperj (pensão Grupo 9):

Cedae (adiantamento Grupo 5) á

Telerj.

A Caixa Econômica Federal;

filial do Rio de Janeiro, nãoanun-

ciou pagamentos para hoje.

FATOR DE CONVERSAO

(Cruzeiro porCruzado)

SETEMBRO

15.09.86 2.410,95

16.09.86 2.421,80

17.09.86 2.432,70

18.09.86 2.443,65

19.09.86 2.454,64

20.09.86 2.465,69

21.09.86 2.476,78

22.09.86 2.487,93

23.09.86 2.499,13

24.09.86 2.510,37

25.09.86 2.521,67

26.09.86 2.533,02

27.09.86 2.544,41

28.09.86 2.555,86

29.09.86 2.567,37

30.09.86 2.578,92

quando as tentativas eram re-

primidas em todos os niveis". Ela

cita, cinclusive, que a Comissão

Nacional de Moral e Civismo, em

1970, pronunciou-se contra a

educação sexual nas escolas, ar-

gumentando que 
"não 

se abre à

força um botão de rosa, sobretudo

com a mão suja". A inocência ê a

melhor defesa para a pureza e a

castidade". Atualmente, Marilda

Lipp diz que levantamentos

aleatórios nas escolas mostram

que os estudantes têm muito in-

teresse em discutir a sexualidade e

nem sempre encontram resposta

positiva para 
esse anseio. Por isso,

a semana de estudos estará vol-

tada para psicólogos, educadores

e pais interessados em detalhar

programas que ajudem a preo-

gramar roteiros básicos, mas

criteriosamente elaborados, para

responder as questões da adoles-

cência.
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Una 

porção

de coisas 

para

a historia

Carta Vinhaes

4 Ontem, dizia «u qu« •
1 

França aa livrou doa

Implacàvala agiotas Intar-

nacionais axplodindo uma

bomba atômica no Atol da

Mururoa. Qranda jogada da

Qiacard D'Estaing, qua

gerou milhões da protaa-

toa, princlpalmanta doa

Estados Unidos, mas tirou

o pais do fundo do poço,

dafinitivamenta Isso vinte

a nove anoa após Hltlar

plantar uma Cruz Suástica

no topo da Torre Elfal,

debaixo da maior e maia

dalorosa apreensão murv

dial. Hoje, depois que o
"galo 

tricoloi" cantou no

alvorecer da liberdade, a

grande naçio européia,

beiço de uma civilização de

milênios, canta feliz e con-

tente, barriga cheia, a Mar-

selhesa, vendo o Senna

passar...
n Quando se esperava
' 

que o nosso Presideo

te Sarney, regressado de

uma viagem marcada pelos

sucessivos fracassos

diplomáticos — culpa

maior do canastrão Ronald

Reagan, que traiu todas as

combinações entre as as-

sessorias brasileira e norte-

americana —, chamasse

todo mundo para apressar

o fabrico de um petardo

nuclear, eis que a todos

nós surpreende com a

declaração de que o Brasil

não tentará fabricar ne-

nhuma bomba atômica.

Pelo jeito, o vice-líder — o

líder era o falecido Tarv

credo Neves — da Nova

República vai mesmo

procurar digerir, da melhor

maneira possível, a pe-

rereca que o topetudo e

vetusto presidente norte-

americano enfiou na goela

brasileira entre salama-

leques, vinhos finos, dis-

curseira e tapinhas nas

costas. O que è uma pena

para todos nós. E profurv

damente vexatório.

q wao sou sò eu quem

diz que o Brasil não

deve nem mais um ceitil

aos agiotas oficiais e par-

ticulares internacionais. E

que os bilhões de dólares

atualmente debitados è

nossa conta jamais en-

traram na burra nacional.

Ficaram pelos caminhos da

corrupção a dos desman-

dos, dizem, afirmando e

dando fè, os doutos no as-

sunto. Há, ainda, os que

juram, beijando os dedos

em cruz, que os malotes

com os dólares — 
pelo

menos muitos deles _

foram desviados mista-

riosamente para os cofres

lacrados a não identifi-

cados de grandes bancos

da Suíça, das Bahamaa a

também do Uruguai. Sobre

isso, confesso, sei pouco,

muito pouco, mesmo _ a

nem quero aaber , qua a

maré, segundo o meu ii>

timo e irreverente amigo

Carrazado, o mendigo mais

folgado da Cinelãndia,
"hão 

está pm peixe?'. 0

melhor, portanto, è a gente

botar as barbas da molha..

4 

Na «China moderna,

onde 
"coabitam" 

com

mais de um bilh&o de pes-

soas, trilhões de ratos es-

tão seriamente ameaçados

pelos cardãpioa de uma

das mais sofisticadas

cozinhas do mundo. E que

o chinês jà experimentou o

desprezível roedor com mel

e gostou. Segundo as

agências telegrãficas inter-

nacionais, um filé de rato

tem muito mais protanas e

carboidratos do que um

bife de alcatra. Claro que

ainda não chegamos ao

bilhão de habitantes — es-

tamos a muitas centenas

de milhões disso—, mas,

mesmo asaim.pelo andar

da carruagem, com as car-

nes sumidas dos açougues

e outros estabelecimentos

do gênero, os nossos

camundongos estão cor-

rendo sério risco. A não

ser, ê claro, que 
"São

Funartf' deixe de falar tan-

to e haja com pulso forte

contra os pecuaristas a

atravessadores, que estão

zombando, às gargalhadas,

da Nova República. Afinal

de contas, o estoicismo

brasileiro não ê o mesmo

que o chinês. Ontem, con-

trariando rígidas ordens

médicas, comi camarão a

preço de ouro vinte um

quilates. E seja tudo o que

Deus quiser,

e Tem uma televisão
9 

dando 
"flashrf' 

sobre a

futura Constituinte. As

pessoas escolhidas a dedo

para ler esses 
"flashs" 

são

figuras, figurinhas a fi-

guraços dos nossos

melhores e mais bem-

dotados segmentos so-

ciais. A maioria não sabe

ler direito e não convence.

Quanto é opinião popular,

isso, bem, deixa pra lá, qua

a emissora è do mais alto

padrão universal... E iaso

mesmo? Ou o nome è

outro?

c Mèu amigo Climério
0 

Velloso, homem da

melhor qualidade, humano

e trabalhador, é candidato

a deputado federal pelo
PMDB do Estado do Rio.

Ele tem um excelente

programa de trabalho e vai

cumpri-lo à risca. Votar

nele será uma jogada in-

teligente e de amor ao nos-

so Estado, que está muito

precisado de uma repre-

sentaçao segura, correta e

honesta em Brasília. Falei

e disse,

y 
Ganhei a estou cup

tindo legal um LP do

Tim Maia, para mim um

dos dois maiores cantores

do Brasil. O outro á o Wll-

son Simonal. O disco da
"Continentar 

está ma*

ravilhoso. Tim Maia

Simonal são duas 
"orques-

tras vocais afinadas", que

mereciam ser regidas pelo

imortal Toscanini. Da can-

tadores de porão eu Já es-

tou cheio. Valau, 
"Coiv

t mental".

Moreira critica contradiçao do

Samey afirma 
que 

não houve

recuo na visita a Reagan

¦RASlIJA — Depois de cinco diai de visita to» Estados Unidos,
o Presidente José Sarney retornou ontem de manhl ao Brasil, reas-
sumindo a Presidência após um aperto de mios do Senador José
Fragelli que o substituiu. Na Base Aérea de Brasília, ele reafirmou
os pontos principais dos pronunciamentos feitos em Washington e
Nova loraue.

Para Sarney, o tom das negociações foi de dureza e altivez,
mas o Brasil nâo recuou em nada. Manteve firme sua posição de
nlo negociar a reserva de mercado na área da informática e nem de
recorrer às fórmulas do Fundo Monetário Internacional para
amenizar a situação do pagamento da divida externa com os cre-
dores.

Segundo Sarney a viagem teve como saldo positivo o fato de o
Brasil ter marcado posiçáo negociando de igual para igual com os
Estados Unidos. O Ministro do Planejamento Joio Sayad infor-
mou, ali, o que mudou no relacionamento entre os dois paises,
dizendo que a visita do Presidente colocou com muita precisão o en-
caminhamento que o Governo pretende dar às questões mais im-
portantes em relaçlo entre o Brasil e os Estados Unidas, que sgo a
divida externa e o comércio internacional.

O Presidente José Sarney chegou muito otimista, afirmando que
a viagem serviu para aumentar os espaços do Brasil no exterior:

— Foi tudo de acordo com a política externa que o Brasil vem
realizando. A cada viagem que se faz, notamos que cada vez mais
aumenta oprestigio do Brasil, que ocupa os seus espaços e, eviden-
temente, reafirma seus pontos de vista, defendendo seus interesses.
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"A repulsa do povo fluminense

ao brizolismo fica evidente nos

resultados da própria pesquisa do

Instituto Pasqualini. E não será
manipulando pesquisas que o

Professor Darcy Ribeiro con-
seguirá recuparar o tremendo
desgaste sofrido pelo governo
socialista moreno do sr. lionel
Hnzola" — foi assim que o can-

didato da Aliança Popular
Democrática, Moreira Franco,

considerou ontem, no curso de

uma visita a Nova Iguaçu, as con-

tradições surgidas no próprio in-
terior do PDT com relaçáo às pes-

auisas 
feitas 

peloórglo partidário
c análise política.

Segundo a pesquisa do Ins-

tituto Pasqualini, Moreira Franco

teria 54,3 por cento dos votos do

eleitorado fluminense, contra

32,3 por cento de Darcy Ribeiro,
se a disputa pela sucessáo es-
tadual se polarizasse entre esses

dois candidatos. Nessa mesma

pesquisa, o Instituto Pasqualini

constatou que o vencedor do

primeiro debate promovido entre
os candidatos ao Governo flu-

minense, era o representante do

PT-PV, Fernando Gabeira. Mas
o PDT alterou esses dados, ao

divulgar a pesquisa, informando

que Darcy teria obtido 26,5 pon-
tos contra 19 dados a Moreira e
apenas 16 ao candidato do PT-
PV, o que resultou numa crise in-

terna e a conseqüente demissão
do Residente Regional do IP, o
economista Maurício Dias David,

que denunciou pressões do

próprio Governador I.eonel
Brizola, para que os resultados
fossem alterados.

Hoje é o dia talai para os can-
didatos majoritários optarem pela
candidatura proporcional. Pela
Lei Eleitoral, o último prazo para
o registro de candidaturas é 15 de
setembro, 60 dias antes da
eleição. Portanto, aqueles que
têm consciência de que nào al-
cançarâo o Palácio Guanabara, a
nâo ser que se verifique uma
brutal zebra, ainda poderão optar

por uma eleição proporcional
quase garantida.

Mas quem estaria nesse caso?
Está ai uma indagaçãoa ser feita,

por exemplo, ao Deputado Ag-
naldo Timóteo, candidato á
sucessão pelo PDS, eleito em 82
com 503 mil votos, e que agora as

pesquisas apontam com apenas 7

por cento da preferência do
eleitorado no pleito majoritário.
Está claro que esses sufrágios só
lhe darão chance de se eleger a
uma cadeira na Constituinte.

Por que então armear um man
dato garantido, por uma eleiçlo
Ho distante das suas poksibili-
dades reais? Idêntico questio-
namento se AII ao ex-Senador
Aarto Steinbruch, que embora
afastado há muito da vida pú-
blica, inclusive por força de uma
revoltante cassação de mandato,
tem mantido intacto um prestigio
que lhe garante no mínimo os
votos suficientes para a Cons-
tituinte, mas dificilmente lhe
daria condiçóes para disputar

para valer a eleiçlo majoritária

Outtos dos nost candidatos
majoritários que vêm sendo mal-
tratados pelas pesquisas de
opinião estariam nessa mesma
situação: Sinval Palmeira (PSB),
por exemplo, que vêm aparecen-
do com I por centoda preferência
do eleitorado, r Wagner Cavai-
canti, umadvogadoqueconcorre

pelo Partido Nacionalista, são
outros que, graças aos debates na
tevê até teriam chance de eleger-
se à Assembléia Nacional Cons-
tituinte, embora apertado, por-
que cada partido deverá fazer um
minimo de 120 mil votos para
eleger um Deputado federal.

Mas há casos mais irreme-
diàvris: Américo Camargo, um
vereador obscuro, surgiu como
candidato do PL apenas para lan-

çar a marca do partido nos vi-
deos, afirmando claramente que
não é candidato. Na realidade,
sua presença como candidato
majoritário tem apenas o sentido

de permitir ao partido o lança-
mento de um candidato ao Se-
nado. Cumpriu-se assim uma
exigência da Lei Eleitoral, mas

promoveu-se o PL á condição de
"casuísmo".

Mas o casuísmo do PL, nem se
compara ao lançamento da can-
didata Elizabeth A/aro, que
trocou o pagode por um partido
de 

"fundo 
de quintal", feito em

família (seu marido e seus filhos

também são candidatos), e já
declarou textualmente que seu

único objetivo é eleger um filho à
Assembléia Legislativa. Isso

poderia até ressuscitar o humor
carioca, tão desgastado nos úl-
timos tempos, não fosse a impor-
tâncio da eleição que se aproxima
e a dignidade que o eleitor deve
exigir do candidato que pedir o
seu voto.

PDT

Agenda

potrtica

Beatrix Kòmora

O candidato da Aliança
Popular Demivralica, Moreira
Franco passou toda a manhã de
ontem gravando seu programa
do rRI , que será apresentado
na icltvislo., Na parle da tarde,

prosseguindo sua campanha
corpo a corpo, seguiu para
Nova Iguaçu onde visitou
Chaluha, Adolfo Albuquerque,
Vila Fmil e Banco de Areia

Moreira, acompanhado de
vários candidatos da Aliança,
fez promessas no sentido de que
caso seja eleito promoverá no
Municipio a unificado dos ser-
viços médicos hospitalares
federal, estadual e municipal,

pois segundo ele a prioridade do
local está na área de saúde
DcvidO á falta de postos de
saúde do Estado as pessoas slo
obrigadas a enfrentar grandes
filas — segundo informaram os
moradores

Hoje, Moreira Franco par
ticipará das 10 ás 13 horas de
um debate no rádio, juntamen-
te com os candidatos do PDT
Darcy Ribeiro, e do PT/PV,
Fernando Gabeira. A partir das
15 horas estará em seu escri
tório, em reuniões sucessivas
com os candidatos da Aliança e
seus assessores.

Novos candidatos

Em vi4a de impuganaçóes e
desistências de vários candi-
datos do PMDB, a Comissão
Executiva do partido, em
reunião realizada no último
sábado, decidiu que no lugar do
candidato a Vice-Governador

pela Aliança, Francisco
Amaral, entrará Rodrigo Farias
Lima. As vagas para Deputado
Estadual ficaram preenchidas
da seguinte maneira: O ex-
JJepuiado Dilson Alvarenga
será substituido por Dirceu Al-
varenga; o Deputado Márcio
Paes, por Alaor Santiago; Ag-
naldo Peres Melo por Ivam de
Souza, e o Deputado Marinao
Passos, por Celso Barroso
Valeniim. Na bancada federal,
a vaga do Deputado l^ônidas
Sampaio, indeferido pelo TRE

jwr falta de documentação,
ficará com Rubens Dourado.

PERISC6PI0

Justiça para todos

A Justiça Eleitoral deu uma

demonstração de que, realmente, o

Poder Judiciário é, hoje, indepen-

dente. Os cabos eleitorais de

maior densidade política foram

silenciados pela pena ágil do TSE,

com a proibiçáo a governadores e

ministros de participarem do

programa de rádio de todas as ten-

dências. E de roldáo até o Pre-

sidente foi atingido, pois não terá

como falar sobre o seu Cafeteira. A

decisão deixou alguns partidos ór-

fãos, alguns políticos mambembes

desamparados ealguns candidatos

sem a Voz com que tanto con-

tavam. Em compensação vai ajudar

aqueles que vivem a margem da

sombra oficial e que vão poder

concorrer de igual para igual com

os demais, só contando com os

problemas do tempo dado

pela divisão politica com que par-

tiram o bolo do horário gratuito.

Mosquito parlamentar

Amaral Neto

o murissoca, é

assim que os

círculos oficiais

chamamo líder do

PDS, comparan-

do-o ao mos-

quito que não

mata, mas in-

comoda muito

por causa da

pletora de requerimentos de infor-

mações que apresenta para fus-

tigar as culmináncias da vlelha

República. Ultimamente, ele es-

colheu dois alvos. Funaro por
causa da Trol e Rafael de Almeida

Magalhães por causa do IAPAS de

S. Paulo. Do ministro da Fazenda

quer saber tudo sobre a transação

entre a fábrica de brinquedos da

qual se licenciou para entrar para o

governo e a Benespar. a subsi-
diária do BNDEs que assumiu o

controle acionário da Trol. E do
ministro da Previdência, seu velho

companheiro da fase inicial do
lacerdismo, quer saber se é ver-
dade que o superintendente em

terras bandeirantes transformou,

de fato, o IAPAS em feudofamiliar

e, em caso afirmativo, o que fi-
zeram depois de descobrirem o es-
cándalo.

Malária livre

Por falarem mosquito. A malária

está de volta entre nós, muito em-

bora, no governo Dutra, o muito

comentado, e já falecido, ministro

Mario Pinotti, tenha acreditado na

sua erradicação definitiva depois

de longo combate que lhe deu na

periferia urbana e nos grandes cen-

tros. Pois ela está de retorno com

força mais ou menos total. É o que

garante o Deputado Antônio Pon-

tes, muito familiarizado com o as-

sunto. Ele reclamou urgência do

ministro da Saúde para a luta con-

tra a epidemia que grassa no

Território do Amapá, no qual, em

apenas dois municípios, o número

de vitimas já supera 1.300. E, ao

seu lado, o Deputado Olavo Pires

diz que o mesmo está acontecendo

no Estado de Rondônia. Os

chamados bandeirantes do ouro

estão morrendo e, se a ação do

Ministro Roberto Santos não se

fizer sentir, a malária vai se es-

palhar rapidamente por todo o Nor-

te do Pais. E antes das eleições de

15 de novembro!

Ocredorde Quercia

Não è que Ulysses Guimarães

seja ou tenha a pretensão de ser

milagreiro, mas se o seu candidato

em São Paulo cheoar ao Palácio >

será ele o maior vitorioso, pela per-
sisténcia que demonstrou na con-

venção tumultuada do PMDB enas

campanhas de rua ou nos debates

públicos sobre a situação do Es-

tado. E Orestes Quercia, sabe dis-

so, consciente de que não deve

nada a Franco Montoro, cuja ad-

ministração, incompreendida para
uns e muito conhecida para outros,

tem sido o maior calo da sua cam-

ipanha. O deputado MUIyssesi

Guimarães vem se desdobrando >

•política e oratoriamente pela-
vitória do companheiro, parecen-j
do surdo e cego com o que sr&

passa à volta do candidato, m<-JS->

mo nos arraisdo próprio PMP'B.

Acedida do dia 15

Brasil è Brasil. Não é nenhum

Pais nórdico. Mas nem todos en-

tendem assim e preferem ficar nas

utopias. É o caso da cédula
eleitoral, para 15 de novembro. Ela

passa para o alfabetizado ou, com

um sacrifício pequeno, para o

semi. Mas para o analfabeto, a

coisa se complica, pois justamente
exige o que ele não sabe, queé ler.

Pode-se dizer que conhecendo

razoavelmente letras e números ele

conseguirá se safar. E é por aí que
entra a imaginação dos teóricos.

Na certa, surgirão cabos eleitorais

para dar curso de treinamento para
os necessitados. Uma espécie de

Mobral político. As aulas, porém,
só versarão sobre aquilo que in-

teressa ao professor, de acordo

com a corrente politica a que per-
tença. Ninguém parece que pensou

nessa dura realidade.

Quem eZe Carioca?

Os ministros aplicaram a lei

como deve ser o caso da salva-

dorenha Sofia Margarita Cordova

Montoya, que quase embarca no

Galeão rumo a Nova Iorque, levan-

do presos com fitas adesivas na

sua calcinha dois pacotes com 1

quilo de cocaína em que cada um.

A funcionária da Arsa desconfiou
movida pelo seu sexto sentido e,
numa sala especial, confirmou as

suspeitas. E a mulher acabou con-

denada a 4 anos, tendo sido inútil

o recurso «o Tribunal Federal de
Recursos. Mesmo porque nem o

mistério conseguiu ajudar a des-

vendar: quem é o Zé Carioca que
conheceu na praia e que lhe dera o

tóxico e mais 1500 dólares para
levar a encomenda paraos Estados

Unidos?

Alihqua dapele

Até quarta-feira, quem entrar no

Centro de Convenções do Mack-

sound pode pensar que chegou a

um território de língua nova. Os

dermatologistas reunidos só es-

tarão falando de etretinato, ácido

retinóico, ceratinização e proli-
feraçáo epitelial, enfim de tudo

aquilo que sua especialidade des-

cobriu nos últimos anos sobre as

doenças de pele e o tratamento de

muitasdelasi consideradas sem

cura até quase os dias de hoje.

Brasileiros e estrangeiros estarão

trocando ciência e informação em

beneficio do homem.

f

PARA A POPULAÇÃO • 0« previdenciários, sem motivo justo, estio em grevt

E devido i Mta pirilluçio parcial • ileoil, o Ministério d« Previdência • Assistén-

cia Social montou um asqusma d» emergência pira nio deixar você detamparado

Esta semana, venha buscar na agência centrai dos correios os meimos formulários

que já estio saindo nos jornais, para consulta e paoamento dos benefícios miis urgentes.

Pira maiores informações, ligue 191 e fale, direto, com a Previdência.

AGÊNCIA CENTRAL DOS CORREIOS DO RIO DE JANEIRO

Rua 1° de Maw 64-Centro-20001 Rio de Janeiro ¦ RJ

PARA OS MÉDICOS • Apelamos a você, médico, que nio é credenciado da Previdên-

cia Social, pira que colabore no esforço que estamos fazendo para atender aos segura-

dos di Previdência Social, enquanto 
perdurarem 

as dificuldades na rede do INAMPS.

Você será procurado para atendê-los em primeira consulta. 0 preço, de acordo com

a tabela do INAMPS, êCz$ 40,00.

E simples. Após a consulta, preencha corretamente o formulário que os segundos

ipresentirio com is informições completes i seu respeita inclusive o Bmco e agência

central im que deseje receber o pigimenta Se o piciente necessitar de eximes comple-

mentiras ou outros cuidedos, solicite instruções io telefone 191.

Os segurados e a Previdência contam com você.

Nio se esqueça de preencher o formularia

MPAS

Ministério da Previdência e Assistência Social

Governo José Sarney

reci
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&eve ameaça hospital

Beneficência Espanhola

Os auxlliares de enter-
magem e demaií em-

pregados do Hospital
Beneficência Espanhola

tem assembléia hoje, às 19
horas, no Sindicato doa

Empregados em Esta-

belecimentos de Saúde

(Rua Álvaro Alvim, 31 —

13° andar) e podem decidir

pela paralisação de suas
atividades Na sexta-feira,

os trabalhadores chegaram

a parar por duas horaa

I em protesto à posição da

diretoria do estabelecimen-

to que se recusa a negociar

as reivindicações doa em-

pregados

De acordo com Infor-

maçòes do secretário geral

do Sindicato, Eli Alves

Pinheiro, os trabalhadores

estfto reivindicando um

pião de CzS 1 350. pa-

gamento do adicional de

Insalubridade de 20% para

todos, 4% de produtivi-

dade. 5% da adicional por

tempo de serviço, na lorma

de trifenio • outras me-

lhorias

GRUPO SEVERI ANO RIBEIRO
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Petroleiros do País ameaçam

atrasar 

produção por 

1 hora

Esta será uma semana de

mobilização para oa pe-
trolelros do Pais inteiro,

que realizam assembléias

regionais objetivando

redefinir os rumos da lula

salarial E praticamente
certo que os trabalhadores

decidam promover, na sex-

ta-feira. seu Dia Nacional

de Luta. atrasando em uma

hora o inicio do expediente

nas refinarias na tentativa

de forçar a direção da es-

tatal a negociar suas reivin-

dicaçòes econômicas, que
incluem produtividade de

10% e elevação de oito

niveis na escala salarial,

totalizando um aiuste de

47%.

Até agora, a diretoria da

Petrobrás só oferece o IPC

integral acumulado de mar-

ço a setembro, a partir des-

te mès. e elevação de um

nivel. em março de 85%, o

que não satisfaz os tra-

balhadores Também em

relação aos pedidos não

financeiros as negociações

não tem avançado, segun-

do João Batista de lyra,

presidente do Sindicato

dos Petroleiros do Rio —

Sindipetro/ RJ

A respeito do fim da

atuação de empreiteiras no

setor, com absorção dos 10

mil empregados destas aos

quadros efetivos da estatal.

a direção da Petrobrás con-

trapopòsque oassunto fique

para ser definido após a

conclusão de trabalho de

uma comissão constituída

para este fim. Tal fórumula,

porém, não agrada aos sin-

dicalistas petroleiros, uma

vez que semelhante clãsula

foi incluida no último acor-

do coletivo nào tendo

resultado em nada de con-

creto.

PLANO CRUZADO

Os dirigentes petroleiroa
asseguram que o movi-
mento da categoria *
reivindicatório e rechaçam

de pronto qualquer 
"ten-

tativa de caracterizar nossa

luta como um movimento

contrário ao Plano Cru-
zado Ao que sabemos, a
Petrobrás teve lucros de
CzS 15 milhões no primeiro
semestres e vem batendo
contínuos recordes de

produção de conbustivies

com 140 mil barris/dia

atualmente. Só queremos

participar deste crescimen-
to", acentua João Batista

de Lycra

Dos 16 Sindicatos de
Petroleiros do Pais, 14 são

vinculados o Departamento

Profissional dos Traba-

lhadores nas Indústrias.

São Eles Sindipetros de

Caxias. Ceará, Rio Grande

do Norte (filiados á CGT),

Minas. São José dos Cam-

pos (filiados á CUT), Rio de
Janeiro. Rio Grande do Sul,

Cubatào, Mauá, Bahia,

St iepe/Bahia (extração),
Sergipe Alagoas, Pará e
Manaus (que não são vin-

culados a nanhuma das

duas centrais sindicais).

Os Sindipetros de Cam-

pinas e Paraná também sáo
filiados à CUT, mas estão

encaminhando as nego-

ciaçóes com a Petrobrás

isoladamente, uma vez que
não integram o Departa-
mento Profissional dos
Trabalhadores em Petróleo.

Repasse do"romto"de

100 
bi aos mutuários

BRASÍLIA _ O Minis-
tério da Fazenda, para

fechar o 
"rombo" 

de CzS

100 bilhão apresentado

pelas instituições que
operam no Sistema Finan-

ceiro de Habitação, está

analisando uma proposta

de aumento do saldo

devedor dos mutuários do

BNH. Assessores do

Ministro Dison Funaro es-

tão reavaliando o reajuste

do saldo feito pela media

do seu valor em razão de

Plano Cruzado, o que

beneficiou os mutuários no

primeiro momento da im-

plantação da nova moeda

No entanto, existem

setores do Governo Sarney

que discordam da idéia de

aumentar o saldo devedor

dos mutuários para cobrir o
"rombo" 

do sistema finan-

ceiro. Por esse motivo,

outras tentativas estão

sendo analisadas para
evitar o desgaste político
do Governo.

Uma das alternativas

seria a criação de um fundo

para cobrir o 
"rombo". 

O

fundo seria formado com

os recursos resultantes de

uma taxa sobre as novas

operações de crédito no

Sistema Financeiro de

Habitação E isso, de qual-

quer forma, significaria um

aumento de preço para os

brasileiros que venham a

assinar novos contratos de

:ompra da casa própria

pelo BNH.
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Bancários

reiniciam

negociaço'es

As negociações entra dirigentes
bancários do Rio de Janeiro e
E spi rito Santo a o presidente do S in-
dicato dos Bancos. Theõfilo de
Azeredo Santos, serão reiniciadas

hoje, ás 15 horas, na sede da fe-
deração dos Trabalhadores (Rua
Graça Aranha, 19/9" andar), confor-
me os entendimentos mantidos en-
tre as partes na última sexta-feira.

Nacionalmente, apesar da recomen-

daçâo do Comando dos Bancários
— no sentido de manter a greve, on-
de for possível e. até mesmo, re-

tomá-la em algumas regiões —,

as conversações também serão re-

tomadas, em São Paulo, com a

direção da Fenaban — Federação

Nacional dos Bancos.

Os dirigentes bancários do Rio de

Janeiro e Espirito Santo vão definir

na parte da manhã as diretrizes

básicas para o encontro que marv

terão á tarde com o representante

dos banqueiros, conforme acentuou

o presidente da federação interes-

tadual da categoria. Antônio Car-

doso Porém, o objetivo está cia-
ramente definido, segundo as

próprias lideranças classistas: bus-

car um acordo satisfatório, podendo
a decisão do TRT/SP ser consi-

derada como ponto de partida.

Enquanto o TRT/RJ fixou

produtividade de 2% e pisos de
CzS 1.900 e CzS 2.300, o tribunal

paulista foi mais adiante, estabe-
lecendo 5,8% no primeiro caso e

pisos de CzS 2 mil, CzS 2 500 e CzS 3
mil, beneficiando com este último
valor os comissionados, que não

foram contemplados pela decisão do
tribunal do Rio de Janeiro, exterv

siva ao Espírito Santo.

Segundo Antônio Cardoso exis-

tem alguns pontos que estão de-
finidos. incluindo-se entre estes a

não punição dos trabalhadores em

razão da greve de quinta-feira,

pagamento do dia parado e resta-

belecimento dos direitos cassados

pelo TRT/RJ. Ao declarar a 
"ile-

galidade" do movimento e julgar o

dissídio dos bancários, o órgão

suprimiu o pagamento do adicional

de insalubridade e o adiantamento

do 13° salário no mês de julho, entre

outros direitos assegurados ã ca-

tegoria em acordos e decisões ju-
diciais anteriores.

Telefônicos

vão realizar

manisfest ações

O Sindicato dos Trabalhadores

em Telecomunicações do Mu-

.licipio do Rio de Janeiro realiza,

hoje manifestações públicas de

protesto contra a posiçào da

Telerj que, tendo prometido in-

cluir no adiantamento quinzenal

o acréscimo salarial correspon-

dente a 9%, autorizado pela

Telebràs, nào fez essa inclusão,

gerando profundo mal-estar no

seio da categoria."

Os dirigentes do SINTTEL-

MRJ entendem que o ato da em-

presa foi deselegante e com-

prometedor, contribuindo para
alimentar o sentimento de des-

confiança jà grande entre os

trabalhadores do setor, que já

tinham sido informado da con-

cessão.

O acréscimo salarial, no caso

da Telerj, corresponde a um nivel

de promoção para todos os ser-

vidores da empresa, embora o

sindicato continue lutando para

melhorar estes critérios, de

maneira a democratizar a dis-

tribuiçào da verba total, que é

equivalente a 9% do montante

global das folhas de pagamento.
"Isto 

porque, com a promoção de

um só nível, a grande maioria dos

trabalhadores não vai receber

9<7o, havendo casos, até mesmo,

em que o reajuste fica em torno de

apenas'5%"

A direção do sindicato também

se reúne hoje com delegados e

ativistas sindicais, a fim de es-

tudar melhor o caso e decidir

sobre posições mais enérgicas. O

diretor Luis Antônio de Souza,

que transmitiu a informação,

adiantou que o posicionamento
da empresa está criando um am-

biente cada vez mais tenso na

categoria, situação que se

agravará se a Telerj não pagar o

acréscimo na folha do fim do mês.

Secuitaríos redobram

I il a e rei vin (ficam 
40%

Aumento real de 40%. piso de

CzS 2 500,00, auxilio-alímentação
de CzS 30.00 (diários) e esta-
bilidade são as reivindicações

que os dirigentes dos securi-
tários do Rio levarão aos em-

presários do setor de seguros,
conforme decisão de sua última
assembléia geral. Ainda com
base nas mesmas deliberações,
será proposto aos empregadores

que as negociações se desenvol-
vam na sededosindicatoclassis-

ta.com a participação de diretores
do órgão profissional e integrar»-

tes de uma comissão de traba-
lhadores.

A luta dos securitários é na-

cional e as reivindicações são

semelhantes diferindo apenas no

percentual de reaiuste. que è de

35% na maioria dos Estados. Em
Pernambuco várias empresas es-

tão paradas, enquanto que, em
Minas,agreve — que será julgada
hoje pelo TRT/MG — é prati-
camente geral, segundo infor-

maçòes de Álvaro Faria de

Freitas, presidente da Federação

Nacional dos Securitários

O dirigente classista resolveu

marcar, para o dia 26. reunião da

diretoria do órgão federativo para
uma avaliação do movimento

reivindicatório em todo o Pais.

Para este encontro, segundo ele.

serio chamados os representan-

tes de Pernambuco e São Paulo

que nã£ integram a direção da

entidade No Rio, a comissão de

mobilização se reúne hoje. ás

18h, na sede da federação (Rua

do Acre, 47 — 8o andar)

CONTRAPROPOSTA

Desde o inicio deste segundo

semestre, os securitários co-

meçaram seu processo de mo-

bilização, uma vez que as com-

panhias de seguros, alegando a

existência do Plano Cruzado, não

liberaram o abono salarial de

25%, anteriormente previsto

Além disso, os trabalhadores

também esperavam pelo rejuste

semestral de julho, também sus-

penso em razão da nova política

econômica.

A partir dai, começaram as

negociações com os empresários

e a Federação Nacional das Com-

panhias de Seguros — Fenaseg

—, conforme informou Álvaro

Farias, chegou a propor adian-

tamento de 6.2% e elevação do

pisoe do auxilio-alímentação em

25%, corrigindo os atuais valores

para CzS 1.558.00 e CzS 21.00. A

proposta patronal foi rejeitada

pelos trabalhadores, que apre-

sentaram sua contraproposta

Feema: decisão sai hoje

Finalmente hoje, oGovernador

Leonel Brizola deverá apresentar

uma proposta final para o acordo

coletivo dos trabalhadores da

Fundação Estadual de Enge-

nharia e do Meio Ambiente —

Feema, com validade retroativa a

março. O encontro com oí di-

rigentes do Sindicato dos Ur-

banitários e da Associação dos

Servidores da Feema está mar-

cado para as 14h, no Palácio das

Laranjeiras, e a proposição oficial

do Governo será examinada pelos
funcionários em assembléia, às
I9h, na entidade classista (Rua
GeneralCanabarro, 536).

