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BAST A UM PONTO, MENGAO

O Flamengo conseguiu um excelente resultado ao empatar com o Grêmio em zero a zero, ontem k tarde, no Olímpico. Foi um jogo aberto, de muitas chances de gol para os

dois times. O resultado dfc ao Flamengo o direito de jogar pelo empate narevanche de quinta-feira no Maracanã para assegurar sua classificação. Páginas 2e 16
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Aldair jogou com muita raça e foi um dos destaques da defesa do Flamengo. Bebeto andou muito marcado e encontrou em Luís Eduardo um zagueiro difícil de ser batido
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Poune BekJennan

Carlos Siqueira foi o Cunniff

Ondas baixas derrubam 
gringos

A agilidade dos brasileiros deixam os estrangeiros, no Bliss, desnorteados. Página 9
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Lazaroni voltou ao Brasil muito feliz por realizar seu sonho antigo

Lazaroni chega ejá

define ti me titular

Treinador chegou animado. Viu Flamengo pela televisão e hoje vai ao Maracanã. Pág. 3

Na quadra, o ritmo foi dado pela meninada da Mangueira de Amanhã

Mangueira inaugura Vila Olímpica

Muito samba marcou a inauguração feita pelo Ministro do Interior, João Alves. Pág. 10

nu PEGA VASCO EM TARDE DE EMOÇÃO

Com arquibancada a NCzS 1,50, Vasco e Fluminense iniciam a batalha por mais uma vaga às semif inais. Dinamite é a atração do time dirigido por Zanata que joga ppr dois empates.

No Fluminense, a novidade è a presença de Carlos André e Edson Mariano na defesa. Os dois técnicos prometem um jogo para abalar o Maracanã. Pagina 5
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Além de Andrade, o ponteiro 
Renato

também não esquece o Flamengo. Ele

chegou a telefonar 
para 

algum amigos

e dizer da sua saudade da galem, da

praia e da camisa rubro-negra
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COPKUNIÃO

A ausência do nome de Romário entre os

titulares foi a grande surpresa da

seleção anunciada ontem por Lazaroni

no Galeão. Todos davam como certa a

inclusão de Romário entre os titulares

WLX

9

MiÜler é bom, mas o melhor é Andrade

Porto Al«gre — Luiz Augusto Velloso e Emygdlo Felizardo

Para o vice-presidente

de futebol do Flamengo,

George Helal, a contra-

tação do atacante Müller,

que atualmente defende o

Torlno, da Itália, pode ser

uma boa. Mas o dirigente,

na verdade, tem mais von-

tade de trazer de volta o

cabeça-de-àrea Andra-

de, negociado pelo Fia-

mango à Roma, em se-

guida ao tórmlno do Cam-

peonato Estadual do ano

passado.

Na oplnl&o de George

Helal, Andrade tem feito

muita falta ao time ru-

bro-negro da Gávea desde a

sua .saída. O dirigente

acrescentou que o

apoiador poderá jogar pelo
menos por mais dois anos

e voltar a dar muitas

alegrias ao Flamengo.

Com isso, Helai reafirmou

o interesse em tirar An-

drade do clube italiano.

Porém, preferiu não entrar

em maiores detalhes, em-

bora saiba-se que uma das

alternativas para isso 6

colocar o lateral-direito

Jorginho na transação,

uma vez que este jogador

interessa à Roma.

Com relação a Müller,

que declarou recentemente

em entrevista exclusiva ao

JORNAL DOS SPORTS

sua Intenção de voltar ao

Brasil para atuar pelo
Flamengo, o vice-

presidente de futebol não

comentou sobre a viabl-

Iidade de que Isso acon-

teça. Mas também não

descartou a possibilidade

de que o Flamengo faça

alguma tentativa para con-

seguir o passe do ex-

atacante do São Paulo.

Congresso atrasa viagem

A diretoria do Flamengo,

só viajou para o Rio Gran-

de do Sul ontem, no vôo

das 11 horas. Na opor-

tunldade, seguiram juntos
o presidente Márcio Braga,

o vice-presidente de fu-

tebol, George Helal, e o

vice-presidente de Finan-

ças, Josef Berenstejn. O

atraso aconteceu porque
Márcio Braga teve que par-
ticipar, em Brasília, da

sessão do Congresso para
a votação do pacote do

Governo Federal.

Durante sua estada em

Brasília, o presidente do

Flamengo disse que houve

repercurssão no Congres-

so do primeiro jogo das

quartas-de-final da Copa

União, entre Flamengo e

Grêmio. O dirigente co-

mentou que durante algum

tempo conversou com a

bancada do Rio Grande do

Sul, formada pelos se-

nadadores João Paulo Bis-

sol e José Fogaça e o

deputado Antônio Brito.

De acordo com Márcio

Braga, os gaúchos foram

unânimes em afirmar que o

Grêmio ganharia a primeira
batalha e se classificaria

para a fase seguinte, com

o que, obviamente, não

concordou.

O presidente do Flamen-

go chegou a Porto Alegre

multo tranqüilo com a cer-

teza de uma grande
apresentação do clube

carioca. No entanto, tam-

bém estava certo de que as

dificuldades seriam gran-
des, levando-se em con-

sideração, principalmente,
o fato do o Grêmio ter a

obrigação de vencer para
ter maior tranqüilidade

para a segunda partida, no

próximo dia 2, no Mara-

canã.

VARIEDADE E PREÇO BAIXO EM

y DROGARIA

£CQl$KBO

RIO, NITERÓI, SÃO GONÇALO E JUIZ DE FORA

Galera do

Fia toca 
fogo

na cidade

Os torcedores do Fia-
mengo chegaram na sexta-
feira á noite em Porto
Alegre, a fim de armarem a
festa para a partida de on-
tem à tarde, no Estádio

Olímpico. Eles deixaram o
Rio em três ônibus. Al-

guns dormiram na con-
duçôo e outros seguiram

para um hotel no centro da
capital gaúcha. Na manhã

de ontem, iniciaram a
agitação na cidade, com as

presenças da Falange,

Raça e Torcida Jovem.

Márcio Braga cedeu os

ônibus para a viagem, uma

vez que as passagens
ficariam muito caras — em

torno de NCz$ 28,00.

Como não tiveram
nenhuma despesa com o

transporte, os torcedores

do Flamengo fizeram um
rateio para proporcionar
uma grande festa no Olim-

pico. Cada um contribuiu

com NCzS 6,00 e, desta
forma, compraram papéis
e faixas para levar para o

estádio e também fazer a

alegria nas ruas.

A motivação da torcida

do Flamengo era muito

grande desde a chegada a
Porto .Alegre. Todos

viajaram com a certeza de

boa atuação do time e a

esperança de uma vitória,

para deixar o clube pra-
ticamente garantido na

fase semifinal do cam-

peonato. E a festa foi ain-
da maior com a presença
de outros torcedores que
seguiram de avião pa-
racompanhar o primeiro
jogo do Flamengo, que
luta pelo segundo titulo
consecutivo da Copa

União e quinto a nível
nacional.
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Helal sonha com Andrade voltando para o Flamengc

Veto a televisão

teve motivo

político

Os motivos que levaram o

presidente do Grêmio, Paulo

Odone, a criar toda a celeuma

contra a TV Globo, ameaçando,

inclusive, a impedir a transmissão

do jogo de ontem no Estádio

Olímpico, foram, na verdade, de

fundo político. Isso, porque a

Oposição vem conseguindo um

grande crescimento, tornando-se

cada vez mais forte para a próxima
eleição que apontará o novo

presidente do clube.

O pleito somente acontecerá 20

dias após a última participação do

Grêmio nesta Copa União. A

finalidade do dirigente no período

pré-eleitoral é também unificar o

clube e a torcida, para
reconquistar o prestígio da atual

administração e ganhar novo voto

de confiança nas urnas.

A atitude do presidente ainda teve

além do cunho político, a intenção

de motivar o espetáculo no

Estádio Olímpico. Paulo Odone

sabe que nos finais de semana.

Porto Alegre torna-se uma cidade

vazia, com as viagens para o litoral

e que, por este motivo, a polêmica
sobre a marcação da data para o

televislonamento tornou-se a única

maneira de despertar uma maior

motivação para que o público
comparecesse em bom número a

fim de incentivar o time gremista
na primeira batalha pela
classificação nas quartas-de-fina'

Nelson

Rodrigues,filhc_

O Maracanã volta a todo vapor
abrigando Fluminense e Vasco.

Seaurar o Vasco com todo seu
astral de campeão, quando tudo
dá certo, e com toda a pompa
que está vestindo depois que o
Éurlco Miranda assumiu
reção -de futebol da CBF,
será tarefa fácil para ninguém
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A convocação da seleção
brasileira hlper-lnflacionada de
jogadores vascainos é outro
motivo que leva jogadores e tor-
cedores de São Januário, prln-
cipalmente esses últimos, es-
tarem olhando todos de cima
para baixo.

O Fluminense depois de um
primeiro turno em que foi o
primeiro entre todos fez um
segundo turno que só serviu á
classificação do Flamengo, pois
dentre as poucas vitórias con-
seguidas nessa fase estão a
sobre o São Paulo e sobre a Por-
tuauesa.

Nas Laranjeiras, entretanto e
apesar de enfrentar o bicho-
papào do campeonato, o clima
também é de otimismo que
recebeu os ares da vitória vindo
dos juniores que. pela quinta
vez, conquistaram a Taça São
Paulo.

Sérgio Cosme faz duas mo-
dificaçôes na defesa com a en-
trega de Carlos André na lateral
direita e de Edson Marlano no
lugar de Rangel

Com isso o treinador tricolor
pretende fechar o que foi o ponto
fraco da equipe nos últimos

jogos.
O fato é que os dois times se

respeitam mutuamente. O Vasco
tem estado melhor e o Fluml-
nense é time de cheaada.

Os outros dois jogos de
hoje também não tôm favoritos,
embora dos quatro participantes,
o Internacional tenha sido o mais
regular.

A partida entre o Bahia e o
Sport é uma boa oportunidade
para o time pernambucano apagar
a impressão de mau anfitrião que
ficou apôs os incidentes que en-
volveram a delegação do Bangu
no ano passado, quando foi
revidado o tratamento recebido
em Moça Bonita.

. Neste ano foram os jogadores
do Fluminense que receberam
sobras de uma declaração (no
mínimo InoDortuno) do Edlnho
sobre o título do Sport.

O Sport, que a muito custo es-
tá vencendo todas as barreiras e
preconceitos contra o Nordeste,
tem que se compenetrar de que
quem jâ está Inserido deflnltl-
vãmente no rol dos grandes
clubes brasileiros, não pode se
apequenar com repetição de In-
cidentes que firam sua Imagem.

ENTORNANDO O PAPO:

• Nove entre daz rubro-negros es-
tão torcendo por vitória tricolor
no dia de hoje A 

"quina" 
con-

tlnua com seus efeitos eston-
teantes nas cabeças dos tor-
cedores da Gávea
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w MG ES: NCzJ 0,27 (dias
Úteis) NCzS 0,35 (aos domingos)
SP: NCzS 0,32 (dias Úteis) NCzS
0,45 (aos domingos)
DF GO: NCzS 0,50 (dias úteis)
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Bko-Biro é um dos jogadores do Cormtians

que estão sem contraio e que por 
isso não

vão participar do amistoso de hoje em

Poços de Caldas, contra a Cddense. Fescina

vai ter que improvisar o time

<0>
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Zenon e Valdir Peres não renovaram com 
/ 

^
a Portuguesa de Desportos e deverão ser / 1

liberados, uma vez que não são donos dos WvT 
t

próprios passes. Enquanto isso, Sergjmho 
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e Catatau já 
renovaram contrato éÊÈK 1

Lazaroni chega e 

j 

á define time base

H/ashington

Rodrigues_

Não cutuquem a fera

Fora de forma, velho,

acabado, que já deveria há

multo tempo estar na

seleção de seniores e

prejudicial ao time. Estes

foram alguns dos comen-

tários feitos pelos radlalis-

tas e analistas esportivos

de Porto Alegre sobre

Zico, antes e durante o

jogo de ontem. Em mo-

mento algum, o Gatinho

foi poupado pelos radlalis-

tas, sem dúvida alguma,

foi o jogador mais crlti-

cado do Flamengo e do

jogo.

Ainda pálido e um pouco
mais magro, Zico, que
sofreu uma intoxicação de

camarão, e por pouco não

joga, fez uma partida dis-

creta, com passes pre-
cisos.

Visivelmente abatido,

não conseguiu repetir as

belas atuações que o con-

sagraram como um dos

melhores jogadores do

futebol brasileiro de todos

os tempos.

Apesar de náo ter

realizado uma grande par-
tida, o reconhecimento

dos torcedores do Flamen-

go veio em forma de

aplausos quando foi subs-

tituído por Renato aos 30

minutos do segundo tem-

po. Um Irônico comen-

tarista chegou a comentar

que, só a partir dal,

Bonamigo, que tinha a

função de marcar o

Galinho, teria com quem

se preocupar, pois Zico

náo havia jogado nada, e

não conseguiu justificar

por que entrou em campo.

Na próxima quinta-feira,

Grêmio e Flamengo voltam

a se enfrentar, só que des-

ta vez no Maracanã, e com

Zico tendo tido um tempo

melhor para se refazer da

Intoxicação que quase o

tirou da partida. O que os

tão experientes comen-

taristas não sabem ou

parecem não se lembrar, é

que dificilmente um craque

joga apenas de forma

regular duas vezes se-

guidas, e que, acima de

tudo, um craque do nível

de Zico mereceria, pelo
menos, um pouco mais de

respeito. A eles resta

aguardar o jogo de quinta-
feira, e torcerem contra

Zico, porque senáo terão

muito que justificar quan-

do voltarem a Porto

Aleg re

LUIZ AUGUSTO VELLOSO

Interino

Com quase duas horas de atraso,

desembarcou no Aeroporto Inter-

nacional do Rio de Janeiro, na

manhà de ontem, o novo técnico da

Seleção Brasileira, Sebastl&o La-

zaronl. Mesmo sem entrar a fundo

sobre seus planos daqui para a

frente, Lazaroni revelou o time base

com o qual pretende iniciar seu

trabalho:
Se a Seleção Brasileira fosse

jogar hoje, o time seria escalado

com: Tafarel; Jorflinho, Júlio César,

Ricardo e Mazinho; Dunga, Geo-

vani, Tita e Valdo; Renato e Careca.

Isso quer dizer que esses jo-

gadores est&o praticamente confir-

mados na lista dos 22 nomes que
serão convocados no dia 22 de

fevereiro para o amistoso do dia 15

de março, com o Paraguai. Na

opini&o do treinador, esse jogo vai

ser de grande valia como prepa-
ração para as eliminatórias da Copa

do Mundo:
As eliminatórias são o nosso

grande objetivo deste ano. Dessa

forma, torna-se de grande Impor-

tãncia essa partida contra o Pa-

raguai, pois trata-se de um adver-
sério da escola sul-americana, de

onde também* são nossos adver-

sérios nas eliminatórias. Tanto o

Chile como a Venezuela tiveram um

crescimento multo grande nos úl-

timos anos e devem ser encarados

com todo o respeito por nós.

O pouco tempo de que dispõe

para a preparação da Seleção

Brasileira para as eliminatórias da

Copa não chega a ser motivo de

preocupação para Lazaroni:
Enquanto não houver uma

reformulação do calendário do

futebol brasileiro, o técnico da

seleção terá sempre de estar pre-

parado para superar esse tipo de

problema. Tem sido assim ao longo

dos anos e nem por isso deixamos

de formar uma grande equipe. Não

vai ser agora que isso vai prejudicar
o bonrandamento do trabalho.

O treinador lembrou, ainda, que,
além do curto espaço de tempo,

terá de enfrentar, também, o

problema da liberação de alguns

jogadores, principalmente daqueles

que atuam no exterior:
é o tipo da coisa que tem de

estar prevista. E, se prevista está,

significa dizer que já estamos

preparados para contornar qualquer

Nlhon Santoi
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Lazaroni i

matou a

saudade

do sufoco

sem

reclamar

tipo de problema dessa natureza.
CONVITE INESPERADO

Depois de sagrar-se tricampeão

carioca — em 86 pelo Flamengo e
87/88 pelo Vasco —, Sebastião La-

zaroni transferiu-se para o futebol

árabe, onde dirigiu, por seis meses,

a equipe do Al Ahlin, de Jedá. E es-

se è todo o seu currículo no futebol.
Mesmo assim, ele se diz preparado
para dirigir a Seleção Brasileira:

Todo mundo tem o direito de

ter sua opinião. Sei que há quem

pense que ainda não tenho a ex-

periència necessária, mas essas

pessoas certamente não sabem o

que é dirigir equipes como a do

Flamengo e a do Vasco. Simples-

mente são dois times que possuem
as mesmas características de uma

Seleção Brasileira, sem tirar nem

por.
Lazaroni admite, entretanto, que

não esperava o convite para assumir

o cargo tão cedo:
Na verdade, eu estava me

preparando para a Copa de 94.
Afinal, todo treinador almeja um dia

chegar à Seleção Brasileira e isso,

logicamente, estava nos meus

planos. Fui pego de surpresa, mas

posso assegurar que, se aceitei o

convite é porque me sinto em con-

diç&es de assumir tamanha respon-

sabilidade, certo de que sou capaz

de corresponder ás expectativas.

E lembra um pensamento do

poeta Pedro Nava:
Do alto de seus 83 anos, ele

diz que gostaria de ter a chance de

aplicar toda a experiência que
acumulou durante sua vida, voltan-

do aos seus 35 anos. Mas, isso é

impossive! para qualquer um.

CONVOCAÇÃO

Sebastião Lazaroni prefere não

falar sobre os jogadores que não

convocou, limitando-se apenas a

dizer que qualquer deles poderá ser
incluido na convocação do dia 22 de
fevereiro. Quanto ao depoimento do

diretor de futebol da CBF, Eurico

Miranda, de que as futuras con-

vocações da Seleção Brasileira não

serão exclusivamente de decisão do

treinador, mas sim de um colegiado

da Comissão Técnica, Lazaroni ex-

plica:
Isso quer dizer que eu vou in-

dicar os nomes e a Comissão Téc-

nica irá avaliar outros detalhes

como a parte disciplinar, por exerri-

pio, aprovando ou não sua con-

vocação. Posso garantir, entretanto,

que sob o aspecto técnico, as

futuras convocações serão de total

responsabilidade minha.

O técnico já adianta que ele

próprio, ao elaborar a lista de con-
vocados, não deixará de observar o

lado homem de cada jogador:
— Isso já é um costume que

tenho. Eu nunca avalio um jogador
apenas por sua capacidade técnica,

mas sim pelo conjunto homem e

atleta. Em qualquer setor da vida é

fundamental que se leve em con

sideração o caráter de cada profis

sional.

Sebastião Lazaroni foi recebido

no Aeroporto pelo diretor de futebol

da CBF, Eurico Miranda, ma$

seguiu direto para sua casa, onde

assistiu a partida entre Grêmio e

Flamengo, pela televisão. Hoje elé

estará no Maracanã para ver Vasco e

Fluminense, mas sem a companhia

de Eurico, que vai estar no banco1

do Vasco, agora como vice->

presidente de futebol do clube dei

São Januário.

Os dois voltarão a se encontrar

amanhã à tarde, na sede da CBF,1,

onde será realizada a primeira
reunião para traçar o planejamento'
de trabalho do novo técnico da

Seleção Brasileira.

PASSEO

DOMINGO COM

A NACIONAL

HOJE 
ac

A PARTIR DE 12:00 HORAS

I estréia bola rolando 
com Loureiro Neto

L i nutlChlQF * VASCO (MARACANA)

Narraçao- 
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Na Ilha do Retiro

SPORT 
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x BAHIA

Com Augustinho 
Gomes

Ao fina! dos jogos 
Programa Fim de Papo

wocontarão de Loureiro Neto
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Marinho Peresjá escalou o misto do Santos

que 
vai jogar contra o Apucarana: Fefcgnwí;

Heraldo, Cássia, Careca e Êder; Céstr Pereira,

César Ferreira e Axel; Cipó, Leaidro e Tuíco.

Os novos valores ndo vão participar

CBF

O treinador tvaristo de Macedo decidiu

não rndtàr o atacante Osmar na delegação

do clube baiano que viajou para Beáfe

onde enfrentará o Sport. Charles, que também

era titular, vai ficar no banco

9
W

Cruzeiro recebe Internacional no Mineirão

Apresenta

BATE-BOLA'—^

Goleada
Goleando o Nova Era por 10 a 1, no dia 6, e o Guarani do Coluban-

dê, por 6 a 0, no dia 15, cresceu ainda mais a fama do Independente,

que está há trinta jogos invicto. Isto, depois de ter conquistado o
Campeonato de Bairros e ter ficado 76 jogos sem perder. Este fato
continua assombrando os demais times que jogam com o Indepen-
dente. Alguns tiram a conclusão de que o time é bom já na preliminar
e nem chegam a botar o time amador em campo, com medo de
goleada e de sofrer gozaçfto dos torcedores.

Esses sfto os comentários colhidos no último dia 22, quando a
equipe do Anaia F. C. que hoje tem Chlmbico, ex-jogador do
Independente, correu do jogo. Esse fato, proporcionado pelos jo-
gadores do Anala, deixou o Independente sem jogo. Em vista do
acontecido, a diretoria do Novo Independente faz um apelo para que
as equipes, que marcam jogo e nào comparecem, nfto façam mais Is-
to. Assim, elas darfto oportunidade para outras equipes jogarem com
o Independente. O begalào continua sendo o melhor campo da reglfto
e onde as equipes podem marcar partidas.
Hélio — Chefe da Torcida do Novo Independente.
Anaia — São Gonçalo

Beira-Rio
O Beira Rio F. C, de Trlbobó,

filiado à liga Gonçalense de

desportos, manteve a sua Inven-

cibilidade ao derrotar, por 2 a 1,

a equipe do Clube Citrus de

Itaborai, no último dia 22. O in-

teressante 6 que o técnico do

Beira Rio n&o joga em campo

aberto, no minimo possui 11

mocinhas em campo sob a sua

proteção. A equipe vencedora a

formada por Edinho, Wilson,

Perrique, Marquinhos, Carllnhos,

Maurício, Odair, Ivan, Jorge e

João Maria.

0 time do Beira Rio e tão bom

que tem dificuldade de arrumar o

jogo. A equipe não tem campo e

fez questão de dizer que é da

Liga. O Bengala está desafiando

para uma partida em campo

feçhado, a critério do Beira Rio

de Trlbobó.

Manoel Norberto de Souza.

Futebol Society

extra no próximo dia 5, para se
conhecer o campeão. A grande
final do campeonato será no dia
12 de fevereiro.

O campeão do segundo turno

do I Campeonato Society de

Jurujuba poderá ser conhecido

hoje, quando acontecerão duas

importantes partidas: a partir das

9 horas estarão jogando Tupi-

nambàs x Paquetã (vencedor da

primeira etapa), e às 12 horas,

Araribóia x Goitacazes. Ambas

serão disputadas no Esporte

Clube Jurujuba. Tuplnambàs e

Araribóia estão em primeiro
lugar na competição, com nove

pontos, e caso vençam seus ad-

versárlos, será realizado um jogo

Sem esnobação

Apesar de vascalno de nascen-

ça, não sou adépto do já 
"ga-

nhou". Reconheço que o Vasco,
fez uma bonita campanha. E com
essa parada os adversários res-

piram e se nivelam no momento.

Que o torcedor seja fanático,

ainda entendo. Agora, um jo-
gador experimentado como
Edinho dizer que vai ganhar as
duas partidas, é forte demais.
Foi por causa dessa es-
Federação. Esquecendo de que
Recife, que o Edinho Ia apa-
nhando. Também o jogador Jan-
d Ir, aquele que quebrou a perna
de Mauricinho covardemente,

fica declarando que é mais jo-
gador do que Zé do Carmo. Que

já tenha sido convocado pelo
outro técnico da última Seleção.
O que se sente é que apesar dos
tricolores terem sido lanternas,

estão se julgando com mais time
dp que o Vasco da Gama. Por

sua vez, o técnico Telé declara

que não tem time melhor que o

Torcida Jovem
A Torcida Jovem vem Informar

a todos os flamenguistas que
assim que começar o ano espor-

tivo, no que concerne ao futebol,

estará recebendo novas adesões

em prol de um Flamengo forte e

uma torcida sempre respeitada.

Cada torcida organizada do

Flamengo tem algumas metas

diferentes. O único objetivo dos

que fazem parte da Torcida

Jovem é apoiar o Flamengo, e

fazer sua torcida sempre res-

peitada, como vem acontecendo

ao longo de nossa existência.

Nossa sala fica nos setor 12 do

Maracanã, onde você, ao trazer

duas fotos 3x4 e adquirir a

camisa já será um dos noaaoa.

O Tupinambás vai jogar com:

Sebre, Tonlnho, Pera, Maurício,

Joca Piai, Chiquinho, Dodô,

Tião e Ubiratan. O Paquetá com:

Maurício, Mazinho, Luisão, Chã,

Didl, Êlsio, Luisinho, Hélio e

Ledinho. Os artilheiros do I

Campeonato Society são Ubl-

ratan, com 12 gols, Pera, nove, e

Vadlco, oito.

Flamengo. Todos eles querem
ganhar do Vasco, e se julgam
melhores. Não contentes,

acusam o Vasco de manobrar na
Federação. Esquecendo de que

já foram chamados dos reis do
Tapetão, caso do Fluminense,

que cansou de ganhar Cam-

peonatos roubados. O Flamengo,

quando sobrava na turma, e

ganhou vários títulos, os Michel
Assef, o politiqueiro, MVcio
Braga, com ajuda do baba-de-

quiabo, Otávio Pinto, cansaram
de fazer manobras nos basti-

dores, alterando datas, tabelas,

campos etc. Queriam a dupla
Fla-Flu ficar reinando no futebol
a vida inteira? O medo é o Vas-

co. A mágoa é o Vasco. Ficam

com raiva, do Eurlco Miranda e
Áureo Ameno, porque são dois
machões a enfrentá-los. Se man-
cam, que a moleza acabou e a
época é do Vascão.

Atenciosamente
Moacir Vaz — Centro

Cuidado com

o

O Joslmar visando um bom

contrato no exterior no meio do

ano resolveu se comportar bem

para desfazer a já mundial e ver-

dadeira fama de marginal que o

mesmo traz selada às costas.

Quero enfatizar que mesmo bem

comportado nào o considero um

bom jogador que muitos afirmam

ser ele; minha vontade seria vê-

Io longe do meu amado clube,

para que parasse de sujar as

nossas lindas cores, mas sei que
darão outra chance a ele, o que
lamento multo.

Zelando pela moral Alvinegra,

Antônio Fernando — Vitória —

ES.