Os trabalhadores reivindicam

13.8% de reposição, piso de CzS

2 400.00 e gratificação de férias

de CzS 2.500. Nestes sete meses

de luta. realizaram três parali-
sações. A primeira por 24 horas,

a segunda por 48 horas e a ter-

ceira, mais recente por oito dias.

Na segunda-feira passada, os

servidores em greve acamparam

na porta da residência do gover-
nador. protesto que foi supenso

devido a promessa pessoal de

Brizola no sentido de definir o

problema até a quarta-feira se-

gumte.quantoestes realizaram as-

sembléia. Naquele dia. porém, o

Chefe do Executivo estadual

apelou que os funcionários vol-

tassem ao trabalho assegurando

que restabeleceria as negocia-

çôes em 24 horas. A paralizaçâo
foi interrompida e, dia seguinte,

o governador recebeu as lideran-

ias classistas, comunicando ter

solicitado à Secretaria de Pia-

nejamento do Estado estudos

sobre as perdas salariais do pes-
soai daquela fundação, a fim de

consubstanciar a proposta final

que prometeu para hoie.

Jane Paiva

.1 I*

Depois de muita

espera, o jeito foi

adiar as viagens

Gteve de comissários da

Vasp tumultubu viagens

A greve dos comissários de vôo da Vasp

causou, oniem no Aeroporto Santos

Dumont, transtornos para muitas pessoas,
sobretudo àquelas que pretendiam embar-

car ontem mesmo. Três recepcionistas

permaneceram de plantio para transferir

as passagens a outras companhias de

viagens, dependendo, porém, de quando
estas conseguissem vagas.

Assim, os passageiros que pretendiam
viajar oniem tiveram que permanecer no

Rio, dependendo do lugar para onde fosse

o vôo. Alguns passageiros se mostraram

revoltados pois nâo conseguiram embar-

car. Outros, porím, até gostaram da greve
e puderam curtir um belo domingo de sol

no Rio de Janeiro.

GREVE

Funcionário da Companhia de Pesquisa

e Recursos Minerais do Rio Grande do

Sul, Antônio Mongental viajaria ontem à

noite de volta para sua região. No entanto,

sua passagem foi transferida para ama-

nhâ, num vôo da Varig. Para ele, esta

greve foi até positiva, pois sua estada no

Hotel Glória, com tudo pago pela Vasp,
nâo poderia ser das piores. Embora tenha
muito trabalho para ser concluído nâo dá
para reclamar desta situação, afirmou o
gaúcho.

Mas. ao contrário do gaúcho. Marina
Micheline de Castro, analista de Sistema
de uma firma de Manaus foi ao Santos
Dumont para confirmar seu vôo e des-
cobriu que só retornará á sua cidade hoje à
noite. Revoltada, ela contou que dei\ou a
filha com sua mâe e que a família estava
lhe esperando. "Agora terei que ficar aqui
mais um dia. Fa/er greve está certo, mas

prejudicar os outros nâo vale", concluiu.

Uma das recepcionistas do balcão da
Vasp afirmou que as passagens estavam
sendo transferidas para Varig, Cru/eiroe

Transbrasil, dependendo do vôo. Segundo

esta funcionária, a greve deverá terminar

ainda hoje, quando o Tribunal Regional
de Slo Paulo julgará sua legalidade Os

comissários da Vasp reivindicam equi-

paração ao nivel salarial do mercado, o

que corresponde a um aumento de 40"'o,

entre outras melhorias.
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Subúrbios

A Companhia Braailaira de
Trem Urbanos — CBTU ira im-

'plantar 
a partir da 1987. no Rio de

Janeiro a em São Paulo, planos
diretores para o transporte de
subúrbios que Ira possibilitar
oterecer, no Rio de Janeiro, um
aumento de 1 milhào de pas-
sageiros/dia atuais para 2.3
milhões de passageiros/dia em
1990. numa primeira tase. com

programa para até 3,5 milhóes de 
*

passagelros/dla no ano 2.000
Para que isso seja possível a em-

presa jã iniciou uma série de
trabalhos de normalização da
operação lerrovtãrla com serviços

que estào sendo realizados na
via permanente, recuperação de

pontes e viadutos, vedação da
laua de rolamento, moderni-
zação de trens, melhoria das

oficinas de Deodoro a do En-

genho de Dentro, além de cons-
trucào de nova* nfirinn* M nn
mico do próximo ano, uma oferta

de mais 200 mil lugares no trecho

D Redro II — Deodoro. com os
trens circulando a cada cinco

n*nutos. Os benficios decorren-
tes desses investimentos terão
reflexos diretos para o público
usuário do sistema, que tara

um tráfego seguro e confiável,

estações limpas e higiênicas a

plataformas iluminadas e de fácil

acesso.

Gastvoenteroloqía

O Colégio Brasileiro de Cirur-

gibes disciplina de gastroen-
terologia, promoverá hoje ás 20
horas, um simpósio interna-

cional sobre infecçóes que será
transmitido ao vivo, via Embratel,

para 26 auditórios da empresa de
telecomunicações, sediados nas

principais cidades brasileiras. O
simposio, organizado e coor-
denado pelo professor Jesus Pan
Chacon, titular do Departamento

de Cirurgia do Aparelho Digestivo
da Escola Paulista de Medicina,

será transmitido diretamente do
auditório do Sheraton Hotel, no
Rio de Janeiro, com a partici-

paçào de quatro especialistas es-
trangeirose dois brasileiros. Par-

ticiparáo do simpósio os Drofes-
sores Trevor Willis e Michael

R.B. Keighley, ambos da In-

glaterra, John Bartlett, dos Es-
tados Unidos, Angelita Habr-

Gama. do Departamento de
Cirurgia da Faculdade de Me-

dicina da Universidade de São
Paulo, e Guilherme Eurico Bastos
da Cunha, presidente do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, como
convidado especial. Os espe-
cialistas tratarão de fisiopato-
logia, profilaxia, moléstia in-

flamatórias, tratamento clinico e
antibioticoterapia das infecções
abdominais.

COMANDOS D0S BAMBOS

Encantado volta à carga

para 

reabrir a estação

O Encantado vai voltar á carga na
semana que vem, em relação à sua
antiga luta pela reabertura da es-
taçáo ferroviária, fechada há cerca
de 15 anos. sob a alegação da Rede
Ferroviária de que aquele ponto era
deficitário. laudelina Ribeiro Car-
doso. presidente da Associação de
Moradores e Amigos do Encanta-

do. retruca que. se naquele tempo,
ao contrário do que o órgão alegou,
o ponto não era deficitário, agora,

quando o número de habitantes do
bairro já cresceu bastante, é menos
ainda.

O fechamento da Estação causou
ainda outros problemas para o local.

O comércio, por exemplo, decaiu
tanto com a queda do movimento

que várias lojas fecharam auas por-
tas e, assim estào até hoje. No Lar-

go do Encantado, por exemplo, on-

de elas se concentram, o quadro é,

segundo a presidnte da entidade
comunitária, no mínimo, triste. Des-

ta forma, nunca mais ninguém se

preocupou ety investir em melhorias

do bairro e houve uma sensível

queda da qualidade de vida. Quem

conheceu o problema de perto dabe,

que até mesmo a questão da lim-

peza está afeta à questão dp comér-

cio. Se o ponto comercial do Largo
do Encantado, para citar um exem-

pio, tivesse sido explorado e incen-

tivado. os moradores acreditam que
o valão que corre a céu aberto bem
ao lado de uma praça já teria sido
fechado há muito tempo. Entretan-
to, nem limpo ele é. Continua ser-
vindo como depósito de lixo pú-
blico. foco de proliferação de mos-

quitos e exalando mau cheiro, prin-
cipalmente em épocas de calor,

como a que começa agora. Além

deste, existem muitos outros valòes

espalhados pelo Encantado, cortan-

do ruas asfaltadas e passando ao
lado de residências cujos mora-

dores, entretanto, pagam devida-

mente seus impostos, sem que
tenham o direito a viver num local

saneado.

TRANSPORTE

O Encantado, que já sofria com o

problema da limpeza, áreas de lazer

e falta de comércio, entre outros,

passou a viver também, á medida

que a população ia aumentando.

ri* *

II *

O movimento comercial caiu e as lojas estio fechadas

EMERGÊNCIAS

I— ESTAÇÃO— População, desta
vez apoiada por vírios órgãos e en-
tidades vai pedir A RFFSA, na semana

que vem, a reabertura da estaçâp
ferroviária que, segundo a comum-
dade, vai incentivar a reabertura, tam-
bém, do comércio, incentivar invés-
timentos para o bairro e resolver al-
guns problemas graves de transporte
dos moradores. (RFFSA(.
2 — LIMPEZA — O abandono do
Encantado tem gerado problemas
como a falta de saneamento. Os vai fies
continuam correndo a céu aberto, em
meio de ruas asfaltadas. (Secretaria
Municipal deObras(.

com a insuficiência de transportes,

principalmente ônibus para o Centro

da Cidade. Além disso, se agra-

varam os problemas de trânsito, em
especial nas proximidades da
Universidade Gama Filho, uma vez

que muitos alunos e funcionários,

sem outra opção para se locomo-

verem, só podem ir de carro. Por

tudo isso. a reabertura da estação

ferroviária, que foi negada pela RFF-

SA. em 1984, é prioridade a fim de

que o padrão de vida do bairro
melhore, segundo Laudelina Atual-

mente aestaçáo mais próximaé ado
Engenho de Dentro, 

"e 
dependendo

do ponto do Encantado em que você

esteja, tem que andar até 3 km do

bairro até lá".

A Associação tem espeanças de

que, dessa vez, o problema seia

resolvido, pois está contando com
o novo apoio da Associação Comer-

ciai e Industrial do Méier, da 13'

Região Administrativa, das escolas

municipais da área, da Zonal Subúr-
bio da Famerj, do Hospital Psi-

quiátrico Pedro II e da Universidade

Gama Filho, através da sua vice-

reitoria comunitária, onde já foram

realizadas reuniões com esses ór-

gáos e entidades, a fim de se dis-

cutir a melhor maneira de conseguir

que a RFFSA atenda ao apelo dos
vários segmentos da comunidade.

Este trabalho, coordenado pela
UGF, será fechado na próxima ter-

ça-feira. quando os representantes

destes segmentos se reúnem
novamente Eles vão preparar um
memorial que será enviado á RFF-

SA. expondo todas as vantagens, e
ate comentando as desvantagens

colocadas pelo órgão

Rita Cyntráo

Wiclano vem aT

Mais um idolo dos anos 60
chega ao Rio de Janeiro para a
alegria dos saudosos e român-

ticos. Desta vez é o cantor, com-

positor e guitarrista José Feli-
ciano, que se apresenta nos dias
17, 18, 19 e 20 de setembro, ás
21 horas, no Scala I. Consagrado

e adorado por uma imensa legião

de fãs em todo o mundo, Feli-

ciano vem recordar os maiores

sucessos de sua carreira artística

e também apresentar canções

inéditas, compostas para seu
mais recente LP 

"Encenas 
de

Amor", que reuniu mais uma

vez a Rick Jarrad, com quem
produziu as tão cantadas 

"Ligth

My Fire", 
"Feliz 

Navidad" e
"Califórnia*breaming".

A FORCA DA PÉ EM PORTO DAS CAIXAS

Sofrimento não abateu a

devoção de Ana Lúcia

Nem mesmo o sofrimento lei com que a
fc se apagasse no coração de Ana Lúcia
Gonçalves, 55 anos, moradora de Rocha
Miranda, apesar de enferma, a fiel nào
deixou de ler esperanças:

— Eu estava muito mal de saúde, vitima
de uma dor insuportável na coluna, doen-
ca que me abateu durante cinco anos. Es-
se tempo todo, eu passei por um sofrimen-
to muito grande, pois as dores nâo me
deixavam viver em pa/, ate que fiquei

praticamente cnirevada. Eu nâo sabia por
que eslava sofrendo daquele jeito, sem
nada la/er para merecer esse castigo. En-
tâo, voltei-me para a misericórdia divina,
peregrinando ao Santuário do Cristo
Crucificado de Porto das Caixas, onde li/
o meu pedido. Prometi que, se Ficasse boa,

voltaria aos pes de Cristo com uma vela de
minha altura para iccnder no cru/ciro da
igreja. Depois de minha visita, as dores
foram passando até acabarem de ve/, nào
sinto mais nada Paguei a promessa com
muita alegria e sempre que posso, venho
aos pés de Cristo agradecer as bênçãos e
re/ar.

CLRA ESPANTOSA

Moradora de Sâo Goncalo, Rita de Cás-
sia Barbosa, 47 anos, achou que nâo havia
mais salvação para a sua enfermidade.

Ela sofria de diabete e, por intermédio de

uma amiga, conheceu o poder do Cristo

Crucificado:
— Eu era uma pessoa atormentada pela

Os melhores

copa

A seleção que 
limpa sua

área, copa, cozinha e

arruma a casa

fácil, fácil.

OlEGMND

Legrand Indústrias Químicas S/A

R. Viúva Cláudio, 234 -Tel.: 201-7746

Mm

diabete, que me impossibilitava de ter
uma vida normal. De tempo cm tempos,
era obrigada a me internar para la/er
tratamentos, sempre tomava remédios,
Ia/ia dicias e nâo linha esperanças de llcar
boa. Ha dois anos. estava muito desilu-
dida, pois a doença se agravou e eu pas-
sava muito mal. I oi nessa época que uma
amiga me convidou para visitar o San-
luário do Cristo Crucificado de Porto das
Caixas. A principio, relutei, achando que
nada daria jeito na minha situação, mas
depois aceitei o convite, para minha le-
licidade. Tâo logo chegua aqui e contem-

piei a imagem do Crucificado, senti uma

pa/ muito grande invadir meu coração,
l i/ o meu pedido com todo fervor, fiquei
horas m< igreja e levei água benta para
casa. Comecei a re/ar todos os dias, sem-

pre com muita le. e a doença loi acaban-
do, a taxa de açúcar no sangue se nor-
mali/ou. Hoje posso di/er que estou
curada, lavo exames periodicamente e
nunca mais acusaram problema algum.
Devo isso ao poder do sangue de Jesus
Cristo.

BROINQUITK

Estelita de Moura Soares, 41 anos,
moradora de Madureira, também foi
atendida cm seu pedido:

— O meu neto nasceu com problema
grave de bronquite. Desde os primeiros
dias dc vida não tinha saúde. Ele ficava
todo roxinho. nâo podia respirar c minha
filha era obrigada a correr com ele para o
hospital. A saúde do meu netinho preo-
cupava a toda a lamilia, pois ele nâocon-
seguia melhoar. Eu sempre fui devota do
Cristo Crucificado c dc Nossa Senhora da

Conceição e vim aoSantuáriode Porto das

Caixas 1'a/cr o pedido em intenção da
saúde do menino. Prometi que se ele ficas-
sc bom cu o traria á igreja todo vestido de
branco, com uma vela de sua altura para
oferecer a Nosso Senhor. Um ano depois,

eslava cumprindo a promessa, com o meu

neto totalmente recuperado, graças i força

da fc.

Kilu íiuriulm», i'in<h

cionuihi, no Santuário
Margot Bárcia

RI0AFUTO

üjucavalentona

A Tijuca é uma comunidade
lutadora. Vale a pena a gente
acompanhar a batalha do
bairro por uma vida melhor,

por mais atendimento das
autoridades c menos desprezo

pelos problemas do bairro.

Bem diferente daquela Tijuca

tranqüila, tradicional, uma es-

pecie de recanto dc barfw>-«'

mansões, que por muito tfcmpo

resistiu aos atropelos do pro-

gresso. Mas, atinai, ninguém

pode segurar a enxurrada e a
Tijuca, como todos os demais

bairros do Rio, foi invadida

pelos cspigòcs, pela fúria

imobiliária que multiplicou seu

número dc habitantes, expon-

do todos aos inconvenientes da

lalta dc infra-estrutura ade-

quada. E foi ai que .os tiju-

canos viraram bichos, valentes,

disposips à guerra, onde quer

que cia sc apresentasse, mas

indo em Ircntc, cm busca dos

objetivo colimados. O comér-

cio do bairro foi-se tornando

um dos maiores da cidade, os

moradores, a cada dia, toman-

do consciência dc suas neces-

sidades c chamando as au-

loridades a marcar presença dc

sua responsabilidade.

O progresso chegou com

uma cartia de problemas para
despejar nobairroe, entre cies,

alastrou-se o do estaciona-

mento de veículos, quase in-

suportável, resultante da falta

dc obediência a um planeja-
mento das construções. Mas a

Tijuca, que nào tem medo de

hriga, enfrentou a situação,

mesmo tendo outras priori-

dades na pauta, como lim-

peza, segurança, susten-

taçào de encostas, fave-

Ias para serem semiur-

hani/adas, ao menos. As as-

sociacões dc moradores, como

a da Praça Sacnz Pena. pc-

garam o pião na unha e estão

querendo o que éde mais iusio,

para minorar o problema do

i!r

estacionamento: a utilização

do subterrâneo do Metrô, com

capacidade para milhares dc

veículos. E que ninguém se

conforma em ver a área

alagada, piso em estado de-

ploràvel, foco de mosquitos,

enquanto nào sc consegue an-

dar pelas calcadas do bairro.

Muitas explicações, muito des-

bordamento, mas, a verdade

mesmo é que o local desejado,

principalmente,pela associação

da Praça, está ao abandono,

inútil e, até, dcstruindo-sc pela
erosão. Para ser utilizado, já
vai ser preciso um gasto vul-

tuoso, tal o mau estado de con-

servaçào cm que se encontra o

chamado estacionamento do

Metrô, capaz de engolir boa

parte daqueles automóveis que
llcam fechando passagens,
atormentando pedestres, já
muito assustados com o trãn-

sito intenso dc ônibus, com

parada mal localizada na

s.icnz Pena. Mas temos certeza

de que os tijueanos, com

aquela libra e garra com que
conquistaram sua Casa da

( ulitira, recentemente

inaugurada, vão à luta para
ocupação do imenso espaço

perdido nas entranhas do

Metrô.

Napoleâo Velloso

Teresopolis

O concurso de trabalhos artis-

ticos sobre o Dia da Ave já se en-

contra com as inscrições abertas

para alunos de 1" a 4' série do 10

grau, no Cen ro Comunitário de

Cultura Waldir Dalmaso, Rua São

Francisco, 451 — Bairro de

Fátima, das 14 às 17 horas.

Os trabalhos deverão medir 80

X 60 cm, confeccionados com

material livre e serem entregues

até o dia 30, no próprio Centro.

Nos dias 3 e 4 de outubro os

trabalhos serão expostos das 14

às 17 horas no mesmo local das

inscrições, e no dia 5. às 19

horas, haverá a entrega dos

prêmios. O 1o colocado receberá

um relógio 
"Champion", 

o 2o e 3o

colocados medalhas e os demais

participantes receberão certi-

ficados.

O concurso è uma promoção
da Divisão de Controle Ambien-

tal, Serviço de Centros Comu-

nitários de Cultura e Arte Popular

e Secretaria Municipal de Edu-

caçáo.

O Centro Comunitário de Cul-

tura Waldir Dalmaso terá em

breve, aulas de artesanato em

madeira.

Niterói

O Museu de Arqueologia de
Itaipu continua sendo um dos
mais procurados em Niterói,

como atesta a freqüência do mês

de agosto último, quando 465
visitantes, em 23 dias, ocuparam
suas dependências para enri-

quecer seus conhecimentos. A
ENITUR, em colaboração com a
Fundação Nacional Pró-Memória,
incentiva essas visitas através de
divulgação e cede funcionários

ao Museu, conforme orientação

do Governo Waldenir de Bragan-

ça.

O último levantamento acusou

a visita de turistas estrangeiros

procedentes da Argentina, Itália,

Estados Unidos, França e

Dinamarca. Estudiosos, pes-

quisadores e curiosos de vários

estados brasileiros também
visitaram o Museu, oriundos de

SP, RS, PR, BA, SC, RN, PA, ES,

MG, DF e do próprio Rio de

Janeiro.

Dos 465 visitantes, 188 eram

homens, 158 mulheres, 119

crianças/escolares e 16 estran-

geiros.

Campos

Será empossada, no próximo
dia 18, às 18 horas, na sede do

Clube de Natação e Regatas

Campista, a nova diretoria da

Associação de Fiscais Fazen-

dàrlos e agentes municipais de

Campos — AFFAMC, assim con-

tltuida: presidente, José Carlos

Silva; vice-presidente, Ralph

Sales Campos; secretário,
Antonio Américo Alves Nogueira;

vice-secretário, Mareio Queiroz
Morales; tesoureiro, Jovecil

Soares Batista; vice-tesoureiro,

Esmeraldo Tolinto Soares; diretor

social, Noel JoséLadislan;diretor

de relações públicas, Ederval

Azeredo Venãncio.

O Conselho Deliberativo ficou

formado com Dartagnan Fernan-

des Nunes, Waldemar Barbara,

Getulio da Silva Lubanco e Der-

sival de Souza Pessanha. Os

suplentes são Antônio Carlos

Viana Crespo e Júlio César

Pinheiro.
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EMPRÉSTIMO SEM JUROS

PEQUIM — A China concedeu

a Nicarágua um empréstimo sem

juros de mais de 20 milhões de

dólares em material agrícola e

bens de consumo, entre outros, e

lhe reafirmou seu apoio político e

material, anunciou ontem em

Pequim o Presidente Daniel

Ortega ao término de uma en-

trevista com o Primeiro-Ministro

chinês Deng Xiaoping. a qual

qualificou de camarada Em uma

entrevista a Imprensa. Deng

Xíaopmg qualificou o Presidente

Reagan como uma criança mal-

criada e caprichosa em razào de

sua política de agressão contra a

Nicaragua Para Ortega. algumas

pessoas ganham em sabedoria e

maturidade com a idade e outras

começam a agir como uma crian-

Ç|
•.MAIS VIOLÊNCIA

JOHANNESBURQO - Dois

negros morreram e três membros

do Serviço de Segurança ficaram

feridos nos últimos incidentes de

violência política, informaram

ontem as autoridades sdl-

africanas A lista oficial de mor-

tos desde a instauração do

Estado de Emergência Nacional,

no dia 12 de junho, elevou-se a

300
GUERRA PROTESTANTE

BELFAST — Dois homens

foram mortos a tiros na manhá de

ontem em Belfast. O primeiro

pelo IRA em sua própria casa

num bairro protestante da cidade

e o segundo durante uma discus-

sào com as forças da ordem num

bairro a Oeste da Capital, Infor-

mou a Polícia. O Exército

Republicano Irlandês (IRA)

reivindicou o assassinato de

John Bingham, de 33 anos.

casado e pai de dois filhos, ex-

plicando que era um dirigente

local da URDF. a Força de Defesa

de Ulster. Segundo o IRA. a UDF

é um grupo paramilitar protestan-
te. responsável pela morte recen-

te de pelo menos 5 católicos.

Duas pessoas foram detidas pela
Policia.

MARCHA PELA LIBERDADE

MADRI — Dezenas de milhares

de pessoas, convocadas por
todos os partidos e sindicatos da

Espanha — desde comunistas

até conservadores, passando

pelos socialistas — manifes-

taram-se ontem em Madri sob o

lema 
"Liberdade 

Para o Chile e

Contra o Regime do General

Pinochet". Lideravam a manifes-

tação, que percorreu as ruas cen-

trais de Madri, vários dirigentes

políticos e sindicais, do Vice-

Primeiro-Ministro Alfonso

Guerra. Participaram da marcha,

ministros do Gabinete socialista,

dirigentes dos partidos da Alian-

ça Popular, comunistas, de-

mocrata-popular, centro de-

mocrático social e Liberal além

dos Sindicatos Socialistas e

Comunistas.
REUNIÃO DO GATT

PUNTA DEL ESTE (Uniguai)
— Os Ministros de 92 países, que
representam mais de 80% do

comércio mundial, iniciam, hoje,

em Punta Del Este, uma traba-

lhosa negociação para fixar as

regras do jogo do comércio mun-

dial durante a próxima década.

As discussões serão duras,

difíceis, advertiu Arthur Dunkel,

Diretor-Geral do Acordo Geral

Sobre Tarifas e Comércio (GATT)

que patrocina a reunião. No Hotel,

San Rafael, um velho edifício

que, para a ocasião, foi transfor-

mado em verdadeiro bunker, cer-

ca de 1.400 delegados, ricos e

pobres, terão de entrar num acor-

do sobre os objetivos e parã-
metros de uma nova rodada

comercial, que seguramente será

mais ampla que as sete prece-
dentes desde a criação do Gatt.

Vila dos Pinheiros recebe

seus 

primeiros 

moradores

Apesar de vários problemas

constatados em alguns aparia-

menios, çomo vazamento e pe-

quenos defeitos na rede elétrica,

os moradores, que ainda estào

ocupados com mudança, di/em

estar 
"felizes" 

na nova moradia, o

Conjunto Habitacional do BNH,

na Vila dos Pinheiros, próximo à

Maré, onde antes moravam. As

famílias começaram a se mudar

na semana passada. 
Mas, ainda

ontem, muitos caminhòes car-

regados de móveis chevam ao

conjunto.

As mil lamilias que residiam na

área da Maré, cm Bonsucesso, es-

peraram três anos pelo novo

apartamento, que somente agora

foi entregue e pelo qual vão pagar

lO^o do salário minimo, mensal.

Os trabalhos de ocupação vão até

o dia 30, tempo em que per-

manecerà, também, um desta-

camento da Policia Militar, para

evitar invasàá.

MUITO BOM

Pela manhã, a família e paren-

tes de Luis Sérgio Moura, mo-

rador noapartamento407, de um

dos blocos, ajudavam a levar os

móveis para cima, através de uma

escada. No apartamento, onde

vão morar três pessoas (Luis, a

mulher e um filho), os objetos

ainda estavam todos espalhados

pelos cômodos (os apartamentos

sào de sala e quarto com possi-

bilidade de mais uma divisão). O

casal disse estar 
"feliz" 

com a

nova moradia:

— Aqui está bem melhor do

onde estávamos — fisou Luis

lá (na Maré), quando chovia,

tinha goteira prá todo lado. Aqui

já é diferente. O apartamento é

bom. Ainda não vimos nenhuma

irregularidade, pois estamos

mudando hoje (ontem). E lugai

de fácil acesso e podemos fazer

compras, a princípio, em Bon-

sucesso, que fica a cinco minutos

de ônibus.
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.himr líile da Silva

A moradora do apartamento

208, Maria Olinto Moreira, havia

se mudado para o conjunto no
sabado, com o marido e mais seis

filhos, e ainda estava arrumando

os cômodos, apesar de, segundo

ela, ainda não ter lesado todos os

móveis, o que iria lazer aos

Maria Olinto Moreira

poucos: 
"Estou 

gostando muito.

Já tenho amizade com os vizinhos

e está tudo muito fácil. O apar-

tamentoé perfeito", disse.

Nem todos, porém, tiveram a

mesma sorte. O morador do

apartamento 205, do mesmo

bloco, Jaime Leite, encontrou o

Recém-nascido

abandonado numa

rua do Meier

Uma criança recém-nascida, de cor

morena, do sexo masculino, foi encon-

trada ontem pela manhã, em frente ao

número 324 da Rua Aristides Caire, no

Méier, dentro de um saco plástico. Levado

para o Hospital Municipal Salgado Filho,

o bebê foi alimentado pelos próprios

pediatras de plantão. Junto à criança es-

tava um bilhete 
"para 

quem pegar esta

criança, que cuide ou entregue-a ao

Juizado de Menores. Não sou daqui, não

tenho onde morar e por isso não fiquei

com ela".

A 23a Delegacia Policial foi notificadae

ontem pela manhã os médicos não
estavam conseguindo um contato com o

Juizado onde a criança deverá ser entregue

hoje. Segundo uma assistente social que

preferiu não se identificar e que estava de

plantão no HSF, algumas pessoas que
viram a criança chegar até sentiram von-

tade de adotá-la. O destino do menino

deverá ser resolvido hoje, quando chegar

ao Juizado de Menores.

Síndico Défio Plmenlel

tanque rachado, vazamento na

parte hidráulica e o dijuntor da

rede elétrica com defeito. Mas,

segundo ele, tudo já foi conser-

tado, depois que reclamou.

Os apartamentos foram en-

tregues, sem pisoe sem azulejos e

apenas pintado a cal. Isso será

resolvido pelos próprios mora-

dores, segundo contou Jaime

leite, que pretende 
"colocar,

mais tarde, azulejos e piso, para
dar uma melhorada". Apesar dis-

so, ele se confessou 
"muito 

con-

tente" com o apartamento.

Ontem mesmo, os moradores já
começaram a se organizar e ti-

veram a primeira reunião de con-

domínio, á tarde. O Sindico,

Décio Pimentel de Castro, es-

tabeleceu uma pauta, para dis-

cutir sobre a manutenção e des-

pesa do prédio, que será dividida

no final do mês com os mora-

dores, como taxa de condomínio,

e receber, caso houver, recla-

mações.
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Concurso de 

pintura

no Passeio Público

usar Colombo.

•LOMBO

COrsSEKWS COLOMBO S.A.

4|> I

fraJuBiMIH Hb^s 
AO\l

A Diretoria de Parques e

Jardins promoveu, ontem, no

Passeio Público, o 28° Concur-

so de Pintura e Desenho, onde

98 participantes concorreram a

13 troféus e 13 medalhas,

desenvolvendo o tema 
"O 

Pas-

seio Público e Adjacências". O

objetivo, segundo afirmou

Sérgio Tabet, diretor da DPJ, é

transportar o artista de seu .

atelier e levá-lo para as praças,

oferecendo, ainda uma opor-

tunidade ao público de co-

nhecer como este trabalho é

realizado.

Os concorrentes ficaram es-

palhados pelo parque e também

pelas ruas próximas. Cada um

pode participar com dois

trabalhos, no máximo. Ani-

mados, os concorrentes ten-

taram fazer o melhor, para no

futuro, comercializarem suas

obras.

Concorrente pela categoria

A, o pintor Oswaldo Nunes

Farias, 48 anos, morador de

Santa Teresa afirmou que é

preciso criar um leilão somente

para os pintores novos. Disse,

ainda, que o meio artístico é

muito fechado je este tipo de

atividade deve ser sempre

realizado pois já é uma chance

de levar a arte ao público.

Oswaldo Nunes pintou a fachada doAutomòvel Clube

Terremoto mala16pessoasna Grécia

KALAMATA, (Grécia) - Um

terremoto derrubou edifícios e

casas na cidade portuária da

Kalamata, no Sul da Grécia, na

noite de aàbado, matando pelo
menos 16 pessoas 

— segundo'

Informes extra-oficiais —,

ferindo cerca de 300 e espalhan-

do o pânico entre a população,

que correu para as ruas.

O terremoto derrubou um

edifício residencial de cinco an-

dares no centro da cidade,

oficialmente, oito pessoas já
foram encontradas mortas entre

os destroços e acredita-se que

pelo menos outras 20 devem es-

tar sob os escombros, disse a
Policia.

Policiais de cidades vizinhas
foram enviados para ajudar as

unidade local do exército a
evitarem os saques, disse um

porta-voz do Ministério da Or-
dem Pública.

"Sob 
a Lei de Emergência

decretada pelo Governo, os
saqueadores poderão ser fu-
zilados", disse o porta-voz, que
pediu para não ser identificado.

O terremoto atingiu 6,2 na
Escala Richter e ocorreu às
22h27m (I4h27m de Brasília),

derrubando postes de trans-

missão de energia elétrica e

deixando a cidade mergulhada

na escuridio.

Cerca de 300 pessoas ficaram

feridas. 70 delas gravemente, na

cidade e nas localidades turís-

ticas próximas, informou a

Rádio Atenas.

Três horas depois ocorreu um

novo tremor de terra, de menor

intensidade, mas sem causar

maiores danos, disseram fun-

cionários do Governo. Os dois

terremotos tiveram o seu

epicentro localizado no Mar

Jõnico, a Sudoeste de Kala-

mata.
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SiiuíkIii conflttivi no plano profis-
sionul I vilC pensar lanto na opinitn

dos demais c alue segundo seu próprio
crildrio.

fcsMSS

Nlo transfira suas preocupações para o

ambiente doméstico. Surpresas e acon

iccimcnios relacionados som o amor

ffiggg

Dia lavoravcl para iniciar novos nc-

gócios ou mudar dc emprego Tendeu-

cia a inovar, em todos os sentidos

AMCER
¦ ii i ii i

Sua inclinação para agir com negligên-

cia poderá gerar serias dificuldades no

plano ceonòmicoou profissional

UTlUII

Urna nova ami/ade influíra positi
vamcnlc cm seu irahalho. Dia muito
importante para sua vida profissional.

Nâo se mostre intransigente. E preciso
manter a calma Dia propício para
uma viagem de negivios ou estudos

OOIBIM
—* t»tisa/i*

Ataste-sc da agitação. Terá que en-
treinar uma oposição que prejudicara
seu trabalho ou assuntos particulares.

tom>

Dia de possíveis surpresas no campo
sentimental Possível discussão com
um amigo ou parente, a respeito de

problemas financeiros.

Procure M\ar mais atenção em de-
talhes l possível que sinta o peso da

rotina. I Mjhihdade no plano profis-
sional

aa/ts«asri

Recebera uma surpresa agradável,

possivelmente um presente de alguma

pessoa distante. Procure estabilizar
sua vida afetiva.

lllIalMt

Devera adotar numerosas decisões no

plano sentimental. Procure nâo dis-
trair-se com considerações abstratas.

Niiim)

Seja prático e realista em sua vida

profissional. Uma palavra ou gesto
inadequado pode provocar ineonve-

nientes.

Oswaldo pinta desde crian-

ça, já vendeu quadros seus,

como a Santa Ceia, por até Czl

5 mil. Ontem, ele pintou a

fachada do prédio do Auto-

móvel Gub do Brasil e estava

entusiasmado pelo resultado.
"Se 

ganhar este concurso ven-

do meu quadro por Czl 3 mil",

afirmou.

Na opinião do pintor Toledo

Piza o fato de se pintar ao ar

livre é uma forma de unir a

cultura ao povo,.numa área de

lazer e também uma maneira

formidável de se divulgar o

trabalho de novos artistas

Santos Alves
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HORIZONTAIS

1 — Gube de Futebol da Espanha; 6
Sigla do Estado a que pertence o

Clube Penedense"; 7 — Jogador do In-
ter, de Porto Alegre; 8 — Prosseguias
(no contra-cheque); 10 — Estrela \
América (pelo Campeonato Capixaba);
12 — Sigla do Estado a que pertence o
clube "Libermorro"; 

13 — Jogador do
Guairetise, da 2* Divisão Paulista de
Futebol; 16 — Recuar (para a defesa);
17 — Sigla do Estado a que pertence o
clube "Fast"; 

19 — Moeda sueca de
prata; 21 — Jogador do Flamengo,
RJ.; 23 — Acolá (o impedimento); 24

Jogador doCampoGrande, RJ.

VKRTICAIS

I — Jogador do Goytacaz, RJ; 2 -

(Pop.) A bola; 3 — Donaire (do jui/); 4
Jogador da Seleção de Futebol da

Franca, na Copa "82; 
5 — Clube de

Futebol de Sâo Paulo; 99 — Pertencer
(a determinado clube); II — Beira,
margem (do campo); 12 — Sigla do
Estado a que pertence o clube "CSA";

14 — O que os atletas respiram; 15 —
Jogador do Bahia, BA ; 18 — A hora
decisiva; 20 —(... Mendes) Jogador do
Volta Redonda, RJ.; 22 - Eles
(jui/cs).

Sotoelo do aroMtaa anterior NT
l.4tW): - HOR. - prélio - ira -
RN E\B — Éder — dás — Riv —

apto — AL — ar — Ron — Isaias. —"
VER - Râ - libero - ir - O. A C.

Fred — ED — espana — ri — AxA
Xiru — TxL — Ari — ot — PA.
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\ IVrla Iiikiki Mutlison está

icntando arranjar uma maneira de

passar o seu tempo: decidiu cs-

crever as suas memórias. Ela sò

ainda não resolveu em que lingua

\;n ser: 
" 

\ehn que se ru rscrm-sMí

em Irancês fiearia innilo mais

chique. Quero que as pessoas

Viliam que a minha «ida fui snfiv

licada e repleta de perfumes 1'ran-

reses e roupas do Halmain." So

posso dizer uma coisa: ficamos

combinados assim. Feria. Na certa,

na hora em que o Paulino. Basto

souber da intenção da Perla, vai

chamar a mulher Fernanda em um

canto e vai ser muito franco: 
"Ks-

pero que v«M'ê deixe de chamar a

1'crla de Pai vão, terna mia. I a

nossa chance de entrarmos com

forca total em suas memórias, .lá

imaginou se ela escrevesse pelo

menos umalinha a nosso rev

peito? Mataríamos o Hélio t raga

de inveja. Nós no livro da Perla.

Deus do céu! Só de pensar ja co-

meco a ficar todo arrepiado. I s-

pia. Fernanda, espia os cabelinhos

do meu hravocomo licaram. Acaba

com tal mania, Fernanda. Paixão é

coisa ile gente humilde. Nós sotnos

pessoas sofisticadas e liem nascidas

e não podemos chamar ninguém de

Paixão. Já imaginou se alguém

me encontra na rua e me chainu ile

Paixão!? l u ia morrer de mlio.

Ficaria logo atacado da ininha as-

ma angustiante e pavorosa, liga

para a Perla, liga logo. Convida o

casal para jantar conosco. Kles não

gostam do Saint Honoré? A Perla e

ii Graliain são niissm convidados."

Icrnancki ligou. Mas a empregada,

depois de perguntar quem queria
talar, respondeu correndo: 

"Fies

i's|áo repousando e nau sei a que
horas vão se levantar'." O Paulino

.• a I ernanda licaram dcccpcio-

nados c muito irritados. Paulino

.•hegou ate a la/er uma cara feia. A

I ernanda gritou imediatamente:
"Paixão, 

não Ia/ essa cara! t.u

imIcío!" Paulino deu uni berro:
"Não 

me chama de Paixão! Onde

loi que vocc aprendeu mania lao

vulgar Fernanda!?" Pano rápido.

Com vocês a Vanessa, a nova maneea da etiqueta do Humberto

Saade: ela está abalando corações

Presente

Jantar

Kosinha Fernandes fez aniver-

sário. Ela recebeu um grande

numero de amigos em sua bonita

casa da Lagoa. Foi um verdadeiro

entra e sai de gente conhecida: o

Governador José Aparecido veio

especialmente de Brasília para o

jantar. O candidato Moreira Fran-

co contou todos os seus planos. O

/e/ito Colagrossi bocejou e falou a

respeito de política também. D.

Fátima Bahouth foi muito feste-

jada. As pessoas licaram impres-

sionadas com a força de vontade da

Princesa: I). Fátima até que esta

fazendo uma dieta violenta. Já não

era sem tempo. Ixturdinha Vidal,

que é um amor de pessoa, ficou

muito tempo falando com a Sônia

Gadelha. Outras presenças: Aris-

(otelcs Drumond, Helena e Murilo

Gondim. Zcvimo Barroso do

Amaral. Maria e Fernando De-

lamare e mais e mais e mais...

Rosinha estava muito feliz. A sua

lesta foi impecável, Parabéns.

Hoie vou contar ainda

uma pequena história a

respeito do Moacyr Gomes

de Almeida, o homem que
casou com a Michelte. mas

que não consegue tirar da

cabeça a sua ex- a Glo-
rinha Ele loi almoçar

com um amigo em Nova

Iorque Conversa vai e con-

versa vem, o amigo per-

guntou-the 
"0 

que loi leilo

da sua ex? Moacyr res-

pondeu 
"Esta 

na dela.

Resolvemos todo o nosso

problema Mas casualmen-

te hoje eu achei um antigo

cariao que ela me escreveu.

Eslava no bolso de um

casaco de trio. Veja:

Moacyr: não tenho pa-
lavras para agradecer o

gentil presente que você

me trouxe de Nova Iorque

Quero que você saiba que
tiquei imensamente grata
com os seis tubos de pasta
de dente Crest. Umpresen-

lao. Beipnho. Glorinha.

Eu posso?

Campanha

O Climério Velloso está conseguindo, pouco
a pouco, o apoio de quase 80% dos garçons e

cumins dos restaurantes e das boates cariocas.

Climério sempre foi um bom cliente. A sua

lama de homem generoso nas gorjetas e uma

coisa que corre pela noite carioca. E evidente

que os garçons, cumins e porteiros vão votar

nas próximas eleições para Deputado Federal,

no Climério Velloso. Um apoio que o Climério

nào contava e que o deixou surpreso aos ser

procurado pelos representantes da classe.

Climério me disse: 
"Gostei 

de saber que os

garçons me curtem. Kstou feliz!" Uma coisa o

Climério pode ter certeza: ele está eleito. Doa a

quem doer. Os que trabalham na noite carioca

são pessoas de palavra. Quando prometem é

claro que cumprem.

Se tudo correr bem devera acontecer na noite
de hoie o |antar que o casal Ulrich Eckardt
olereee em homenagem a Bebete de Freitas no
restaurante mais sofisticado da cidade ,o Valen
tino s Tenho certeza que um grande numero d€
pessoas conhecidas vai prestigiar a tqpta 0
Hotel Sheraton vai ficar repleto

Meu telefone tocou sem parar, as pessoas im-

pressionadas por eu nao ter gostado do es

petàculo que está sendo levado no Teatro

Copacabana Lily, Llly. Eu não gostei
Odieeiiiil!

Amanhã, dja 16. terça-feira, acontece o lan

çamento do livro Manabu Mabe Vida e Obra.
Tudo vai acontecer na Galeria Realidade Na
ocasião também uma exposição das obras re-
centes do artista Uma noite que devera ser con
corrida

Outra noite de autógrafos ea do Joel Silveira
em seu mais recente livro, "0 

Dia em que o Leão
Morreu". Um lançamento da Editora Record A
data é o próximo diai 23 Um detalhe especial o

autor também comemora o seu aniversário O
local escolhido sede da Revista Nacional/Rua

Santa Luzia. 799 — a partir das 18 horas Boa

Muita gente inconsoiavel por nao ter sido con-
vidada para a grande festa que a Hildegard An-

gel, oferece no próximo dia 24, em sua bonita

casa do Alto da Boa Vista Os amigos têm
obrigação de entender. A lista que a Hiide tem

para convidar é imensa. Ela chamou apenas 300

pessoas As que nào foram convidadas não

devem ficar magoadas Irão em outra ocasião

Eu nào gosto do Deputado Fernando Carvalho
E uma coisa que vocês todos ja estào fartos de
saber Mas também nao posso negar ele ê
um dos homens mais elegantes da nossa cidade
Gosto de ser |usto!

Agradeço aos amigos da Editora Record o
livro que me enviaram Mefisto. de Klaus Mann
Um livro que penetra a fundo na decadência e na
sordidez da Alemanha de Hitler. Merci

A nova manequim do Humberto Saade. a
Vanessa. |á começou a destruir meia dúzia de
corações na cidade Mas podem ir lirando o
cavalo da chuva A moça ainda e uma criança
tem apenas 17 anos.

Pan American World Aiways e Rio Sheraton
Hotel convidando para o iantar de abertura do
Festival de Country Music Nashville Tudo

acontece na noite da próxima quinta-feira
Ja que falei na Panam, lembrei cada dia que

passa a Marina Barros está mais bonita Ê o que
se pode chamar de uma beleza para as pessoas
não ousarem colocar o menor dos defeitos. E is-

so a i
Acontece na noite de amanhã, em Buenos

Aires, a festa de comemoração das 200represen-

tações do musical La Cage Aux Folies, que é
um dos maiores sucessos da atual temporada ar-

gentina Merci pelo convite. Mas não vou poder
comparecer. Estarei presente nas 300. Com-

binado?

TELEVISÃO

COLUNA DO WALTINHO
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Xuxa atodo vapor

A maneca e apresentadora Xuxa já está no

batente novamente gravando o programa 
"Xou 

da

Xuxa", na TV Globo, onde ela brinca a vontade

com as crianças e recebe os seus convidados es-

peciais. Por outri lado Xuxa estará inaugurando no

próximo mês uma academia que se chamará Xuxa

Mcneghel, de modelos e dança, qualquer infor-

mação è só procurar a prqdutora do programa
Marlcne Mattos na emissora. Hoje Xuxa vai estar

gravando um clip de um musical, para o programa
Fantástico, cantando uma daámúsicas do seu disco

que já vendeu 50 mil cópias. No dia 21 ela se

apresentará em londrina, e dia 28 será a vez de

Brasília. Na foto de Half Davis, um momento de

Xuxa.

— 
Armando volta 

—

as 
novelas

Anova mania de Nna

Depois de viver a Candinha da Serra na

novela Dona Beija, a atriz Nina de 1'adua está

soltando ao vídeo no próximo dia 22 na

novela 
"Mania 

de Querer", também na TV

Manchete vivendo Sandra um personagem
bastante diferente da que viveu antes. Nesta

trama de Silvan Pae//o que icm direção de

Herval Rossano, Nina poderá mostrar um

outro lado, deixando de ser a boa/inha, uma

ve/ que Sandra nào é nada simpática, e irá

lazer de tudo para atormentar a vida de Ivan

(Marcelo Picchi) que a esta altura estará

vivendo um grande amor com Vanessa (Nívea

Maria).

Esther agora no teatro

Gravando suas últimas cenas da novela 
"Novo

Amor" da TV Manchete, onde vive a Verônica, a

atri/ F.sthcr Góes esta pronta para enfrentar mais

um trabalho., Desta vez, no Teatro Villa I.obos, na

peça l.arga do Meu Pé, substituindo Sandra Bréa

que nào esta mais fazendo parte do elenco devido a

uma pneumonia. Esther agora vai dar um tempo

nas novelas para voltar com bastante força numa

próxima trama. Para ela, Verônica representou

um lado bom, principalmente porque de uma certa

forma nào deixou de dar uma mensagem de que a

mulher nunca poderá deixar de lutar pelos seus

direitos.

Alem do alor C arlos Zara que já eslá confirmado para a

próxima novela das |tt horas, na TV Globo. A direção da emis-
sora esla tentando entrar cm tontaio com o ator Armando

Hofos para que ele também participe desta trama da Janete

Clair que ajiora está sendo adaptada para televisão por Walter

Negrão c Marilu Saldanha. Aos poucos o diretor Jaymc Monjar-

dini vai formando o elenco c dentro em breve esiará com tudo

acertado para dar inicio as gravactes. Ainda lala-se lia atri/

Ciloria Pires para viver o principal papel feminino mais nâo c
nada certo ainda, uma vv/ que Glória nâo leve uma conversa

definitiva.

Isabelae Felipe

uiidos naarte

O romance de Ana (Isabela Garcia) e Pedro

(Felipe Camargo), na novela 
"Roda 

de Fogo"da

TV Globo, já começa a despertar o interesse do

público. Tanto Isabela quanto Felipe estào

muito contentes com o rápido resultado de seus

trabalhos. A dupla que havia trabalhado junta
na televisão na minissérie 

"Anos 
Dourados" do

autor Gilberto Braga também na emissora, es-

tava aguardando comm uita ansiedadea estréia da

novela do Lauro César Muniz. Com tudo indo

bem os dois jovens esperam que a a cada dia

possamfazer melhor os trabalhos . Por outro lado

Isabela e Felipe estão com planos de fazer teatro

aqui no Rio, onde teriam a oportunidade de uma

maior aproximação com'o público. Tudo indica

que isto só acontecerá com o final da novela pois
não è possível fazer tudo ao mesmo tempo, uma

vez que agora nesta faseé muito o trabalho e es-

tão superaiarefados.

Chacrínha

VELHO GUERREIRO

Alô, Terezinha... Aqui é o Chacrínha, o Velho

Guerreiro, que em comunicação é o primeiro. Vou

estar aqui iodos os dias, Seu Abdias, para fofocar,

informar, misturareconfundir.

Mas sempre com muito bom humor, porque o

Chacrinha, aos 69 anos, esta de bem com a vida e

nào tem ódio no coração, Seu Salomão.

Ksta nào e bem uma estréia porque o Velho

Guerreiro já pertence à casa e já teve, também,

uma coluna no JS há alguns anos.

De maneira que é uma grande alegria estar

iniciando esta coluna, onde sobretudo defenderei a

música brasileira, tào carente e tão abandonada.

H começo logo com uma frase para fazer a

média: Vote com critério, vote no Climério.

Qiacri News

Sandrinha Pureza. Mais alguma eoisa?

Chacretadas

I oi muito bonita a solenidade de

entrega do Disco de Platina ao grupo
liem da Alegria, no Cassino do
Chacrinha do último sábado.

O Irem da Alegria inni|uisl(«i esle
diseo <lr platina pttr ler vendido 2511
mil cópias do elepê que lem o nome d»

Rrupo.
No mesmo dia, o Chacrinha deu

inicio ao concurso que vai eleger os
mais belos estudantes do Brasil, um
rapa/ c uma moça.

O prêmio para os vencedores será

de III mil cru/adiM t as inscrições
continuam abertas na Produto do
( hacrinha.

Quem quiser participar doconcurso
c so ir na Rua Saturnino dc llrito. 74
— Jardim Botânico, Kiodc Janeiro.

Maiores intormuvòfs podem ser
obtidas pelo lelelone 251-VIM.V

Os divulgadores da K(,K do Mar-
cos Silva, eslão ganhando sem la/er
nada.nada.

Mas a sorte deles pixle ir para a
cucuia sc o kiâu souber desta mole/a.
Atinai, dinheiro da Globonâoe capim.

hslivt com a I ernanda Munlenegro
no Itolel Kldorado. em São Paulo. K
realmente uma grande dama. Sou
macaco da t ernanda.

A Rádio Am O Dia apresenta, aos sábados, das 11

às 12h30min, um programa especializado em auto-

mobilismo, com apresentação de Jader Vieira.

Os pagodeiros têm duas horas diarias na Radio AM

O Dia, das 14 às 16 horas, no programa comandado

por Mário Rosa.

0 programa de Maria da Glória, na AM O Dia, aos

domingos, mudou de horário. Agora é das 11 ás 14

horas.

Felipe Camargo, que está na novela Roda de Fogo.

fez interessante participação no programa de Fernando

Moreno, que a AM O Dia apresenta diariamente a partir

do meio-dia.

Realmente está muito bom o elepê do grupo Radio

Táxi. Tomara que os garotos cheguem ao primeiro

lugar nas paradas, porque eles merecem

Está vendendo bem o elepê de Tânia Alves. 
"Dona

de Si". A música forte é 
"Amor 

de Matar".

Fracasso total, artistico e financeiro, do Free Jazz.

Muito melhor seria um festival Free Pagode

Meu amigo Napoleào Velloso vai ser reeleito fácil. Ele è um dos

bons do PMDB fluminense



Em 
plena 

crise no abastecimento

Caminhão cheio de carne

apreendido 

pela 

Ralícia

Jornal dos Sports

Kiodc Janeiro, segunda leira 15 dc setembro de |YHf>

Um caminhão abarrotado dc

carne bovina foi apreendido, on-

tem dc madrugada, na Avenida

Brasil, quase cm frente ao Ins-

lituto Almirante Graça Aranha.

O veiculo, chapa KB 0058. era

dirigido por (lilvan Pereira dos

Santos (Rua João Gonçalves

Vieira. Xcrem) que não

linha qualquer documentação

sendo levado para a 22J DP.

A prisão foi leita pelos pa-

trulheiros Cabos-PM Paulo César

e Carlos I opes, do Posto

Rodoviário de Parada dc Lucas c

que tiveram o assessoramento do

delegado l.uis Eduardo, do DIE.

O motorista Gilvan disse que não

estava praticando crime algum.

Explicou que a carne era com-

prada num abatedouro dc

Gramacho e que seria revendida

aos comerciantes da feira dc São

Cristovão. I m poder do motorista

foi encontrado um bilhete: pedido

do Ivan. 563 quilos 
— CzJ

2.600,00, saindo o quilo por CzJ

46.18, o que esta fora da tabela.

Gilvan, mais tarde, conseguiu

entrar em contato com seu pai,

que levou seus documentos à

delegacia, sendo liberado pelas
autoridades na área criminal, mas

terá que se explicar com a Sunab

sobre o preço da carne, que ven-

di a muito acima da tabela.

¦Nas 
feiras,ovos de codorna são a solução

(«rios Mm»*-*

Os ovos continuam desapare-

cidos do mercado O peixe também

está sendo comercializado no erv

treposto da Praça XV numa quan-

tidade muito abaixo do que a an-

tarior ao Plano Cruzado E o con-

sumidor continua sentindo falta da

carne nos açougues. pois mesmo

com a chegada de milhares de

toneladas do produto no cais do

Porto, a situação permanece com

deficiência em diversos setores

E assim o carioca vai tentanto

substituir os produtos no almoço

de domingo Ontem, ate mesmo

quem quisesse comer aquele

famoso frango com farofa, corria o

risco de ficar sem ele Os aviàrios

continuam eml 
"greve' 

e as donas-

de-casa. depois de muita procura,
conseguem encontrar frango em

pedaço, e nào o inteiro, que está

tabelado pela Sunab a C/l 17 80 o

quilo.
Na feira-1ivre da Glória, ontem,

as donas-de-casa precisaram ser.

no mínimo, discretas, para con-

seguir ovos a um preço muito

acima do que esta tabelado. Dis-

farçados vendedores ficavam com

algumas caixas na mào. parecendo

que tinham comprado naquele ins-

tante e repassavam uma dúzia de

ovos por ate CzJ 20

JUSTIFICATIVA
Renato Bravo Guzman comprou

uma dúzia de ovos e pagou CzJ 20

Sua explicação foi a mesma da

maioria minha família nào come

ovos há muito tempo e se nào

pagar este preço, vai ficar sem

comer Os fiscais da Sunab pre-

cisam investigar com mais rigor.

Os camelôs encontram a mer-

cadona mas o cidadão comum

nào O consumidor nào encontra

mais o produto ou quando encon-

tra e de péssima qualidadee pouca

quantidade", denunciou

Mas se nào existia ovos de

galinha naquela feira, os ovos de

codorna poderiam ser comprados a

Cz$ 7 a dúzia Marli Vieira e seu

marido.Jaime Vieira,foramàleirae

estavam chateados por nào con-

seguirem comprar ovos e também

o peixe que queriam Está faitan-

do de tudo um pouco Qualquer dia

teremos que comer raçáo . afir-

mou Jaime Para Marli, a soluçào é

variar o cardápio em cima das ver-

duras e esquecer um pouco que

existe o boi. galinha e produtos do

gênero
PESCADO

Também o pescado nào estava

com muita fartura naquela feira O

comerciante Jose Macedo Nas-

cimento questionou sobre a atual

situação e afirmou que enquanto

houver crise de carne bovina havera

também reflexos no mercado de

peixes.
Segundo ele, no entreposto da

Praça XV, de madrugada, |à nào

exidte tanta fartura e os corme-

ciantes estào reduzindo a compras

para ter peixe para todo mundo

Ontem, na feira da Glória, estavarr

sendo comercializados file de pes-

cado. a Cz$ 36. corvina. aCz$ 32. e

camarão cinza a CzS 120 No en-

tanto, quem chegou depois das 1í

horas jà nào encontrou o pescado

O peixe era escasso e. geralmente, vendido muito acima tabela

A dona-de-casa

parte para a

solução de emer-

gência: ovos de

codorna

Nd ftologico a carne é faria e sobra alimento

talor Mor««

A crise de abastecimento não

lafetou o Zoologico A dispensa esta

abarrotada de alimentos e so o

frigorífico contem duas toneladas de

carne de boi e peixe Ubiraiara Bar-

bosa Rijo, chefe de cozinha do Zóo,

há 20 anos, garante que a alimen-

Itaçáo dos animais está cem por

cento" e que. atualmente, estào es-

tocados cerca de quatro toneladas

de comida, que dá para garantir o

| més.

O presidente do Zóo, Sérgio

I Tabet. disse que a crise da carne nào

afeta o Zóo porque ela representa

apenas 3% da alimentação animal e

e apenas destinada aos felinos e al-

guns tipos de aves Tabet expolciou

que os animais nào se alimentam

apenas de carne bovina, pois tém

outras alternativas, como rações e

caça Alem disto, a carne destinada

ao Zoo e de segunda, ossada e ser-

vida in natura dispensando trata-

mento especial.

O diretor do Zóo explicou também

que os fornecedores, entre eles. a

Cobal. possui 
"um 

carinho muito

grande pelo Zoologico e sabem que

seus animais nao podem ficar sem

comida A carne esta vindo dire-

tamente do fornecedor, sem agio" —

garante Sérgio Tabet, afirmando que

para manter os dois mil animais do

Zóo são gastos, por ano. cerca de

CzS 1 milhão Ontem, como ocorre

todos os domingos, a garotada se

divertia vendo os bichos que com

aparência saudável e bem alimen-

tados. faziam a alegria das crianças

com suas peripécias. Pelo menos para os animais do Zôo a carne continua faria

Melhorque una,

so 3 mulheres!

AS* 
ft 

:

A mulher já estava enojada

com o casal que sentara na fila da

Jfrenteenão lhe permitia ver o filme

em paz. O casal fungava, ros-

fnava, resmungava. Era mão ali,

mão aqui, o diabo. Ai, cansada, a

mulher resolveu falar alto para ver

se o casal se mancava:
Tem gente que nào se man

ca. Vem pro cinema pra fazer
'cinema e atrapalhar a quem quer

ver o filme. Por que não vão logo
'prum 

motel?

Ai, o rapaz virou pra trás, com a

cara muito alegre e concordou:
É isso mesmo. Ê o que es-

tou tentando há meia hora. Vè se

convence ela pra mim. tàbem?

* * *

Era prova oral de biologia O

velho professor chamou a gartyta

e perguntou grave?
Qual o órgão masculino

que, estimulado, cresce até

trezentas vezes o seu tamanho?

A boazuda escancarou um

sorriso e já ia responder besteira

quando o mestre interveio:
Nada disso. Nào seja tão

otimista. É a pupila do olho

minha filha!

* # *

A mulher fugiu de casa pela

oitava vez e o marido corre pra

botar um anúncio nos jornais:
"Não 

volte e tudo será per

doado"

Vargas Júnior

BtmaftLf 
pai 

beMacomun amigo

rn wH

Mulat a sequestra ueue

de oito meses n urn bar

Ainda estava desaparecido na

noite de ontem o bebê Felipe, de 8

meses, que foi seqüestrado, anteon-

tem, num bar da Rua Visconde do

Rio Branco, perto da Estação das

Barcas, em Niterói, por uma mulher

mulata, de 25 anos presumi veis. A

criança estava em companhia do pai,
Jorge Nóbrega da Conceição, que
bebia em companhia de um amigo,

quando surgiu a seqüestradora,

pedindo para segurar o menino.

Jorge distraiu-se continou 
"o

papo". Quando deu por falta do

filho, jà era tarde. Ele tinha sido

levado pela mulher. Felipe, que vive

com a màe, A ida Xavier da Con-

ceiçào, na Rua Passos da Pátria, 83,

apto 204, no Bairro de São Domin-

gos, Niterói, foi levado de casa pelo

pai, de quem è separado, para dar

um passeio. Durante toda a tarde de

ontem, o casal ficou na 76'DP, que

está investigando o seqüestro.

DESATENÇAO

J orge disse na delegacia que pas-

sou, na tarde de ontem, na casa de

sua ex-mulher e pediu para dar

umas voltinhas com o filho. Depois

de percorrer vários locais, foi atè à

galeria, a fim de comprar camarão.

Ao entrar naquele local, encontrou

um amigo e resolveu "trocar 
umas

idéias", rumando para o bar.

De repente, surgiu na conversa

uma mulher mulata, que disse re-

sidir na Favela do Sabão, revelando

ainda que tinha um filho

da mesma idade de Felipe, chegan-

do atè a a mentar a criança Jorge

distraiu-se e, quando procurou pela
mulher, nào a encontrou, ficando

sem saber onde estava também o

filho. No bar, os freguesese garçons
também nào souberam dizer: Restou

ao desesperado pai comunicar o fato

a ex-mulher e, juntos, irem à 76'DP,

onde apresentaram queixa.

Baixada continua violenta 
Z4presosfuqirm

>litica do atual Secretário de Os assassinos tentaram ensacar «IA política do atual Secretário de

Policia Civil Nilo Batista è diminuir o

Índice de criminalidade em todo o

Estado do Rio, especialmente na

Baixada Fluminense, que registra

diariamente um número assustador

de mortes violentas, mas parece que
o esforço da autoridade nào vem

dando resultado. Os crimes de

autoria desconhecida, sem que se

saiba ao menos a identidade das

vitimas continuam ocorrendo em

grande escala
Um homem branco e forte, com

1,70 metro de altura , unhas dos

pés e mãos bem tratadas, usando

somente uma sunga, foi encontrado

morto, com dois tiros, um na nuca e

outro na face esquerda, com sinais

de torturas e hematomas pelo corpo,

num descampado, pantonoso, no

linal da Rua Elias Francisco Paris,

no Bairro 25 de Agosto, considerado

um dos mais chiques do Município

deDuque deCaxias.

O inspetor Geraldo Moraes e

detetive Nildon Bretas, da 59*

Delegacia, encontraram no local um

plástico de cor branca, com ves-

tigios de sangue, usado para enrolar

o cadáver e transportà-lo para a

desova

Os assassinos tentaram ensacar a

vitima, que estava com os membros

quebrados e, desta maneira, seria

mais fácil acondicionar o corpo em

sacos.

MAIS DOIS

Na manhã de ontem, mais dois

homens foram encontrados mortos

da mesma maneira que centenas e

centenas de outros. Nada foi achado

nos bolsos das vitimas. Como des-

conhecidos, foram removidos

para o necrotério.

Itaguai — Ninguém na Estrada do

Caçador soube dizer quem era o

homem preto de 25 anos presu-

mi veis e que trajava um short preto e

estava com os pés e as mãos

amarradas O homem negro estava

morto crivado de tiros e para os

policiais da 50* DP teria sido exe-

cutado em outro local e desovado

ali

Comendador Soares — Um outro

desconhecido, mulato, de 25 anos

presumíveis, vestido apenas calça

jeans. tamb èm foi encontrado mor-

to a tiros, num local ermo da Rua

Maria Paulo, Bairro da Palhada. Os

policiais da 56* DP ainda nào sabem

a identidade do morto

da Rriinter

Abrindo um buraco na parede, 24

presos, que estavam na carceragem

da Polinter-Capturas, que recebe

marginais de todas as delegacias do

Grande Rio, conseguiram fugir. Os

carcereiros deram pela evasão por
volta das 11 horas. A fuga nào teve

maiores conseqüências devido á

separação das celas, onde estão os

bandidos de altu periculosidade.
Os presos conseguiram furar a

parede justamente na parte que dá

para a Avenida Presidente Vargas,

por onde escaparam. Quando os

policiais encontraram o buraco, foi

dado o alarme. Imediatamente toda

a área foi cercada por turmas da

Delegacias de Vigilância e integran-

tes do 5o BPM Após várias horas de

buscas, os policiais nào conse-

guiram recapturar nenhum fugitivo.

Os nomes dos que escaparam,

foram mantidos em sigilo, aguar-

dando os policiais a chegada do

delegado Gomes Sobrinho, titular

daquela especializada, para a divul-

gaçào da lista

— 

yjUX)K

Fuicionáriosdo INCRA

preocupados 
com reforma

<K servidores do Instituto
Nacional de (olonizaçao e
Reforma Agrária, INC KA. es-

tão preocupados com as cons-
lantcs informações do Minis-

iro Aluisio Alves, de que a

primeira auditoria de pessoal

para locali/ar os ociosos será

feita deniro dos próximos dias

no instituto. Segundo as li-

deranças destes funcionários,

que estão pedindo o apoio de

todas as entidades represen-

lativas dos servidores no pais,

para que acompanhem de per-
to esta auditoria, a tim de fis-

cali/ar a transferencia de pes-
soai, os representantes do

Ministério da Administração

devem levar em conta os

salários recebidos pelos ser-

vidores, suas funções e os es-

tados em que residem coni as

suas famílias.

A opção pelo INCRA,

segundo o Ministro Aluizio

Alves, é em conseqüência dc

recentes declarações do Minis-

tro da Reforma Agrária, Dan

te de Oliveira, afirmando que
"o 

Instituto Nacional dc

Colonização e Reforma

Agrária é um cabide de em-

prego", com 10.200 I uri -

cionários. A data da auditoria

ainda não loi marcada, porque

a Secretaria de Administração

Publica, Sedap, depende de

recursos para dar inicio ao

remanejamento.

O Ministro da Admims-

tração informou, ainda, que
vai enviar avisos a todos os

ministros, pedindo que seja

iremetido ao Grupo Exe-

cutivo da Reforma Adminis-

trativa, Cíerap, levantamento

sobre a arca de pessoal c sobre

a estrutura de seus ministérios.

Está marcada para amanhã a

primeira reunião do Gera

para a discussão do regimento

interno.

O processo de reformulação

nas três autarquias do Minis-

terio da Industria e do Comer-

cio: IBC' (Instituto Brasileiro

do Café), IAA (Instituto do

Açúcar e do Álcool) e Su-

dhcvea (Superintendência da

Borracha) terá início no dia

30, alirmou, onlem, o Minis-

tro da Administração, Alui/io

Alves, após visita ao Ministro

José Hugo Castelo Branco. O

principio básico de refor-

mulaçào desses órgãos visa

dinamizar o funcionamento de

cada um, através da redução

do número de funcionários e

das próprias estruturas das

autarquias. Segundo o Minis-

tro da Indústria e do Comér-

cio. Castelo Branco, a refor-

mulaçào dos orgáos objetiva

devolver a iniciativa privada as

funções que lhe compete, tais

como as ligadas ao café c ao

açúcar. No seu entender, é

necessário que o governo deixe

de atuar na área de competèn-

cia do setor privado. Com essa

reformulação, serão criados

grupos, com a participação do

governo c do setor privado,

com a finalidade de adminis-

trarem a comercialização do

café e do açúcar, antes rea-

lizada pelo Instituto Brasileiro

do C ale e Instituto do Açúcar

e do Álcool, respectivamente.

A comercialização dc álcool já
era realizada pelo setor pri-
vado. Apesar disso, os em-

presàrios estào reivindicando

maior participação da classe

nesse conselho.

BNHtiscite aitoconstrução

a 
partir 

de hoje em Curitiba

Tem inicio hoje, em Cu-

ritiba, o Seminário Latino-

Americano de Autoeons-

trução, que analisará expe-

riências nacionais e inter-

nacionais dos processos in-

dividuaisou coletivos no setor

e tentará demonstrar que com

métodos alternativos, poderá

ser redu/ido o déficit habi-

tacionai dos países latino-

americanos. O seminário será

aberto com a presença do

Ministro do Desenvolvimento

Urbano e Meio-Ambiente,

Deni Schwartz, e do presidente

do BNH, José Maria Aragào.

O evento irá até sexta-feira,

com a participação de 56 tèc-

nicos estrangeiros, além de es-

pecialistas brasileiros, e está

sendo patrocinado pela Or-

gani/ação dos Estados

Americanos, OEA, Banco

Nacional da Habitação e

• A Secretaria Municipal da

Fazenda está esclarecendo

que nào procedem noticias

divulgadas quanto à possi-

bilidade, ainda este ano, da

realização de concurso pú-

hlico para fiscais de renda.

Nào há qualquer previsão de

data para a realização de

concurso público e. mais uma

ves, a secretaria explica que

para o preenchimento de

futuras vagas, serão obe-

decidos os procedimentos

legais vigentes.

• Com o objetivo dc dis-

cutir a residência médica no

Rio de Janeiro, o Inamps e a

Associação de Médicos

Residentes do Estado do Rio

de Janeiro vão promover, de

17 a IV deste mês, no Cen-

l rodei ai udos do Hospital dos

Servidores do Estado, o

lor um Estadual de Residên-

cia Médica, que terá como

temas a politica nacional de

saúde, mercado de trabalho,

aspectos críticos dos pro-

gramas, regulamentação da

residência médica e perfil de

ofertas de vagas. O Fórum,

destinado a médicos residen-

tes e responsáveis pelos

programas de residência

medica, será aberto pelo

presidente do Inamps, Hésio

Cordeiro, e encerrado pelo
Superintendente Regional.

João Carlos Serra.

• Os motoristas policiais c

seus familiares fizeram uma

carta de agradecimento ao

Governador Leonel Brizola,

por benefícios concedidos à

classe. Eles disseram ao JS

que o funcionalismo obteve

melhorias salariais signill-

cativas, além de algumas

categorias terem recebido o

seu Plano de Cargos c Sa-

larios.

\ correspondência para estu coluna deverá ser remetida à
ateiuúo de Nelson < ;irlos, ls. Rua lenente Possolo. 15 25.
< eniro Riu ilt Janeiro RJ. ( onlatos telefônicos: 252-
4447; 252-4V30 e 232-8(110, ramais. 14. lhe .30. Itlrv 23-093.

Reformulaçãonas autarquias

começa no dia 30 deste més

Governo do Estado do Pa-

ranà. Além das experiências de

autoconstrução realizadas em

vários estados do pais, que

serão discutidas no encontro,

os técnicos estrangeiros ten-

tarão transmitir diversas ex-

pericncias vividas na Nica-

ragua, Bolívia, Costa Rica,

Peru e Argentina.