CANINHAdaROCA

BELO HORIZONTE -

Cruzeiro e Internacional tém

tudo para proporcionar um

jogo empolgante neste

domingo, às 17 horas, no

Mineirão, num dos clássicos

mais tradicionais do futebol

brasileiro. Os dois times vol-

taráo a se enfrentar quarta-

feira, no Belra-Rio, quando

será definido um dos se-

mifinalistas do Campeonato

Brasileiro da Primeira Di-

visão. O vencedor de Cruzeiro

x Internacional enfrentará na

próxima fase o ganhador de

Grâmlo x Flamengo.

O Cruzeiro não estava

.cotado entre os oito favoritos

para a segunda fase e cias-

sificou-se de forma até certo

ponto surpreendente, pois

chegou a correr o risco de ser

rebaixado para a Divisão Es-

pecial. Mas cumpriu boa

campanha no segundo turno

e alcançou com méritos

próprios a sua classificação.

Na primeira fase, em 23

jogos, o Cruzeiro venceu oito

no tempo normal e um nos

pênaltis, perdeu seis nos 90

minutos e oito nos tiros

livres, marcando 26 gols e

sofrendo 21: Na classificação

gerai dos dois turnos, o

Cruzeiro terminou em 12?

lugar, mas classificou-se en-

tre os oito primeiros, por for-

ça do regulamento. Contra o

Internacional, o time dirigido

por Carlos Alberto Silva não

terá Ademir, com problemas

no joelho, Vladimir, que está

disputando o Mundialito de

Seniores, e Careca, que foi

suspenso por dois jogos pelo

Tribunal Especial da CBF.

0 Internacional, depois do

Vasco, foi o time mais re-

guiar do Campeonato Bra-

sileiro, com uma campanha

das melhores. Em 23 jogos,

venceu 10, empatou também

10 e perdeu 3. Nos pênaltis,

teve seis vitórias e quatro

derrotas. Marcou 35 gols e

sofreu 23. O Internacional

ainda contou com o artilheiro

da primeira fase do Cam-

peonato Brasileiro, que foi

Nilson, com 13 gols.

0 time gaúcho apresentará

como novidade a estréia do

ponta-esquerda Ado, ex-

Bangu, que foi contratado ao

Espinho, de Portugal. Ele

ocupará o lugar de Edu, que

está suspenso. Casemiro,

entregue ao Departamento

Médico, foi vetado. Em seu

lugar entrará João Luis.

CRUZEIRO INTERNACIONAL

Pcrcira Tafarel

Balu Luis Carlos
Gilson Jader Aguirregaray

Gilmar Francisco Nenfc
Genilson Jo&o Luis

Paulo Isidoro Norberto

Heriberto Luis Carlos Martins
Betinho Luis Fernando

Robson Mauricio

Hamilton Nilson
fed son Ado

Tecnico: Tecnico:
Carlos A. Silva Abel

Arbitro: Dulcidio Vanderlei Boschilia
auxiliado por Joel Caires e Aloisio
Ferreira

Sport e Bahia 

prometem

um 
jogo 

cheio de emoções

RECIFE - O Estádio da Ilha do

Retiro ficará pequeno neste domin-

go para o maior clássico do Nor-

deste, entre Sport e Bahia, a partir
das 17 horas, num jogo que pro-
mete muitas emoções. Estas serão

repetidas quarta-feira na Fonte

Nova, na segunda partida entre os

tricolores baianos e os rubro-

negros pernambucanos. Quem se

classificar neste clássico nordes-

tino enfrentará o vencedor do clàs-

sico carioca entre Vasco e Flu-

minense.

O Sport, que se considera o

campeão brasileiro de 87, deu nova

demonstração de força na chamada

Copa União de 88, com uma cam-

panha das mais positivas. Nos 23

jogos que disputou nos dois pri-

meiros turnos, venceu nove, em-

patou oito e perdeu seis. Na de-

cisão por pênaltis, ganhou seis

vezes e perdeu duas. O campeão

pernambucano teve 20 gols a favor e

20 contra. Na classificação gera!
terminou em sexto lugar.

O Bahia foi a terceira melhor

equipe da primeira fase do Cam-

peonato Brasileiro. O trlcampeão

baiano venceu 11, empatou sete e

perdeu cinco, dos 23 jogos que dis-

putou. Nos sete que terminaram

empatados, o Bahia ganhou quatro
e perdeu três na cobrança de pênal-
tis. Nos dois jogos contra o Sport,

o Bahia jogará por dois empates ou

uma vitória e uma derrota, não im-

portando a diferença de gols, e

depois por um empate na prorro-

gação na Fonte Nova. Trata-se de

uma boa vantagem para o Bahia,

mas a ordem no Sport é revertê-la.

Por isso, só a vitória faz parte dos

planos do campeão pernambucano
na Ilha do Retiro.

SPORT BAHIA
Flavio Ronaldo

Bet&o Edinho
Vagner Basilio Claudir

Marco Antbnio Jofco Marcelo

Capone Paulo Robson

Dinho Paulo Rodrigues

Ribamar Ze Carlos

Zico Bob6

Robertinho Gil
Nando Sandro
fedson Marquinhos

Tecnico: Tecnico:
Gainete Evaristo

Local: Ilha do Retiro, 17 horas
Árbitro: Carlos Rosa Martins, au-
xiliado por Silvio de Oliveira e Ricar-
do Müller

Carlos Alberto

quer paáéncia

BELO HORIZONTE - Paciência,

:alma e determinação sfto os principais
ingredientes que o técnico Carlos Alberto

Silva colocou em sua receita para tentar

:onquistar uma vitória hoje, às 17h, no
Mineirão, diante do Internacional, pelas
quartas-de-final do Campeonato Bra
sileiro. O Cruzeiro precisa vencer para
reverter a vantagem do adversário, que
tem melhor campanha na primeira fase e
entra agora com vantagem do empate.

Sem Careca, que cumpre o seu último

jogo de suspensão, e Wladimir, que
deixou o clube, após o término de seu

contrato, em 31 de dezembro, mas com a
motivação geral do grupo, o Cruzeiro

promete para a torcida um futebol velo/,

:om o apoio constante dos laterais ao
ataque e muita marcação no meio-campo,

para evitar os contra-ataques, sempre fui-
minantes, do Internacional.

Esta disposição ofensiva ficou carac-

terizada nos dois ünicos coletivos da

semana, quando o técnico orientou seus

laterais, Balu pela direita , e Genilson,

pela esquerda, para sempre apoiarem $
ataque, mas tendo o cuidado de subir al-

ternadamente. No coletivo final, sexta-

feira, eles cumpriram bem a função e
tiveram participação decisiva em dois dos

três gols marcados pelos titulares.

— E uma grande responsabilidade subs-

tituir um jogador do nível de Wladimir,

mas estou preparado para isto e muito

motivado pois estou voltando mm mente

a ser titular de uma grande equipe como

o Cruzeiro. Sei que a partida não será

nada fácil, jà que o Internacional t? re-

conhecidamente um time de chegai! i Mas

quem sonha com o título nacional nào

pode temer e escolher adversàric", ex-

plica Genilson.

Paulo Isidoro, o jogador mais ex-

periente do grupo, lembra que 
"temos dc

cutucar a onça com vara longa, poiv se
bobearmos ela nos engole". O volante ex-

plica seu ponto de vista: "O 
Inter è uma

equipe manhosa, que durante a parada da
a impressão de que esta sendo dominada,
no momento, eles partem em alta velo-

cidade para o contra-ataque, surpreen-
dendo o adversário. Por isto nao po-
demos nos descuidar um minutinho, o

que seria fatal para as nossas pretensbes"

PEGUE ESTA ONDA

ESPORTES

1360 KHZ
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SCRETCH DA COMUNICAÇAO

Comando: Carlos Ramiro 
ESPORTIVA

Supervisão: Weyler Gonçalves 
t^rwIlllwH

Coordenação: Carlos Costa

15h — Pré-hora - José Rezende e Carlos
Ramiro
17h -«COPA BRASIL — Fluminense x
Vasco
NarrdtAo: Weyler Gonçalves
Comentários: Arnaldo Moreira

Arbitragem: Aírton Vieira de Moraes

(Sansào)
Reportagens: Antônio Jorge. Napoleio

Nascimento. Luís Alves, Teresa Cristina.
José Duarte
Retaguarda Esportiva: Sérgio Lule
e J. Ferreira

NOVA ERA

PR A GALERA

A SUPER RÁDIO TUPI dó o passe certo no futebol, com um

time de primeira:

LUIZ PE NI DO, o 
"Garotào 

da Galera", no comando da

transmissão mais moderna do rádio.

JOÃO SALDANHA, o melhor comentarista esportivo esta

de volta, botando pilha nas ouvintes.

ERALDO LEITE, o maior talento da reportagem dentro

e fora do campo, agora na Tupi, informando ao vivo, os

lances mais importantes, ao lado do dinâmico DANILO

BAHIA.

Futebol com jeito de juventude, e na SUPER RADIO TUPI

Fique ligado nessa nova era. Você também faz parte desse

time!
iMi

COMANDO

FUTEBOL MODERNO

JOVEMDf^zPEN^

PARA TODAS AS GBIAÇOES fm&mm

Oi

s

& a barreira do Inter em

Minas

Tafare/ é a barreira do Inter em

Minas

B<

I

>DER
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CRUZEIRO INTERN ACIONAL

Pereira Tafarel

Balu Luis Carlos
Gilson Jader Aguirregaray

Gilmar Francisco Nenfc
Genilson Jo&o Luis

Paulo Isidoro Norberto

Heriberto Luis Carlos Martins
Betinho Luis Fernando

Robson Mauricio

Hamilton Nilson
fedson Ado

Tecnico: Tecnico:
Carlos A. Silva Abel

l ocal: Mineirao, l7horas
Arbitro: Dulcidio Vanderlei Boschilia
auxiliado por Joel Caires e Aloisio
Ferreira



O dirigente Eurico Miranda gprantiu que

o novo calendário distribuído pela CBF não

vai atrapalhar as excursões dos clubes

pelo exterior. Ele explicou 
que a Copa

Brasil não vai ocupar muito espaço

<^V)

COPKUNIÀO

Domingo, 29/1/89 Jornal do» Sport»

Pinheiro vai ter que 
trabalhar mesmo sem

reforços para 
a próxima 

Copa Rio. Os

dirigentes do América alegaram não ter

dinheiro para 
investir em reforços e o

elenco será o mesmo do ano passado

NIHob StBtoi ^

~ hBI

17 boras

Flu x Vasco: um 

jogão 

abala o Maracanã

Local: Maracanã,
Arbitro: Arnaldo C Coelho, auxiliado

por Elias Pimentel c Cláudio Garcia

Fogão, de técnico novo, 

joga 

em Friburgo

Tricolores estão motivados Acácio e Mazinho renovam

O Fluminense está motivado

para a partida contra o Vasco,

mesmo com as duas modificações

feitas na ültima»semana pelo tèc-

nico Sérgio Cosme. Carlos André,

que foi um dos melhores joga-

dores nos treinamentos feitos em

Vassouras, garantiu sua es-

calaçao como titular no lugar

de Polaco, que rito anda muito

bem. Edson Mariano teve que es-

perar oito anos para conseguir ser

titular no time tricolor. Durante a

semana, ele se destacou muito

nos treinamentos e ganhou a con-

fiança de Sérgio Cosme, que o

efetivou no lugar de Rangel. Ed-

son Mariano, não vê problema

algum ser lançado justamente em

uma partida decisiva contra o

Vasco. O jogador garante, que jà

traçou todos os esquemas pos-

síveis que o ataque do Vasco pos-

sa utilizar. E sempre que possível

nas bolas paradas pelas laterais

ira para dentro da area tentar o

gol.

Pela manha, Sérgio Cosme

orientou em treinamento de

cobranças de faltas, com grande

aproveitamento de todos os

jogadores , especialmente para

Edinho e Edson Mariano. Em

caso de cobrança de pênalti, jà

está decidido que o batedor será o

zagueiro Edinho.

Enquanto que no Fluminense,

a diretoria nao conseguiu renovar

o contrato de Cacau, o jogador

participara da partida com um

seguro especial. No Vasco bas-

taram apenas 20 minutos, para

que Eurico Miranda renovasse o

contrato do goleiro Acàcio e do

lateral Mazinho, dando assim

mais tranqüilidade aos joga-

dores para a partida contra o

Fluminense.

Acàcio foi o primeiro a con-

versar com Eurico Miranda, e 10

minutos de portas fechadas, com

o dirigente, foram suficientes, para

que o goleiro saísse da sala jà de

contrato renovado. O mesmo

acontecendo com Mazinho. Sò

foram reveladas em que bases

nao foram feitas as renovaçoes.

A convocação para a Seleção

Brasileira e o bom contrato que

fez com o Vasco, Zé do Carmo

se sente como um príncipe. Jà

que soube que seu nome vem sen-

do muito falado na Arábia

Saudita. Zé do Carmo disse que

sempre sonhou em ser um prín-

cipe e bem perto ver seu

sonho ser realizado. O que ele

quer è, ao entrar hoje, no

Maracana, ver toda a torcida do

Vasco gritando. Príncipe! Prín-

cipe!

Depois de uma semana de

intensa polêmica, em função do

aumento de preços dos ingressos

— o que ameaçou inclusive a

transferência do jogo para Juiz

de Fora — Fluminense e Vasco

reeditam um dos maiores clàs-

sicos do País pelas quartas-de-

final do Campeonato Brasileiro

de 88, neste domingo, às 17

horas, no Maracana. E uma par-

tida que tem tudo, a começar por

uma grande rivalidade, para

proporcionar muitas emoçoes ao

publico que for ao estádio.

Se forem consideradas as cam-

panhas de cada time na primeira

fase, nao hà como negar o fa-

voritismo do Vasco. O time de

Zanata foi disparado, o melhor

nos dois primeiros turnos e ter-

minou com oito pontos de van-

tagem sobre o segundo, o Inter-

nacional. Enquanto isso, o

Fluminense fez um primeiro tur-

no bom, sem brilhar, e terminou

como primeiro do grupo. No

segundo turno caiu incrivelmen-

te de rendimento e acabou como o

ultimo dos 24 clubes que dis-

putavam a competição.

Por isso, atè mesmo a sua tor-

cida mostra-se desconfiada das

possibilidades de sua equipe.

Embora com bons valores, o time

vem sendo muito irregular e nin-

guèm pode garantir que o time

que vai a campo neste domingo

será o que venceu o primeiro tur-

no, ou o que acabou como lan-

terninha do segundo. O Vasco,

por sua vez, teme apenas que a

paralisaçao para as férias possam

ter roubado o ritmo de com-

petição de sua equipe.

O Fluminense tem a seu lado a

escrita de sempre levar vantagem

sobre o adversário, em partidas

decisivas, como em 84 quando

conquistou o título brasileiro,

vencendo o Vasco (1 x 0, no

primeiro jogo e 0 x Ono segun-

do). Jà os vascaínos entram con-

fiantes e tranqüilos, pois além da

boa fase levam a vantagem de

atuar por dois resultados iguais e

um empate na prorrogação, jà

que somaram maior numero de

pontos que os tricolores.

UM GRANDE REFORÇO

Sem contar as vantagens do

regulamento e o ótimo momento

do time, o Vasco ainda tem um

fator muito importante a seu

favor: a recuperaçao de Roberto

Dinamite, que jogou poucas

vezes em 88. Ele participou dos

coletivos da semana e mesmo sem

mostrar a sua melhor forma fez o

suficiente para provar que está

em condições de atuar. Mas o

técnico Zanata, muito cauteloso e

por ter um jogador da categoria

de Sorato na expectativa, deixou

para definir a escalação de

Roberto na manha deste

domingo, depois que for feita

uma reavaliação de todo o elen-

co. Hà atè mesmo a hispòtese de

Zanata manter Roberto no ban-

co, para lançà-lo apenas se a

equipe necessitar muito de sua

presença.
O restante da equipe será o

mesmo que vinha jogando, in-

clusive com França e BismarcR,

que foram liberados da seleção de

juniores e sò irão ao Mundial se o

time for desclassificado. Zanata

preocupou-se apenas em alertar

os jogadores para o excesso dc

otimismo.
— O que passou passou. Agor*

sò vale o que o time fizer daqui

para a frente. Se perdermos agora

ninguém vai lembrar a série de

jogos que ganhamos. 
— alertou.

UM TIME MOTIVADO

Com duas alterações de ordem

técnica — saíram o lateral Polaco

e o zagueiro Rangel para dar

lugar ao júnior Carlos André e o

reserva Edson Mariano — o

Fluminense é sò otimismo para o

clássico. Ninguém admite a

hipótese de o time repetir as màs

atuações do segundo turno, mas

sim as exibições convincentes do

primeiro turno. No período de

treinamento o time conseguiu se

recondicionar física e técnica-

mente, e o técnico Sérgio Cosme

nao tem duvidas de que o Flu-

minense tem tudo para vencer.

Outro problema resolvido,

para a alegria do treinador, foi a

presença de Cacau. Ele ainda nao

renovou seu contrato, mas vai

atuar, porque a diretoria revogou

a disposição de nao permitir que

jogadores sem contrato atuas-

sem. Assim, a equipe terá a sua

melhor formação.

RETROSPECTO

Fluminense e Vasco jà se en-

frentram 15 vezes, pelo cam-

peonato brasileiro, desde 1971. A

vantagem é tricolor; 6 vitórias,

contra cinco do Vasco e quatro

empates.

üpinosa: Em meu

time joga 
o melhor

Em time que eu treino nada

è definitivo. Joga quem treinar

melhor e quem apresentar me-

lhores condiçoes. Esta filosofia de

trabalho de Valdir Espinosa deu

um novo dinamismo aos joga-

dores do Botafogo. Todos estão

concientes que pelo pensamento

do novo treinador jogará no time

principal quem apresentar um

melhor rendimento.

Apesar de ter tido pouco tem-

po para observar a equipe o

treinador fez muitos elogios ao

goleiro Gabriel, ao meio-campo

Luisinho e ao centroavante Edil-

son. Sobre a aquisiçao de refor-

ços Espinosa foi claro:

Sò vou indicar algum jo-

gador se achar que ele possa vir

para resolver as deficiências do

time, não quero indicar nomes

que venham para disputar po-

sição.

Temendo que Paulinho Cri-

ciüma, Mauro Galvao e Vàgner

nao consigam chegar a um acor-

do sobre a renovação de contrato

o treinador disse que além do

centroavante Amarilla, do Olim-

pia do Uruguai existem outros

jogadores que agradam, e sò nao

vai citar os nomes para não criar

uma falsa expectativa.

Espinosa disse também que

lamentou a saída do ponta

Helinho e que chegou a conver-

sar com o jogador, mas infeliz-

mente ele acabou indo para o

Bangu:
Acho Helinho um ponta

hábil, veloz e que pode ser ütil a

qualquer time. Cheguei a conver-

sa com ele, e sò não lhe garanti a

vaga de titular porque estaria

contradizendo uma filosofia de

trabalho que adoto por todos os

times que sou treinador.

FLUMINENSE

Ricardo Pinto

Carlos André

Edson Mariano
Edinho

Eduardo

VASCO

Acàcio

Paulo Roberto

Célio
Leonardo
Mazinho

Donizcte
Jandir

Paulinho Andrioli

Zé do Carmo
Geovani
França

Romerito
Washington

Cacau

Vivinho

Roberto
Bismarck

Técnico:
Sérgio Cosme

Técnico:
Zanata

FRIBURGO - 
(Nogueira

Neto, enviado especial) De tèc-

nico novo, o time do Botafogo

realiza hoje às 15 horas em Nova

Friburgo, contra uma seleção

local, seu primeiro jogo treino

visando a estréia no campeonato

estadual no próximo dia 12, con-

tra o América no Maracana.

Tranqüilo, Valdir Espinosa,

que sò chegou a Nova Friburgo,

cidade onde o Botafogo realiza

um período de treinamentos, no

ultimo dia 20, confessou que es-

calou o time muito mais em fun-

ção de nomes que de conhecer

cada jogador:
— Tive muito pouco contato

com os jogadores e defini o time

para o jogo de hoje tentando

aproveitar uma estrutura que jà

estava montada. Quero que
fique claro que nada esta de:

finido e que até a estréia do

campeonato muita coisa poderá

mudar em relaçao ao time que vai

jogar.
O coletivo realizado na ultima

sexta-feira, à tarde, serviu para o

treinador definir o time 
que joga

hoje. Mauro Galvão, Vagner e

Paulinho Criciúma, embora não

tenham renovado, estão confir-

mados. Gustavo que foi um dos

destaques dos treinamentos da

semana esta confirmado. A

primeira alteração, que o novo

treinador realizará no time, será

uma formação com 4 jogadores

no meio-campo — Vítor, Carlos

Magno, Jefferson e Criciúma —

e apenas dois no ataque,

Mazolinhae Gustavo.

O ex-zagueiro do Friburguen-

se, Mimi Fonseca, convidado a

ser técnico da seleção que enfren-

ta o Botafogo logo mais, disse

que poderá contar com os me-

lhores jogadores da cidade, e que
nao tem duvidas que seu time

poderá obter um resultado

positivo no jogo de logo mais.

BOTAFOGO — Ricardo Cruz,

Josimar, Mauro Galvao, Jocimar

e Renato; Vitor, Carlos Magno,

Jefferson e Paulinho Criciúma;

Mazolinha e Gustavo.

Seleção de Friburgo —i

Armando, Hiveraldo, Wallace,

Chamberlain e Totti; Japonês,

Pires e Julinho; Zezinho, Car-

linhoe Wilson.

Novo 
Josimar 

sonha com a seleção

A pontualidade è um exemplo,

sempre chega na hora, tanto para

os treinamentos quanto no retor-

no à concentração. A dedicação

tem sido admirada por todos,

treina com fibra, e normalmen-

te é um dos últimos jogadores a

deixar o campo. Este è um perfil
do novo Josimar, que sempre

teve problemas no clube por ser

considerado um jogador indis-

ciplinado.

Até a renovaçao do contrato

do jogador surpreendeu a todos.

Josimar assinou um contrato de

seis meses, sem muita polêmica e

que segundo seu procurador
Paulo de Carvalho foi porque a

diretoria conseguiu dar ao lateral

o valor que ele sempre mereceu.

Fugindo aos elogios, sempre

quieto, e procurando se dedicar

ao máximo, Josimar resolveu

falar sobre sua nova fase:
— Estou vivendo um novo

momento de minha vi(fc e não

quero que as pessoas me julguem

pelo que fiz e pelo que fui e sim

pelo que tenho feito e muito mais

pelo que poderei fazer. A vida é
mesmo assim, o objetivo de
todos nós è nos aperfeiçoarmos

enquanto pessoas — acrescentou.

A nova fase que o jogador vive

faz atè ele ter planos para o

futuro e sonhar em vestir mais

uma vez a camisa da seleção

brasileira.De contrato novo, Josimar está empolgado com o novo Botafogo
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FLUM1NENSE VASCO

Ricardo Pinto Acacio

Carlos Andre Paulo Roberto

Edson Mariano Ceiio
Edinho Leonardo

Eduardo Mazinho

Donizete Ze do Carmo

Jandir Geovani

Paulinho Andrioli Franca

Romerito Vivinho
Washington Roberto

Cacau Bismarck

Tecnico: Tecnico:
Sergio Cosme Zanata

Local: Maracanfc, 17 horas

Arbitro: Arnaldo C Coelho, auxiliado

por Elias Pimentel e Claudio Garcia
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Itália tenta 

primeira 

vitória no adeus

Os veteranos da ItÂlla lutam hoje

pela sua primeira vitória na Copa
:Pelé contra a Inglaterra. A
: "Squadra 

Azzurra" do técnico

Ferrucclo Valcareggl empatou três

(contra a Alemanha, Brasil e
^Uruguai) e perdeu uma (para a Ar-

gentina). Tanto os Italianos, como
c os britânicos tentam também, es-

capar da lanterna, até agora em
''poder da Alemanha, que tem um
* ponto apenas.

c Além de lutarem para escapar do

^ 
último lugar, Italianos e Ingleses~tem 

mais coisas em comum: muitos

jogadores machucados. Pelo lado

da Itália, Morlnl, De Nadai, Be-

llugl, Damlanl e Altafinl nào estão

em condições Idelals, além de

Roggl, suspenso com três cartões

amarelos, o último deles por ter

protestado contra o pênalti que deu

a vitória de 1 a 0 para os argen-
•tlnos, 

quinta-feira passada.

— Todo mundo reclamou do

pênalti e só eu fui advertido —

comentou Roggl.

o O técnico dos britânicos, Norman

Hunter, também tem várias dúvidas

para escalar seu time, começando

r por ele mesmo, que ioga de za-

guelro-central. Norman Hunter,

desde que chegou, sente a pan-

turrllha da perna direita. Os outros

machucados são o zagueiro Burns,

os atacantes Johnson e Mckenzle e

o apoiador Whitle. Como nas

outras partidas, Hunter talvez tenha

de fazer improvisações, como no

jogo cpm o Brasil, na estréia para a

lateral-direlta. A Inglaterra até

agora, perdeu três vezes (Brasil,
Argentina e Uruguai) e ganhou uma

(Alemanha).

ITALIA INGLATERRA

Coparoti Corrigan

Claudio Gentile Mortimer
Carmine Gentile Bums

Belluggi Bates
De Nadai Kennedy

Benetti McDermott
Morini Masson

Bed in Johnsson

Causio Robertson
Rossi Wortington

Grazianni Hill

Tfrcnico: Valcareggi Tfrcnico: Bates

Local: Vila Belmiro, 16 horns.
Arbitro: Ramon Barreto

Alemanha e Argentina

prometem 
exibição na Vila

Alemanha e Argentina fazem a
, preliminar de hoje na Vila Belmiro,

multo mais preocupadas em mos-

trar bom futebol do que em lutar por
qualquer coisa que seja. A Ale-

, manha luta para apagar a má im-

pressão causada até agora, apesar
de reunir um grande grupo de
craques. Nenhuma seleção estran-

geira trouxe tantos jogadores co-

tnhecldos como a Alemanha. En-

tretanto, acabou deitando má Im-

pressão. Na verdade, os alemães
não deram sorte, pois dominaram

:duas partidas seguidas e não ven-

cceram. Na estréia cederam o em-

pate no último minuto. Contra o
Uruguai, levaram um gol quando
melhor se apresentavam.

* Os argentinos, que desembar-

..caram como grandes favoritos,

. acabaram somando duas vitórias e
duas derrotas nos quatro jogos,
deixando a impressão de que a

^irregularidade continua sendo a

r marca registrada desta escola,
muito justamente considerada uma
das melhores do mundo.

Mas o espectro da desclasslfi-

cação nào abandona ninguém. E,
hoje, ontem, dia de confraterni-

zação entre as delegações, os ar-

gentinos jâ estavam Inteiramente

desligados da competição. Para se

ter uma idéia, Carmelo Faraone, o
técnico, disse que nem pensara na

equipe. Talvez, agora, ele consiga

que o tal espirito de confraterni-

zação, enfim, venha à tona.