Os diversos técnicos que

participarão, a partir de hoje,

do seminário, explicaram, on-

tem, que, diante da realidade

do subdesenvolvimento das

principais áreas urbanas dos

países latino-americanos, que

se caracterizam por uma si-

tuaçào dc pobreza e dc ausên-

cia de recursos para enfrentar

seus problemas de crescimento

urbano, a autoconstrução des-

ponta como única alternativa

válida para diminuir o déficit

habitacional.
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O goleiro Gomes frustrou os sonhos do Vasco no clássico de ontem
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Nando deu um toque sutil para marcar o primeiro gol do Bangu
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Bnpate no sul deixa Mengo numa boa

PORTO ALFGRF — O

Flamengo praticamente garantiu
sua classificaçao para a próxima
fase do Campeonato Brasileiro,

ontem, ao empatar com o

Grêmio em 0 a 0, no Estádio

Olímpico, graças a atuaçao do

goleiro Zé Carlos, com defesas

fantásticas, mais uma vez o herói

do time. Com o resultado de on-

tem o campéáo carioca de 86

soma 8 pontos ganhos em 5 jogos

disputad&s. O seu próximo jogo

será contra o Sergipe, quarta-

feira à noite, no Estádio Caio

Martins, em Niterói.

A partida foi muito disputada

com as duas equipes tentando o

gol a qualquer custo. O time

local, empurrado pela sua imensa

torcida, chegou por diversas

vezes a área do adversário, mas

nao conseguiu êxito diante do

j goleiro Zé Carlos, seguro, im-

pedindo todas as tentativas. O

Flamengo, por sua vez, ressentiu-

se do esforço empregado devido

ao gramado encharcado, só indo à

frente em contra-ataques rápi-

| 
dos, mas sem sucesso nas con-

clusoes, já que Bebeto entrou em

campo sem as condiçoes físicas

| ideais, devido a forte gripe.

Foi o Flamengo, contudo, que

j por pouco quase marca o pri-

meiro gol, logo no início da par-

tida, através do atacante Bebeto,

que de bicicleta, de dentro da

área, concluiu, mas a bola des-

viou-se do gol, após bater no

zagueiro Baidek, aos 14 minutos.

O troco veio a seguir, p0r inter-

médio de Renato, que testou

livre, dentro da área, obrigando

Zé Carlos a espalmar para cór-

ner. Renato, novamente, fez

outra grande jogada, numa

arrancada sensacional pela di-

| reita, aos 22 minutos.

Na etapa final os dois times

continuaram exercendo forte

pressão em busca do gol: o

Grêmio teve a sua frente Zé

Carlos, enquanto o Flamengo

continuou pecando nas con-

clusoes dos seus atacantes. An-

drade, um dos melhores em cam-

po, aos 28 minutos, cobrou uma

falta obrigando Mazaropi a fazer

bela defesa. Renato perdeu uma

chance aos 30 minutos. Ortiz, aos

40 minutos, mais uma vez es-

barrou no goleiro Zé Carlos, ao

concluir uma jogada de Valdo.

Té Carios foi o 
grande 

destaque

O Flamengo consegue firmar-se

a cada partida do Campeonato

Brasileiro, mostrando acima de

tudo um time competitivo, de boa

organização tática, com os seus

jogadores, especialmente os mais

jovens, disputando com garra e

determinação todos os lances do

jogo.

E a exemplo do que ocorreu no

recente título estadual conquis-

tado pela equipe da Gávea, sem a

presença dos seus maiores ídolos,

contundidos, o time dirigido por

Sebastião Lazaroni, parte firme

para a conquista do titulo na-

cional. O goleiro Zé Carlos, agora

titular absoluto, esteve impecável

novamente, com defesas provi-

denciais, evitando a todo custo o

gol do adversário. Em Campinas,

na vitória sobre a Ponte Preta, ele

foi também o herói do Flamengo.

Na defesa, Aldair e Guto se

saíram muito bem, assim como os

laterais Jorginho e Adalberto,

notadamente o último, na mar-

cação a Renato Gaúcho. Foi no

meio-campo, entretanto, que o

time rubro-negro se saiu muito

bem: Andrade, um verdadeiro

paredão à frente dos zagueiros e

Júlio César e Aílton no desarme e

criação das jogadas. Bebeto e

Zinho igualmente estiveram bem,

ao contrário de Vinícius, que

ficou perdido entre os zagueiros

gaúchos.

NO GRÊMIO — destacaram-

se Renato Gaúcho, um perigo,
mesmo marcado por até três ad-

versários; Valdo, pela boa co-

locação na área e Luís Carlos, ex-

Vasco, pela boa distribuição de

jogo.

Tepet lança hoje sua candidatira

O jovem Aldair foi uma das boas Figuras do Flamengo

| 

Mpzeryota e Aldair entra na lateral

Sebastião Lazaroni já decidiu por
Aldair para ocupar a lateral-

esquerda no jogo contra o

Sergipe, quarta-feira, em

substituição a Adalberto, que
recebeu o terceiro cartão

amarelo, ontem. E pensamento
do técnico promover a volta dos

zagueiros Mozer, cumpriu

automática expulsão em

Campinas, e Leandro, que até

agora não jogou devido a

problema no dedão do pé
esquerdo no último jogo da

excursão à Europa.

A detlnição da escalaçào, no

entanto, somente ocorrerá

amanhãà tarde na Gávea, após

nova revisão médica. Se Leandro

não tiver condiçõesd para jogar,

Guto formará a dupla de área
com Mozer. lüzaroni ainda não
sabe quando poderá contar com
Adilio e Marquinho, que a

exemplo de Leandro, ainda não
se recuperaram de problemas
médicos.

O técnico ficou satisfeito com o

que apresentou o time no
empate de ontem na capital

gaúcha. Ressaltou as
dificuldades, especialmente, o

gramado bastante encharcado,

somado ao esforço fisicodos

jogadores desde o campeonato

estadual:
- vejo um time consciente a cada

partida, apesar de todos os

problemas a que tem se somado

desde o inicio do ano. Estou

certo que o caminho é esse e não

podemos desviar. O sucesso pode

estar próximo.

KITA

Antes de retornar ao Rio, ontem

à noite, com a delegação,

l-azaroni informou que ainda

não definiu a data da estréia do

atacante Kita, recém-contratado

a Internacional, de Limeira, por

quase CzS 4 milhões. E provável,

entretanto, que isto se dará

domingo contra o Corintians, no

Maracanã, quando o jogador

poderá entrar no decorrer da

partida. O atacante reapresenta-

se esta tarde para o inicio dos

treinamentos no seu novo clube.

O vice-presidente geral do

Flamengo, Joel Tepet, será lan-

çado à sucessão de George Helal,

nas eleições de dezembro pró-
xiomo, em grande festa à partir
das 21 horas de hoje no restau-

rante Sol e Mar, em Botafogo,

que contará com a presença de

mais de 600 pessoas.

A festa está sendo organizada

pelo grupo 
"Quental", 

deno-

minados aqueles que são a favor

do presidente George Helal, que

passou a ser chamado pelos

amigos após o titulo estadual de

86, já que anteriormente o

presidente era conhecido pelos

opositores como 
"Ge-lal", 

por

considerá-lo pé frio como pre-

sidente do Flamengo, cargo que

ocupa desde o final de 83.

Além de Joel Tepet, que en-

cabeça a chapa, deverão parti-

cipar da futura diretoria, George

Helal, como vice-presidente de

futebol, cargo que acumula desde

1985 e Leo Rabelo, vice-

presidente de esportes amadores.

Com isso soma-se a dois os can-

didatos lançados até agora à

presidência do Flamengo: o outro

é Orlando de Souza Barros,

presidente do Conselho Deli-

berativo. Deverão ser lançados

nos próximos dias mais dois:

Paulo Bandeira de Melo, Pro-

curador Geral da República, pelo
Tiro: e Walter Oaquim, pela
chapa CRF — Chapa de Re-

novaçào do Flamengo.

OUTRO REFORÇO

E provável, inclusive, que o

futuro candidato anuncie esta

noite o nome do próximo reforço

do time. Comenta-se na Gávea

que Maurício, do Amnérica, é o

preferido pelos dirigentes. Mas há

quem garanta que se trata de

outro craque.

Grêmio

flamengo

0

0

Grêmio — Ma/aropi; Raul,
Baidek, 1 uís (duardo e Casemiro;
China, 1 ms Carlos e Osvaldo;
Renal o. Caio Júnior (Bonamigo) e
Valdo(Orli/|

Flamengo — Zí Carlos; Jorginho,
Guio, Aldair c Adalberto; An-
drade, Aillon e Júlio Cisar; Bebclo,
Vinícius c Zinho
Local — tstádioOlimpico
Renda — C/l 799.675,00 para um

público pagante de 3 3.004 pessoas
Arhitrn — Tilo Rodrigues, do

Paraná, auxiliado por Valdir For-

lunaioe Valdemar dos Santos.

I'.' (empo — OaO
Klnal — 0 a 0
(artio Amarrlo — Adalberto (3?),
I uis t duardoe Renato.
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Bangu vence o 

primeiro jogo 

na (bpa:2a0

O Bangu conseguiu a primeira
vitória no Campeonato Brasileiro

— 2 a 0 sobre o Opcràrio-MS —

com atuação destacada do meio

de campo formado por Mauro

Galvào, Róbson e Nando, pos-

teriormente Neto. Com um gol em

cada tempo, marcados por Nando

e Neto (que marcou o primeiro gol

com a camisa do Bangu), no jogo

realizado ontem no Estádio

Proletário, a equipe vice-campeà

brasileira de 85 foi sempre su-

perior e poderia ter alcançado a

goleada
A impetuosidade do Bangu

quase lhe proporciona um gol aos

20 segundos, através de Nando,

que chutou violentamente de fora

da área para excelente defesa de

Paulào. Aos 14 minutos, a melhor

chance do time carioca abrir o

marcador. O goleiro do Operário

precisou de pericia para evitar

duas vezes o gol. Primeiro, defen-

deu chute de Róbson de fora da

area. Depois, de Marinho cara a

;ara.

A pressão do Bangu era mar-

:antc. O gol era questão de tem-

po. F. aconteceu aos 41 minutos,

através de Nando, aproveitando

chut&o do goleiro Gilmar. O

atacante passou por um zagueiro,

fingiu que ia chutar e, com

Paulào caido, tocou por cima.

Quando se pensava que o Ban-

gu deslancharia no segundo tem-

po, o que se viu foi o Operário

mais disposto e encurralando o

time carioca. Assim, quase que

Cido, cobrando falta no traves-

são, empata aos 8 minutos. Mas o

melhor estava por vir. Quando

Neto assinou a súmula aos 13

minutos, a torcida banguense

parecia antever a melhoria de sua

equipe. E foi isso que aconteceu.

Em dois lances, o apoiador levan-

tou o astral. Aos 22, fez excelente

lançamento para Marinho, que

ru/ou e Nando cabeceou por

cima. E, aos 34 minutos, fez

tabela em velocidade com

Marinho, ficou cara a cara com

Paulào e tocou lesemente, com

grande categoria, encobrindo o

goleiro e definindo o placar de 2 a

3 favorável ao Bangu. 
~
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O Bangu deixou o Operário tonto na defesa

Banqu

Operário

2

0

Hunftu — Gilmar; Jacimar, Márcio

Rossini, Oliveira e Mareio Nunes;

Róbson, Mauro Galváo e Nando

(Ricardo); Marinho, loâo Cláudio

(Neto)e Ado.
Opérario-MS - Paulào; Anchieta.

Santos, Deda c Assis; Wilson (Silmarj,
Garcia e Charles; Cido, Fernando

Roberto e Guina
Local: Estádio Proletário, em Bangu.

Arbrilo fdson Alcântara do Amorun,

auxiliado por Perácioda Silveira e losé

I loriano l opes Contijo
1" tempo: Bangu I a 0, gol de Nando.

aos 41 minutos,
Kin*l: Bangu 2 a 0. gol de Neto, aos 34
minutos.
Arrecadação: C / J 89.650,00, com

3.066 pagantes
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O goleiro salta aos pés de Ado e evita outro gol

Time 

para 

42 
feira não está definido

Sem poder contar com Márcio

Rossini, que recebeu o terceiro

cartao amarelo no jogo de ontem

e terá dfe cumprir suspensão

automática, o técnico Paulo

César Carpegiani ainda nao sabe

qual o time que escalará para a

partida de quarta-feira, contra o

Sobradinho, no Estádio Guilher-

me da Silveira. Carpegiani já

decidiu que Mauro Galvao será o

zagueiro-central, mas ainda náo

definiu o meio de campo.

O técnico tem duvidas porque

ainda depende da recuperaçao de

Israel, que foi vetado para o jogo

de ontem, mas tem boas pos-

sibilidades de voltar na quarta-

feira. Se isso acontecer nao

haverá nenhum problema, pois
Robson ficará na cabeça-de-àrea

e Israel e João Cláudio com-

pl et ar ao o setor. Mas caso Israel

seja vetado, o treinador nao sabe

ainda como lará:
— Se isso acontecer vou de-

pender do Neto, dos treinos que
fará nesses dois dias que teremos

antes do jogo e sentir como o

jogador se portará. Mas eu

acredito que nao haverá maiores

problemas.
Carpegiani ficou satisfeito com

o rendimento do time do Bangu

no jogo de ontem. No final da

partida, o técnico disse que sentiu

o time bem melhor em relaçao às

duas ultimas partidas e lamentou

que os atacantes tivessem perdido

muitos gols:
— Poderíamos ter assegurado

a vitória logo no primeiro tempo,

quando marcamos um gol, mas

tivemos uma série de chances

para ampliar o marcador. Per-

demos muitos gols e acabamos

levando um sufoco no início do

jogo. Acho que o time caiu um

pouco de produção no início do

segundo tempo e só com a en-

trada de Neto voltamos a do-

minar a partida.
O que mais agradou ao trei-

nador do Bangu foi a criatividade

da equipe. Na opinião dele, agora

o time que já estava jogando fir-

me na defesa, passou também a

ATUAÇÕES

BANGU

O equilíbrio do Baniu foi ditado pelo
jovem Kòb*on. Jogador revelado nas
divisões inferiores do clube da Zona
Rural, locou a bola com inteligência,
cobriu os dois laterais com eficiência —

sobretudo a Jacimar e ainda encontrou
fôlego para lentar escapadas ao ataque,
como o chuie dado aos 14 miniáos do
primeiro lempo que quase resultou em

gol. Mas se Robson dilou o ritrrço,"Neto
— que estreou no Rio com a camisa do
Bangu deu o loque de genialidade ao meio
campo e a equipe que em geral, esieve
bem

A boa embiçào do Bangu começou na

firme/a e boa colocaçáo do goleiro Gll-
mar, responsável pelo menos por duas
defesas de alto nível. E 

prosseguiu 
no

jogo sèno e utilissimo de Mareio Rossini e

na sobriedade e talento de Oliveira, que

3 foi o oonto alto do
a«MMl, em |rande

formaram uma dupla de érta tranqüila t

que evitou que o BaApu sucumbisse nos I'

minuto» em que foi pressionado Os

laterais Jacimar e Mareio Nhimi esti

veram bem no apoio e quase náo foram

exigidos na pane defensiva

O meio de campo 
'

time. Noiadamentc

dia. Mauru Gatvào cobriu a defesa e

iiudou o aiaque com igual desenvoltura

Nando foi mais atacante que apoiador e.

nesse particular, se saiu bem. Mas foi
Netu, com toques rápidos e lançamentos,

geralmente para Marinho, quem dese

quilibrou a pamda. Ainda fez belo gol
Marinho e Ado estiveram muito bem.

movimentando-se constantemente e

abrindo espaços para otcompaniheiros de

meio campo. Jofco Cláudio náo toi bem.

enqunto Ricardo teve pouco tempo paia
aparecer.

Operário-MS

Duas excelentes defesas seguidas, cm
chutes de Róbson e Marinho, fizeram de
Paulào o responsável pelo placar de
somente 2a0 a favor do Bangu. O goleiro
do Operário, sempre bem colocado,
evitou ainda outros gols e náo teve culpa
nos que sofreu O Operário foi, em linhas

gerais, umaequipe de poucacnatividadec
que somente causou preocupações ao
Bangu nos primeiros 15 minutos do se-

gundo tempo

A defesa do Operário náo apiescntou
nada de excepcional Jogou o feijáo com
arroz. Os zagueiros de area Santos e Deda

procuraram marcar em cima e náo dar es-

paços para os atacantes do Bangu No en-
tanto, pecam quanto a habilidade Os
laterais Anchlela e Assis tiveram que se

desdobrar na marcaçlo aos velozes e

habilidosos Marinho e Ado, que se mo-

vimentaram muito e causaram sérios

problemas aoOperário.

( burles foi o loque de classe do me> > l

de-campodotimede Mato Grosso do Sul

Sempre jogando de primeira e lançando j
com inteligência e precisão, o apoiador. >

que pertence ao Fluminensee esta empre- I

lado ate o final do C ampeonato Brasi- |
leiro, salvou-se na mediocridade do time

de Campo Grande. Wilson, apagado, foi

facilmente envolvido, silmar o substituiu

mas nlo conseguiu dar mais persona-

lidade ao setor. Garcia esteve discreto

O ataque, que náo deu trabalho nc

primeiro lempo, cresceu no segundo

quando ameaçou Gilmar durante If

minutos. Mas o centroavante Fernanda.

Roberto estava em dia pouco inspirado

Levou a pior no duelo com Mareio Ros

sim e Oliveira e naõ te/ uma jogada se

quer Odo andou assustando o

lateral Mareio Nunes e cobrou talta nc

travessáo. E só. Guina nada lez de po
sitivo.

O DESTAQUE

Robson entratranqúilo

linico jogador amador do elenco do

Bangu inscrito para disputar o Cam-

peonato Brasileiro, o cabeça de area Rob
son náo sabia que ma enfrentar o Ope-

rario-MS, ontem, a tarde. Na verdade, a

noticia so lhe foi dada pelo técnico Paulo

César Carpegiani depois que Israel ficou(

impedido de participar da partida por
causa do velo do departamento médico.

Tranqüilo, ele entrou no time somo se
viesse jogando ha muito lempo Oesar-

mou, armou jogadas e acabou como dev

uque do time e do jogo. O jogador, de 20

anos apenas, parecia um veterano, tal a

sua tranqüilidade, mesmo nos momentos

mais críticos da partida.

Depois da partida, Robson foi um dos

mais cumprimentados no vestiário do
Bangu e ao mesmo tempo recebia a

noticia de que sera mantido na equipe

para a partida de quarta-feira, contra o

Sobradinho, no t.stadio (.juilherme da

Silveira, mesmo que Israel tenha con

diçõcs de voltar Márcio Rossini recebeu o

terceiro cartão amarelo e por isso Mauro

Galváo jogara de zagueiro no próximo

jogo:
Sera outra boa chance que terei para

segurar um lugar no time. Sei que e muito

difícil um jogador que vem do júnior se

firmar como titular no profissional. Mas

estou trabalhando para isso.
Robson ganha CzS 800,00 por més de

ajuda de custo, mas depois de sua atuarão

de ontem, ele devera assinar logo o seu

primeiro contrato como profissional. E

com isso melhorar um pouco de vida:
Vim para o Bangu ainda juvenil,

depois de ter ficado um ano no America,

t aqui sempre tive o melhor tratamento

possível. Desde o ano passado que fui ín-

cor por ado ao elenco de profissionais e so

espero me firmar.

0 PERSONAGEM

Neto mostra 
por que 

veio

criar jogadas para marcar os

gols. E Carpegiani está confiante

na classificação:
— Nao querendo desmerecer

os outros times de nosso grupo,

acho que o Bangu, se continuar

subindo de produção da maneira

que vem subindo, nao terá

problemas para conseguir a sua

classificaçao. Depois nós co-

meçaremos a pensar no título.

Hoje haverá treino para quem

nao jogou ontem e também para

Neto e Ricardo, que entraram no

segundo tempo. Haverá também

revisão médica na parte da tarde

e amanha Carpegiani fará um

treino tático seguido de concen-

traçao.

Os primeiros 15 minutos do segundo

tempo do jogo de ontem nào foram nada

favoráveis para o Bangu Na verdade, ó

time passou por um sufoco e por pouco
cede um empate — teve até bola no traves-
sâo do goleiro Gilmar. Mas a partir da en-

irada de Neto o panorama da partida se

modificou totalmente. Foram precisos
somente 30 minutos para que ele mostras-
se porque veioe para o que foi contratado

pelo Bangu.
A torcida tinha ra/âo em ovacionar o

jogador. Antes e depois da partida. Com

toques sutis, lançamentos inteligentes e

gol de categoria, ele acabou mudando

tudo em campo. O Bangu. de agredido,

passou a agressor. F. a dupla Neto-

Marinho acabou inferni/ando o time ad

versário.

Parecia até que Marinho e Neto jo-

gavam juntos há muno tempo, tal o en-

trosamento entre os dois Quando nâo era

Neto que enfiava a bola sob medida para o

ponta-direita, era Marinho quem servia

Nelo E foi assim no gol. Marinho mandou

sob medida, Netovenceu seu marcadoe na

saida do goleiro tocou com categoria Um

gol de placa', que fez a torcida delirar e

respirar aliviada Depois do jogo. o

atacante disse que se sentia melhor em
relação ao seu jogo de estréia, mas garan
tiu que ainda náo está em condições de

jogar os VO minutos:
— Acho que preciso de mais tempo

Ainda nâo estou rendendo o que posso,
pois necessito de mais trabalho físico e
também de melhor entrosamento com os

companheiros Contra o Sobradinho devo

ainda ficar no banco de reservas, mas es-

tou certo de que no jogo de domingo, con-
tra o Sampaio Correia, já possa entrar logo

de inicio. Vou treinar para isso.

Textos de Edilson Campos (crônica, arbitraqem e atuações)

e Emyqdio Felizardo Rlho (personagem .destaquee

vestiário) Fotos de Jorqe da Silva

Atlético vence em 
jogo 

dramático 

Gmhtiansmassacrao Sergipe: 6 a 0

BF.tX) HORIZONTE - Num jogo
dramático em que foi infinitamente su-

perior ao seu adversário, o Atlético der-

rotou o Palmeiras por laOno Minério, gol
de Nunes, aos 28 minutos do segundo tem-

po, e praticamente garantiu sua classi-
ficaçâo para a Segunda Fase da Copa
Brasil. Com a vitória, o Atlético se distan-
ciou ainda mais na liderança do Grupo D,

agora com 8 pontos ganhos. O Palmeiras

continua sem vencer e sua situação é

crítica.

Aproveitando o aspecto psicológico de

contar com ó apoio da sua torcida, o
Atlético iniciou a partida pressionando o
Palmeiras que visivelmente foi a campo

para garantir um empate. Na primeira
fase. o campeão mineiro organizou diver-
sas jogadas de ataque, mas encontrou uma
'barreira chamada Martorelli, que fez ex-
«lentes defesas. O Palmeiras sóia á frente
iem contra-ataques que nlo chegavam a
levar perigo para Pereira. No segundo
tempo, o Atlético veio com tudo e marcou

Sã Paiio 
goleia 

na estréia de Pepe

O S3o Paulo também n»o encòntrou
dificuldades e goleou o Ceará, no Morum-
bi, pelo Grupo A (chave I) por 4 a 0. Com

este resultado, o Sâo Paulo, que lez a es-
tréia do treinador Pepe, passa a somar 6

pontos. Careca abriu o marcador aos 41 e

ampliou aos 45 do primeiro tempo. Na
segunda lase, Manu fez o terceiro, aos 27,
Bernardo selou o marcador aos 37 mi-

nutos.

Ainda sem contar com Muller, contun-

dido, o S8o Paulo fez estrear o cearense
Tangerina, contratado ao Fortaleza.

Apitou Nei Andrade Nunes Mi*. Renda
de CzJ 377.060,00 para 15.877 pagantes.
Equipes — Sio Pauto — Gilmar; U
Teodoro, Vágner, Fonseca e Nelsinho
(Eder Tainó), Bernardo, Silas e Pita;

Vanu (Tangerina), Careca e Sidnei. Ceará
- - Salvino: Everaldo, Lucivaldo. Araeu e

MIKon Lima; Serginho e Ruoens

I .ijâo; Hamilto Rocha, Petróleoe Gerson
Svdré.

aos 28 minutos, através de Nunes, após

confusío na área do Palmeiras. A renda

somou CzJ 822.756,00para 43.923 pagan-

tes. Carlos Rosa Martins apitou o clássico.

TTImes — Atlético: Pereira; Jorge
Valença, Joio Pedro, Luisinho e Paulo

Roberto (Joio Luís); Elzo, Paulo Isidoro e

Everton; Sérgio Araújo, Nunes e Renato
— Palmeiras; Martorelli; Ditinho,
Amarildo, Márcioe Diogo; Gerson, Linoe
Edu; Jroginho, Mirandinha e Êder (Men-
d onça).

Portuguesa faz

2 a1 no Nacional

A Portuguesa venceu o Nacional por 2 a

1, no Canindê, e melhorou muito sua

situaçlo no Grupo D (chave I), passando a
sornar agora seis pontos assumindo a vice-

liderança, dois pontos atrás do Atlético

Mineiro. A Portuguesa com este resultado,

reabilitou-se da goleada que sofreu por 4 a

0 doCSA, na última quarta-feira. Helder

ao* 23 do primeiro e 14 do segundo tempo

assinalou os gols da Lusa. Cláudio Bar-

bo&a, aos 35 da etapa complementar des-

Gbmercialtem sua 
primeira 

vitoria

FORTALEZA - O ComercIal-MS con-

seguiu de forma surpreendente sua prl-
meira vitória na Copa Brasil ao derrotar o

Fortaleza por laO, gol de Wilson Carrasco,

£os 36 minutos do segundo tempo, no

Estádio Plácido Castelo. Com os dois pon-

Blçlo, foi
tos e Comercial-MS melhorou sua posiçlo

, .foi
o árbitro. O público de 1.902 espectadores

proporcionou a renda de CzS 105.450,00.

Times _ Fortaleza: Dárlo; Caetano

(Jorge IHenrique), Tadeu, Pedro Btslllo e

Sabiá, Denó, Ribamar e Assis; Paraíba

(Jacinto); Gilson, Luisinho c Vssconcellos

— Comercial: Betinho; Zé Carlos, Jair,
Ademar e Marcelo; César, Tim e Wilson
Carrasco; Toninho, Carlos e Ari.

contou para a equipe amazonense, que

Errdeu 

a sua invencibilidade na Copa

rasil.
Gilson Cordeiro apitou. Renda de CzJ

80.700,00 para 3.912 pagantes. 
Equipes

— Portuguesa — Haroldo; Luciano,

Cláudio (Machado), Eduardo e Albéris;

Célio, Toninho, Edu (Ronaldo); Jorginho,

Helder e Esquerdinha. Ronaldo estreou na

Portuguesa — Nacional — Edson Cimen-

to: China. Murica. Galvir» e I uis Florên-

cio; Cláudio Barbosa, Sérgio Duarte e

Helinho; Botelho. Luisinho (Camarlo) e

Raulino(Jorginho)

SÀO PAULO — Sem muito esforço, o

Corlnians goleou o Sergipe por 6 a 0 na tar-
de de ontem, no Pacaembu, jogo válido

pelo Grupo B (chave 1) da Copa

Brasil, assumindo a liderança ao lado do

Flamengo com 8 pontos. Casagrande foi o

grande nome do jopo, marcando trés gols:
o primeiro aos 7 minutos de jogo e aos 25 e
30 do segundo tempo. Os outros gols
foram assinalados por Bire-Biro, aos 17 e

Cristóvão, aos 42 da etapa inicial e Cacau,
aos 44 do final completou a maior goleada
dacompetiçloaté agora.

O Sergipe, se nlo teve qualquer des-
laque em campo, apresentou o veterano

Sobradinho 
passa

pek)Remo:1 
aO

BRASlUA — O Sobradinho conquis-
tou mais uma importante vitória no Grupo
A, ao derrotar o Remo, por I a 0, no Es-
lAriinManf Ourrinch» cnm arhitraaemdo

paranaense Ivo Tadeu Scatola. O So-
bradinho é o quinto colocado com 5 pon-
tos, ao lado do Ceará. Renda: CzS
178.065,00com 8.978pagantes.

Depois de um jogo equilibrado e sem
muitos atrativos, o Sobradinho conseguiu
marcar o gol da vitória aos 42 minutos da
etspa final: através de Wellington.

Times: Sobradinho — Bocaiúva; Car-
Ho, Rildo, Ari e Claudinho; Demétrio,

Fil6 e Wellington; Régis (mauro), Toni e
Edivaldo. Remo — Jurandir; Jair, Oli-
veira, Pagani e Zezinho; Toninho Silva,
Mesquita e Zé Mário; Camargo (Batalha),
Dadinho e Careca (Fernandinno).

Beijoca (ex-Bahia e Flamengo) gordo e

sem a mínima condiçlo de jogo. Apitou

Waldir Pimentel. Renda de CzS

368.410.00 para 16.994 pagante. Equipes

Corintians — Carlos; César, Luís Pereira

(Jatobá). Edvaldo e Jacenir; Biro-Biro,

Wilson Mano (Catanóco) e Cristóvío;

Cacau, Casagrande e Eduardo. Catanoco

e Jatobá, recentemente contratados, fi-

zeram sua estréia no Corintians. Sergipe

— Pompéia; Toninho, Messinho, Amadeu

e Rivaldo; Edson, Carlos Alberto e Evi-

lásio; Baianinho (Nininho), Beijoca e

Paulinho (Zé Raimundo).

Rio franco traz

1 
ponto 

de Belém

BEl£M — O Rio Branco conseguiu

ganhar mais um ponto no Grupo C (chave
I), somando agora 5, com grandes pos-
sibilidades de se classificar entre os seis

clubes que passaráo á etapa seguinte da

Copa Brasil, ao empatar em 0 a 0 com o

Tuna Luso no Estádio Alacid Nunes, nesla

capital. Com o resultado, o Rio Branco

passa á (terceira colocação) do grupo ao

lado do Guarani. A Tuna soma três pon-
tos. ao ladode Operário/MT.

Apitou ocearense l.uis Vieira Vilanova
A renda somou CzJ 22.450,00 com I.340

pagantes. Equipes: Tuna Luso —

Ocimar; Marinho, Belterra. Paulinho,
e Mário; Samuel, Ondino Queiróe (Paulo
Sérgio); Tiago, Mariolino, Gaio e Clóvis,
Rio Branco — Rodolfo; Nené Paulista,

Není Carioca, Paulo e Nonoca; Sidnei,

Cardim (China), Edson, Jane, e Márcio

Fernandes e Carca.

Bota/PBfatura a

primeira: 
3 a2

JOÀO PESSOA - O Botafogo/PB cor
seguiu sua primeira vitória na copa Brasil.
Venceu o Joinville, que até enláo estava
íncivto, por 3a2 no Estádio Almeidáo,
gols de Carlos Roberto aos 34 do primeiro
tempo e 17 do segundo, e Vanberto aos 40
do final. Paulo Egidio, aos 43 e Cláudio
José aos 45 do segundo descontaram para
o Joinville. O resultado melhora a situaçáo
do Botafogo no Grupo B (Chave I), que
com trés pontos ganhos sai da lanterna Já
o Joinville permanece com quatro pontos
ganhos e mantém as esperanças de cias
sificaçlo.

Apitou Pedro Carlos BregaldadoRiode
Janeiro. Botafogo/PB — Pedrinho; San-
tana, ToinhoPiauí, CíceroeGérson; Vítor
Hugo, Dagoberto e Lico; Porto (Vanber-
to), Carlos Roberto e Carioca (Riva). Jota.
vllle — Válter; Caudenir, Leandro,
Ricardo e Jorge Batata; Júnior, Nardela e
Joio Carlos Maringá; Geraldo Touro,
Cláudio José e Paulo Egidio. Renda CzS
74.240,00 para 2.$04 pagantes.

tonte fretai aO

Com a vitória por laO sobre o Paissan-
du, no estádio Moisés Lucareli, em Cam-

pinas, a Ponte Preta Passou a somar sete

pontos e fica na vice-llderança do Grupo B

(chave I) da Copa Brasil atrás do Flameii

go e Corintians. O gol da Ponte Preta foi
de Vladimir aos 20 minutas da etapa com-

plementar. Apitou ojogoDalmo Bozzano

fil
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Ha empata nun 
jogáb

Pcwlo Alegre — Um grande

jogo, no Olímpico, c um

excelente resultado para o

Flamengo, que, no 0 a 0 com

o Grêmio, manteve a

liderança do seu grupo, a

invencibilidade e ficou

precisando apenas de dois

pontos para garantir
matematicamente a

classificava». E isso pode ser

conseguido jà na quarta-feira,
no jogo com o Sergipe, no

Rio.

E o Flamengo mereceu o

empate, pois apresentou um

futebol muito bom, sabendo

usar a tática certa para a

ocasião. A equipe rubro-negra

leve tranqüilidade para

enfrentar as dificuldades do

gramado, o bom time do

Grêmio e a pressão da

torcida. Neutralizou as

principais jogadas do

adversário e ganhou um

ponto, o que estava dentro

dfts seus planos, pois, dos

quatro pontos que disputou

fora de casa, o Flamengo

obteve três — havia vencido a

Ponte, por 1 a 0, quinta-feira,

em Campinas.

O único erro do Flamengo na

partida foi a insistência de

alguns jogadores em utilizar

as chuteiras baixas, tipo tênis,

o que acarretou seguidos

escorregôes, permitindo até

jogadas perigosas por parte do

Grêmio no erro do jogador

rubro-negro. Com o campo

pesado como estava, não se

pode entrar com chuteiras

baixas. As chuteiras de trava

alta oferecem mais

estabilidade e evitam as

constantes quedas.

De qualquer forma, o

Flamengo tocou a bola,

explorou os contrataques e em

cima de grandes atuavftcs de

alguns de seus jogadores
segurou o empate. Tivemos

como destaque pelo lado do

Flamengo o goleiro Ti Carlos,

um monstro, a exemplo do

que aconteceu cm Campinas.

A defesa tombem esteve

firme. O Adalberto marcou o

Renato em cima e o ponta só

teve chance de fazer uma

grande jogada. O Andrade foi

outro destaque e na frente o

Zinho apareceu como o

melhor, ajudando o meio

campo pelo setor esquerdo e

partindo com a bola para

obrigar a defesa do Grêmio a

se abrir.

rupoufiR

WTinTQS

Por sinal, a defesa do Grêmio

é fraca, a dupla de área,

Baidek e Carlos Eduardo, no

chão è facilmente batida. E o

Flamengo não soube explorar

essa fragilidade. Mas o 0 a 0

valeu para as intenções rubro-

negras, porque empatar no

Olímpico nàoé fácil. E è bom

lembrar que o Flamengo

atuou ontem sem alguns

titulares importantes. Do time

que conquistou o titulo — não

falo nem do Zico, Sócrates e

Cantarele. que estão fora há

meses — não atuaram em

Porto Alegre Leandro, Mozer,

Adilio e Marquinho.

casa poim TriTos 
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Nelson Rodrigues,filho

O Vasco nâoconseguiu sua vitória.

O jogo apresentou um Cru/eiro
melhor no primeiro tempo com chan-
ces reais de gol e com um meio de cam-

po dominando inteiramente o meio-

campo do Vasco.
A improvisação de Donato naquele

setor, teve como única conseqüência
isloar completamente Geovani que foi,
durante toda a partida marcado se-
veramente.

Bastava que o craque do Vasco

pegasse na bola que apareciam dois,
três adversários para derrubá-lo. Ain-
da assim foi o melhor do time.

O lado esquerdo da defesa vascaína

era uma avenida de mâo única.
Ernâni, ex-Vasco, reinava e se infil-

trava nas costas de Pedrinho que es-

tava mal e com uma cobertura ainda

pior do novato Carlos Augusto.
O segundo tempo começou como o

primeiro terminara, ou seja, o Cru/eiro

quase chegando.
Mas Vitor , que entrou no fim dos

primeiros quarenta e cinco minutos,

deu um pouco mais de segurança ao
time que se mandou para frente e que
lutou muito a procura do tio longin-

quoe salvador gol.
Se Vitor garantia uma maior tran-

qUilidade á defesa, nâo ajudava muito
ao ataque e Geovani continuava sem

ter com quem dialogar no meio, com a
marcação cruzeirense cada vez mais

cerrada.
Com muito sançue, o Vasco crescia e

apertava o Cruzeiro que se limitaVa a

uns poucos (porém perigosissimos)
contra-ataques.

Geovani e Mauricinho, que nâo es-
teve bem no inicio do jogo, carre-

gavam o time dividindo os sarrafos da
defesa.

E ogol nâo saiu.
Roberto que nâo esteve bem perdeu

em dois lances seguidos ogol redentor.
No primeiro o goleiro nem no gol es-

tava. O beque salvou e a bola voltou

para ele que de noto perdeu.
O Vasco, agora, piorou sua situação

correndo sérios riscos de nâo se das-
si ficar.

Além da 
"fase", 

o time está muito
mal fisicamente. Paulo Roberto está
"mortinho". 

Fernando e Pedrinho
completamente lora de jogo Emo-
cionalmente o time está inteiramente
desgastado, e nesse rol incluo o técnico
Cláudio Garcia que continua inventan-
do. Ele ia substituir o Carlos Augusto
aos quarenta e dois minutos do pri-
meiro tempo Por que nâo esperar três
minutos a mais e fa/er a substituição
no intervalo, para evitar o desgaste de
um jogador que está começando?

A coincidência de o Donato, sentir
uma contusão eviibu a esdrúxula subs-
tituiçâo, que só demonstraria seu erro
ao inventar o Donato no meio-campo.

ENTORNANDO O PAPO:

• Geovani, enfim, começa a ser
reconhecido pela torcida. Ele sobra
nesse time do Vasco. Ê um craque.

Futebol Amador

A Junta de Justiça Desportiva

por 7a0 determinou que Francisco

Xavier Imóveis EC e Municipal

FC fosse a campo em partida
válida pela primeira rodada do

turno, Grupo F, pela categoria de

Juniores. O Municipal recortreu

para o Tribunal de Justiça Des-

portiva e teve negado o seu recur-

so por )a0. Em função dessas

determinações da JJD e do TJD, o

time do Francisco Xavier Imóveis

EC jogou ontem á tarde em

Paquetá e obteve expressiva vi-

tória sobre o Municipal por 3a0,

após vencer o primeiro tempo por

2a0. A equipe orientada pelo téc-

nico Djalma manteve assim a In-

vencibilidade nesta temporada

não perdendo nem nos jogos

amistosos e só um empate contra

o Ordem e Progresso em 2a2.

tortuqal

Portimonense I x Belenenses J; Rio Ave

. 0 x Porto 0; Elvas I x Boavista 0; Chave;, I

I * Var/im 0; Salgueiros I x Braga I; Ben-

fica I x Farense 0; Acadêmica 0 x Sporting

I le Guimarães I x MaritimoO.

Classificação: Belenenses, 8 pontos;
Sporting; 7; Bcnfica e Guimarães, 6; Por-

| to. Braga. Elvas, S; Marítimo, Salgueiros,

Var/im e Acadêmica, 3; Portimonense,

Boavista, Farense, Rio Ave e Chaves, 2

| pontos ganhos.

FRANÇA

Pirh — O Marseille venueu o Taulcn por

3a()e manteve a liderança do Campeonato

t rances da Primeira Divisão, na rodada de

ontem. Os outros resultados foram:

Mônaco J x Nantcs I; Toulouse 2 x Nice 0;

I I aval I x Brcst 0; Auxerre J * St. Etienne

A 0 Sochaux 0 x Bordeaux 2: l.e Havre I x

Rcnnes I; Nancy 0 x Met/ 0; Paris St.

| Gcrmain I x Racing Paris 2; e lens I x

l.ille 3.

Rio 

perde 

outra no basquete

juvenil: 

São Pado 105 
a 81

Newton Zarani

Pela sexta vez consecutiva, a

Seleção de São Paulo conquista o

Campeonato Brasileiro de Basquete

Juvenil Masculino, ao derrotar a

equipe do Rio, por I0S a 81, em par-
tida realizada no ginásio do Nova

Friburgo Country Club. A outra

grande façanha do torneio ficou por
conta do time da Bahia, que pela

primeira vez em toda sua história con-

quistou um terceiro lugar num evento

a n ivel nacional.

Foi muito bonita a festa de en-

cerramento do 39* Campeonato

Brasileiro. Mais de duas mil pessoas
lotaram o ginásio de Friburgo para
assistir á grande final entre os invic-

tos Rio e Sfto Paulo, abrilhantada

pela presença da Banda do Colégio

Nossa Senhora das Mercês, de

Friburgo, que além da beleza das

vestimentas e adereços, ainda

apresentou músicas e danças que em-

polgaram o grande público presente.
Terminadas as festividades, a par-

tida final foi iniciada e, ao contrário

do que se esperava, a equipe paulista
saiu na frente, abrindo, em poucos
minutos, uma vantagem de 10 pon-
tos. Sempre superior técnica e ta-

ticamenie, a Seleção de Sfto Paulo

continuou com o domínio da partida
e, aproveitando-se do nervosismo e

dos erros defensivos da equipe do

Rio, nfto leve muitas dificuldades

para fechar o primeiro tempo com a

vantagem parcial de S3 a 38, por
sinal, bastante justa.

A Seleção do Rio voltou para o

segundo tempo executando uma mar-

cação mais lorte e até um melhor

trabalho nas tabelas, que lhe valeu o

equilíbrio da partida e até a redução

A Seleção de São Paulo conquistou invicta o sexto tilulo brasileiro

da desvantagem para 8 pontos. Sen-

tindo a reaçfto do adeversário, o lime

paulista voltou a jogar um basquete

ainda mais determinado e muito

aplicado taticamente e, com isso, e
aos poucos, foi voltando ao inteiro

domínio da partida. E, de ponto a

ponto, foi abrindo ainda mais a sua
vantagem, até chegar ao final da par-
tida com uma vitória das mais justas
e inconstestáveis, pelo marcador de
I0S a 81.

Jogo: São Paulo 105 x Rio 81.

Local: Ginásio do Nova Friburgo

Country Club. Árbitros: Ronaldo

Procópio (Minas Gerais) e Fernando

Mabilde (Rio Grande do Sul).

Auxiliares: Alzira Amaral, Cristina

Lorenzi e Wilson de Oliveira.
Equipes: Sào Paulo — Bene (14),
Righetlo (I), Álvaro (24), Henrique

(6), Thum (10), Hudson (2), Alexan-
dre (22) e Adriano (26). Técnico —

Enio Vecchi. Rio — Moacir (2), Gil-
berlo (6), Argentino (3), Marcelo

(25), Riechert (19), Helcio (8), Júlio

(2), César (5)e Jacson (II). Técnico
— José Pereira

CLASSIFICAÇÃO

A classificação geral do Cam-

peonato Brasileiro ficou assim: 1°)
São Paulo, 10; 2o) Rio de Janeiro,9;
3o) Bahia (saldo de cestas), 7; 4o) Rio
Grande do Sul, 7; 3 

°) 
Ceará (saldo de

cestas), 6; 6°) Pará, 6 pontos ganhos.
O Troféu Xerox, do melhor ceslinha
do campeonato, ficou como jogador
Adriano, de Sfto Paulo, que marcou
124 pontos. O segundo lugar ficou
com Daniel, do Ceará, que assinalou
121 pontos.

Melhor 
jogador 

não esperava tanta moleza

Felizmente saiu tudo de acordo

com o que foi planejado pela nossa

comissão técnica. Nosso lime foi

sempre mais determinado, aplicado

taticamente e equilibrado, até nos

raros momentos dificies da partida.
Sinceramente que não esperava en-

contrar tanta facilidade, especial-

mente porque teríamos de jogar con-

tra uma equipe forte, e que com toda

a certeza, iria contar, como contou,

com a total ajuda da torcida.

As palavras são do pivô Adriano,

do Sírio de Sfto Paulo e que, além de

apontado como o melhor jogador do

39° Campeonato Brasileiro Juvenil,

foi também o vencedor do Troféu

Xerox, conferido ao maior cestinha

da competição. Para ele, a conquista

do hexacampeonato brasileiro da

categoria premiou, também, o gran-
de trabalho que vem sendo realizado

pelos dirigentes dos clubes de São

Paulo:
Eles trabalham com muito em-

Adriano e o merecido troféu

penho e seriedade pelo basquete e,

por isso, a conquista do titulo foi da

maior importância. A manutenção

da hegemonia do basquete brasileiro,

com toda a certeza, além de premiar,
virá incentivar ainda mais os nossos

dirigentes, especialmente aqueles que
dispensam uma maior atenção ás

categorias menores.

Segundo Adriano, que recente-

mente conquistou o Campeonato

Sul-Americano, para que o Brasil

possa chegar ao lugar desejado, sò

está faltando um calendário mais

equilibrado:
— Acho que a gente está jogando

muito. Eu, pelo menos, devo fechar a
temporada de 86 com mais de 60 par-
tidas oficiais, isso sem falar dos
treinos e amistosos, o que chega a ser
um absurdo. Eu acredito que tanto
em termos de preservação do atleta
como também de interesse público os
nossos dirigentes deveriam organizar

um calendário corrido, de março a
de/embro, com dois meses — 

janeiro
e fevereiro — dedicados a todos, sem
exceções, para umas merecidas fe-
rias. Essa é a minha sugestão aos

principais dirigentes do basquete
brasileiro.

Rodolfo achou

o resiftado 
justo

Em meio á natural euforia dos paulis-
ias, pela conquista do titulo, e da dele-

gaçâo da Bahia, que festejava ruidosa-
mente a conquista do terceiro lugar, um

jogador se mostrava desolado. I ra ele o
alaarinador Kodolln Argentino, da
equipe do Rio de Janeiro, um dos mais
solicitados pela torcida durante toda a

primeira lasc do jogo. Bastante abatido
ele reconheceu a superioridade técnica dos

paulistas, mas lamentou a má aluado da
sua equipe, especialmente no setor dos

pivôs:
Eles mereceram o titulo. O time é

realmente muito bom. lamento apenas

que o nosso ume nâo tenha podido contar
com um melhor trabalho nas tabelas, onde
nos faltou o necessário ponto de apoio,

principalmente nas conclusfles e nos
trabalhos de reboles.

Sobre a sua permanência no banco de
reservas, durante a maior parte do jogo,
Rodolfo Argentino afirmou que loi apenas
unia natural opção do técnico que nâo
cabe a ele discutir, mas apenas respeitar
Mas disse que gostaria de ter entrado um

poucoantes na partida:
Na realidade, eu gostaria de estar

junto com os meus companheiros um

pouco antes, quando ainda hasia algumas
esperanças de sirar o marcador Infeliz
mente, nâo foi possível, e por isso só me
resta parabenizar os paulistas pela grande
conquista, e aos meus companheiros de
equipe, pela bravura c disciplina com que
se houveram durante todoocampeonato

Com apenas 18 anos, o ala-armador
Rodolfo, que atua pelo Vasco, tem agora o
seu pensamento voltado apenas para o

Campeonato Estadual, onde entende que
o seu clube ficará com o titulo de Kft:

O nosso time está bem. O técnico
Bira vem fa/endo um ótimo trabalho,
dando, inclusive, boas oportunidades aos
atletas mais jovens, e isso tem motivado
bastante a equipe Está claro que teremos
muitas dificuldades pela frente, ja que
tanto o Flamengo, como o América.
Botafogo e Olaria, também estão bem e,

certamente, a exemplo do Vasco, vâo dar
tudo para ficar com otitulodoFstadual de
86.

Bahia faz a festa 
pela 

conqiista do bronze

Hoi uma verdadeira festa. Parecia

até que a Bahia tinha conquistado

um titulo mundial, tal avibraçãodos

seus jogadores e dirigentes, tão logo

foi encerrada a partida em que ven-

ceram o Pará, por 71 a 57, e que
valeu a conquista do terceiro lugar.

Visivelmente emocionado, o técnico

da Bahia, Carmilton Oliveira, falou

da grande importância da conquista

da medalha de bronze para o bas-

quete do seu Estado:
— Finalmente chegou a oportu-

nidade que esperávamos para contar

com um apoio maior ao basquete da
Bahia. Esse resultado veio não só

premiar como deixar bem claro quese
houver um trabalho mais sério e uma
ajuda mais efetiva o basquete

da Bahia, dentro de poucos anos.es-

tara lutando de igual para igual com

o Rio e São Paulo, uma vez que
material humano e trabalho nunca
nos faltaram.

Sobre a grande vibração da de-

legaçào baiana, Carmiltonafirmou

que foi perfeitamente normal:

— Para os paulistas, a conquista

de um titulo já não chega a surpreen-

der. Mas, para nós, o terceiro lugar,

que para muitos se trata de uma sim-

pies colocação, tem um sabor bas-

tante diferente. A gente chega até a

confundir o bronze com o ouro, tal a

importância que essa colocação

poderá ter para o futuro do nosso

basquete.

Rodolfo Argentino

dheiros tentam

f ul nos craques

Com tantos jogadores talentosos, ver
dadeiras promessas para a Seleção
Brasileira, nâo poderiam faltar os eha
mados olheiros de clubes, especialmente
do Rio, Sào Paulo e Minas Gerais. Muitos

jogadores, até mesmo da Bahia. Pará. Rio
Grande do Sul e Ceará, mereceram alguns
convites para se transferirem de Estado na

próxima temporada.

Entre os jogadores mais visados estavam
o pivô Adriano, mais especialmente, alem
dos também paulistas Bene. Álvaro e
Alexandre. Do Rio, Rodolfo Argentino,
Marcelo e Rodolfo Riechert. O pisò do
Ceara, Daniel, segundo cestinha do cam-

peonato, lambem foi muito procurado, as-
sim como Ru\. do RioGrandedoSul, Sér-

gio Ricardo, da Bahia, e 1 uis Cláudio,
do Para. Alem desses jogadores, também o
técnico do Rio Grande do Sul, Fernando
Techera, mereceu alguns convites.

hfantil do Ru

perde 
em Caracas

CARACAS — O Fluminense

perdeu na dramática final do

mundialito infantil de futebol de

Caracas para o Deportivo Zugina

do Peru. O tempo regulamentar

de 70 minutos e a prorrogação de

20 terminaram sem gols mas na
cobrança de pênaltis a equipe

peruana fez 4x3 sobre o Flu-
minense.

Na definição final, Bianchi do

Zuniga errou o chute, mas seus

companheiros Salas, Pinillos,

Mensoza e Massa marcaram. Pelo

Fluminense, Gomes falhou, mar-

caram Alexandre dos Santos,

Danilo dos Santos e Magaldi, e

voltou a falhar Ferreira.

itám

Avellino 2 x Fiorentina I; Brescia 0 x
Nápoti I; Milan 0 x Áscoti I; Roma 0 x

Como 0; Sampdória I x Atalanta 0; Torino
2 x VERONA I e Udinese 0 x Juventus 2;

Classificação: Juvenius, Torino, Nápoli,
Áseoli, Empoli, Sampdória e Avellino, 2

pontos ganhos; Como e Roma, I ponto;

Fiorentina, Bréscia, Inter, Atalanta,
Verona e Udinese sem pontos ganhos.
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ismo ao Brasil mina em uuto

QUITO 
— Um dia após conquistar

medalha de ouro no salto em altura

feminino, o Brasil faturou seis

novas medalhas, ontem, no segundo

dia do XVIII Campeonato Sul-

Americano de atletismo juvenil,
disputado na capital equatoriana.

Uma das medalhas de ouro do

Brasil, ontem, foi obtida na prova
do revezamento feminino 4x400m,
vencida por Francisca Genimara,

Martha Magalhães, Célia Ferreira e
Jupira M. da Graça, com o tempo

de 3m52s69. Em segundo lugar

ficou a equipe equatoriana, com
3m56s99, e em terceiro, a argentina,
com 3m59s87.

Na final dos 1 .S00m rasos

femininos, o Brasil faturou medalha

de ouro e de bronze. A primeira
colocada foi Luisa Félix, com
3m0ls06, seguida pela equatoriana
Ximena Alban (5m06s00) e por
Jurilda Sabino, com 5mlls04.

Trés medalhas de prata foram
conquistada ontem pelos atletas,
brasileiros: Fernando Ruiz, no

lançamento de peso, com I6m39,

contra os 16m8l do equatoriano

Alberto Auad, que conquistou o

ouro; Cristina de Fátima, que
lançou o disco a 40m22, contra

42m58 da primeira colocada, a

peruana Elvira Yufra; e Jupira

Marina, que percorreu os 200m

rasos em 24s77, atrás da

colombiana Ximena Restrepo

(24s08), que faturou medalha de

ouro.

Na prova final do salto em

distância, a Argentina ficou com

medalha de ouro, através de

Ricardo Valiente, que fez 7m33. O

segundo lugar foi de Winston

Ascànio, da Venezuela, com 7m0S,

e a medalha de bronze foi

conquistada pelo venezuelano

Sérgio Saavedra, com 6m99.

No sábado, a medalha de ouro no

salto em altura foi conquistada pela
brasileira Clarice Khun, com lm75,

enquanto a segunda colocada fez

Im72.

Adaito é o melhor na nrilha 
paidista

Classificação: Io) Marseille, 14 pontos;

2") Bordeaux, 13; 3") Nantes 12; 4")

Toulouse, Ijllc c Paris St. Germain, II;

7") Met/, 10; 8") Sochaux, 9; 9") Auxerre,

t ens, Mônaco, Brcst, l.aval e Rennes, 8;

13") l.e Havre, Nancy, Racing Paris e St.

Etienne, 7; 2()")Toulon,4.

Adauto Domingues confirmou o
favoritismo e venceu a milha de
atletismo, na Av. Paulista, em Slo
Paulo, com tempo de 4min04s 47

para os 1.609 metros da prova. Em
segundo ficou po inglês Chris
McGeeorge, com 4min06s73. No
feminino,a vitória foi de Rosa Mina
Leal, com 4min37s9l, seguida por
Qtlvirene Paiva. Esses quatro atletas
estão classificados para o Meeting
Internacional do próximo domingo,
também em Sfto Paulo.

Adauto Domingues, atual recor-
dista sul-americano dos 3.000m

com obstáculos, ganhou prêmio de
CzS 14 mil, enquanto o segundo

colocado ficou com CeS 7 mil.

RÚSTICA

Jorge Luis de Souza, percorrendo
os 7,5 quilômetros em 16min26, foi

o vencedor da IU Corrida Rústica do

Mtier TVainning Center, realizada

ontem, com a colaboração do JOR-

NAL DOS SPORTS. O segundo a

cruzar a linha de chegada foi Nferco

Antônio Silva, com 16min37, e o ter-

ceiro, Ernani Vicente da Silva, com

I6min59.

Na categoria feminina, as me-

lhores foram Maria InSs Monteiro,

com 20min46; Hilza F. da Costa,

com 2lmin31; e Lucinete de Souza,

com21min58.

FUTEBOL DE SALÃO

VIDEIRA, Santa Catarina — O goleiro Serginho
fraturou uma mio durante amistoso contra a Seleção
do Paraná e foi dispensado da Seleção Brasileira que
se prepara para o Campeonato Sul-Americano. Para
seu lugar, o técnico César Vieira convocou Barata, do
Grêmio de Porto Alegre.

Jogando com Pança, Belfort (Douglas), Vander,

Paulo Eduardo (Paulo Nunes) e Raul, o Brasil foi
derrotado, anteontem, pela Perdigão, por 3a2, na

decisão de um quadrangular realizado em Joinville.

REMO

H.ORIAINÓPOI.IS - A equipe do Rio Grande do

Sul venceu a oitava edição da Copa Sul de Remo, dis-

pulada ontem na raia da Baia Sul, nesta capital. Os

gaúchos eram favoritos e foram homologados ven-

cedores em quatro das oito provas do programa. No
"double-skilt" 

o Rio Grande do Sul foi desclassi-

ficado pelo presidente cfo júri, Marco Antônio

Boabaid, pois a guarniçâo composta pelos remadores

Fernando Fantoni e Otávio Bandeira utilizou um

barco da flolilha da Confederação Brasileira, o que
nâoe permitido numa competiçâoentre Federaçóes.

Atendendo a uma modificação no regulamento do

Campeonato Brasileiro, as guamiçôes campeãs e

vices desta Copa Sul estão classificadas para o

Brasileiro que será disputado em Vitória, no dia 26

de outubro. A guarniçâo gaúcha desclassificada, que
correu o Mundial na Inglaterra e está pré-convocada
para o Sul-Americano e o Pana-Americano, será in-

cluida por convite.
As boas condições de tempo t raia garantiram o

bom desenvolvimento da regata. As provas mais dis-

puladas foram as de 
"dois sem" e 

"oitocom", ambas

decididas em cima da linha de chegada. Os dirigentes
da CBR consideraram as performances do 

"quatro

sem" e do "double-skiff", ambos do Rio Grande do
Sul, as de melhor índice técnico.

CICLISMO

MOSCOU - O ciclista

soviético Alexandre

Romanov quebrou ontem

seu próprio recorde mun-

dial dos 50 quilômetros,
registrando 32 minutos e

55,489 segundos na pista
coberta de Krylatskoe, em

Moscou. Seu recorde an-

terior, marcado em 30 de

outubro de 1985, também

em Moscou, era de 33

minutos, 05 segundos e

658/1.000.

Na Espanha, o ciclista

brasileiro residente na

França, Mauro Bibeiro, é o

sul-americano melhor

colocado — 33° lugar — ao

término da quinta etapa da

Volta do Futuro.

AMAIS PERFEITA

E MODERNA SOLUÇÃO

PARA A CALVÍCIE

BOXE

PANAMÁ — O boxeador panamenho Hilário

Aipata manteve o titulo de campeão mundial dos

pesos mosca, ao derrotar por decisão nâo unânime

dos juizes o colombiano Alberto Castro, que se con-
siderou "roubado". O procurador de Castro, o es-

panhol José 
"Pcpe" Vazquez, informou que proles-

tara junto à Associação Mundial de Boxe.
— Zapata é um covarde; pensei que fosse brigar,

mas passou a luta toda fugindo —. reclamou o per-
dedor. Essa foi a quarta vez que Zapata, 28 anos,

colocou em disputa seu titulo.

Não i cirurgia.

Nio é transplanto.

Nio i tratamento.

FISZPAN

R. 7 de Setembro, 88 s lo/a

Av. Copacabana 836 s to/a

I
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COISAS D»

O Náutico voltou a vtncer. Desacreditado, humilhado, sem muitas chances,

num estádio sem uma grande torcida, os comandados de Carlos Alberto Torres

foram para a luta. E a vitória de 3a I pode significar o início de uma nova fase. Fe/

laO, fc/ 2a0, tomou um gol na fase final, mas náose entregou. Foi á frente e mar-

cou o terceiro gol.
Está reabilitado o Náutico. A luta continua e ainda existem chances, embora

o time se apresente numa situação que náo pode mais bobear. O seu adversário ue

ontem t igual ao Rio Branco, superior a Tuna, talvez, até melhor doqueoPiaui.

O que acontece i que a velha frase de Gentil Cardoso continua sendo uma ver-

dade: 
"Cada 

jogo tem sua história".

A vitória de Jal do Náutico sobre o Operário, de Vár/ea Grande, ontem, serviu

para reabilitar, para mostrar que nem tudo está perdido. Quando a partida

chegou ao final, no colosso do Arruda, os minguados torcedores aue loram ver o

espetáculo, que acreditaram no Náutico, aplaudiram. O tempo memorava mas no

final caia uma chuva fina. Parecia até que a nature/a chorava, emocionada com a

táoesperada vitória alvirrubra.

j
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A foto mostra Joio Calxero Vasconcelos, na Sala de romputiio, quando da

instalado do placar elelrònlco do K.stádio José do Rego Maciel,do Santa Cru/.

Agora JiK-a volta a ser noticia, pois a sua idéia de carnés para a venda antecipada

de ingressos — a ser posta em prillea no estadual do próximo ano — vai ser

aproveitada pela Kederacio Pernambucana de Futebol.

Um gol de Zico 110 primeiro

tempo determinou a vitória do

Central, ontem em Caruaru,

diante do Clube de Regatas

Brasil. A renda de apenas Czl 71

mil foi muito aquém do que os

dirigentes centralinos esperavam,

o CRB vinha de bons resul-

21oo da vitoria ao Central

rr.;

tados. Mas de qualquer maneira,

Central 2a0 foi uma vitória das

mais importantes na seqüência do
"Torneio 

Paralelo". O outro gol

foi de Ronaldo, mas aos 49 mi-

nutos do segundo tempo, na

prorrogação.

Santa &uz 
perde

para o Alecrim

Santa Cru; volta de Natal com uma

derrota. Perdeu a invencibilidade ontem

diante do Alecrim, com um gol de Souza,

cobrando falta no segundo tempo. A renda

foi de cerca de CzS 130 mil, deixando claro

que além de perder o jogo os corais tam-

bém tomaram prejuízo financeiro. O San-

ta Cruz volta a jogar quarta-feira, desta

feita no Arruda, diante do CSA. Alecrim

laO Santa, resultado fora dos planos dos

pernambucanos.

Ba ano pede 
apo io

Nunarida» I

II — A época é de verto I

[mas estará havendo algo ¦

[ errado com a natureza por ¦

essas bandas daqui:- ¦

I Chouveu o dia inteiro, m m

frio e tudo o mais. Prejic ¦

dicou a renda doa jogos do ¦

lArrudaedallha. ¦

I 2 — 
Quando o Náutico ¦

[fez o primeiro aoft* através ¦

de Robdio, a Abraão foi I

tanta que parecia até que o ¦

time estava ganhando um ¦

campeonato, O Operário ¦

I deu a reabilitado atos al- ¦

Kirrubros. ¦

I 3 — Caravana da tristeza. I

I Muitos torcedores do Santa ¦

I Cruz saíram de ônibus, de ¦

I Kombi e em carros parti- ¦

I culares a o 
"mais 

querido" I

I foi derrotado pelo Alecrim. ¦

I Aliás, alertamos que o San-|

ta nko dà muita sorte em

^latal.
4 — No segundo tempo

ido jogo no Arruda, Náutico I

I ganhando parcialmente de 2 I

I x 0, eis que o Operário faz I

I seu gole quem estava vendo I

I a partida notou que o time |
I a)virrubro cansou. M

I 5 — Com a iingua dei

I fora, os 
"Umbus" 

estavam I

I demonstrando que nlo es-1

I tão bem fisicamente. Isso 1

I pode ser prejudicial a Edson I

I Nogueira que está na 
"corda 

|
I bamba".

I 6 — Mas Duque continua I

I na vitrine e pode acertar I

I ainda esta semana com o 1

I Ceará Sporting que, com a I

I derrota de ontem, não con-1

I tinuará com Caiçara. E1

I Duque assinando com o I

I campeão cearense, vai levar |
I Edinho também.

I 7 — A reeleição de José I

I Roberto Massa era um dos 1

I principais assuntos, ontem, I

I na Ilha, quando no intervalo]

I da partida do Sport com o I

I Internacional, de Porto I

I Alegre.

I 8 — E Homero Lacerda I

I garante que se José Roberto 
|

I Massa for candidato à I

I reeleição não teri chapa de |
I oposição.

¦ 9 — O zagueiro Heraldo I

não terminou a partida de

ontem, na Ilha, diante do

Internacional e é mais um

problema para o treinador

Enio Andrade que não vem

I contando 
-com Ailton. On-

tem entrou Kenágio, que é

meia. no lugar de Heraldo,

indo Cléber atuar na quarta 1

zaga. De vez em quando

I Enio gosta de 
"inventar". 

E

as vezes dá certo.

Kyrn Albuquerque fai parte da Comia-
ao Técnica do Sanla Crtji, tendo um doa
seus preparadores flalcoa Irmlo de Almlr,
o 

"pernambuqulnho", 'consagrado

futebol brasileiro-• de AdIlsM, atacante

que também Jogou no Vasco. O outro Ir-
mio de Ayret, Adiado' é fl si cultor da
Sport.

Baiano foi bastante festejado ontem

depois da vitória diante do Operário. Ê

que 
"o 

artilheiro do Brasil" fez as pazes
com o gol. Modesto, ele falava sobre a

reabilitação e pedia o apoio de todos para
a total recuperação do time alvirrubro.

Comentário de um torcedor depois dos

3a 1. 
"Ê danado. O Operário termina sem-

pre pagando o pato".

Bahia irresistível: 
3 a 

0

SALVADOR - 0 Bahia é o prl-
malro clubo ontra os 44 que dia-

pútam a Chavo 1 da Copa Brasil a

garantir sua elaaalflcaçào para a
Segunda Faaa da Compatiçào.
Dorrotou o Santos por 3 a 0, na Fon-

ta Nova, conquistando a quinta
vitória noa cinco |ogoa qua dia-'

putou, somando agora 10 pontoa
ganhoa a mantendo, da forma
brtlhanto. a condição da lidar ab-
soluto do Grupo C da Copa Braall.
Além disso, a renda da Czt
1.906,030,00 a o público da 93.455

pagantes proporcionaram o novo
recordo do Campeonato Brasileiro,
demonstrando o ontuslaemo do tor-
cedor baiano pala bela campanha

que a equipe vam fazendo na com-

petlçào.

Apesar da darrota o da perda de

sua invencibilidade, o Santos con-

tlnua numa altuaçio tranqüila o tam

plenas condições de conseguir sua
vaga para a próxima fase. 0 Bahia

demonstrou ser um time irresistival,

pois com um minuto de |ogo fez um

a zero através de Sandra. Aos 35, o

mesmo Sandra faz 2 a 0. No seaun-

do tempo, soa 36 minutoa, de pinai-
ti, Cláudio Adào marcou o terceiro,

isolando-se na artilharia da Copa

com sete gols. A partida marcou a

entrega das faixas ao Bahia, cam-

pato baiano da 66.

Coalho apitou.

Arnaldo Céaar

Tlmea — Bahia: Rogério; Zanata,

Estavam, Claudlr a Edinho; Paulo

Martlne, Humberto a Bobó; Zé

Carlos (8aiee), Cléudlo Adào

dro — Sanloa: Rodolfo Rodrlguei

Ijui, Maurício, Pedro Paulo

Robeon; Dunga, Ribamar eJuninho

Serglnho Dourado (Jusslé), Ser

ginhoa Borges (Antônio Carloa).

e Paulo

Bnpale 
garante 

Sport na frente

RK.CIFF.— Em Jogo de Átimo nível téc-

nko, Sport e Internacional enpataram sem

abertura dc contagem, na Ilha do Retiro,

resultado aue deixou a equipe pernan-
bucana na lldecança isolada do grupo A,

com oito pontos ganhos. O Sport manteve

sua invencibilidade e dominou o maior

parte do tempo, mas criou poucas opor-

tunidades de gol O empate também nSo

foi um mal resultado para o Inter, que

agora soma seii pontoa. Equipes: Sfari-

Paulo César; Betlo, Oassem, Heraldo t

Edel; Cena,' Cléber e Cléo; Pltico. Luís

Cario» e .Jokoelnho. letemadoMl -

Taffard; Luís Carlos. Pinga. Aloisio e

Marco Aurélio; Noberto, Marquinho i

Balaio; Robertinho, Marcelo e Carltnhos

O jota teve arbitragem de tuis Cario;

Félu $J) * » rend*

227.805 J», para um publico de 10 776

pagantes

Nátlieo consegue a?.' vitoria

Rt.CItí. — O Náutico, do treinador

Carlos Alberto Torres, conseguiu sua

segunda vitória na Copa Brasil contra o

Operário/MT na tarde de ontem, no

Arruda, por 3al, passandoa somar quatro
pontos no Grupo C (Chave I) e aumentou
suas chances de classificação à etapa

seguinte da CompctiçSo, jà que está em
sétimo lusar na classificação.

A equipe pernambucana voltou a jogar
bem e os gols foram saindo naturalmente.

O primeiro foi de Robélio, aos )0 com
Baiano nove minutos depois fechando o

primeiro tempo assinalando o segundo

gol. Veioa a etapa final eCenilson descon

tou para o Operário, aos 27, mas nova

mente Baiano marcou o terceiro gol do

Náutico a« 40 minutos.

Apitou Emidio Marques de Mesquita

Renda de CzJ 42.477,00 para 2.003 pa

gantes. Náutico - Rafael; Beto (Edival

do). Roberval, Êdson Gaúcho e Júnior;

Lourival, Baianoe Ademir Lobo; Robélio,

Galo (Iranildo) e Moreno. Operário -

Vandetr; Jenilson, Laércio, Panzarielo c

Ailton Lima; Alencar, Osmarzinho (Sér-

Kio) 
e Sérgio Luis; Ailton Calango. J

lariae Ivanildo.

c
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OMPORTANTE

É SER ESPECIAL!

ensino eficiente

integração escola-aluno

e 
professores 

competentes

maior número de aprovados nos

vestibulares

Balanço de ontem

nofitebolde

Pernambuco

O balanço do futebol pernambucano,
ontem: Náutico Jal Operário; Sport OaO

Internacional e Alecrim laO Santa Cruz

cm termos da Copa Brasil, entre os gran-
des. Enquanto o Náutico se reabilitava, o

Santa perdia a sua invencibilidade. A ver-

dade, porém, é que nossas representantes
continuam bem. Em termos de Nordeste,
então, vai até melhor. Basta ver a vitória

do Bahia do 
"Tio Fantoni".