ALEMANHA ARGENTINA

Kleff Rodrisues

Bonhof Botani/
Mosab Mouso
Muller Killer
Herzog Cortez

Breitner J.J. Lopes
IBechenbauer Bert a

Foster Brindisi

Sidka Villa
Holzenbain Feldman
Topmuller Perotti

Tecnico: Loher Ttcnlco: Faraone

Local: Vila Belmiro, 18horas

\rbltro: Alberto Michelotti

Butticelamenta contusão

e festeja com a cachaça

Ontem todas as delegações se
aprontaram para a feitura da foto
oficial do torneio. Todos se unlfor-
mizaram e foram para a piscina para
a tirada de foto oficial. Entre os 150
inscritos nesta II Copa Pelé; ne-
nhum delas estava mais frustrado

que o goleiro argentino Carlos
Buticce. Eleito o 

"galo" 
do I Murv

dialito, jà que acabou com a festa

brasileira, ele passou uma semana
irancado no quarto, conseqüência

de uma contusão no joelho direito
•que o afastou da competição.

Buticce eetava revoltado. Afinal,

aos 45 anos; nunca enfrentou

problema semelhante. Os menls-
xos, que afastaram muitos joga-
^ores do campo, nunca foram

problema para ele:
Como você acha que estou me

sentindo? — pergunta ele pouco
antes da foto. — Vim aqui para
jogar e acabei parado uma semana

na cama, sem poder me mexer. O
médico não acredita que eu tenha

arrebentado os meniscos, mas eu

tenho minhas dúvidas. Acho que

precisarei operar.

Buticce faz questão de dizer que
não treina regularmente em Buenos

Aires. Dono de 
"uma 

panificadora",
não mostra, em momento algum,

iier um padeiro. Na melhor exprea-

são em português, joga, segundo

ele, somente as peladas e faz a

promessa de que em 1991 eetará de

volta.
Operação no menisco, hoje, é

coisa multo simples. Você se sub-

mete à operação e sal andando, ê o

que ae chama de mlcroclrurgla. O

que lamento é que fiz todos os

tratamentos e nenhum deles deu

fcerto. A perna recuperou os mo-
vlmentoe, mas a dor não diminuiu
nem um pouco. Não sei mais o que

fazer. Como não posso jogar, o

jeito é me confraternizar ou melhor,

matar as saudades do meu tempo

de Braeil.

Buticce, em sua passagem pelo
futebol brasileiro, defendeu três

equipes: o Corlntlans (aliás, defen-

deu o clube paulista na famosa final

de 1974, quando Rlvelino disputou

seu último jogo do Corintlans),

América do Rio e Bahia. Guarda,

ainda que não concorde, as maiores

lembranças da terra do Salvador. A

todo momento fala nos baianos, na

vida alegre da terra de Jorge Amado

e relembra os pratos fortes da

cozinha baiana.
Ontem mesmo, antes de ser eervi-

da a feijoada que marcou a oonfrater-

nização entre todas as delegações,

chamava os jogadores estrangeiros

para tomar uma cachacinha:?
Vais comer feijoada tomando

refrigerante? — perguntava ele ante

a recusa dos demais em com par-
tilhar uma 

"especial" 
vinda de um

alambique — Informações dadas

pelo maitre. Gentlle, o italiano, foi

o primeiro a ser convidado. 
"Não

tomo álcool", respondeu o lateral

direito da Azzurra. Em seguida, foi

Worthlngton, o alto centroavante

inglês. Fazendo sinais com a mão

de que poderia acabar dormindo, o

britânico recusou e saiu á procura
de uma cerveja Em seguida, vem seu,

conterrâneo Perotti. Nova recusa.

Ele, então, vira-se para os repór-

teres e comenta:
Venho na próxima Copa Pelé

mesmo que seja reserva. Afinal, on-

de poderia encontrar melhor ca-

chaça que aqui entre vocês? Das

muitas lembranças que guardo do

Brasil, a maior talvez seja esta: a da

perfeita adaptação entre os estran-

geiros e os da terra.

Breitner lamenta 

que 

a Copa

tenha se tornado urna 

guerra

Quem acompanhou a Copa do
Mundo de 1974 certamente se lem-

bra de Paul Breitner, aquele lateral

que se mandava para o ataque,
tinha um potente chute bem pa-
recido com o de Marinho Chagas,
na época lateral do Botafogo e da

Seleção Brasileira. Breitner, in-
ciuslve, foi autor de dois gols em

finais de mundiais. Em 74, ele
ajudou a sua Alemanha Ocidental a

ganhar da Holanda, com um gol de

pênalti (o jogo terminou 2 a 1 para
os alemães) e em 82, teve de se
contentar com o 

"gol 
de honra" na

vitória de 3 a 1 que deu o titulo â
Itália contra os campeões de 74.

Hoje os admiradores do futebol
ofensivo podem ver Breitner, 37
anos, Jogando no meio-campo

(posição em que encerrou eua
carreira) na Alemanha. E esse gran-
de craque, que sempre disse o que
pensa, não vacila em criticar o
futebol atual, tanto o profissional
como o de veteranos.

O espirito da Copa Pelé não é o
mesmo de dois anos atrás. Antee, o
mais Importante era a amizade, dar
espetáculo, agora o mais importan-

te é ganhar. Os jogos parecem até
de profissionais, há multas bor-
doadas, violência. Não cheguei a
tempo de ver Itália e Uruguai, por
exemplo, mas me contaram que
houve trêe expulsões.

TEM QUE MUDAR

Para Breitner não é só a violência
o único problema do torneio: — é

preciso mudar a Idade, limitar a

participação a jogadores acima de
35 anos que não sejam mais profls-
sionals. O Brasil tem uns sete ou
oito profissionais no time. Não é
certo. Também o tempo dos jogos
deveria ser mudado. As vezes en-
tram quatro jogadores durante a

partida, enquanto os que ficam em
campo já estão muito cansados e
não conseguem acompanhar o rlt-
mo dos que jogam menos tempo.
Por oue, então, na próxima vez, não

jogar dois tempos de 35 minutos ao
invés de 45?

ATLETISMO

Vários jogadores nesta Copa Pelé

já criticaram o futebol atual, em que
a técnica ê colocada de lado e a

parte física ê superestimada. Breit-

ner não é exceção:
O futebol de 15, 20 anos atrás

era mais técnico, agradava mais ao

público, havia menos nervosismo

em campo. Agora, na Europa, a for-

ça está demasiadamente valorizada.

Tem times que correm sem parar os

90 minutos, pensam que futebol é

atletismo.

SOLUÇÃO

A excessiva valorização do fu-

tebol-força, segundo o craque

alemão, começa nas categorias in-

feriores e é lá, para ele, que tudo

deve começar a mudar:

— Um jogador de 22 anos já tem

sua personalidade formada, é dificll

mudar suas características. Por Is-

so, a mudança de personalidade, de

mentalidade, devecomeçar de

baixo, nos jogadores de 12, de 15

anos. Os trelnadoree desses ga-
rotos precisam dar mais treinos

com bola e se preocupar menos

coma força. Concordo que força e

técnica podem se completar, no

futebol atual é preciso 50 por cento

de cada uma. Mas hoje muitos téc-

nicos pensam que futebol é 85 por
cento de preparo físico e só 15 de

técnica.

HOLANDA E ESPANHA

Breitner não sabe como vai o

futebol sul-americano, mas no seu

continente, não vacila em apontar

dois países que se destacam no

momento:
Holanda e Espanha. Os

holandeses têm estilo muito pa-
recido com o de 74. Naquela época

havia Cruyff, hoje há Gullit, Van

Basten, Rljkaard. Antes a Holanda

tinha Krol de Libero, agora tem
Koeman. Os espanhóis têm a van-

tegem de ter dois times multo bons,

como Real Madrld e Barcelona,
além de uma base da seleção ótima

do mundial de 86. Mas, no mundo

inteiro não posso dizer quem é o

melhor. Nós conhecemos bem o

futebol europeu e vocês o sul-

americano.

ALEMANHA E BECKENBAUER

Hoje Beckenbauer e Breitner sào

companheiros de time na Copa
Pelé, mas durante a Copa Européia
das Nações, em junho do ano pas-
sado, Breitner não deixou de

criticar o seu antigo colega como
técnico da seleção alemã, que
acabou eliminada do torneio na

semifinal pela Holanda, futura cam-

pel
E preciso separar amizade do

trabalho. Eu critiquei Beckenbauer

porque sempre fui adepto do fu-

tebol ofensivo e Pranz estava ar-
mando o time para não perder, mas

nosso relacionamento é multo bom
Hoje acho que o futebol alemão es-

tá mudando, passou por anos bem
difíceis e Beckenbauer tem seus
méritos.

As criticas a Franz Beckenbauer
foram feitas na coluna que Breitner
ainda tem no maior Jornal alemào,
Bild Zeltung. Além de escrever
Breitner também trabalha para a
Tele Cinco, emlesora de televisão
de seu paie e representante da firma

de mateilal esportivo Adidas./:

Apesar de gostar multo de futebol,

uma coisa ele não admite ser: téc-

nlco. 1
Não 

quero pensar em futebol
24 horas por dia — justificou.

}
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Breitner: futebol de hoje est6 muito chatoBreitner: futebol de hoje está muito chato
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ALEMANHA ARGENTINA

Kleff Rodrisues

Bonhof Botaniz
Mosab Mouso
Muller Killer
Herzog Cortez

Breitner J.J. Lopes
IBechenbauer Bert a

Foster Brindisi

Sidka Villa
Holzenbain Feldman
Topmuller Perotti

Tfccnico: Loher Ttcnlco: Faraone

Local: Vila Belmiro, 18horas

\rbltro: Alberto Michelotti
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Rivelino não 

quer 

mais saber de futebol

Alain

Fontan

Lazarorü:

atualização intensiva

Na Copa Pelé, Brasil e Argen-
tina vào disputar a final. Por que
em duas partidas? Ninguém

sabe. Mas exatamente, as ne-

cessidades televisivas que
obrigaram ontem Flamengo e
Grêmio a jogar no calor gaúcho
do meio da tarde, também man-

dam em São Paulo.

Voltaremos um dia a este

papel desgastante para o futebol

de tapa-buraco, nada satisfatório

para o prestigio do Esporte-Rei.

Na hora do balança, várias

sugestões já foram feitas, in-

clusive np sentido de diminuir a
duração de competição. Agora,

existem dois subgrupos bastante

diferentes, dentro desta Copa:

De um lado, os sui-amerlcanos

com um Brasil bastante reju-

venescido graças a alguns jo-

gadores ainda profissionais, e o

Uruguai vindo de dois meses de

preparação intensiva. Do outro,

uns veteranos europeus meio

cansados de guerra e chegando

para jogar, claro, mas também

para tirar umas férias no meio do
cinza inverno europeu. Psico-

logicamente, existe uma grande
decalagem e o público acaba por
sentir esta diferença.

Preocupados, os organiza-

dores gostariam de encontrar

uma fórmula para Injetar uma

dose concentrada de garra e de
vontade de vencer nos gringos
chegando do Velho-Mundo. Isto

para reequilibrar um Torneio que
vem Inclinando-se sistematl-

camente do lado da América do

Sul.

Com um bom time, os Ita-

llanos desembarcaram em São

Paulo com vontade de modificar

este panorama mas na hora da

onça beber água, faltava melhor

preparo á patota do Paolo Rossi.

A Luque Promoções deveria,

para nós, resolver antes de mais
nada um aspecto fundamental

dessa Copa Pelé: a faixa de

idade dos jogadores. Se com 43

anos, Rivelino considera-se

velho e manifesta a vontade de

pendurar de vez as chuteiras,

imagina os europeus! Eles estão

quase todos nesta faixa de

idade, mas sem contar com
"garotos 

nenhum para correr

atrás da bola...

Dois anos perdidos. Olhando

para Seleção escolhida ontem

por Lazaronl na sua chegada no

Galeão a gente não tem mais

dúvida: O meio-campo com Dun-

ga, Tita e Geovani comprova que
o técnico ficou dois anos a ver

navio pelo lado do Golfo Pérsico.

Da mesma maneira que incons-

cientemente, Telé Santana

sonhava em ver novamente em

ação ao México, em 86 sua bela

seleção do Mundial de 82, na

Espanha, com Zlco, Sócrates e

Cia. Lazaronl ainda não es-

queceu o trio que deu um cam-

peonato ao Vasco.

Acontece que hoje Bismark

joga mais que Tita (pouco no-

tado na Itália), que Milton è ex-

celente jogador, que na França,

Júlio César realizou grandes par-
tidas como N? 5, e que Aloisio

(Barcelona) e Mozer (Benfica)
são os mais destacados defen-

sores brasileiros na Europa...

Lazaroni vai ser obrigado e
"desvasconlzar-se" 

num primeiro
tempo e depois olhar com aten-

ção durante os treinos vários

jogadores dos quais mal tinha

ouvido falar mas que progre-
diram muito nos dois últimos

anos. Dois anos de ausência que
ele vai ter que recuperar em dois

meses. Nelsinho poderá ajudar

ele bastante neste trabalho de
atualização intensiva.