Diante do Santos, por JaO. A essa al-

tura, em termos dos pernambucanos, o

Sport está praticamente classificado, o

Santa Cruz continua na sua caminhada,

com chances amplas é bom frisar que o

Náutico é como um doente que chegou a

U.T.I. e agora está fora de perigo. Mas

precisa de muitos cuidados médicos, por-

que se acontece uma recaida, com a infec-

çto hospitalar, náo tem mais cura. Ê mor-

1 
ESPECIAL 

j

EM 87 O PRIMEIRO GRAU ESPECIAL EQUIPE TACIO MACIEL

Em Pernambuco - 
ò que há de melhor

João de Barros, 184 - Fone: 222-3577

Joaquim Felipe, 116 - Fone: 231-5790

^Jctâc

UM PROJETO

QUE DEU CERTO•Jl

EPEMOL

Péças. Serviços Gerais. Check-Up.

bombas injetoras e auto elétrica IBOSCHI

Av. Marechal Mascarenhas de Morais,2657-Tel.339-38661

Recife 
- 

Pernambuco

Império

dasTintas Ltda.

Distribuidor: BRASIUT,

MATERIAIS ELÉTRICOS

E HIDRÁULICOS.
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Rapidão Cometa

Vende barato quem pode 
e tem

tradição. A maior rede

de lotas da região

Avenida Beberlbe, 1310 - Fone: 268.0833

Varadouro- Olinda - Fone: 419.0844

Rua Direita, 243 - Fone: 244.2799
Avenida Crui Cabugfc, 431 -Fone: 2M.7155

Avenida Norte, 4751 - Fone: 208.0166

Em Maceió, Av. Fernandes Uma, 1709 •

Farol - Fone: 24J.5905
E a mais nova loja do Recife - Av. Josi

Ruflno, 3460, no bairro de Tegipib • Fone:

251.43S5

A prpss.» prr

t/ \\ Mal. Mim ari tih. s tlt Mttt .t

2525

I mhiriIh'ira Krt ilV IM

l .»ru-(I* \B\): 3.VM2XK

I i'U'\: (081) 2197

I iliais: Sai» Paulo. Kio de Janeiro, Sal\ adtir.

Vracajn, Maceió, \ ilòria de Sanlo \nla<»

|PK), João Pessoa, C ampina (írande

(PB), Natal, Belém, (íovernador

Valadares (M(i), I <>rlale/a, Ieixeira

tlt' Freitas ( BA) e ( anoasi KS).
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Colégio de Aplicaçao Dr. Paulo GSssoni

quer 
o titulo de campeãojgeral dos 

jogos

J0G05 IflNHIfS

A 

falta dc experiência nAo c
nenhum problema para

os alunos do Colégio üc
\plicas'lo l)r. Paulo Gissoni dr
Realengo. Dificilmente eles

ficam lora üc uma compelido,
c omo ia conhecem a malícia

das prosas, o» alunos nlo

acreditam que acharlo muitas

dificuldades para enfrentar

adversária na XXV111
KXiOS INFANTIS. reali/acAo

do JORNAL DOS SPORTS,

(ura-Ctda. Secretaria d*
udo de Kspurle r la/er e

i secretaria de F.spiirtc r Iam
d» Município do Kio de Janeiro

c querem o mulo üc campeio

geral üos Jogos.

\ntigos participantes dos
Jogos Infantis, e evcampcócs
üc Basquete masculino, con-
tiniam vendo nela a forca da es-

õla Além do Voleibol mas-

culino e do Atletismo nlo es-

queccnüo que de acordo com a
ücclaracfto da professora üc
Fducacflo Física. Assunção de
Maria I ima o forte mesmo da
escola será sua apresentação no
destile üe abertura. I cs ar.Io 300
alunos, também a banda mar-
ciai. e muita surpresa que nlo
foi revelada para que todos
sofram um choque na hora em

que o Paulo Gissoni entrar no
C. R. VascodaCama.

O ritmo que os alunos slo
treinados é espetacular, cada
modalidade esportiva treina em
mcüia tres horas por dia e o
melhor de tudo, é que as es-
colhinhas criadas pelo Centro
Esportivo do Cdégio <Ao abertas a
toda comuniüaüe. Sabenüoque
existem muitos colégios que nlo
•possuem conditfcs necessárias

para o treinamento Se seus

A courdcaadnra Assuncáu
de Maria Uma veio ao JN

acompanhada de

aluam e professores de

Kdueacflo Física para iam
inscrito do Cnlégla de

Apllca<á« l)r. Pauto
(.Issonl nm XXVIII Jotm

Infantis — mltatto do
JORNAL DOS SPORTS,

Coca-Cola, Secretaria

de Estado de Esporte c
la/er c Secretaria

de Esporte e la/er do
Município do Rio de Janeiro.

atletas, a escola é aberta a todo.
üa região.

Este trabalho já vem sendo
executado a 10 anos sob a

direção da professora Assunclo

que está cada dia mais feliz com

os excelentes resultados que
vem obtendo. Muitos dos seus

alunos ou integrantes das carioca de irremeso de peso. O
equipes, se tornaram grandes melhor üa história, é que ele é
atletas, exemplo üistoé o aluno aluno üo colégio c irá participar
André Luiz Antônio, campeio dos Jogos Infantis.

Os grandes resultados esllo
sendo esperados pois os irei-
namentos estlo cada dia mais
intensos c os alunos com mais
confinava nas suas condiçóes
físicas.

í só esperar para conferir a
aprcscntaclo do Paulo (jlsvoni
c pcxlcrcmo. ver na abertura dos
XXVIII KXIOS INI ANTIS,
reali/aclo do JORNAL DOS
SPORTS. Coca-Cola. Seert-
taria de K.stado de Flsporte e
la/er e Secretaria de Fji porte e
la/rr do Município do Kio de
Janeiro, as surpresas que estlo

prometendo mostrar.

A inscrivloüo traüicional es-
liihclccimcnto üc ensino üe
Realengo foi assinada por sua
diretora, a dinâmica prolessora
Vera Gissoni, que na opor-
lumdadc credenciou como
representantes üo Colégio üc
Aplicação Dr. Paulo (iissoni

junto 1 Direclo-Geral dos
XXVIII Jogos Infantis -

rcali/avlo do JORNAL DOS
SPORTS. Coca-Cola. Seert-
taria de talado de Esporte e
la/er e Secretaria de Esporte e
la/er do Município do Rio de
Janeiro — os professores As-

sunclo de Maria Lima, Wilson
Ávila e Juciara dos Santos
Novaes.

A ((Rirdcnadiira üo ( <4égio
de Aplicas'!" I)r. Paulo <íís-
soni, prolesstira Assunclo üc
Maria l ima, está muito con-
líante na campanha üos seus
alunos-atlctas na olimpíada in-
lantil c garanlc que o titulo üe
campclo geral üa Série üe
Colégios irá para Realengo.

O Colégio de Aplicado Dr.
Paulo (iissoni participará nos
XXVIII Jogos Infantis —

reali/aclo do JORNAL DOS
SltíKTS, Cuea-Oda, Stere
taria de Estado de Espoele t
la/er e Secrrtaria dr F.sporte e
la/er do Município do Ri» de
Janeiro — disputando as
modalidades dc atletismo (mas
culinoc feminino). Hasquctcbol
(masculino na classe dc 14 a IA
anos) Ginástica (masculina
fcminnina), Judofll a 13 anos
e 14 a IA anos), Nataclo (mas
culina e feminina), Pentatlo
(masculino e feminino), Tênis
dc Mesa (masculino e femi
nino), Voleibol (masculino na
classe de 14 a IA anos e fe-
minino)e Xadre/ (masculino)

C.E. Antonio ftado Jutior

entra 
para 

brilhar nos 
jogos

O Colégio Estadual Antônio
' 
Prado Júnior garantiu a sua presença nos

XXVIII Jogos Infantis — reali/aclo do

JORNAl DOS SPORTS, Coca-Cola.
Secretaria de Estado de Evportr e lazer

r Secretaria de Esporte e Lazer do

Munlcipio do Mo d« Janeiro — pro-
metendo brilhar na maior olimpíada in-
Cantil do mundo, criada em 1951, pelo
saudoso jornalista e escritor Mário
Rodrigues Filho.

A professora Maria de Lourdes Lino,
coordenadora do 2" turno, assinou a ins-

crn,io da escola da Praça da Bandeira e
na oportunidade credenciou como re-

presentantes junto á Direclo-Geral dos

XXVIII Jogos Infantis — reali/aclo do
JORNAL DOS SPORTS, Coca-Cola.
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
e Secrrtaria de Esporte e lazer do
Município do Rio de Janeiro —, os

professores Isaac José Guimarles e
Eleonora Medella üo Praüo Couto.

O Colégio Estaüual Antônio Praüo
Júnior participará dos Jogos lnfantis-86

üisputanüo as nioüaliüadcs de atletismo
(masculino), basquctchol (masculino na
classe dc 14 a IA anos), futebol de sallo
(14a lAanos)cnataclo(masculina).

Para o desfile do próximo domingo, a
partir das 9 horas, no Estádio do C.R.
Vasco da (iarna, o Colégio Estaüual
Antônio Praüo Júnior leverá um contin-
gente üe aproximaüamente 100 alunos-
atletas que com o garboe üisciplina que
sempre marcaram o colégio da Praça da
Bandeira, prometem dar um grande
shoM na monumental paraüa infantil

que o JORNAL DOS SPORTS lará
reali/ar pela 28' vez. A baliza e a porta-
hanüeira serio escolhidas até quarta-
feira, em concurso que a c oordenação üe
Educação Física promoverá entre as
melhores alunas do Colégio Estadual
Antônio Prado Júnior.

T

E.M. Catouste GidbenMan

promete 
boa apresentação

A Escola Municipal Calouste Gulben-
kian vai participar pela primeira ve/ da
olimpíada infantil criada em 1951, pelo
sauüoso jornalista e escritor Mário
Roürigues Filho, com muita garra para
la/er uma boa apresentaclo nos XXVIII
Jogos Infantis — reali/aclo do JOR-

NAL DOS SPORTS, Coca-Cola.
Secretaria de Estado dc Esporte e lazer
e Secretaria dr Expocte e lazer do
Mu nicipio do Rio de Janeiro.

A inscrição üa Escola Municipal
Calouste Gulhenkian foi assinaüa por
sua üiretora, a professora Leüa Gallieta
üa Silva Dantas, que na oportunidade

credenciou os professores Mário Ferreira,

Eleonora Medella doPradoCoutoeSan-
dra Meireles Gurgel, como representan-
tes da escola junto á Direclo-Geral dos
Jogos lnfantis-86.

Atletismo (masculino e feminino),
futebol de botões (14 a 16 anos), futebol
dc sallo (II a 13 anos e 14 a 16 anos).

tênis dc mesa (masculino) e voleibol

(masculino da classe de II a 13 anos),
foram as modalidaües escolhiüas pela
Escola Municipal Calouste Gulbenkian

para as disputas dos XXVIII Jogos
Infantis - reali/aclo do JORNAL

DOS SPORTS. Coca-Cola, Secretaria
de Estado de Esporte e lazer e Secre-

taria de Esporte e lazer do Município do
Rio de Janeiro.

Para o desfile dc abertura üa tradi-

cional olimpíada infantil que o JORNAL
DOS SPORTS promoverá pela 28* vez,

os professores üa Escola Municipal
Calouste Gulbenkian estlo prometendo
muitas surpresas, pois todos os alunos
estlo ansiosos por uma grande apresen-
taclo nos Jogos Infantis e esperam
começar com o pé direito, fa/endo uma
boa lígura na monumental paraüa in-
faniil que será reali/aüa no próximo
üomingo, no Estádio üoC. R. Vasco da
Gama. em Slo Januário.

C.E. Bpúfio da SHva 
quer

faturar o filebol de salão

O Centro Eüucacional Elpídioda Sil-
va, dc Padre Miguel, c mais um estrean-
te na olimpíada infantil, que entra com
disposição para faturar o titulo de cam-

pelo üe futebol üe sallo dos XXVIII
Jogos Infantis — reali/aclo do JORNAL
DOS SPORTS, Coca-Cola, Secretaria de
Estado de Esporte t lazer e Secretaria

de Esporte e lazer do Município do Rio
dr Janeiro — além de participar em mais
duas modalidades com grandes chances
dc chegar entre os primeiros.

A inscrição do Ceniro Educacional El-

pidioda Silva, foi assinada por sua Dire-

tora Prof" Vanisia da Silva, que creden-

ciou como representantes da escola junto
à Direclo-Geral dos XXVIII Jogos In-
lantis — reali/aclo do JORNAl. DOS
SPORTS, Coca-Cola, Secretaria de F.s-
lado de Esporte e la/rr e Secretaria dr
Esporte e lazer do Município do Riodr
Janeiro — os professores Anderson Luis
üa Silva e Vânia Lúcia üa Silva, que

serio os responsáveis pela preparação
üas equipes dc atletismo (masculino e

feminino), futebol üe sallo (II a 13 anos

e 14 a IA anos) e juüòd I a 13 anos e 14 a

lAanos).
Como estreante, o Centro Educacional

Elpidio da Silva promete levar um bonito

contingente ao desfile de abertura dos

XXVIII Jogos Infantis — reali/aclo do

JORNAl DOS SPORTS, Coca-Cola.
Secrrtaria de Estado de Esporte e lazer
Secretaria de Esporte e lazer do Mu-
nicipio do Rio dr Janeiro —, progra-
mado para o próximo domingo, nas

magnificas instalações doC. R Vasco da

Gama, em Slo Januário, iniciando na

conquista dos primeiros pontos na cias-
sificaclo geral da Série de Colégios. A

bali/a e a porta-bandeira serio esco-
Ihidas em concurso interno que contará

com a participação das melhores alunas

atletas do modelar estabelecimento de

ensino de Padre Miguel.

CONVITE

Recorte para ver a abertura da Maior Olimpíada Infantil do Mundo

. 
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Dia 21 de setembro, às 9 horas, no magnífico Estádio do
Clube de Regatas Vasco da Gama, em Slo Januário, es-
taremos promovendo a abertura da maior olimpíada infantil
do mundo, com o Desfile Inaugural dos XXVIII JOGOS IN-
F ANTIS! É a festa tradicional que antecede as disputas das
modaliüades esportivas da infância brasileira. Um espe-
taculo gratificante para seus olhos e para seu coraclo.
Venha e traga toda a família. Aentrada é franca.

Fbitá-bandeirase

balizas devem ter

ficha de identidade

As portas-bandeiras e bali/as que participarlo do desfile de

abertura dos XXVIII Jogos Infantis — reali/aclo do JORNAL

DOS SPORTS, Coca-Cola. Secretaria de Estado de Esporte e

La/er e Secretaria de Esporte e lazer do Município do Rio de

Janeiro — deverlo ter obrigatoriamente, suas fichas de iden-
lidade da olimpíada infantil, fornecidas pela Direclo-geral dos

Jogos Infantis.,
Assim sendo, os colégios e clubes que participarão da grande

parada civico-esportiva programada para opróximodomingo, a

partir das 9 horas, no EstàdiodoC. R. Vascoda Gama, em Slo

Januário, devem mandar seus representantes ao Departamento

Je Promoções e Eventos do JORNAL DOS SPORTS, na Rua

Tenente Possolo, 15/25 — térreo, para aue possam providen-

ciar as inscriçOes de suas bali/as e porta-bandeiras, recebendo

os seus respectivos cartões de iüentiüade.

Essas fichas de identidade só serio exigidas no desfile

inaugural para s as bali/as e porta-bandfeiras. Os üemais

atletas integrantes üos contingentes de clubes e colégios estlo

dispcnsaüos dos cartões üe iüentidade para o desfile, porém
deverlo la/c-los paraa as disputas üas competições e torneios

constantes üo calendário oficial da maior olimpíada infantil do

mundo, que o JS fará realizar pela 28* vez.

Convites devem ser

retirados aqui no JS

Os convites para o desfile de abertura dos XXVIII Jogos In-

fantis — reali/aclo do JORNAL DOS SPORTS, Coca-Cola,

Secretaria de Fjtado dc Esporte c Lazer e Secretaria de Esporte

t lazer do Município do Rio de Janeiro — programado para o

próximo domingo, a partir das 9 horas, no Estádio do C. R.

Vasco da Gama, üevem ser retiraüos no Departamento de

Promoções e Eventos üo JS, na Rua Tenente Possolo, 15/25 —

térreo, que funciona diariamente, de segunda a sexta-feira, no

horário das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas, para atendimento

dos interessados.
A entrada para a grande festa üo üesporto infantil é intei-

ramente gratuita, porém os colégios e clubes inscritos üeverlo

mandar seus representantes ao JS para a retirada dos convites

para a parte social doC. R. Vascoda Gama, com entrada pelo

portlo principal do Clube da Cru/ de Malta, na Rua General

Alméndo de Moura, 131. Esses convites deverão ser distri-

buidos para os alunos c atletas que participarlododesfile, para

que possam distribui-los com seus familiares.

Qualquer pessoa interessada em assistir o desfile de abertura

dos Jogos Infantis, pode passar aqui no JS e procurar o nosso

Departamento de Promoções e Esentos, responsável pela

promoçlo.
Os convites slo para a parte social do Estádio de Slo Ja-

nuário, pois as arquibancadas estarlo com portões fraqueados
ao público.

Gbpa

I Grupo A

l")Sport Recife
2*) Fluminense.

3°) Sobradinho
Ceará 

I 7°)Bangu
8") Sampaio Corrêa

I 9°) Remo
10°)
IDCoritiba

| Grupo 0
l°)Coríntians 

Flamengo
3') Ponte Preta

I 4°) Grêmio
Joinville
Atlétko-PR
Goiás

88°) América-RJ
Paissandu
Botafogo-PB

IIo)Sergipe 

I Grupo C
l-°) Bahia .

2°) AtlétícoGO
3*) Cruzeiro
Guarani
Rio Branco

6")Santos
Náutico

8°)Operário-MT
Piauí
Tuna Luso

11°) Vasco

| Grupo D

Io) Atlético-MG
2*) Portuguesa
3*) Botafogo-RJ

Santa Cruz
Vitôria-BA

6*) Nacional

Fortaleza
•9*)Com»rcial-MS

. Alecrim

|:il*) Palmeiras
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Inter de Limeira estréia

com vitoria sobre S. André

Racar Nacional

SÁBADO

COPA BRASII CHAVE I
GRI PO A
Maracanl

— A Internacional, a campei paulista, es-
treou bem no grupo G (Chave2) da Copa Brasil,

ao vencer o Santo André, por 3 a I, no Estádio
Major José Levi Sobrinho, em Limeira. Seus

fols 
foram marcados por Gilberto Costa (2) e

'ato. 
contra um de Gérson Lopes. Arbitro: Wil-

son Carlos dos Santos (RJ); renda: CzS
58.060,00, com 2.913 pagantes.

Mais tres jogos foram disputados pelo Grupo
G.O. Juventus empatou em OáO com o Itum-

biara, no Estádio Rodolfo Crespi, em Slo
Paulo. Árbitro: Carlos Elias Pimentel (RJ); ren-

da: CzS 8.440,00, com 432 pagantes. O Ubi-
ratan venceu com facilidade o Mixto, por 4 a 2,
no Estádio Douradto, em Dourados, com gols
de Pedro Paulo (2), Gil e Ademir Patrício, con-
tra dois de Gonçalves. Arbitro: Pedro Inácio
Filho (SP); renda: CzS 193.600,00, com 4.994

pagantes. Com um gol de Adilson, o Améri-

ca—MG ganhou de I a OdoUberlIndia. no Es-

tádio Parque do Sabiá, em Uberllndia. Arbitro:

Nilton Dantas Louza (GO).
GRUPO E -- Rio Negro e River empataram

em 0 a 0 no Estádio Vivaldo Lima, em Manaus e

continuaram sepi vitória. Árbitro: Antônio
Macedo de Oliveira(PI); renda: CzS 80.960,00,
com 4.150 pagantes. O Moto Clube disparou na
liderança, agora com seis pontos ganhos, ao

ganhar do Maranhlo, por 3 a 2. Marcaram oi

gols Zé Roberto, Sérgio Galocha e Paulo Ver-

dun, para o Moto, e Chiquinho e César, para o

Maranhlo. Arbitro: Aristóteles Cantalice (PE);
tenda: CzS 109.164,00, com 11.290 pagantes.
Guarani e Ferroviário n(o passarám doO a 0, no
'Estádio 

do Junco, em Sobral. Árbitro: Wilson

da Conceiclo Araújo» (RN); renda: CzS

26.000,75, com 2.300 pagantes.
GRUPO F — O Goitacaz sofreu sua terceira

derrota, ao perder para o Confiança, por 2 a I,

no Estádio Lourival Batista, em Aracaju. Zé

Carlos fez os dois gols do campeio sergipano,

contra um de Fa/oli. Arbitro: Josival Pedro do
Nascimento (AL); renda: CzS 59.810,00, com
5.136 pagantes.

O Taguatinga obteve sua primeira vitória, ao

derrotar o Fluminense—BA por 3 a 0, no Es-

tádio Elmo Serejo, em Brasília, com três gols de
Jolo/inho. Arbitro: Josenil dos Santos Souza

(MA); renda: CzS 11.250,00, com 558 pagan-
tes.

CHAVE 2)2)

Com gols de Chico e Ronaldo, o Central sen-

ceu o CRB, por 2 a 0, no Estádio Luis Lacerda,
em Caruaru. Árbitro: Jaílson Félix (SE); renda:

CzS 71.730,00, com 3.475 pagantes. Desportiva

e Catuense ficaram no 0 a 0, no Estádio En-

genheiro Araripe. Arbrito: Júlio César Cosenza

(RJ); renda: CzS 33.350,00, com 1.200 pagan-
les.

GRPO H — O Londrina isolou-se na lideran-

ca, com 5 pontos ganhosKao empatar em lal

com o Novo Hamburgo, no Estádio Santa Rosa,

em Novo Hamburgo, com um gol de Otávio,

contra um de Anchieta. Árbitro: José Henrique
Neto (MS); renda: CzS 34.170,00, com 1.420

GRl PO C
Goiânia ...

pagantes.
O Cricirta obteve sua segunda vitória, ao

finhardoAval, 
por 1 a 0, no Estádio Heriberto

lulse, em Criciúma, com arbitragem de Luis
Carlos Pinto (PR). No Pinheirlo, em Curitiba, o
Pinheiros venceu o Brasil, por 3 a I, com dois

gols de Ferreira e um de Dirceu Pato, contra um
de Paulo Marcos. Arbitro: llton José da Costa

(SP). Com um gol dc Cacá, de pênalti, o Mar-
cllio Dias derrotou o Casacavel, por laO. Ár-
bitro: Luis Cunha Martins (RS); renda: CzS

68.950,00. O jogo foi realizado no Estádio Her-

cllio Luz, em Itajai.

Quarta-feira

Grupo
'rupo 

A — Operário-MS * Sào Paulo;

Inter x Ceará; Coritiba x Sampaio

Corrêa; Bangu x Sobradinho (em Ban-

tu).

Grupo B — Flamengo

(Maracanl); Joinville x

Paissandu x América;

Grupo C — Atlitico-OO x Santo»;

Bahia x Operário-MT; Guarani x

Náutico; Rio Branco x Piauhi

x Sergipe

Corintians;

Atlético-MG x Nacional; Palmeira x

Fortaleza.

Quinta-feira

Grupo A — Remo x Fluminense (em

Belém);

Grupo B — Atlético-PR x Ponte Preta e

Grêmio x Botafogo-PB

Grupo C — Cruzeiro x Tuna Luso

Grupo D — Botafogo-RJ x Alecrim (em

Marechal Hermes); Comercial-MS x

Portuguesa

Alecrim sirpreende Santa Ouz

NATAL — O Alecrim surpreendeu o Santa
iCruz no Estádio Cutclo Branco na seqüência
do Grupo D da Copa Brasil. O marcador de laO

foi a primeira vitória do blcampeáo potiguar
nesta competiclo, enquanto o Santa Cruz per-
deu a invencibilidade. Juiz Odllio Mendon*

da Silva (AM). Renda CzS 143.535,00 com
8.622 pagantes.

Depois de um primeiro tempo equilibrado
com o Santa Cruz mostrando-se satisfeito com o
empate, o Alecrim voltou mais disposto na
etapa final e conseguiu o gol da vitória que

acabou sendo justa. Souza, aos 35 minutos,

cobrando falta. Nos 10 minutos finais, na base

do desespero, o time pernambucano tentou o

empate, mas o Alecrim estava bem armado e

garantiu sua primeira vitória.

Times. Alecrim— César; Saraiva,Ronaldo,
Valdedr e Vassíl; Doca, Edmo e Souza; Curió,
Chiquinho (Emanuel) e Odilon (Hélio Baiano).
Santa Cruz — Birigui; Zito, Lula, Jorge e Lóttt;

Zé do Carmo, Zé Alberto e Rommel; Marlon,

Zé Henrique e Jacozinho.

GRl!PO I)
Fonte Nova

COPA BRASIL_CHAVE 2

GRUPO E

Natal

COPA BRASII._CHAVE I .
Morumbi
Recife
Brasília
Bangu

GRUPO B
Pacacmbu
Goiânia
Olímpico
Joio Pessoa
Campinas

«RUPOC
Recife
Salvador
Belém
Maracanl

GRUPO D
Natal
Fortaleza
Minério

Canld*

COPA BRASII _CHAVF. 2
GRI PO E
Manaus
Slo l uis
Sobral

GRUPO ?'
Vitória
Caruaru
Aracaju 
Taguatinga

.. Fluminense I x Coritiba 0

Atlético I x Guarani 0

. Vitória 0 x Botafogo (RJ) 0

América Ox Treze 0

.GRUPO A
São Paulo 4 x Ceará 0
Sport Ox Inter 0

Sobradinho I x Remo 0
Bangu 2 x Operário (MS) 0

Corintians 6 x Sergipe 0
Goiás 0 x Atlético(PR) 0
GrêmioOx Flamengo 0
Botafogo 3 x Joinville 2
Ponte Preta I x Paissandu 0

... Náutico 3 x Operário (MT) 0
Bahia 3 x Santos 0

Tuna LusoOx Rio Branco 0
VascoOxCruzeiroO

Alecrim I x Santa CruzO
. Fortaleza 0 x Comercial (MS) I

Atlético Ix Palmeiras 0
— P. Desportos 2 x Nacional I

Rio Negro Ox River 0
Maranhlo 2 x Moto Clube 3
Guarany (S) 0 x Ferroviário 0

Desportiva 0 x Catuense 0
Central 2 x CRB 0

Confiança 2 x Goytacaz I
.Taguatinga 3 x Fluminense (BA) 0

GRUPO G
Uberlândia
Limeira
Dourados
Rua Javari

. Uberllndia 0 x América (MG) I
Inter 3 x Santo André I
Ubiratan4xMixto2
Justntus 0 x Itumbiara 0

GRUPO H
Novo Hamburgo.
Criciúma
Curitiba
Itajai

... Novo Hamburgo I x Londrina I
Criciúma 1 x A vai 0
Pinheiros 3 x Brasil I

Marctlio Dias 1 x Cascavel O

IU1M

I

n

0
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Casm urro,desterrado, 

ganha

I Criterium com A. Oliveira

CuMiuirro. desterrado, do Haras Santa

Ana «io Km (irando, um lilhodc Mutiunt-

btiv II dia, dominou I or Merit na reta de

| lindada e levantou o liP lineu dc l*aula

machado. Cirande Criterium, em 2.0IX)

mclriK, raia dc grama lese, na dirccSode

Ndail Oliveira, i|ue C lambem o seu

| treinador
tive, com I dson lerreira, obteve a ter-

I ceira coltvaclo e Sinyle, com AudAllo

Machado. IcchiHi o marcador. O tempo,

para o* 2 (HK) metros, loi dc 2m(KK. O

loquei Ci I Almeida, resiriado e com

prcwdo baixa, ufto atuou nos últimos

| parcos, «ubsiiiuido por R Freire e J.

\urcluv \ Comiss,lo dc Corridas nispen-

Idcu I I relre por 2 corridas, e Ci. Ciui-

maracS loi atendido no Servido Medico e

|continuou a montar.

IV Pare» — I4IN) metros (•!. — C/$

u.niHi.im
IClub Mouse. .1.1 Reis 58

; Hoi Boj:. M-1 erreira 58
* Seguro, Ci.l. Silva 58
4 Verto. C Bitencurt 58
NAocorrcu: I air Fo\
Dupla I \ata (116-01) C/t 10.00 Dil vários

I ctvrptK e 3 4 dc corpo — Tempo Ini24s —

\ ene ih)C /$ 1.80 - Dupla (13) OS 4,00

PUiS 16) C/S 1.40 e (II OS :.00

K l l'H HOl SI — M.C. 5 anos - RS -

Dom Quivotc e Callak — Propr. Stud

I ulu Ir. V Alves.
Pareô - 1000 metros — (.1 - Cll

I4.IHI0.INI
l l ntrcue. R Freire 58

2:' I lordoRio. P. Cardoso '.... . 58
' Prince/a Vianna. J.C. Casiillo 58

I 4 \i:ila. \\ W Cioncalves 58

| Dupla F\ata (04-03) C/J 9.60 - Ditv I
1 2 CCVpO c pescoço 

— Tempo — lm(HK
- Vcnc. (4) C/t 4.80 - Dupla (23) C/t
'.80 Placês (4) C/t 2.W) c (3) C/t 2,00

IINTREUE - F.C. 5 anos - SP —

Fiberio e Teca — Propr Haras Mont
I Blanc. — Tr. J. Santos I ilho.

.V.' Pareô - 1000 melriM — GL - C/S

| 20.IMIII.00
I:' I ebrío. M. \ Nunes 57

12 Burkan. I Ricardo 57
13;' Greai Ineredulouv E.S. Comes .... 56

14:' IX.ir. J.l Marins 57

| Dupla I \ata (06-05) C/t 33.90 — Trie-

Dois chegam

tinindo com

apronto em Magé

Dois concorrentes aprontaram em
Magé. na supervisão de G.F. Santos —

Avalson e Dale —. o primeiro com 26s nos
400 metros e Dale cm 43\ nos 600 metros

agtadando bastante ao treinador e mos-

| irando ter chance na noturna de hoje.
Dois fortes iá sào conhecidos. Quero-

I lete na quarta carreira, por exclusão, em
virtude da vitoria obtida na noite de quin-
ta-leira superando a soma de chamada e

Juca Bov na sexta prova em virtude de

| pequenocontratempoem seu boxe.
Doubs, I. Pereira, aprontou muito bem

I nos 700 metros cravando 44s enquanto
I ado. J. Pinto, num carreirâoterminou na

marca dc 47s2 5, sem deixar qualquer im-

pressão. Pace \1akcr. Ci. F. Almeida,
muito fácil, cravou nos 600 metros e

j Kaiulani. .1. Malta. 24s num pique dc 400

| metros e concluiu muito bem.
Cuiilada. M. B. Silva, mostrando

I atravessar hoa forma, marcou 24s nos 400

metros e Mapo, J. Ricardo, para os 600

I metros da reta. gastou 38s. Builder, J.
Aurélio, veio dos 7oo metros e marcou 44s,

I enquanto Honest Winner, I. Ricardo, nos
600 metros gastou 36s e Marco-Polo, J. F.
Reis. para os 800 metros uastou ?2s2/5.

KM MAC.K
Ci. F. Santos vem tra/endo de Mage

Avalson com apronto de 26s nos 400
metros. Tostone, J. Aurélio. naCiavea, 25s

para o mesmo percurso enquanto Ever
Wood. J. Pinto, gastou 38sno\600da rela
c Senhor dos Pampas correrá com o
trabalho na distância, quando assinalou
Iml ls.

Dale também aprontou em Magé e
agradou com 43\ nos 600 metros, enquan-
to Opinião gastou 36s na reta da Gávea e
l.asa, J. Ricardo, aumentou para 37s,
Nossa Flexa, G. F. Almeida, com sobras
marcou 40s e Leofam, de J. B. Silva,
cravou 37s esmorecendo um pouco no
final.

D. Neto tem

Tostone como

boacoirida

Nas duas carreiras em que se apresentou

na Ciávea, Tostone mostrou nâo ter es-

tranhado sua transferência dc Cidade Jar-

dim, obtendo de pronto uma excelente

quinta colocação para, em seguida, ficar

muito impaciente no boxe, no momento da

largada, perdendo longe para Lizzano,

justamente o que se espera nâo aconteça

neste novo compromisso e dar finalmente

a alegria esperada.
Se confirmar sua derradeira apresen-

taçâo, sem ficar impaciente no partidor,
lenho a impressão que será minha vitória

na noturna de hoje, pois aprontou muito

bem, os 4(M) metros em 25s, com o apren-

di/ W .P. Silva, mas terá em seu dorso o

cearense J. Aurélio, que tâo bem o com-

preende, disse o treinador Daniel Neto.

N ÀO CONFIRMOU
Daniel Neto esclarece que Kauilani nâo

[ correspondeu em seu recente compromis-
so, apesar de concluir em terceiro, pois
havia realizado um excelente trabalho e na

grama sempre demonstrou ser muito

corredor e mesmo na areia, hoje á noite,
vai contando com a reabilitação.

Tenho o filho de Leoncito em boa

I conta c apesar de uma certa preferência
pela pista gramada, ele terá uma opor-

tunidade das melhores para obter a vi-

lória, uma ve/ que encontrará turn^a edis-

| lãncia dentrode seus recursos. >

MAIS UMA
lembra o treinador D. Netoque tém in-

crito Elmir na última prova e senop um

I parclhciro muito conlirmador, acredita

Ique venha concluir na luta pela vitória

I apesar do favoritismo dc Dover Rock c do.

I estreante Uplcep, que estão muito comen-

liados
Tenho como certa a presença do filho

Ide Karabas no llnal da competição, pois
I vem sc mantendo em excelentes condiçOes

| c regula com os melhores da prova.

INDICAÇÕES

I" — I i//ano, SoDry — Drakulino
2" — I rente I ria — Fenice — Keyboard
3" — Fpic King — Joplin — Ztlides
4" — Sand Bov — Cutilada — Palmos
5!' — Marco-Polo — Builder — Honest
Winner

6" — Tostone — Dollar Boy — Kotka
7 7" — Triplo — Quimair — Don Rodrigo
8" — Nossa Flexa — Opinião — Flexa
Prateada
V" — Upkccp — Dover Rock — Parry

xata (06-05-04) C/t 155,00 - Dil. mínima

c I corpo lempo — 58s) Vcnc (6)
C /t 3.50 - Dupla (34) C/t 3.70 Placís

(6) C/t 1.90 c (5) C/t 2.20 I FBRÁO -

M T. 4 anos — RS — Sadalidroe Invicta
Propt Humberto Cltavex de A/evedo
Tr H.l Oliveira

4'.' Páreo - 1000 mrlri» — Gl. — C/t

20.000,00
l!11 a Mlachc. E.S.Gomes 56

2'.' Higlt Ciirl, 1.1. Pereira 57

3:' I avza Real, J. Ricardo 57

4:' Duas I agrimas, C. Pensa bem 57

Nâo correu: DE IORI

Dupla Exata (09-03) C/t 45,60 - Dils.

vários corpos e 2 corpos — Tempo — 58s2
Vcnc (9) C/t 6.90 - Dupla (24) C/t

8,90 - Placís (9) C/t 3.30 c (3) C/t 1.80
I A BI ACMl - I A 4 anos - RS -

El Charrua c llp I ight — Propr. Stud Ir-

mãos Unidos — Tr I.B. Silva.

5'.' Páreo — 1000 metros — (íl. — C/t
20.000,00
I'.' Bardek, R. Freire 57

2?I ourcncftl toros. J.l Reis 57

3'.' Red Thunder. J. Ricardo 57

41' I urious. 1.1 anes 57

Dupla Exata (01-05) C/t 5.30 - Dils, 2

corpos e 3 '4 dc corpo — Tempo — 58s| —

Vcnc. (1)C/t 1.20 - Dupla (14)C/t 1.70
Placcs (II C /t 1,00c (5) C/t 1.20 -

BARDEK - M.C 1. 4 anos — MG — Vai-

scur«c Yeman — Propr. Stud Topeka —

Treinador: Ci. Ulloa.

A'.' Páreo — 2000 metros - gl - c/t

125.000.00
(iRAM)F PRÊMIO FINEI HE PAI I.A

MACHADO
(¦K ANDE. CRI FERIEM — GRI PO I

I 
" 

Casmurro. A. Oliveira  .56

2:' I or Merit. J. Aurélio 56

3:' Jivc. I I erreira 56
4:' Singlc, A. Machado F" 56

5: Eddv-Wind, I Pinto <6

6" Campione D'oro, J. Ricardo 56
7:' Shelter. J.l Reis 56
8'.' Hcadstrong, G.F. Almeida . . . 56

Dupla Exala (03-01) C/t 6.50

Dil. 3 4 dc corpoe 2 I 2 corpos — Tempo
2m()0s — Vcnc. (3) C /t 2,10 — Dupla

(12) C/t 1.70- Placcs (3) c (I) C/t 1.00
CASMl KRO - M A 3 anos - RS -

Mogamho c I Idia — Cr. e Propr. Ilaras

Suma Ana do Rio Cirande — Tr. A.
Oliveira
V: Páreo — 1000 mrlrm - Gl. - C/t

25.INIO.IKI
I 

'.' 
Assembléia Cicral, .1. Ricardo *6

2:' Adurosc, .1 Aurélio *6
v Hannivct, J. E, Reis 56
4:' Melcne, I I erreira 56
Dupla I xata (01-03) C/t 12.30 - Dils

pescoço e vários corpos — Tempo <8s2

Vcnc. (DOS 5,70- Dupla (12) C/t

4,10 Placês (I) C7! 2.20 e (3)C/t 1.50
ASSI MUI FIA Gl RAI I C 3 anos
SP Arnaldoe Tell Me Why — Propr.

Haras Praça W - Ir A. Araújo.
8" Páreo — 14110 metro, — Gl,

I'.' Regtimc, .1. Pinto 57
2'.' Pirarucu, I Marinho 58
3" Dangcr Paddv, J. Moita 58
A seguir: Scrrâo e Comesun
Ralcios: Vencedor (7) C/t 1.80 - Dupla

(24) C/t 2.20 - Placês (7) C7t 1.30(3)

C/S 1,3(1 Dupla I xata (07-03) OS 4.80 -

Tricxala (1)7-03-04) C/t 27,00 — Tempo:
I in 24s4/5
Treinador: Ci A I ciió
9'.' Páreo — I.3IHI metros — NI.

IHvdarius, J.l Reis 57

2:' Quorovision, J.l . Marins 57
3'.' Tucuri. .1. Aurélio 57
\ seguir: Me/oliost, Ictles.

Ralcios: Vencedor (4| C /t 8,90 — Dupla

(24) C7t 3.40 Placcs (4) C/t C/t 3.60

(7) C/í 3.20 Dupla Exata (04 07) Czt
46,10 Tricxala (04-07-06) Czt 629,(K) -

Tempo: lm2M 4*

Treinador: Ci.l Santos
10" Páreo — I2IMI metros — NI.
IHcrd. I Garcia 58
2" Abaetuba. R. I reirc 58
A seguir: Cioren, Enjoleur e Champion
Bov
Nâo correram: BonniceGoldcn Bird

Rodaram na reta SegredocCiolden Bird

Ralcios: Vencedor (3) C/t 1.70 — Dupla

(12) C/t 1.90 Placcs (3) C/t C/t 1.00(1)

C/t 1.10 — Dupla Exata: (03-01 )C7t 4,00
— Tempo: Iml4s2 <

Treinador: M A. SiKa

I Brasiliense, loquei do animal Segredo,

toi removido para a Clinica Sâo Marcelo,
submetidoa chapas radiográlicas

0 RETROSPECTO

• •AH' ¦ A«19.» - l.i"0 m»lr i»'-r«»i
«I» i it I" " 0.'

A. .

I FREN TE F H;/

11.4'
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1 El 'il AHDIAN •<

H f. -t 12.

*> i!' I»t i <d« 'I'

k i. i Malardro 2,10¦», I 0

7 ,i0

lí',2'

I ARE - A» 21,00 - | i
«anhêtfnrr. il» / * I 2 1 MIO '«tU.

»• PARTO • A* 21,30 • 1.100 malro* • Rac. 4ta4 (BtrUr) • Cavalo* 4* 4 anot • mal«,
ganhador** ate Cal 11.000,00 Idaflaeionadoa) -

- I BUILDER *• J.Auralto

• 2 Hon**l Wlnnar •<* J.RIcartfo

!• 3 HAKAU 6 T.. S, Gomt* ap. I
4 XANGO tt 3 W.Gon^alva*

4- % MARCO-POLO S9 4 J. E. Rata
b TRAPE it 2 E.S.Rodrtgua**p,4

• "( l9)Bo*lin|

4*<0t)Cory4on

1.6 Gl,

1.1 NL

». 3 NU
1.1 NP

44*1 64.00

t"*2 1,70

74* 7,10
•7,4 4,40

6® PAREÔ - Aa 22,01 i - Rac. 65*4 (tartar) - Animal* 4a 6 ano* * mal*.

ala Ctt t. 000,00 •

- I TOSTONE Si II J.Avirallo
DOLLAR BOY S4 2 J. F. Ran

SOBELA Si « P. Cardoso

- 4 JUCA BOY SI 4 M.Farralr#
DIT YATIN SI S R. Marqvia*

1 - 6 AMANIA SS 6 G.F.Sllva
7 EVER WOOD SI 9 J. Pinto
I AVALSON S7 I C. A. Martin*

4 • 4 KOTKA Sfc 10 R.Fralra
10 ASTROBOM SI 3J.R.SUW
11 Saa.do* Pampa* SI 7 j.Fralra

2°< 09)Ll*tano * 1.0 GL Sl*4 3.S0
S104I Gr**i Hv*nth (CPH.2 NL TI* 4, S0
S°(0blH*la4a 1.4 AU 42*1 1,40

7«(07)Ackn*r (RS) I. 1 NL 14*1 11,60
l°(07)V*l*nt* LuitlCP) 1,1 NL 64#4 1,»0

3°(07)N«*u Rcady 1.1 NL
t°(06)Vi*fv*I 1.1 NL
79(07)BI*u Mon.tar I. I NU

• ,70
12,10
15,10

S°(07)Charla* Gay (CJ) l.SGLn 43* IJ.00
6°( 04)Litaano 1.0 GL Sl*4 1S, 10
9°(04)Li*iano 1.0 GL SI.4 14,40

74 pARXO - A* 22,10 • I. 100 matrot - Rac. 6S*4 lBart*r) • Cavalo* da S ano* a mal*.

ganhador** ata CbS 1.200,00 • PRÍMIO Ctt 14.000,00

1 • I QUIMAIR
4°(0S)Jag*r
79( 09)c h*|a Mal*

3°( 06)H*avan'« LandK2>) 1,1 NL
êu(0llFighllng 1.2 NL

1.0 GL SI*4 2, )0

51*4 1,40
S7«l 24,10

1.1 NL
1.2 AP

64*1 7,10
76* *,70

70*2 12,SO
76* 11,20

It PAREÔ • At 21,00 - I. 100 matrot - Rac. 71a (Bartar a Vala4o) - íguat 4a 4 ano*,
ttm matt 4a I vitoria - PRÊMIO Ctt 20.000,00

I • I OPINlAO S7 2 E. Farralrt 6*(07)Troplctl Girl • 1.5 GL 90t2 1,10
2 LASA 57 S J. Rlcardo iff IO)Gravlana 1.2 NL 76t 7,10

1. 1 NOSSA FLEXA 57 4 G. F.Almtlda 49(06)Hamllton 1.5GM 4lt5 2,10
4 DOMBA 57 10 J.Fratra 6«<07|B**t Bat 1.1 NL 6ltl 10,10

t- 5 DALE 57 4 C. A. Marllnt U4(l2)Xaltnlum 1.4GU I4tl 17,70
GREY CLOUD 57 I R.Fralra 7®(12)Hamtca l.OiiL Sit 6,10

LEOrAM 57 7 j.Mtlt4 7»( IO)Gr*vlana 1.2 NL 76t 7,70

4- I Fltaa Prataa4a 57 6 E. Barbott 54( IO)Gravlana 1.2 NL 76t 11,10
4 PURA PRATA 57 IJ.Aurallo 10°( I IIHtllo Mitt 1.1 NL 70t *4,40

IOHOJES1M 57 I r. Lamoa 11 °(12)Hamaca I.0GL Sit 7,7 0

44 PARXO • At 21,10 • 1,100 matrot - Mc. 7lt IBarter a V*l»4o) - Ailmal* «a

5 anot a malt, ganhtdoraa ate Ctt 21.000,00 •

1 - I DOVER ROCK 57
> ACHt 57
1 ARABlAo 57

t • 4 PARRY 51
t ELMIR 51
4 Jtda Caarltta 56

t • 7 UPKEEP 51
• QUATICUARA 55" Etc. por Pouco 67

4 - 4 JACON 51
10 KENGYR 57" KARJOLA 56

J. Aurélio
J. Fralra
W. Gonf alva a

J. Ricardo
C. Lavor
J.Garcia

J. F. Ralt
P. Cardoto
G.F. Silva

E. S. Goma* ap, I
W.Gulmaràaaap. 4
U. Matralaa

l°(07)Mnt#r Nick 1.6 NU I04t 1,10
4°(06)J*r»*y Jim 1.2 NL 74t4 5,50
14404|Xlr San I.I NU 70t4 1,10

2°<06)Junlno 1.1 HI. I2tl 1,40
5»(06)Fr*tar 1.1 NU I2al 1,40
I °(07)Aa* 1.1 NL 6lt4 1,10

79(04)Fllvlua (CJ) 1.4 Gl.n lOOal 2,10
1 °|06)Kar)ola 1.1 NH 76a4 2,60
14<04)Ztll4at I.1NL Mtl >,40

4*|04|Junlno 1.1 NL I2tl 1,50
14105IDUmon< Hill 1.2 AL 75tl 7,40
' 4<07)Cara Paaalon I, I NM >71*1 1,70

Campos -

r Pwto _ 20M0 _ 1.100 melpui _ CzS 2.400.00
UUPLAIXATA

1— I Podium, R. Mranda 56 3
2—2 Uplace, G.S. Gomes 56 4
3—3 Mrloüy Jean, J.M. Oliveira apl* 54 I

4 ÜDm l-jiira, CE Mendes ap4* 56 I
4—5 Lhialo, C. Ribeiro ap4* ... ," 56 2

6 L«dy tduarda, M B. Santos ap3* 54 6

2" Pin» 20H35 1.000 meliv* _ US>3.000,00
IIJPIA KXATA

1—I Monica Ricket, R heneira 56 7
2—2 lelisa Piedrola, LF. (jomes 56 6
3—3 Honr lighl, R. Marques 56 2

Uavy li)ve,G. Assanha 56 5
4—5 Aniu, M. Uas ap3* 56 I"bgateie, J. Pinheiro 56 3" Uuiakil, J.M. (Jliveira apl" 56 4

3" PÉitti 21 h 10 I 100 metnxi Gz$ 3.000,00
IHIPIAKXATA l: TKUXATA

I —I Malha Than, b.S Gomes 57 7
2—2 Anhu, K Mranda 56 I

3 Hndge IVouhle, S André 52 2
3—4 ( Iara/, J M Oliveira aplu 55 6

Impical Bug, AM. Andrade 54 5
4—6 llistoievsky, R. I erreira 55 4"Gale Five.m J. Pinheiro 55 3

4" Páreo 2IMS — l.lOOmeln» - Ol 3 (KW.UO
IHPIAKXATA

I— I Calé Concerto, R. Silva 5H— I
i2—2 Unner, J.M Oliveira apl 56 4
3—3 Que Banco, R. Marques 57 2

amanha

4—4 West Rose, ES. Gomes 54 S
Hanina, R. Mranda 53 3

S"PÉBO — UkM— 1.000IMMH — 013.000,00
MTIA tXATA t IWKXATA

I —I Muhon, C.t. Mendes ap4* 56 3
2 bnanciiatus, R. Ferreira. 56 4

2—3 EDkatious, S. André 56 8
4 li)ver Runner, LF. Gomes 56 6

3—5 Makanus, R. Arques 56 I
Disco UDis, G Pessanha 56 5

4—7 Paper Moon, J.M. Oliveira apl 56 2
"( arrapito, A Barreto 56 7

»"PÉ»u—2JW5- I.20Umtlnn -Cd2.400,00
DUMA FXATA

1— I Blow UP, O. Ricardo 57 3
2 Uranlòrd, R Mranda 55 5

2— 3 \lemir, J.M Oliveira apl 54 6
4 Koie-Gras, LF. Gomes 55 7

3—5 Joyous Ruler, A.M. Andrade 57 2
"Old Style, R Ferreira 56 4

4— 6 lady Gda, ES. Gomes 53 I
"lady Fernanda, M B. Santos ap3# 54 8

V Paru — 2JM0- 1.300mnn» -Cí»2.400,00
. mVlAFXAlAFndFXATA

l — l Ki Samba, I N Gomes 55 6
2 Kncard, J Pinheiro 55 7

2- 3 Ftalon, LI Ck>mes 57 2
4 helisberto, GS. Ciomes 57 4

3- 5 («ani Hlack. J.M. Cliveiraapl* 58 5
6 üavcn's land, R. Ferreira 55 3

4- 7 Halliio, S. André 57 8
"Muiralutan, LCiodinho 56 I

Atéfinal deotlutoo,

as inscrições 
paraoITA

1'rosicgticm ate o «ii.i li dc
oiiluhio as inseri,«ics p.iia o
vcstihiil.il do Instiliito Uv
nologico da Acronaiitica. dc
SUo Josc dos ( umpos, Suo
1'iiolti, dcstiiiiido .1 prcctlchcr
121) vagas dist i ihuid.is entre as
carreiras dc I nsienli.iria Ais
nmauika, i ktrtinica. Infra
I sirniiiia dc Acrotiaiitíca c
Mccknlcu.

< )s ititeressodos devem eonv
parcccr a um Uns posliM» üc inv
m .loqiieesia lunciotuindocm

qualquer unidade militar ou o
C entro leitino AeriK-spacial,
no Aeroporto Santos Dumont.
Na oeasBio, os candidatos
devem levar documento de
identidade, comprovante dc

quii.tao com o serviço militar;
divlara,Uo dc comlusiio do 2"

grau e recibo de pagamento da
lava, no valor de C /t )A,U). O
11A lambem esta aceitando in-
screbes pelo correio c pelo
tclclonc 215-72* ou 22V OKM

No ato da inscrivko o Inv
mulo lorncccra aos candidatos
o edital contendo todas as irv
lormatocs sobre o concurso

junto com a licha dc reque
nmento a ser preenchida.

A primeira prova do concur-
so, I isica, sera realizada no dia
lh dc dezembro; a de Mate
malica. no dia IH; a de Inglcs,
no dia IV; a deQutmica, no dia
20. I odas as provas compreetv
derlto questões objetivas e div
oirsivas. O resultado ja tem
data marcada: dia 10 dc ia-
nciro.

hscritosno vestibtiar

retiram cartão em novembro

\ próxima ciara üas ins-

crivtV» cUi vestibular c a reli-

iada do carlâo de vonlirmacDo.

documento indispensável ao

candidato, pois nele consta,

alem do mimcrodc inscrição, o

local, endereço e numero da

sala onde prestara a prova e a

cor do caderno dc testes que
respondera

A I undacào Ccsgrinrio

eliihoriHi para esla clapa um

calendário para o mês de no-

\cmhto, organi/aüo a pari ir da

inicial do primeiro nome do

candidato. Para retirar ocartâo

üc conUnnavüo da inscrição, c»s

candidato, devem dirigir-se aos

poshts onde eleluaram a ins-

cricüo.
\ escala dc apresentação c a

segumic: dia II) de novembro

candidatos com iniciais de A a

I : dia 11. dc I a I: dia 12. de I a

I ; diíi n — dc M a Q c no dia

I4.dc K a/
O prazo de pagamento da

lixa dc habilidade especifica
cslcndc-sealéopróximodia 2h

valor da lasa adicional esta
lixado cm (/t 21,2K c devem

pagar apenas (^ candidatos que
l.irãoo leste de habilidade

\S carreiras que exigem
habilidade especifica sâo Ar

quitctlira. Artes, Desenho In
dustri.il. I icencialura em

ducacão I isica, I ngenharia
C artogralíca. Música e para
Olicial da l'MI RI Os testes es-

pccillcos cslào marcados para
outubro, sendo que no dia 4. a
I undacâo Cesgranrio divulgará
in liKais das provas das car-
reiras dc Arquitetura, Artes c
Desenho Industrial, únicas ain
da sem detinicílo.

Agtihas Negras também

já 
recebeos candidatos

Os intctcxsadosem participar
do concurso dc admis-
sào a Academia Militar das
Agulhas Negras tem ainda IS
dias p,na a inscri,'ao, ja que o

prazo \ ,n ale o prosimo dia J0.
Os folhetos de instru,ào

devem ser retirados na sede da
institu^ao cm Resende ou cm

qualquer unidade militar do
Rio. Alem disso, as inserções

podem ser feitas pelo Correio,
devendo o candidato escrever

para a Divisão de Ensino —

C ursos dc Admissào, Rodovia
Presidente Dutra. Km V)6,
Resende. Riode Janeiro.

A I icha dc inserção, yuc ev
tara junto com o manual de ins-

iruiâo. deve ser preenchida e
i enciada a AMAN, juntamente

com uma foro 1\4 e o recibo de

ARRISCAR

PRAQUÊ?

Na hora de fazer

seu concurso, estude

com a melhor

equipe da cidade

DEGRAU CULTURAL

220-571J * 220-7235
'

PRE-

FACHA

Aprenda csia profissão,
aulas práticas indiv. em

mesas ligadas. S/limite

idade. Recebemos de Em-

presas' ofertas de trabalho.

Inse Pva Cinelándia,

55/301 — Tel.: 26 2.7167 ou

Esi. Portela, 278 — l.j. 2 —

Madureira — Tel. J59.J796

VESTIBULAR

(Preparatório para o

Vestibular da FACHA)

• COMUNICAÇÃO

Jornalismo

Relações Públicas

Publicidade

)0 
• TURISMO

O • INÍCIO:

O 15.09.86

O Turno Noite

INFORMAÇÕES

295-9996

R. Lauro Muller, 01 -

Botafogo

CURSO HÉLIO AL0NS0

CONCURSO TRIBUNAL DE CONTAS

<5

Curso preparatório especializado

INÍCIO: 15/09

CURSO BAHIENSE

Praça Ana Amélia, 9/5° andar

(PróximoàSt" Casa)- 262-9760 - 262-9858

FISCAL ISS MINAS

FAZEMOS INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO

CURSO RDBO QUE MAIS APROVA SUPLETIVO

2.*6nu c/Espanhol VESTIBULARc/ Espanhol

Pré-Técnico Pré MHttir (EPCAR EsPBEx E. NAVAL)

SEJA UM DOS NOSSOS, BOLSAO 87- VAGAS LIMITADAS

Inicio das novas Turmas, 06/101

Av.Braz do Pina, 2540 6t. 314

Tais: 391 -9139 ou 270-3575

SEJA SARGENTO

AERONAUTICAw EXÉRCITO

Basta idade de 13 a 24 anos. Ganhe instrução,

alimentação, assistência médica, vencimentos e

promoções. Tudo por conta do Governo Fe-

deral.
LOCAIS DE INFORMAÇÕES:

CENTRO — Rua Acre n° 83 grupo 301
CAXIAS— Pr«s. Kennedv 1.490/1" andar

MADUREIRA - Edurd Romeron" 206/2° andar

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO

tecnológica 
m^Giõl

Urso 
(lane SZ 

-^SOCIKTAS MACISTRI

O CURSO CLASSE "A"intormaquc 
estão abertas as inscrições

para suas turmas intensivas. Você terí:
TURMAS RtDU/IDAS-MAIOR CARGA HORARIA
RESOLUÇÃO Dh PROVAS PASSADAS
InlormaçAes: Av. Fdgard Romero438 — 3" andar (Madureira)
Av. Paula Sou/a 206 (Prox à CtFET) ou peloTel.: 359-3085

Obncirso no 
z."grau 

para

incentivar o Espanhol

Tudos os alunos dc 2" grau
da rede estadual dc ensino

pndcr)io sc inscrever ate o

pio*uno dia 30 no concurso de

rcda,'ao s")o 'ema c 
"Yo ten-

go Muchos Hcrmanos", que
tem por objetivo o enrique-

cimento doalUMIa, atravesdo
conhccimcnto dos lavos cul

turais, políticos, cconbmicos e

Mslorlcok que unem o Brasil
aos paises dc lingua espanhola
c, lambem olercccr maior com-

prcenUio da nossa realidade,
segundo a Secretaria dc

1'ducavAo.
I)c acordo com as normas do

concurso, que ainda dara aos
vencedores condiçocs dc co-
nheccr melhor a língua cv

panhola, como opcio dc
idioma estrangeiro e seus

currículos, o texto que con-
correr lera de ser redigido em
duas laudas no máximo, r cs sal-
tando as rela, oes culturais
ccimõniias, históricas c po-
limas do Brasil com os paises
dc linguaespanhola.

A rcdiMo devera ser ela-

3&

pagamento da taxa de ( 4
40,(K) paga atrases dc vale

postal, na agencia Agulhas
Negras/RJ. Três dias depois
iodos receberão a contirma,ao
da i ns cr v ao.

Para sc inscrever e necessário

que o candidato lenha idade aic
22 anos c possua o 2" grau
completo. As provas serão

rcali/udas nos dias I, 2 e 3 de
de/cnihro as H horas, no Es-

tadio Mario I ilho (Maracana),
com questões de Matematica,
Ciências e língua Portuguesa
respectivamente, devendo os
candidatos chegar com uma
hora de antecedência. Os

habilitados ingressarão no
l urso dc I orma,"ao de Av

pirantes eOiicial do Exército.

borada em português tel
em visia que o ensino espuni
loi reimplanlado em alguri?

colcgKis estaduais, somenie a

partir do ano passado Os in-

teressados deverão encaminhar
seus trabalhos para a loor-

dMMfclío de I nsino de 2"

grau, a Rua do Passeio, 62 —

sala I 1)06, I apa. Rio de Ja-

netro — aos cuidados da

prolcssora Vera I ucia Sarv

t'Anna' Aos vencedores sertk)

olerecidos prêmios, como uma
viagem a Buenos Aires c bolsas
dc estudo para aprendizado de
língua espanhola. Um rc-

prescmanic de cada ( RLC —

C entro Regional de Lducí^fco
— recebera, pelo menos, um

livro ligado a cultura hispânica.
O concurso conta com o

apoio do Instituto Cultural
Brasil-Argenlina, do Dcpar-
lamento C ultural da I mbai
xada da Argentina, do Insiiluto
Brasileiro de C ultura Hiv

pânica, das Ldiioras Atica e
Moderna e o patrocínio das

Aerolineas Argentinas.

CONCURSO RSCAL DE RENDAS-ISS

A Lquipe Pre C oncursos continua preparatório Intensivo
Nât» espere o eüiial, prepare-se aniecipadamenie e trarania
sua vaga Aulas Aptistiladas-Simuladoe lestes

As |t de Maio. IK I MV - 240- 7037/2H8-7679

Uma boa noticia para os candidatos do TCU

Os candidatos inscritos no concurso para o Tribunal de

Contas da t mâo ifm uma bo» noticia: a Degrau Cultural,
atendendo aos inúmeros pedidos formulados, decidiu for-

mar uma turma intensiva especial para esse concurso. As
sagas sjo limitadas t a equipe t integrada por professores
que sâo fiscais do Ministérioda Fazenda

Os interessados deverlo confirmar suas matrículas o

auanto 
antes, pois nâo será formada nova turma Trata-se

e uma ótima oportunidade para quem pretende rever a
matcria básica do concurso

Inlormacftes detalhadas podem ser obtidas na Ceniral de
Concursos/Degrau Cultural (Praça Mahatma Gandhi,
2 grupo20) • Telefones 220-S7l5e 220-723S)

CONCURSO TRIBUNAL DE CONTAS

RSCAL

DE ISS

Turmas: Noite, de 2* a 5'-feira ou
tarde de sábados

Apostilas á Venda

Curso Paulo VI — Av. 13 de Maio, 47 s/206
I .«ie: 262-4936

CONCURSO TRIB.DE CONTAS

A Equipe l^é-Concursos (Prolcssorcs da F.G.V.-BC-BB-

MF). Inicia Turmas, Intensivas — Aulas Apostiladas-

Apostilas á Venda (Mil lestes Mat peso 4 e teoria) Pedido

para: Av. UdeMaio. 13 s/1 619 - 240-7037/288-7679

gTQê PREPARE-SE

PARA OS PRÓXIMOS

CONCURSOS

Datilografia - Taquigrafia

521-2099 230-4089

264-8759 264-8240W

m

§

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

VAGAS LIMITADAS 
- ESTAGIO GARANTIDO

PR0F1SSI0N ALI ZE - SE E GANHE DINHEIRO

MCINTRO iPUCACIONALXINRY PUNAMT

R. General Roca,362 (Pça. Saens Peni)- 254-6397

TEC. CONTROLE

EXTERNO/RSCAL DO ISS

|uuip< \llrrnuliv a Inu li Iufiiids
Madurrira Tv Almcrimld I rriia^. I rl

( ampo («rnndf K ()linüa I lliv 4' lei W4 n 1^<i (( »>l < aiop»»< <fande

¦curso ícaro ¦

SUPLETIVO-VESTIBULAR

c

IUHMASINTENSIVAS6 OUTUBRO

CENTRO: Av. Frtnklin Roosevelt, 115-4° Andar

Tel.: 220-6911
TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 375 - Cobertura

Tel.: 268-0161

INSTRUMENTAÇÃO

9

* j , i

VAGAS LIMITADAS 
- ESTAGIO GARANTIDO

¦PROFISSIONALIZE SEEGANHE DINHEIRO

¦ CIWTKOIQUCACIOW AL HIWWY PUNAMT 1

r!6wotI Bom, (Kl. fa»n» Pifa)- 284-6397 ¦^¦ESQUEMA 

¦¦

^Eiâ 

Técnica d* INFORMATICA^^Ê

^^Hécmco 

em Processamento de DADOS H

Em 1 trio pêrt quem tem o 2? GRAU

^^BEm2»nospar»quemtemol°GRAU 

H

Suburbana, * >21 CASCAOUM ¦

£sci

1

tSTAtH

Av.

CONCURSO PÜBLI CO

FISCAL MUNICIPAL DE

TRIBUTAÇÃO DE BH

InwrivOes abertas — Vencimemos CzS 11.400
Nível 2° Grau — Idade até 50 ano»
PROK. MIGUELCITWAR
Preparação Intensiva
Curso, Apostilas c Programa-lo
Rua doCateie, 311S/3IS — Ka« frtak ao
Metrô do U». do Machado _ Tel.: 2IS-94W

CONCURSO

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO DO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO

APOSTILAS COMPLETAS

DIMENSÃO 
——¦

EDIÇÃO LIMITADA - 2 VOLUMES -

Cz» 200.00

¦M

Mi

«ÉMÜ

Desconto especial para revendedores e Bancas

de Jornais.

*

m

IB

n

aiG



Segunda i cira, 13/09/86 Jornal d«»s Sporls |$

Candidatos 

podem 
conferir

os 

gabaritos 
do supletivo

Cflmcvtram untem as provas tios
t sames Supletivo* dti scituniio semestre,

,om qucMÃe* dc I inyua Portuguesa e
(.'.coyraflil, para 

I" Grau. e liii|tua Por
itipursi c I ileraiura Rravtlcira c Cico

fralla. para I" Cirau. Inscrowram-sc para
n .iHMirso 14 \|6 canüidaUK pata o 2"

Cirau e ' 191 para o i" Orau. No pròHtmo
muniu» candidato* respondem ás

iluotAi'* Uc C i^ncias I ímoin c BioliyicaN (H
!n*a<l c Orfani/acâo Svial o Mítica
llr.tsilcira (UMOntl.

\ tclhicc loi o tema da rcüatfo d» I"

llr.iu Ov s.indidatos responderam sobre

u medulas deveriam ser tomadas para
i ir guc ns idosiK simam-se margina

li/.tdos perante a laniilia e a sociedade

.i i iv- s.mdidaios do 2" Cirau, a partir da
Liiimcafirmação: "Comoasancoda 

tec-
iliyui e o progresso yue seinsiauradia a-
,t matasestlodevastadav, nossos

rios poluídos e o nosso ar flea sada ve/

mais pesado", os alunos responderam dc

que maneira pode-se contribuir para que a

Terra — nosso maior pammftnio — seja

preservada.

A redação jalc 15 acertos e a nota vo-
mente será divulgada no tinal doconcurso,
luntainciite com a relação dos aprovados.

Para os próximos testes, a coordena-lo
Orienta os candidatos para que contpa-
recaiu ii<s locais com meia hora de an
tcccdOneia, munidos de cartão de ms-

crtvAo, documentodc identificação, ficha
calendário e lápis pretofi-B..

CiAHARITOS

I is o* gabaritos das provas realizadas
ontem:

língua Purtugursa: (I" Cirau) -A H; 2-
H. VI ; 4-C ; 5 11; ft-A; 7-1); H-C; »-A; 10-
B; 11-A; 12-A; I.VÍ ; 14-Ü: 15-D: Ift-C:

17 A; IA D, 19 I); 2» F.; 21 A; 22 O; 23-
(; 24 » ;c2< H

(•rngratla (I" Cirau»: l-C; 2-C; VB; 4
C; 5-E; 6-A; 7-B; *-E; 9-B: 10-B; ll-lí; 12-

VB; 14 I-; 15-F; l*-Di 17-B; IH-( ; 19 I);
20-Ci 21 A; 221); 2.1 B; 24-A. 25 H; 26 A;
27 li; 2K-C; 29 I); JO-B; Jl-I); J2-C; 33-E;
14 B; 15-1); 16-A; J7-C; M-C; Í9-C ;e40-
II

Ijnguas Portuguesa e Ijlrratura
Brasileira (2" Grau): l-t); 2-E; J-B; 4-B;

5 B; 6-D; 7-t;K I ;9C; l()-A; II H. 12-D;

IVA; 14-H; 15-1); Ift-B; 17-1); IH-t; 19-E;
2ii B, 21-0; 22 B; 23-C; 24-De 2<-t.

(.eogratla (2" Grau): I - A; 2-D; J-A; 4-

C ; '-B; 6-C; 7-D; H A; 9 1); 10-1); II B;

I2-F-; IVI); 14-1); 15-A; Ift-D; 17-C; 18-

I); 19-1;; 20 H. 21 B; 22-B; 2)-E; 24-

Anulada; 25-B; 26-A; 27-C; 2H-B; 29 C;

JO-E; 11-0; 12-D; J3-C; .U-A; J5-C; Jft-C;

37-E; 38 C ; 39-B e 40-A

RECURSOS

HUMANOS

Saiu relação dos aprovados

no concurso 
para 

Juz Federal

HK Vsll I \ - Sucursal — Presidi-

di pelo Ministro Sebastião Reis, a

Banca I \aminadora que teve como mem-

firi^oDr lose \ugusto Delgado. Dr 3osé

Guilherme \ illíla e o Professor Bento José

Buflriit, concluiu i* exames para Jui/es

Federais dc Primeira Instância cm todo o

Pai-, promovido pelo Tribunal I ederal de

Recursos e Conselho da Justiça Federal,

jorçào que rege as atividades adnunis-

tramas e judiciárias de ioda a Justiça

I ederal.
()s candidatos inscritos inicialmente,

em torno de 1 S(K). foram sendo elimi-

nados, restando ao final, 52, que sub-

meteram-se a ires prosas escritas (todas dc

aràter eliminatório), alem dc exames

médicos c psicotécnicos, tendo sido

aprovados 36 candidatos.
O concurso que ora se encerrou, teve

bom mu-l intelectual c. pela qualidade das

questiVs propostas e\igiu de cada can-

didaio o correspondente preparo, o que

proporcionará a todos que necessitarem

djrjuslip jui/çv ura ótimo desempenho

jeridicoe numano.

Dos Jft aprovados, nove sâo mulheres,
seis do Estado de Minas Gerais, seguindo-

se o Rio Grande do Sul e Disirito Federal
com cinco candidatos cada. Sâo Paulo,
Rio dc Janeiro e Paraná com três can-
didatos, dislribuindo-se os outros pelos
f siados de Pernambuco, Piauí, RioGran-
de do Norte. Ceará, MatoGrosso do Sul e

Goiás.