Quem poderá vencer Steffi

Graf? Graças á TV Manchete,

tivemos a oportunidade de ob-

servar a jovem alemã confirmar

em Melbourne sua atual her-

gemonia.
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Paulo Vítor

quer garra

O goleiro da Seleção Brasileira de
Seniores, Paulo Vítor, garantiu on-
tem que o jogo de amanhã, contra o
Uruguai não será encarado como
um simples amistoso. Apesar do
time sofrer a algumas modifica-

ções, o goleiro garante que o time
do Brasil entrará em campo para
vencer:

Nós entraremos em campo

para ganhar os dois jogos, mesmo
sabendo que temos a vantagem de

jogar por dois empates. Quem joga
para empatar acaba perdendo e não

podemos nos dar a este luxo.
A opinião de Paulo Vitor é com-

partilhada pela maioria dos joga-
dores. Rocha, por exemplo, garante
que o espirito do time, nas duas

partidas deverá ser simplesmente

de vitória, abandonando todos os
outros resultados que possam ser
favoráveis ao Brasil:

Nós temos uma satisfação a
dar ao torcedor brasileiro e não

podemos deixar que o título escape
das nossas mãos. Estamos com o
mesmo número de pontos que o
Uruguai, mas sem dúvida, a nossa
campanha é, a melhor de todas as
seleções e vamos jogar para manter
esse quadro.

Altafini e Rivelino concordam que mudaram o espírito da Copa Pelé

Homenagem emociona Luciano

Brasileiros participaram do almoço de confraternização

Altobelli, Cabrini e Colocatti 
podem jogar em 91

A última homenagem da festa de
confraternização entre os particl-
pantes da II Copa Pelé foi cias-

sificada pelo médico e locutor

Osmar de Oliveira como 
"a 

ho-
menagem à grande estrela de toda a

Copa Pelé". Quando todos espe-
ravam que Pelé, o Atleta do Século

seria chamado para receber seu

presente da organização do torneio,

Osmar de Oliveira anunciou o nome

de Luciano do Valle.

O treinador levou um susto, es-

fregou as mãos e um leve tropeção
ao subir ao palco para receber as
homenagens de todos os chefes de
delegação, denunciou o nervosis-
mo. As camisas se avolumaram
sobre os ombros, todos declaram
carinho ao jornallsta/empresá-
rio/treinador e, emocionado,

Luciano abriu seu discurso aflrman-

do a surpresa que todos tiveram.
Juro que pensei que Pelé seria

Treino definirá

quem joga 
amanhã

O treinamento que será realizado

hoje pela manhã, no campo número
um da Universidade de São Paulo,
vai definir qual o time que enfren-
tará o Uruguai, amanhã, ê certo

porém, que Rivelino será poupado
do primeiro jogo contra os uru-

guaios, mas o zagueiro Amaral e o
meia Zenon, deverão provar que es-
tão aptos para o jogo.

O técnico Luciano do Valle espera

contar com todos porque não ad-
mite uma derrota no jogo de
amanhã, o que contraria as es-

peculações de que o Brasil entraria
em campo com um time misto para
o jogo contra o Uruguai:

Temos 
que ganhar a vantagem

de jogar pelo empate o jogo final da

Copa Pelé. ê claro que nào joga-
remos a final para empatar, mas es-

ta vantagem dá maior tranqüilidade

ao time.

Ontem, o treinamento foi rápido.
Apenas um dos dois jogos seguido
de treinamentos de cruzamentos e
chutes a gol. Todo o treinamento
foi realizado sem a presença do téc-
nico Luciano do Valle que só
chegou de Vinhedo no inicio da tar-
de, na metade da festa de confrater-
nlzação. Seu atraso foi tão grande
que ele ficou fora até mesmo da

foto oficial do torneio que reuniu

todas as delegações na pérgula da

piscina do Hotel Transamérlca.

homenageado, que ele estava aqui

para receber, com toda a justiça,
todo o carinho dessas delegações.

Eu juro que não merecia tudo isso e
transfiro isso para a equipe de
trabalho que montou todo este es-

petáculo. Jamais poderia deixar de
citar o meu amigo Mário Marcos

Girelo, o Maraco, 24 horas por dia
atento a todos os detalhes da or-

ganização. Não tenho palavras para
agradecer tudo.

Antes de terminar seu discurso,

Luciano profetizou o resultado da

partida final da Copa Pelé:

O Uruguai pode ser campeão

da ill Copa Pelé, mas esta quem vai

ganhar será o Brasil. Ele que me

perdoe, mas o povo brasileiro
necessita de um titulo desta ex-

pressão muito mais que o povo
uruguaio e nós não vamos deixar

escapá-lo em hipótese alguma.

Britânicos vão

voltar alegres

A seleção da Inglaterra confirmou
sua participação na Copa Pelé três
semanas antes do torneio. Quando
chegaram à capital paulista, os

britânicos ficaram surpresos com o

profissionalismo da organização.
Mas nem tudo foi ruim para os
súditos de sua majestade na sua

passagem pelo Brasil. A viagem ao
Rio foi uma delas. E além do Cor-
covado e da beleza das praias
cariocas durante um dia (segunda-
feira passada), os Ingleses puderam
reecontrar (pelo menos em parte) o
velho futebol:

Nào disse que não faríamos

jogo aéreo e Iríamos tocar a bola de

pé em pé? — lembrou o doublê de
zagueiro e técnico, Norman Hunter
— durante uma hora sempre )o-
gamos bem, depois cansamos. Por
Isso, acho que a próxima Copa Pelé
deveria ser limitada a jogadores de
35 anos que nào estejam mais em
atividade.

Após a derrota para os uruguaios

(2 a 1), quinta-feira passada, Hunter
lamentou que o adversário tinha um

jogador, Ghlone, com 30 anos In-
completos.

O nosso jogador mais jovem é
o Kenedy, que tem 34 anos — disse
Hunter. - A competição nào está
equilibrada em matéria de Idade.

Altobelli, atacante campeão

mundial de 82, atualmente na Inter-

nazlonale; Cabrini, lateral-eaquerdo

na Copa da Espanha, craque do

Juventus; Collovatl, zagueiro de
área da Roma, outro vencedor do

titulo mundial hà sete anos. Estes

sào alguns dos nomes lembrados

pelos atuais veteranos que poderão
vir para a próxima Copa Pelé, pois
em dola anos |à terào mais de 34

anos e provavelmente vào encerrar

suas carreiras até 1991.

Benettl, 45 anos, que jogou todas

as partidas nas Copas de 74 e 78

(quando a Itália ficou em quarto
lugar, um atrás do Brasil), |á tem

um objetivo, assim que voltar para
casa: procurar clube para treinar.

f-amoso pela sua raça e rigor na
marcação, Benettl acha que a Itália

perdeu grande oportunidade de
chegar à final nesta Copa Pelé:

— Em todas as partidas, seja
com alemães, brasileiros, uruguaios

e argentinos perdemos muitos gols
no Inicio do jogo. Mas, sem dúvida,
nossa participação foi bem melhor

do que na primeira Copa Pelé. Pena

que nem sempre podemos nos

reunir lá na Itália, apesar de fazer-

mos alguns jogos beneficentes de

vez em quando. Nào é fácil para o

Causio, por exemplo, que mora em
Trieste, norte da Itália, Ir jogar em

Roma, no centro do pais. Os

uruguaios tem sorte de todos os

jogadores de sua seleçào morarem

em Montevidéu.

O técnico da Azzurra, Feruccio
Valcareggi, que dirigiu a seleçào

principal da Itália nas Copaa de 70

(vlce-campeào) e 74 disse que nào

pode exigir multo de seus joga-
dores:

Se alguém quer chegar no
hotel tarde eu nada posso fazer.

Cada um faz o que quer. Cada vez

que preciso treinar o time pergunto
"por 

favor, você pode jogar"? Nào

somos mais profissionais. Se a
Itália perdeu a chance de Ir à final,

pelo menos nào perdeu o bom-

humor. Altafini, o Mazola para os
brasileiros, até deu uma sugestão
ao seu técnico: *

Mister (modo como se cha-
mam os técnicos na Itália), por que
nào jogamos sem goleiro?

Uruguai fica longe da festa

De todas as delegações que se
confraternizaram, ontem, no Hotel
Transamérlca, a que guardava maior
distância das demais era a uru-

guaia, justamente a adversária do
Brasil na flnallsslma de quinta-feira.
E era natural, afinal, nenhuma das
outras tem condições de disputar o
titulo da II Copa Pelé. Almoçaram,

participaram das brincadeiras, mas
foram treinar, na Barra Funda, cen-
tro de treinamento do Sào Paulo,

cedido à delegação graças à inter-

vençào de Pablo Forlan, ex-jogador

do tricolor paulista.

Apesar de dizerem que o jogo de
amanhà é apenas um amistoso, pote

a final, de fato, será na quinta-feira,

os uruguaios estào preparados para
os dois jogos. Além de treinarem
ontem à tarde, vào hoje a Santos

para ver os dois jogos; como se

eles fossem importantes para a

classificação do Uruguai.

Os uruguaios vieram para ganhar
a Copa. E até mesmo ante a brin-
cadeira de um garçon 

"olha 
lá,

nào vào ganhar da gente e nos
deixar com o vice-campeonato",

eles respondem qualquer coisa.

Limitam-se a sorrir, um sorriso
amarelo. Dizem, no máximo, um
"arriba 

uruguay", no melhor estilo
latino, acrescentando que o Brasil é
o melhor time do torneio.

A ida constante ao departamento

médico, o excesso de espirito com-

petltlvo e a falta de confraternização

dos jogadores, fizeram com que
Rivelino, capitão da Seleçào Bra-

silelra de futebol Sênior, anuncias-

se ontem o fim definitivo de sua

carreira como jogador de futebol.

Sua arte ficará restrita a um grupo
seleto de amigos ou a jogos be-

neficentes, como o do dia cinco de

março em Frankfurt, que reverterá

fundos para as vitimas do terremoto

da Armênia.

Rivelino voltou a fazer criticas á

maneira como foi disputada a II

com Copa Pelé, lembrou que todos

os 150 jogadores que se reuniram

em Sào Paulo para a competição,

vieram com a Intenção de se dlver-

tlr, muito mais do que competir:
Este deveria ser o espirito do

torneio, mas fiquei magoado ao ver

alguns jogadores brigando para

ganhar, colocando a competição

acima de qualquer coisa, exatamen-

te o contrário do que deveria se ser.

Um dos motivos que causou esta

troca de valores foi, segundo
Rivelino, a permissão de que

jogadores que ainda atuam em

competições e que estão em plena
atividade, também pudessem jogar:

Isso fez com que o espírito se

desvirtuasse. Eles ainda estão com

a competição dentro de si e eu não.

Como eu, estào o Beckenbauer, o

Breitner, Uwe Seeler e outros. Para

nós o que Importa hoje é, a qua-
lidade técnica, a beleza do espe-

tàculo acima de tudo. Nào estou

mais para colocar a perna numa

jogada dividida e arriscar uma
fratura.

Neste momento Rivelino se lem-
bra das declarações de Cláudio
Gentile de que 

"futebol 
é para

homem" e faz criticas duras ao
lateral da seleçào Italiana:

Mas é claro que futebol é para
homem, ninguém discorda disso,
mas para que disputar uma jogada
como se estivéssemos com 20 e

poucos anos? As cobranças sào
enormes e simplesmente não de-
veria existir por uma razão multo

simples. Ninguém, aqui consegue
dar piques como dava antigamente.
Prevalece a jogada bonita, o es-

petáculo e nào o preparo físico.
Rivelino gostaria que a Copa Pelé

fosse encarada como uma brln-
cadeira séria e não concorda com a
hipótese de que o volume de dl-
nheiro empregado pelos organl-
zadores tenham sido um dos
motivos para que o torneio tenha
atingido um alto grau de compe-
titividade:

Este tipo de confraternização

que está sendo feita agora deveria
acontecer todos os dias e até antes
da Copa. Poderíamos como já dls-
se, termos nos reunido em Ubatuba

para brincar. Imagina todo esse

povo lá. Seria uma festa e tanto, ê
claro que a gente acaba entrando no
espirito e partindo para a compe-
tiçào, mas gostaria de estar em
campo brincando com os adver-
sários do que brigando. Passar a
mão na bunda de um, mas tudo na
brincadeira.

Nos quase 20 anos de carreira,
Rivelino pouco apareceu no depar-
tamento médico dos três clubes por
que passou — Corfntlans, Flur
minense e El Helal — e as dores nà

perna direita fizeram com que
Rivelino praticamente habltaaae o

quarto do massagista Macedo:
Juro 

por Deus que nào eatou
mais para este tipo de coisa. Meus
músculos já nào agüentam este rlt-

mo, afinal, fiquei sete anos parado.
Nào gosto de departamento médico

e o doutor Oamar de Oliveira aabe
disso porque ficamos juntos oito
anos no Corlntiana. Como a com-

petição tende a ser cada vez mais
competitiva e que daqui hà dola
anos estarei com 45 de Idade, nào
me resta outra alternativa a nào aer
nào participar mala da Copa Pelé.

Mas a distância de Rivelino do
futebol, nào aerà, tào grande quan-
to se pode imaginar. Participará
como anal lata da TV Bandeirantes
de alguna jogos que serão tranl-
mltidos pela emlaaora. Mas como

analista, prefere nào fazer qualquer
tipo de anàllae sobre fracaaao das
equlpea de Sào Paulo na Copa
Unlào:

Nào ael quais oa motivos que
levaram Sào Paulo a nào cias-
slficar nenhuma daa suas seis
equipes. Nào ê justo, porque
acredito que o melhor do futebol
brasileiro estala aqui em Sko Paulo.
Talvez tenha sido por falta de aort*
ou coisa parecida, nào poaao
analisar Isso, porque nào tive
conhecimento de como as equipes
se preparam. Só torço para que laao
nào aconteça novamente.
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Uma das expectativas da wdada deste O 
apoiador Süch 

poderá ser negociado

fim de semana do Campeonato Espanhol 1* 
|TrnK A I 

001,1 o futebol 
italiano, após o thrrmro do

i uber ae o biwikim Babaxar (foto) ||\l I l-WI\l/\í lílIMAI Campeonato Portigufe, onde defende

manterá a liderança da artilharia II 
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o Sporting Seu companhetro dedube

superando o mexicano Hugo Sanchez Douras, deverá ter o mesmo destino 9

Inter 

joga 

com a surpresa do campeonato

Portimonense

não 
preocupa

o Benfica

JAIME LUÍS

Correspondente

LISBOA — Todos os jogos da quarta
rodada do returno da primeira divisào do

futebol português serào disputados hoje.

O líder da competição, o Benfica, enfren-

tarà o Portimonense, um dos Últimos

colocados, no Estádio da Luz. Aparen-

temente, será uma partida tranqüila para
os líderes. Por seu lado, o Porto, que
ocupa o segundo lugar na classificaç&o

geral, terá um compromisso difícil com o

Vitória de Guimarães, mesmo jogando
em casa.

Outra partida imprevisível será entre

Sporting e Chaves, em Chaves. Mas a

equipe de Lisboa, está motivada com seus

últimos resultados já que venceu o Braga,

pelo Campeonato Português, e eliminou o

Nacional da Ilha da Madeira, da Taça de

Portugal com um expressivo 3 a 0.

Em busca de mais alguns pontos está o

Belenenses, que recebe em seu campo, o

Estádio do Restelo, o Acadèmcio de

Viseu, condenado a descer para a segunda

divisào. Para fugir da Ultima colocação, o

Fafe tentará repetir a vitória da rodada

anterior — venceu o Marítimo — sobre o

Setúbal.
O Boavista que vem de vitória sobre o

Beira-Mar, vai a Braga com o objtiivo de

conquistar mais dois pontos. O time en-

frentará o Sporting de Braga, que foi

derrotado na Ultima rodada. Umu partida

equilibrada será disputada entre Leixòes e

Espinho, em Matozinho (Porto). Tudo

pode acontecer.

O Beira-Mar, derrotado no domingo

passado, joga cm casa com o Pena Hei,

que ocupa uma posiç«ao cômoda na

tabela. Na Ilha da Madeira o Nacional é o

franco favorito diante do Estrela da

Amadora. Completa a rodada Farense x

Marítimo. O Farense, que demitiu na Ul-

tima quinta-feira o técnico José Augusto e

contratou o inglês AUisson, quer superar

a fase ruim e marcar sua recuperação com

uma vitória incontestável.

VENDAS ANUNCIADAS

De acordo com a imprensa portuguesa,
os brasileiros Silas e Douglas, foram ven-

didos ao futebol italiano pelo empresário

Juan Figger. Mas os dirigentes do Spor-

ting, time onde jogam, desmentiram as

transferências. Os boatos surgiram devido

á situação financira delicada do clube.

W

Alain

Fontan

Mudou alguma coisa?

Desde os tempos em que Didi, o
"Melhor 

jogador do Mundial de 58",

na Suécia, esbarrava na prepotência
de Di Stefano, o "dono" do Real
Madrid, e via-se chamar pouco depois

de 
"El Negro muy lento de Botafogo"

por uma parte da imprensa espanho-

ia (que nem sequer o tinha visto jo-

gar), que o problema da adaptação do

jogador brasileiro no exterior existe.

O assunto è bem anterior, alias.

Sem querer voltar à época pré-
históricas e às anedotas folclóricas do

futebol argentino da década de 40 que

gostaga de contar Mestre Tim, cha-

mado por lá do 
"El Peon", e também

Domingos da Guia, e sem falar das

aventuras do goleiro Jacaré que jogou
no Olímpico de Marselta (o mesmo

onde 30 e poucos anos mais tarde,

Paulo César e Jairzinho iriam apa-

recer).
Se o futebol é uma caixinha de sur-

presas, uma transferência pode trans-

formar-se numa autêntica bomba-

relógio. Assim, estamos hoje triste,

pelo sofrimento do discreto e inte-

ligente Andrade. Ele deixou a Seleção

Brasielira (após ter feito um gol an-

tológico em Viena contra a Áustria)- e

sobretudo o Flamengo, onde ele era

ídolo. Vertiginosa decaída... Jogado

de repente às feras como um simples

cristào da Antigüidade, destinado ao

divertimento dos imperadores de ser-

viço, ele vem amargando o duro banco

dos reservas. E, amigo leitor, nada é

tào deprimente do que ver-se descon-

siderado na hora do top-nível, no auge

da carreira. Chegar aos 31 anos para
regredir feito um novato e ter que
brigar pela posição há de deixar qual-

quer um magoado. 
"Porque tanto

egoísmo?" Andrade pergunta.
Nesta história nebulosa, a gente

pergunta-se afinal: Andrade joga as-

sim hà 10 anos e a Roma, após uma

longa reflexào, vem buscar o meia-

armador na Gávea. Com que fina-

lidade?
Fala-se tanto aqui c là da super-

organização do 
"Cálcio", cantada em

prosa e versos a cada domingo, do

profissionalismo sério e da grandeza
dos clubes na terra do Paolo Rossi,

que a gente considerava impossível es-

te tipo de falha. Acreditámos resol-

vido (ou fácil de resolver) o aspecto

prinripal, o lado fundamental da

questão: a entrada de um jogador de

estilo clássico num esquema neces-

sitando de seu toque de bola.

A gente imaginava que o técnico
sueco Liedholm e sua comissào téc-

nica haviam sem duvida visto e revis-

to, como no microscópio, os tapes

chegados junto com relatórios dos
olheiros e outros empresários, antes

de mandar o Senador Viola fechar o

negócio com o clube rubro-negro.

Com 31 anos, como o velho fuman-

te cuja a boca ficou torta pelo uso do

cachimbo, um jogador nfco tem mais

condiçào de mudar seu estilo. Ou ele

entra no seu novo time feito uma luva,

ou fica no banco. N&o existe meio-
termo. Sonhar em adaptar e lapidar

um elemento maduro ê ingenuidade

demais ou pretensão de amador.

Afinal, este tfco rico futebol italiano
com suas vedetes e senadores à moda

antiga, parece tlio cheio de curiosos.

Como... o Sul-Americano: muitos

caprichos e pouco rendimento.

***

Mudou alguma coisa também no

futebol brasileiro? Homens políticos
continuam neste negócio de preço dos

ingressos, de tomar medidas dema-

gógicas para tentar subir no Ibope

eleitoral, enquanto a CBF lava as

mfcos. Claro, quem paga aos joga-
dores s&o os clubes.

Os colégios vHo reajustar seus

preços em 50^o, os carros aumen-

taram (após o congelamento), 15^o,

mas os ingressos sào congelados. Des-

se jeito, estamos criando outros fu-

turos Andrade là para fora. Assim, os

grandes clubes vio, logo logo, entrar

em liquidação, fcntào, mudou alguma

coisa?

Apesar do ímpeto dos adversários, Careca continua liderando a artilharia italiana

Uefa multa times de

Milão e Munique

ZURIQUE — A Internazionale de

Milão foi multada em uma soma

sem precedentes 
— o equivalente a

145^ mil dólares — pela Comissão

Disciplinar da União Européia de

Futebol Associado (UEFA), devido

aos incidentes registrados durante a

partida da terceira rodada da Re-

copa contra a equipe alemã Bayern

de Munique.

A maior multa até então aplicada,

fora de 128 mil dólares, em 1985,

também contra a Inter.

O total da nova multa se divide

em 96 mil dólares, pela irrespon-

sabllidade de um espectador, que

colocou um fogo de artifício em

uma das grades que cercam o cam-

po; 32 mil dólares dpelo não cum-

primento de regras para apresentar

a partida em um telão no estádio,

entremeado com anúncios publl-

citárlos; e 17 mil francos pelo com-

portamento Inadequado da equipe

durante o encontro.

O Clube Bayern de Munique foi

multado em 12,8 mil dólares por má

conduta e mais 6,4 mil dólares por

ter um aficcionado alemão lançado

um morteiro no campo.

Milão 

— As se-

mifinais da
' 

Copa da Itália

foram definidas através de

sorteio realizado na sede da

Liga de Futebol. As par-

tidas ficaram assim defi-

nidas: Pisa x Nápoli e

Atalanta x Sampdoria. Pisa

e Bergamo serão as cidades

dos jogos de ida, dispu-

tados no próximo dia 1? de

fevereiro, enquanto os en-

contros de volta ficarao

para o dia 8 do mesmo

mes.,

A Rede Bandeirantes de Televisão

transmite hoje, ao vivo às 10h30m,

Atalanta x Inter, pelo Campeonato

Italiano

ROMA — A Internazionale de

MIAo poderá encontrar dificuldades

para manter sua vantagem de quatro

pontos à frente da Primeira Divisão

da Liga Italiana de Futebol. Quando

enfrentar hbje, o Atalanta, a equipe-

surpresa da temporada.

O Atalanta, com sua sede na

cidade nortista de Bergamo, foi

promovido à Primeira Divisão do

futebol Italiano nesta temporada,

apôs permanecer seis anos em

categorias inferiores. Chegou ao

ponto culminante de uma série de

vitórias no domingo passado, quan-

do derrotou a Juventus, por 1 a 0,

em Turim, e seguiu em frente atè

classificar-se para as semifinais da

Copa Italiana pela Copa, descansou

durante a semana e deverá se

apresentar bem disposta para o

que, com segurança, será uma

prova dura. 0 time é o primeiro

classificado com 25 pontos. Em

seguida, vem o Napoli, com 21;

Sampdoria e Atalanta, com 19;

Juventus, com 17; e Milan, com 16

pontos.

O Napoli terá uma partida aparen-

temente fácil em seu campo contra

o Ascoll, sexto na tabela de cias-

sificações. Mas, provavelmente,

terá que jogar sem o seu maior as-

tro, o capitão argentino Dtego

Armando Maradona. O jogador pode

estar com hérnia de disco. Ele não

jogou a partida de domingo pas-

sado contra a Sampdoria, nem o

jogo de volta das quartas-de-finai

da Copa, contra o Ascoli, na última

quarta-feira.

Embora o Ascoll tenha ganho a

partida, por 3 a 1, o Napoli con-

seguiu se classificar pelo saldo de

gols (4 a 3) graças à sua vitória de 3

a 1 na partida de ida, e será um ad-

versário duro em seu próprio ter-

rltório.

O Sampdoria, terceiro classifi-

cado, vai ao campo do Verona,

atualmente abaixo da metade in-

ferior da tabela dos 18 clubes da

Primeira Divisão. A Juventus tem

um encontro, hoje, com o Làzio

equipe que caiu por 1 a 0 ante a

Inter, em Milão, no domingo pas-

sado, e que foi eliminada quarta-

feira da Copa pelo Atalanta.

CONVITE

Livraria Sio José, ao ensejo de seu Clnqüen-

tenário de fundação, tem o prazer de convidar os

amigos de Carlos Ribeiro e Walter Alves da Cunha,

para as homenagens que lhes serão prestadas no

dia 1 ? de fevereiro de 1989.

10 horas; Missa em ação de graça na Igreja Sio

José. Castelo— Centro

16 horas: Recepção na Livraria São José Ltda,

Rua do Carmo, n ? 61 — Centro — RJ.

JS, 
jornal 

de

todos os esportes
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DIA 31 DE JANEIRO

O MERCADO

DE ARTE

VAI GANHAR UMA

NOVA OBRA.

Publicidade também é arte?
"A 

Arte da Publicidade", de Jorge Maranhão, é um livro

que busca o reconhecimento crítico da publicidade

comercial como manifestação artística.

Lançamento dia 31 de janeiro, às 19 horas, na Casa de.

Cultura Laura Alvim.

Vá e descubra que além de arte, publicidade também é

cultura.

Em exposição nas melhores livrarias.
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Escola

Superior de
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MILXO 

— As se-

mifinais da
1 

Copa da Italia

foram definidas atraves de

sorteio realizado na sede da

Liga de Futebol. As par-

tidas ficaram assim defi¬

nidas: Pisa x Napoli e

Atalanta x Sampdoria. Pisa

e Bergamo serao as cidades

dos jogos de ida, dispu-

tados no proximo dia 1? de

fevereiro, enquanto os en-

contros de volta ficarao

para o dia 8 do mesmo

mes.,

CONVITE

Llvrarla SIo Jos*, ao ensejo de seu Clnqoen-

tenArio de fundaQfio, tem o prazer de convidar os

amigos de Carlos Ribeiro e Walter Alves da Cunha,

para as homenagens que Ihes serfio prestadas no

dia 1 ? de fevereiro de 1989.

10 horas: Missa em a^So de graga na Igreja SIo

Jos*. Castelo— Centro

16 horas: Recep^do na Livraria Sfio Jos* Ltda,

Rua do Carmo, n ? 61 — Centro — RJ.



A Supergasbrás ainda nüo 
poderá

contar com a presença da sua

levantadora titular; Roseli, na

partida 
de hoje, contra a Bodrímar

pelo 
Campeonato Brasileiro

SURFE/NWCkO
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O bodyboarder Marcelo Siqueira,

que 
derrotou o havaiano Mike

Stewart, venceu ontem Guilherme

Tàmega, durante o International

Hliss Competition, na Barra

%

Carlos Sequeira derrota Cunnif na Barra

0 carioca

m ^ 
Carlos Sequeira,

mLt 17 anos, derrotou

1 yj ontem o callfor-

nlano David Cun-

nlff, durante o II

International Bllss

Competition de Bodyboard na Praia

da Barra, em frente ao n? 3.200, da

Avenida da Sernambetiba. O ven-

cedor da bateria mostrou multa In-

timldade com ondas pequenas, e,

como afirmou, os brasileiros pos-

suem maior agilidade e leveza, ao

contrário dos competidores estran-

geiros.