I is,
vados:

a relação dos candidatos apro-

I" — Sai ha C almon Nasarro — MG

2" — Manoel de Oliveira I rhardt — Pt

3" — Ronaldo 1 ui/ Pon/i — RS

4 " — lose EduardoCarreira Alvin — Df

5" — Maria I ui/a Pessoa de M. e Al-

sarenga — MG

ft" — Francisco Geraldo A. Dias — PI

7" — Marilcna Soares Reis — RO

8" I rancisco Barros Dias — RN

9' — Rubens Raimundo Fladad Vianna
- MCi
10 — Osmar fognolo—MG

II" — Ítalo Damato — SP

12" — Suzana de Camargo Gomes — PR

13" — Tansra Vargas de A. Magalhães —

RI
14" — Joio B Gomes Moreira — AM

15" — Andrc Nabarrcte Neto — Dl

lh" — Agapito Machado — Cl

17" — l ui/ AntonioSoares — FS

18" — I m/u Dias Cassales — RS

19" — Odilon de Oliveira — MS

20' — Silvia Maria (i Goraicr — RS

21" — Tânia t. CardosoEscobar — RS

22" — I cornar Barros A. dc Sou/a — MA

23" — Tadaaqtn Hirose — PR

24" — Daniel Paes Ribeiro — Dl

25" — José Almada dc Sou/a — PR

26" — PauloTeolhoneoCosla — SP

27" — Maria lose dc M Ribeiro — M(i

28" — Vilson Daros - RS

29" — André José ki*lowski — R I

30" — aldir dc Sou/a Braga — GO

31" —ConstantinoA de Oliveira — 1)1

12 — lose A dc Queiroz Machado — MG

33" — Josc 1 ui/ G. da Silva — SP
14 — Mailucc Gomes dc Sá — CiO

45" - lose Ricardo de S Rcgucira — RJ
— Novelv V da Silva Reis — Dl

UFRJ confirma concurso 
para 

residência

Os estudantes dc Medicina desem ficar

nieiuos e que no periodo de 10 a 28 de

novembro estarão abertas as inscrições

para o Concurso de Residência Médica de

1SIH". airases do Hospital Universitaro. o

Instituto de Neurologia Deolindo Couto,

Jnstitutode Puericultura e Pediatria Mar-

tagâo Gesleira e o Instituto de Tisiologia c

Pneumologia da UFRJ.

O concurso constará de três etapas e as

inscrições podem ser feitas no Hospitall
l niversitàrio na Avenida Brigadeiro

Trompottsky, s/n'.' Fundão, no horário das

IO as l< horas, mediante a carteira de ins-

cricâo no C onselho Regional de Medicina

e os estudantes^ carteira de identidade e

declaração da escola que comprove a

freqüência regular no último periodo do

internato. Além disso, devem ser entre-

gues dois retratos 3 X 4 e comprovante da

ia.x.i de inscrição no valor de C/J 150,00.

; De acordo can o edital do concurso, as

primeira e segundas etapas sâo elimina-

tória sendo que a terceira é classificatória.

A primeira constará dc prosa dc Co-
nhecimentos Médicos e de 1 íngua Inglesa
e par a obter grau igual ou superior a cinco
em cada uma das prosas.

O teste de Conhecimentos Médicos está
composto de 70 qucstflcs de múltipla es-
colha, sersando sobre as áreas básicas;
cirurgia geral, clinica médica, gineco-
logia/obstetricia. medicina prcvenlisa c
social c pediatria, com igual número de

questfles para cada área.

lá a segunda etapa e uma prova es-

pecifica da área basica correspondente
com 50 questOes dc múltipla escolha, que
scra realizada no Estádio Mário I ilho, às 8
horas, no dia 12 dc tanciro. F.nquantoquc
a terceira terceira etapa é classificatória e
constará de prova escrita em cada uma das

áreas basicas, descritiva, com cinco ques-
tfles dc resposta aberta, visando avaliar a
capacidade dc análise e solução de pro-
bleinas atrases da interpretação de casos'
clínicos. As questfles da prova dependem
da especialidade escolhida.

RECURSOS HUMANOS

Fator de Progresso Empresarial

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

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

mento de profissionais 
treinados em diversos campos de atuação:

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

do e Apoio Geral. GRIlPn

Empresas públicas e privadas caminham lado a lado w"urv

conosco, satisfeitas com nossos serviços de Cônsul•

toria e Assessoramento em Recursos Humanos.

Matriz: Rua Uruguaiana, 39 
¦ 10.° andar • PABX 221-2722

TED
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Ralph, o 1° no mundo em Matemática.

Eis o vencedor da Olimpíada da Matemática

I

X

Oi paii de Ralph Costa Teixel-

ra levaram um suito quando o me-

nino, aos quatro anos de idade, leu

em voz alta a manchete de um jor-
nal, em plena Copa de 1974 

"Zaga-

lo diz que vai disputar cada palmo
do campo" Dal em diante, Ralph

nâo parou 
mais de surpreender a

família E aos estranhos. A ponto
de um homem perguntar a seu pai,
no toalete de um reitaurante,

quando o menino lia at instruções

para o uso de um toalheiro de pa-
pel: 

"Ê 
anão?"

A 
"ofensa", 

na época, nfto che-

gou a incomodar Ralph. 0 que real-
mente o incomoda, hoje, aos 16
anoi, é ser rotulado de 

"ginlo 
da

matemática". 
"Quando 

falam em

gênio, logo as pessoas pensam em
alguém chato, que estuda o dia in-
telro, que nio faz outra coisa na
vida", diz ele. Porém, é quase Ine-
vitável lembrar da palavra 

"gênio"

quando 
se sabe da última façanha

de Ralph: ele foi o primeiro classl
ficado entre 210 estudantes de todo

o mundo na 27a Olimpíada Interna-

cional de Matemática, realizada no

começo do mês passado em Varsó-

via, na Polônia.

Gordinho, de óculos, tímido, o

garoto paulista que um dia quis ser

astronauta rebate: 
"Nâo sou gênio

Para ganhar essa olimpíada é só

gostar de matemática e se esforçar

para entendê-la Eu só gosto de uma coisa que as pes-
soas acham muito complicada". Cursando a terceira

série do segundo gru no Colégio Impacto, no Rio de

Janeiro, Ralph já foi o primeiro colocado, em 1080, na

Olimpíada Estadual de Matemática, patrocinada pela

Secretaria da Educação. 
"Eu 

ouvia dizer que o prêmio
seria uma viagem a Brasília, mas acabei ganhando uma

máquina de escrever." Em 1983, com um novo primeiro
lugar na olimpíada estadual, tinha esperança de rece-

ber o sonhado microcomputador. Ganhou a segunda

máquina de escrever.

Foi só em 1984, já concorrendo pelo Rio de Janeiro,

onde estuda desde que ganhou uma bolsa do Colégio

Impacto, que finalmente levou para casa um micro CP-

300 (No dia seguinte, matriculou-se num curso de com-

putaçâo, com a duraçáo de três meses Mas freqüentou

apenas uma aula: os diretores do curso lhe enviaram o

certificado de conclusão.) Nesse mesmo ano, a segunda

colocação a nível nacional lhe deu o direito de partici-

par da olimpíada internacional, na Finlândia, realiza

da no ano passado. 
"Mas 

eu não fui classificado. Só

consegui o primeiro lugar na Olimpíada Ibero Ameri-

cana de Matemática, na Colômbia. E este ano ganhei em

Varsóvia", conta Ralph.

Sua mãe. d. Vera, diz que Ralph aprendeu a ler

sozinho, decorando o alfabeto num dicionário de in-

glês. 
"E 

agora?", ele perguntava. O pai, então, respon-

dia que 
"era 

só juntar as letras". Aos três anos, fugia de

casa para acompanhar o irmão mais velho, Ricardo, à

escola. "As 
professoras deixavam ele ficar na aula.

Então, quando fez quatro anos, coloquei-o na pré-
escola Masele atrapalhava os outros,queria saber
maiscoisase,na metade do ano, recebeu um diploma

%

Ralph: 
"ôénlo 

nâo'

kimbólico Aus cin

co anos, levei-o a

uma escola particu
lar para matricula

lo no 1* ano do 1

Krau A diretora

achou que ele era

muito pequeno t

exigiu um teste psi
cotéenico Depois

do teste, foi matrt

culado na hora Fi
cou um ano na esco

Ia particular e de

pois foi para uma

escola publica Doi

para frente, náo pa
rou mais", conta d
Vera

Análise combi
natória, geometria
analítica, trigono-
metria, cálculos e
funções são coisas

que arrepiam os
cabelos" do irmào
Ricardo Mas são
simples para
Ralph "Aqui 

no
Brasil, náo se d(>
importância á ma
temática Quantos
matemáticos as pes
soas conhecem"' Ti j
rando o Oswald dei
Souza.que trabalhai

na Olobo, quem mais'' Mas jogador de futebol todoi
mundo sabe quem é. Um matemático tem de ser va 1

lorizado, ainda mais agora com o avanço da informáti

ca", queixa-se
Ele chegou a Varsóvia no começo do més passado,

sentindo-se 
"um 

pouco assustado" em concorrer com

estudantes russos e norte-americanos Foram doi„

diai de provas Duas manhãs em que tínhamos quatro:
horas e meia para resolver três questões E tudo sem

calculadoras Só era permitido ir à sala da prova com

uma caneta, um lápis e uma borracha". Mas Ralph

conseguiu vencer os 209 concorrentes — entre eles seis

brasileiros — e, além do diploma, recebeu como pré
mio... um 

"vaso 
de cristal". 

"Náo é vaso, é taça", emenda

dona Vera. "Para 
mim é um vaso. E eu nâo sei onde ele

está. Deixei-o com um colega qun foi para Paris, porque
eu tinha medo de quebrá Io. já que aproveitei a viagem

para conhecer a Europa de trem. Mas nós nos desencon-

tramos e só no Rio é que tenho o endereço!dele 
"

Estudando a semana inteira no Rio — com aula',
inclusive aos sábados e provas aos domingos —, Ralph
• inda encontra tempo para se divertir. E uma boa diver-
são para quem gosta de estudar sâo os livros. 

"Adoro

ficção cientifica e livros policiais. Poesia só ás vezes."

ele garante que, quando lê Agatha Christie. não desço
bre quem é o assassino logo nas primeiras páginas. 

"Só

mesmo no final, como todo mundo", diz

Preparando-se para o vestibular de engenharia ele
trônica, Ralph também espera pela chegada do més de
setembro para participar da Olimpíada Nacional de
Matemática. Se for classificado, no ano que vem estará
em Cuba, com alunos do 2• grau de todo o mundo, para
disputar o titulo internacional

TRANSCRITO DE 0 ESTADO DE S. PAULO Terça-feira, 5-8-86

O candidalo scra asaliado, ainda, pela
interpretação de exames radiológicos c da

prosa pratica de um exame clinico dc um

paciente. O periodo desta e de 21 a de

lanciro, no Hospital Universitário da
UFRJ.

\ \(, \s

As sagas do concurso estão distribuídas

assim: Anatomia Patológica —2: Ancs-

icsiologia -6; Cardiologia —2; Cirurgia

Cardiosascular —1; Cirurgia CicraI

Cirurgia Vascular Periférica —I; Clinica

Medica —10; IX-rmalologia —2: Doenças

Infecciosas c Parasiiárias —4; Ciastrocn-

tcrologia —2; Ginecologia c Obstetrícia
—7; Hematologia c Flcmotcrapia —2;

Medicina Preventiva c Social —I;

Nefrologia — 2; Neurocirurgia I; Neu-

rologia —4; Oltalniologia —2; Ortopedia

c Trauniatologia —4; Olornnolaringo-

logia —2; Pediatria —II; Pneumologia
—6; e Radiologia —5:

FESP volta atrás: 
prova

já 
não é mais no dia 28

O presidente da I undacào s«. prosas serão reali/adas

I scola dc Serviço Público, Fe- ainda este ano.

PUC

kel de Sou/a, disse que, aocon-
trário do que toi noticiado, ain

da nâo h.i prcsisâodedata para
prova do concurso publico para
auxiliar dc cartório dc cntráncia

especial: 
"Eu nâo afirmo nada

sobre isso c nâo ha previsão dc

daia" — afirmou enfático.

IV acordo com Eckel dc
Sou/a, o Tribunal de Justiça
realmente tinha lixado o dia 2H
dc outubro como data prosáscl
para o concurso, porém, soltou
airas e um novo calendário
desera ser acertado Agora, o

presidente da I I SP afirma que
so divulgará o calendário quan-
do houver absolutacertc/a. Fie
nâo quis nem mesmo informar

O concurso seria reali/ado

pelo Centro dc Seleção e Apcr-
leicoantento do Pessol da Jus-
lisa C FSAJU — mas, diante
da talta dc estrurura do orgâo.
de acordo com algumas es-

peculacóes, acabou sendo tran-
slerido para a I I SP. Deserâo

participar 3.1.450 candidatos,

que sc inscreveram em setem-
bro do ano passado na disputa
dc 52 sagas. O salario do au-
siliar dc cartório gira em torno
dc (/J 4 mil e o niscl de cs
colaridade exigido e I! grau
completo, antigo ginásio. Os
habilitados serão contratados

pelo regime da Consolidação
das leisdoTrabalho.

Católica 
jatem quase

mil candidatos inscritos

Mais de SOO candidatos já
ll/cram inscrições para o sev

libular da PUC (Pontifícia
Universidade Católica) nos

primeiros dias de atendimento,

que começou segunda-feira e

prossegue até dia 30 de ou-
tubro.

O concurso se destina ao

preenchimento de 2.105 vagas

que estão distribuídas por 21
cursos, sendo que no próximo
semestre náo havera mais o
curso de C omunicação Social
em horário noturno. Os in-
teressados devem procurar o
campus da instituição, a Rua
Marques de Sito Vicente, na
Ciàvca.

No ato da inscrito é neces-
sário que o candidato apresente

o documento de identidade e
recibo dc pagamcntndataxade
inscrição no valor de C/J
69,16, que devera ser depo-
suada em qualquer agencia do
Banco Itau. Aqueles que sáo

optai pelos cursos de Arqui-

letura ou Artes pagaráo uma

taxa maior, de C/J 82,99, cm
virtude do teste dc habilidade
espedlica.

De acordo com as normas do
concurso, o vestibulando que
tirar nota inferior a quatro na

prova eliminatória, tirar zero
na classificatória ou deixar de
comparecer a qualquer etapa
dos testes será eliminado do
concurso. A prova de habi-
lidade espedlica será no dia 8
dc novembro.

PONTIFÍCIA

UNIVERSIDADE

CATÓLICA RJ

VESTIBULAR 87

Os 51 pritr»iroi colocados receberffo Bolsas

CURSOS

DIURNOS:

Artes - Comunicação Social — Direito — Eco-

nomia — Engenharia - Física - Matemática -

Química e Química Industrial - Filosofia -

Geogralia - História - Letras - Pedagogia -

Psicologia - Serviço Social — Sociologia

NOTURNOS:

Administração — Direito

VESPERTINO/NOTURNO:

Tecnólogo em Processamento de Dados

INSCRIÇÕES:

08/09 a 20/10/86 - de 2? a 6" feira 14 «0 òt 16 30 hi e
18 30 is 20:30 hs R.Marquês da Sâo Vicente, 225
Gávaa-RJ (pllotlt do prédio Cardeal Leme) T»l.

2749922 R.287 278

DOCUMENTOS:

al Carteira de Identidade

bl Comprovante da Taxa de Inscrlçffo deCz$ 82,99 -

Artes -C*$ 69,16 outros cursos.

A Taxa deverá ser paga em qualquer agência metro-

polltana do Banco Itaú em formulário próprio,
c) Os candidatos cujas carteiras de identidade nâo es-

tiverem prontas, devem entregar 2 retratos 3x4 e

fotocópia do protocolo da carteira.

À Inscrição podará ter feita pelo representante do

candidato.

SUPLETIVO FM MINAS GERAIS

Informe se também part outras estados.

Atende das 09h ás 22 horas

d. Álvaro Alvim, 37/s/1306 - Cinelándia

\ . <88

INTENSIV AO

NOVOS EXERCÍCIOS]

¦ PARA UM ¦

INOVO vestibular]

reforce

E PASSE

|Safla 
H

Rua Conde de Bonfim, 229

.TUUCA-Tel.: 264-7399,

UMALIDO FORTE

CURSO MONTESSOR! POR CORRESPONDÊNCIA

(Pára pais e professores)

Para você que deseja se aprimorar ou iniciar neste fascinante método de en-

sino ou tem apenas curiosidade, mas não tem tempo para freqüentar um

curso.

Voei receberá em casa em qualquer parte, do Brasil, aulas em forma de apoa-

tilas detalhadas.

• alfabetizaçAo

ICA

• DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO

MATEMÁTICA • DESENVOLVIMENTO SENSOR1AL

PSICOMOTRICIDADE • E OUTRAS AREAS
11 

t-ornecemos certificado no final do curso

Escreva-nos solicitando mais Informações.

CENTRO DE ENSINO MONTESSORI ANO — DEPAR-

TAMENTO DECURSOS

R. Conde dc Bonfim. J .381 —_Timca — Riodc Janeiro — Tel:

CURSOS

programação/Computador

COBOL- BASIC

Operação/Computador

•Digitação

•Datilografia: IBM ESFERA,

OLIVETTI, FACIT

NOVAS

TURMAS

MATRICULE-SE JÁEI,ETRONICA-ET 121

MEIER NITERÓI MADUREIRA

Rua Dias da Cruz. 188 Rua da Conceição. 37 • 2? andar Rua 
Da9"«r da Fonseca, 16

(Centro Comercial do Méier) 
(Galeria Pai) Tel.: 717-2657 ,a^° 

do ^'"e Matlureira ^

Sede Própria Tcls.; 594-7522- 
* 

Tel.; 390 4793 •

8
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Ataque do Vasco não fuiciona e o

time empata com o Cruzeiro 
em 0 a

Mauricinho 
sol'reu lima dura marcavao da /aua mineira
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E,dmar e Carrasco, da seleçio
uruguaia, destaques na Copa do
Mundo do México. Esses dois refor-

ços foram confirmados pelo pre-
sidente Antônio Soares Calçada, on-
tem, no vestiário, apos o jogo. Es-
áas contro. A«s estão sendo en-
caminhadas peio 

empresário Ma-

deira. o mesmo que trou. c*rnando

e, mala recentemente, Junlnrn, j Zé

Sérgio para o Vasco:

— 0 Vasco precisa de um jogador

para jogar com Roberto e que faça

gols Por isso tanto Edmar como

Carrasco interessam — disse o

dirigente.

Edrpar pediu ao Vasco Cz$ 800 mil
de aluguél do passe, que é seu, e
salários de Cz$ 80 mil. 0 Vasco em
principio achou alto, mas como náo
terá de pagar nada pelo passe, é

possível que aceite ainda hoje.

Roberto recebeu com tranqüili-
dade as vaias que a torcida lhe deu
"»ia 

primeira vez em sua carreira,

ontem, após o empate com o

Cruzeiro:
— Os que hoje me vaiaram,

amanhá me aplaudirão.

Roberto disse ainda que o tor-

cedor tem o direito de reagir como

quiser, pois ele paga ingresso para
ver o time vencer. Apenas acha que
no segundo tempo do jogo, ontem,

o Vasco esteve muito brem, criando

oportunidades de gol, só náo mar-

cando por falta de sorte:
— Esse problema, do time náo

ganhar é dos jogadores e somos nós

que temos que resolver. Espero que
seja já contra o Rio Branco, domin-

g°
Mas na saida do campo, os tor-

cedores vaiaram o time e xingaram o

técnico Cláudio Garcia.

Se você 
precisa 

de leflon, 
precisa 

da Indaco.

Indooo

R. de Jitifiro R C aiüoso de Morais, 145 s/1003 - Ttls: 270-1JW 270-1757 S. Paulo Av. CXialIcs
Marcondes Ferreira, 448 CEP04<>% Tel: 548 7144 II*: (011) 25741 - I P: 1445

Elenco busca fora do Rio a recuperação

Tenso porém equilibrado.

Era como estava o vestiário

do Vasco, ontem, após o empate

com o Cruzeiro, que deixao time em
mà situação no Grupo C, da Copa

Brasil e com a obrigação de ter que
vencer o Rio Branco, domingo, em
Vitória. Mas os dirigentes garan-
tiram que a situação do técnico

Cláudio Garcia é tranqüila, porque
está fazendo um bom trabalho e
merece a confiança da diretoria.

Entretanto, ontem mesmo foi
tomada uma medida visando um

cnelhor desempenho do time no jogo
de domingo contra o Rio Branco:.a
equipe viaja hoje, ás 15 horas, pafa
Caxambu, onde ficará durante uma

semana, para tazer treinamento Irr-

tensivo. Mas servirá também para
que os jogadores façam reuniões

diárias, para analisar a situação,

além de palestras pelos mais ex-

perientes.
Mesmo cercado a todo momento

pelos jornalistas, o técnico Cláudio

Garcia foi tranqüilo em sua análise e
explicações sobre a atuação da
equipe. O técnico disse que ia subs-

tituir Carlos Augusto porque a

defesa estava indecisa e que a
decisão de fazer uma alteração fal-
tando dois minutos para terminar a

partida foi para evitar que nesse

tempo, o Vasco tomasse um gol, e a
situação ficasse mais difícil:

— A intenção foi de preservar o
time e o jogador. Mas o Donato

devia ter informado ao banco de
reservas que não estava bem. Assim

se evitaria a confusão.

Garcia confirmou que para os

próximos jogos são certas as es-

calações de Juninho e Zé Sérgio.

Por enquanto, só está decidido que
o zagueiro entrará em lugar de

Carlos Augusto e que não sabe ain-

da quem sairá para entrar Zé Sérgio.

— Vou pensar durante a semana.
Não há pressa. Tenho que ver tam-
bém a situação de Donato, que saiu

contundido.

O Dr. Guilherme Ventura, en-

tretanto, deu esperanças na recu-

peraçào do jogador. Quanto a Zé

Sérgio, o médico disse que quer vé-

Io num treino, apenas por pre-
caução, para ver se o joelho esquer-

do, que ele operou, incha. Mas a

contratação do ponta-esquerda, por

Cz$ 900 mil , já está decidida pela

direção do Vasco.

A delegação segue hoje, ás 15

horas, para Caxambu. Ontem mes-

mo Cláudio Garcia fez a relação dos

jogadores. Carlos Augusto disse

que achou normal que o 
'técnico

quisesse substitui-lo, pois naquele

momento náo estava bem, mas que

teve o apoio da comissão técnica e

dos companheiros e por isso reagiu

e sentiu que foi bem na partida no

segundo tempo.

Qlübe 
pode 

acertar com cobras uruguaios

São 750 minutos sem um só gol
em partidas oficiais Para um ataque <

que foi o mais positivo do cam-

peonato carioca, chega a ser es-

tranho. Mas este é o Vasco que vol-

tou a empatar em OaO ontem á tarde,

no Maracanã, desta vez com o inex-

periente Cruzeiro, que contou com o

ex-vascamo Ernáni. A situação do

Vasco piorou na Copa Brasil. A par-

tir de agora, todos os jogos serão

decisivos.

Até que no segundo tempo o Vas-

co melhoroiu, explorando, alinhado

fundo, com Mauricinho. A falta de

hábito de receber a bola pelos flan-

cos, mal que é de praticamente

todas as equipes, tez com que as

ótimas jogadas de Mauriclnho

deixassem de ser aproveitadas A

entrada de Tuico, no intervalo,

jogando aberto, forçou espaço pelo

meio. permitindo também algumas

tabelas do ataque vascaino, entre

Roberto e Mauricinho.

No primeiro tempo, embora ti-

mído, o Cruzeiro foi melhor. O Vas-

co esteve confuso e com alguns de

seus jogadores nervosos, do que se

aproveitou a garotada do Cruzeiro

para fazer todas as jogadas Com

apenas 30 segundos, Geraldo

apareceu na área. de surpresa, livre,

mas se chocou com Acácio. Aos 20,

Ernáni passou por Carlos Augusto,

entrou livre na pequena área, pela

direita, mas chutou para fora, com a

bola atravessando a extensão do gol

sem que um cruzeirense tocasse

para o fundo da rede. Aos 26, a única

boa jogada do Vasco: Mauricinho

(sempre ele) tentou odrible. perdeu,

caiu, se levantou, tomou a bola de

Gilmar Francisco e cruzou para a

área. onde Roberto pulou sem con-

seguir a cabeçada Aos 42 minutos,

o técnico surpreende com a ordem

para Vitor substiutuir Carlos Augus-

to. Pedrinho interveio, pedindo tem-

po pois Donato queria sair contun-

dido. Garcia deveria esperar o inter-

valo, a fim de preservar o jogador
que ele mesmo trouxe. Vitor entrou

aos 44 minutos e. no segundo tem-

po. foi um dos melhores.

Com Vitor, o próprio Carlos

Augusto e Tuico. que substituiu

Romário (onde estão os gols e as

arrancadas em velocidade?) o Vasco

melhorou no tempo final. É claro

que o principal motivo foi Mauri-

cinho. que è ponta de seleção, des-

de que jogue com objetividade, con-

forme fez no segundo tempo. Até em

tabela com Roberto, ele funcionou.

. Só que Roberto atirou por cima. na

I pequena área. depois de uma con-

'usão em que o goleiro e o beque
¦itaram o gol por duas vezes. O

auzeiro andou ameaçando em al-

meis contra-ataques, dois deles
"ionizados 

pela arbitragem. Aos 19
N| iutos. a defesa do Vasco falhou,

/'json penetrou livre, chutou, mas

Acácio espalmou. Aos 36. Mauri-

inho voltou a driblar alguns adver-

sários, cruzou, mas o goleiro
hegou antes de Roberto. O Vasco

conseguira melhorar muito no tem-

oo final, mas não soube concluir.

Vasco 0

Ouzeiro 0

Kcrnando esteve meio perdido enlrc os /auueiros do Cru/eiro

Vasco — Acácio, Paulo Roberto,
Carlos Augusto, Fernando e Pc-
drinho; Donato (Vitor, aos 44 mi-
nulos) Mazinho, Geovani e Roberto;
Mauricinhoe Romário (Tuico, noin-
tervalo).
Cru/eiro — (iomes, Balu, Geraldâo,
Gilmar Francisco e Genilson;
Douglas, Ernáni (Sidnei, aos 34 do
Final), Eduardi e Édson: Robson e
Hamilton
Local — Estádio Mário Filho
Renda - Czl 413.810,00 (14.701

pagantes)
Árbitro — José Assis Aragâo, au-
xiliado por Antônio de Paula e
Euclides Peres
Observações cartões amarelos para
Balu, Geraldáoe Ernáni

Mauricinho está balido. Krnáni, ex Vasco, pede calma aos companheiros

ATUAÇÕES

VASCO

Continua o Vasco na sua trilha de

empates e derrotas Continua o téc-

nico Cláudio Garcia com explica-

çóes náo tão convincentes, espe-

cialmente ontem, quando o time

cansou de emitir sinais visíveis de

que não possui nenhum padrão de

jogo bem estabelecido, resumido a

um irritante chuveirinho sobre a área

do adversário.

Só mesmo Acácio para apresentar

algo de interessante. Foram dele

duas saídas importantes, fora da

área, com os pés Nelas o atacante

do Cruzeiro só tinha a ele. antes de

chegar ao gol Além disso, praticou
uma série de outras grandes de-

fesas, numa delas, espalmando á

córner uma bola que tinha o en-

dereço das redes de seu gol. Mas se

Acácio estava muito bem, Paulo

Roberto esteve excessivamente mal.

No auge do desespero, passou a

jogar de ponta-direita. simplesmen-

te abandonando a defesa á sua sor-

te Fernando também entrou no

desespero • por duas vezes deixou

os atacantes adversários na cara de

Acácio Carlos Augusto ia ser subs-

tituido, continuou errando. Padrinho

aapareceu somente quando impediu

a substituição de Carlos Augusto.

No meio, o desastre completo

Donato já náo atuava bem e acabou

substituído por Pedrinho (!) e

alegrou contusão no músculo Vítor

entrou no seu lugar e deu mais

ânimo Geovani e Mazinho abusaram

das jogadas individuais

No ataque, apenas Mauricinho

apareceu bem, muito bem por sinal

mas não havia com quem joga'
Roberto escondeu-se junto a seu

meio-campo e. nas duas melhores

oportunidades de gol do Vasco,

chutou errado. Romário jogou muito

mal o primeiro tempo, saiu no inter-

valo reclamando e Tuico, que en-

trou, também não apresentou ab-

solutamente nada de util.

CRUZEIRO

O Cruzeiro veio ao Rio, disposto a

sair daqui com pelo menos um pon-

to na bagagem Para isso, se armou

num esquema supostamente defen-

sivo. bloqueando especialmente o

setor direito do ataque do Vasco.

Nem por isso, no entanto, se pren-

deu atrás Com Hamilton e Robson

jogando na frente, organizou bons

contra-ataques e quase marcou um

gol
Mas. para que o esquema desse

certo, foi necessário, primeiro, con-

tar com um bom goleiro. E a tarefa

de Gomes foi bastante dura Fez

defesas difíceis. numa delas tirando

a bola dos pés de Roberto, quando

este se preparava para marcar Na

lateral direita Balu apoiou com tran-

quiiidade, pois, nem Romário, nem

Tuico. ameaçaram A zaga. formada

por Garaldáo a Gilmar, ae colocou

muito bem nas bolas altas e na

lateral esquerda, o problema do

Cruzeiro, já que Mauricinho sempre

levou vantagem sobre Genilson bas-

tante limitado

No meio. Douglas foi um excep-

cional cabeça-de-área. mas se mos-

trou um péssimo atacante, perdendo
excelente oportunidade quase no

fim do jogo. Ernani era o orgam-

zador de todas as jogadas, mas foi

substituído inexplicavelmente quase
no fim do jogo por Sidney Eduardo
foi figura apagada Pouco se

apresentou na área e ficou mais

preso à marcação de Mazinho

No ataque. Robson foi o grande
nome. Diversas vezes ganhou jo-

gadas pela ponta direita e municiou

o ataque com cruzamentos muito

Dons. Só que o ataque do Cruzeiro

se resumia a ele. Hamilton jogou
muito aberto, deu trabalho à zaga do

Vasco, mas não se colocou com

jxatidão Parecia perdido e isolado

no comando do ataque Èdson não
'sassou 

de um ponta-esquerda fan-

tasiado de quarto homem de meio-

:ampo Compôs o meio, especial-

nente para vigiar as avançadas de
3aulo Roberto.

Ate os minutos finais. Jose Assis

Aragào, que substituiu hoje hoje a

Dulcidio Vanderlei Boschila, im-

pedido por acidente de automóvel,

esteve bem. Ele os auxihares An-

tónio de Paula e Euclides Peres.

Dois contra-ataques perigosos do

Cruzeiro foram inutilizados e de uma

forma nítida de quem se preocupa
com o time da casa e ainda mais o

Vasco, ameaçado de degola O

primeiro, numa falta clara no ata-

cante mineiro No segundo, quando

Hamilton dominou a bola com

apenas Fernando um pouco a frente,

em situação legal Do outro lado.

Roberto recebeu em em impedimen-

to. mas permitiu que o goleiro lhe

tomasse a bola No Mineirào. estes

fatos não teriam acontecido

O DESTAQUE

Acácio; além de 
goleiro, 

zagueiro

Ele foi mais do que um goleiro,

|ue defendia bolas difíceis e tentava

repor a bola com rapidez, para

ganhar tempo Acácio foi mais Num

dia em que toda a defesa estava

numa tarde infeliz, com erros atrás

de erros, Acácio acabou sendo o

melhor zagueiro do Vasco no triste

espetáculo que Vasco e Cruzeiro

proporcionaram ontem no Mara-

canã. Acácio deixou o gramado
abatido com mais um insucesso de

sua equipe, mas certo de que foi um

dos poucos a cumprir com seriedade

e dedicação sua função em campo.

Deixou o campo aplaudido, pela
irada torcida vascaina, que iden-

tificou no seu goleiro a figura da

resistência à grande crise que
atravessa do clube

— O time lutou — dizia Acácio
após o jogo, com o prêmio de

melhor jogador em campo na mao,

oferecido por uma emissora de

radio. 0 prêmio não modificou seu

ar de preocupação com o destino do

Vasco que,, embora todo seu esfor-

ço. ainda e o pior do seu grupo e

com a classif ícaçào ameaçada:
— Temos ainda que manter a es-

perança Não podemos desanimar.

Se a bola não quer entrar, não po-
demos fazer nada. a não ser con:

tinuar a batalhar e tentar fazer

melhor no próximo |ogo.
Jogador mais abraçado no ves-

tiário. Acácio ontem foi mais do que
o salvador da patria. pois uma

derrota seria praticamente o fim das

esperanças. Acácio colocou o

coração em campo, foi goleiro e

zagueiro ao mesmo tempo e. sem

dúvida, o mais lúcido jogador entre

os que estiveram em campo no

Maracanã.

0 PERSONAGEM

Até atorcida vaiouo ídolo Roberto

0 rei perdeu a majestade diante

dos seus súditos. Após completar

quase 900 minutos sem marcar um

gol sequer — o último foi contra o

Flamengo na última rodada do retur-

no do Campeonato Estadual —

Roberto ouviu dos próprios tor-

cedores do Vasco os gritos de 
"fora,

bichado e velho". Experiente,

Roberto entendeu o desespero da

torcida e no lugar da revolta preferiu

dar razão àqueles que por mais de 15

anos viram no camisa 10 do Vas-

co o seu grande ídolo, o grande ar-

tilheiro, o grande salvador.

Amarrado ás entrevistas com os
repórteres de rádio, Roberto não

podia falar direto com a torcida.

Preferiu os gestos com o polegar

para cima. Em momento algum mos-

trou irritação ou sarcasmo. Ao con-

trário. Participava da dor da torcida,

que a cada jogo fica incrédula quan-

to á classificação da equipe para a

segunda fase ao mesmo tempo em

que não consegue assimilar eenten-

der como um jogador como Roberto

pode ficar tanto tempo sem sentir a

emoção do gol.

Oportunidades, aliás, náo fal-

taram. Por duas vezes, Roberto es-

teve cara a cara com o goleiro do

Cruzeiro, mas naquele momento

mostrou aparentar o nervosismo de

um iniciante Na primeira, custou a

chutar uma bola que carambolava

pela pequena área. Acabou chutan-

do em cima de um zagueiro adver-

sário, com o goleiro inteiramente

fora do lance Na segunda, custou a

acreditar na sua posição legal, após

um lançamento da direita. Pre-j

cipitou-se, perdeu a passada e a 
J

bola para o goleiro do Cruzeiro,

como se nunca tivesse passado por
tal situação. È a fase È a falta de

sorte. £ o nervosismo excessivo e o

desespero por que passa o Vasco e

que chegou — para azar da torcida

do Vasco, do técnico Cláudio Garcia

e de seus companheiros — também

ao então implacável e experiente

Roberto Dinamite.

Textos de Wilson de Carvalho (crônica e arbitraqem),

Mano Ferreira (atuações), Silvio Braw (personagens e

destaque) e Bíomário Valente Júnior (vestiário do Vasco)

Fotos de Pado Gomes, Pailo Wencher e Uramar de Assis
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