- Os gringos estão acostumados

a pegar ondas grandes, sempre com

boa formação. Aqui, as ondas

muitas vezes não tèm força e são

pequenas. Com estas dificuldades

nós já sabemos aproveitar as

melhores partes para executar as

manobras. Sobre a minha atuação,

estou multo feliz, principalmente

por ter vencido um gringo. Sabia

que se eu ganhasse o David Cunnlff

as pessoas reconheceriam mais o

meu resultado. Se eu vencesse um

brasileiro não teria uma repercussão

tào grande. Agora espero disputar a

semifinal com Mlke Stewart —

comentou Carlos, que disputa hoje,

as quartas-de-flnal, com Pedro Put-

ziger.

Tetracampeào, mundial de body-
board profissional, o havaiano Mike
Stewart, venceu o vice-campeão

brasileiro Kiko Pacheco, e hoje dis-

puta, com Renato Kamp, uma vaga

para a segunda semifinal. Ele havia
sido desclassificado pelo carioca
Marcelo Siqueira, mas garantiu par-
ticipaçaão nesta fase atravòs da re-

pescagem. 0 atual campeão bra-
sllelro Paulo Esteves foi eliminado

pelo cearense Francisco Rosa.

Na categoria amadora masculina

alguns dos classificados para a fase

seguinte são: Marcelo Dias, Márcio

Madeira e Leonardo Lobo.

4¦SUCOSj ¦

jandaiaT

Profissionalismo ganha 
o sim

As 23 participantes do Interna-

tional Bliss Competition foram

unânimes ao votarem a favor do

profissionalismo da categoria fe-

mlnina na última sexta-feira. Porém

algumas ainda não largarão da con-

dição de bodyboarders amadoras.

Mesmo sendo as pioneiras nesta

nova categoria a nível mundial

multas brasileiras, de elevado nivel

técnico, preferen não proflssio-

nallzar-se este ano.

Bicampeà do Torneio Nacional

Americano, a carioca Glenda Koz-

lowiski, 14 anos, considera que

ainda è muito jovem para tornar-se

profissional e explicou:
— Este ano fixarei residência na

Califórnia e caso deixe de ser

amadora, não poderei competir

mais, pois là não existe a categoria

profissional feminina. Sei que tenho

potencial, jà venci torneios e par-
ticipo de campeonatos há três anos,

mas sou nova e ainda tenho muito

tempo. Caso eu não fosse para a

Califórnia, talvez pensasse duas

vezes em me profissionalizar.
Outra carioca de mesma opinião é

Tatiana Van, 18 anos, que prefere

participar de torneios internacionais

este ano, que são todos amadores,

a profissionalizar-se no Brasil. Ela

afirmou que não possui títulos no

país, e pretende conquistar expres-

sivos resultados no exterior, mesmo

sabendo que as melhores body-

boarders são as brasileiras.

Eleição decide a

mudança nas regras

Em competições de surfe ou body-

board na categoria profissional

existem baterias de apenas dois

competidores, após as fases

classificatôrias que são as baterias

homem-a-homem ou mulher-a-

mulher. Nestas disputas existem

regras de prioridade de onda e, no

ano passado, tanto no Circuito

Carioca como no Brasileiro, estas

regras foram abolidas. Porém os

profissionais votarão durante o

International Bllss Competition a

volta destas regras, com algumas

modificações.

Os competidores entram em

iguais condições no mar, e aquele

que chegar primeiro no out-alde

(atrás da arrebentação) tem direito

de pegar a primeira onda. O que fica

na espera da próxima tem a primeira

prioridade. Segundo o presidente da

Abrasb (Associação Brasileira de

Bodyboard), Ney Bittencourt,

muitos competidores se aprovei-

taram das regras para beneficiarem-

se e, quando possuíam a prioridade
•da onda, faziam marcação na inten-

ção do adversário cometer inter-

ferência. Então, a entidade decidiu

não usar mais estes critérios.

Porém, este ano, com algumas

modificações, e de acordo com o

resultado da votação, voltarão as

regras.

Uma das novas regras diz res-

peito ao competidor que tem a

primeira prioridade e que não

poderá disperdiçar uma onda, caso

contrário perderá posse da mesma.

Também não será mais permitido o

bodyboarder que tem a prioridade

posicionar-se no Inside (próximo a

areia) e surfar na espuma da onda

na qual o adversário vem desde o

out-side.
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Leandro Macedo, vitória em Caiobá

JOSÉ INÁCIO WERNECK

Enviado Especial

CAIOBÁ - Paraná — Leandro

Macedo, da equipe Lafine Bouche,

de Brasília, e Rebecca Werneck, da

Ozônio, do Rio de Janeiro, foram os

ganhadores do short-trlatlo desta

cidade, na tarde de ontem, em

prova válida para Indicar os re-

presentantes brasileiros que irão ao

Suriname.

O tempo de Rebecca, com

1h03m16s, seria o novo recorde

brasileiro para a distância oficial de

700 metros de nataçào, 20 qullò-

metros de ciclismo e cinco qul-

lômetros de corrida, mas os pró-

prios organizadores da prova ad-

mltem que havia cerca de 200

metros a menos na etapa da cor-

rida. O tempo de Leandro Macedo,

com 55m47s93, é também um dos

melhores já feitos no Brasil em

short—trlatlo.

A etapa de natação foi realizada

em excelentes condições de mar,

com Carlos Dollabela saindo da

água em 8m09s, 13 segundos à

frente de Leandro, que foi o terceiro

homem nesta etapa. Entre as

mulheres, Ellane Beretta foi a

primeira a sair da água, com o ex-

cepcional tempo de 8m44s, seguida

de Andréa Zlppln, em 9m12s, e

Rebecca Werneck, em 9m29s.

Dollabela era ainda o líder depois

do ciclismo, mas Leandro Macedo

alcançou-o na altura do Km 3 da

corrida. Andréa Zlppln assumiu a

liderança feminina ao fim da etapa

de ciclismo, mas Rebecca Werneck

também alcançou-o no Km 3 da

corrida e dai em diante só fez

aumentar a diferença. As etapas de

ciclismo e corrida tiveram algumas

falhas por parte da organização com

prejuízos ligeiros para Carlos

Dollabela e* Rebecca Werneck. A

prova foi disputada por cerca de 170

participante#.

Resultados principais: Homens:

1) Leandro Macedo (Lafine Bouche)
— 55m47s93; 2) Carlos Dollabela

(Malt 90) — 55 m55s66; 3) Paulo

Fontana (OP) — 57m40s47.

Mulheres: 1) Rebecca Werneck

(Ozônio), 1 h03m16s; 2) André Zlp-

pln (Bicicross) — 1h04m09s; 3)

Ellane Beretta (avulso) —

1h04m43s.
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NCAA ERA

PRA GALERA

domingo

VASCO 
X FLUMINENSE

NO MARACANÃ

17 HORAS

A SUPER RÁDIO TUPI, sob o comando

de LUIZ PENIDO, vai arrepiar geral no

futebol.

Os detalhes de cada jogada e os lances

mais importantes, vão estar nas ondas

da TUPI, com os Super Repórteres

ERALDO LEITE e DANILO BAHIA.

E pra botar mais pilha na galera, JOÃO

SALDANHA, o melhor comentarista

esportivo, completando o Super Time.

Toda a emocâo do futebol nas vozes da

SUPER RÁDiO TUPI.

Futebol moderno, para todas as

gerações.

FUTEBOL MODERNO PARA 
super

TODAS AS GERAÇÕES
W

•
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Alexandre Hontes, após executar manobras como este el rolo, garantiu a vitória sobre

n -0'

^
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Ugo Corti

Ribas 

ganha 

com recorde

prova Jornal 

dos Sports

LEONARDO RI-

bas Gomes, do

Cu rit ibano

(Paraná), ven-

ceu ontem os

100m costas da

provas JORNAL

DOS SPORTS noúltlmodlado Torneio

Júlio De Lamre I Taça Kibon de

Nataçào, superando o recorde do

Campeonato Brasileiro Juvenil A,

masculino, com o tempo de

1min00s10, na piscina do Parque

Aquático Júlio De Lamarei,no Rio.

Com a vitória na prova de ontem e

nos 200m costas no segundo dia do

campeonato, Leonardo Gomes, de

14 anos, já está escalado para com-

petlr o Sul-Amerlcano, em jnarço na

cidade de Rosário, na Argentina. O

critério para a seleção, na categoria

Juvenil A, é de acordo com o índice

técnico obtido em uma das duas

provas.
O recorde obtido ontem não sur-

preendeu Leonardo. No Campeo-

nato Sul-Americano de 1987, quan-

do ainda era do da categoria infan-

til, ultrapassou duas marcas: no

100m livres com 55seg87 e nos100m

costas com 1min03s10. No Bra-

sileiro de inverno do ano passado,
mais um tempo batido: fez os 100 m

costas em 1mln02s43. Com tantos

recordes e vitórias, o curitibano só

tem uma reclamação:
— Nào tenho patrocinador.

Embora isso prejudique um pouco,

vou continuar nadando enquanto

puder —, disse Gomes.

Vários recordes marcaram mais

uma vez as disputas no Parque

Aquático Júlio De Lam|re. No

Juvenil B, feminino, um empate:

Celeste Regina Moro, do Curlti-

bano, e Crlstlane Santos, do Gol-

finho, também do Paraná, subiram

juntas ao pódio pela marca obtida

nos 100 costas de 1 min07seg03.

Nos 400m livre, Cintla Verena

Ferreira, do Olímpico da Bahia,

bateu o recorde pela categoria

Juvenil B, com 4mln09s50, enquan-

to que Cristiano Mlchelena, do

Flamengo, venceu nos 400m livre,

Juvenil B, batendo o recordado tor-

neio com 3mln58s81. í

Nos 100m costas, Suzana Cas-

tilhos Russel, do Grêmio Náutico

União, de Porto Alegre, venceu pela

categoria Juvenil A com o tempo

de 1minoSs59. Sandra Futigami, do

Pirelli, ficou em segundo lugar com

1min09seg82 e Daniela Santi, do

Guanabara, em terceiro com

1 mini 1 s23.

Viviane Mottl, do Olimtfco daj

Bahia, venceu os 400m livres em

4min24s14 e está selecionada para

o Sul-Americano. Heraldo Santos

Araújo, do mesmo clube, venceu

nos 400m livres Juvenil B, mas-

culino com 4min 09s50.

Pra você aproveitar

Rua Edgard Werneck,368-Freguesia

Jacarepaguã
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A10 MINUTOS DA BARRA

EdParquedoSol

Apartamentos

Salão • 2 e 3 Quartos (1 suíte)

Varandão • Banheiro Social

Copa-cozinha

Dependências Completas

Prédio

Hall social finamente

decorado • Frente ajardinada

2 Elevadores • Interfone

e Porteiro eletrônico

Play 
ground 

• 2 Piscinas

Sauna 
(seca e a vapor)

2 Banheiros Sociais • Duchas

2 Vestiários • Quadra

de Tônis Oficial • Quadra

de esporte polivalente
Churrasqueira • Antena

Coletiva • Garagem com

1 e 2 vagas.
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2 QUARTOS

PREQO 44 850.00
SINAL 6 000.00
PRESTAQ0ES . 416.06
RENDA FAMILIAR 1 188,72

3 QUARTOS

PREQO  58 850,00
SINAL 9.000,00
PRESTAQOES  416.06

RENDA FAMILIAR 1 188,72
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Incorporação

Francisco Xavier

Incorporação e Participações

Construção

Francisco Xavier

Empreendimentos e Construções

MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO

R , A ' ti i t.,1 } 5(
Te«s J5i 9697 # 35'

RI

Vendas Qianamente no tocai até 19 h»

Francisco Xavier Imóveis
^11 

flLTimtl Imobiliária CRECM273 J305

Rua Tirol. 296 Freguesia Jacarepaguá PABX 447 1010

Av Bra2 de Pina. 96 Loja Penha PABX 260 7052

Escritórios abertos inclusive aos Domingos até 16 hs
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A carioca Tânia Maria Miranda,

integrante da delegação olímpica

brasileira em Seul, corre os 400 e

800m do Torneio Nébon Prudência

em busca de uma vaga no Mundial bidoor

Steffi arranca

para 

mais um

Grand Slam

N\

MELBOURNE -

A tenista alemã-

ocidental Stef-

fi Graf, pri-
meira cabeça-de-

série, ganhou on-

tem a final

feminina do Aberto da Austral ia por
6-4 e 6-4 derrotando a tcheco-

eslovaca Helena Sukova, quinta, em
Melbourne. Graf, que jà havia con-

quistado este torneio em 88, ganha,
aos 19 anos, seu quinto titulo

profissional consecutivo.

No ano passado, ela havia con-

seguido um Grand Slam ao ganhar
os torneios da Austrália, França,

Grã-Bretanha e Estados Unidos.

Seu primeiro título Importante foi
conquistado em Paris, em 87.

— ê muito agradável começar o

ano com esta vitória, é Importante

para dar confiança, principalmente
nos próximos meses. Mas não me

perguntem se meu objetivo è

realizar de novo um Grand Slam.

Não tenho nenhum projeto — disse

a campeã alemã.

Graf venceu o torneio australiano,

como nas últimas seis partidas,
sem perder um .único set. De qual-

quer modo, embora não tenha

demonstrado um domínio absoluto

sobre Helena Sukova, em nenhum

momento deu a impressão de

fraqueza ou de estar ameaçada por

sua adversária.

Este encontro, sua sétima vitória

consecutiva, não foi o melhor de

Steffi Graf, pois errou várias jo-

gadas, apesar de uma excelente

eficiência com as devoluções. Por

sua vez Sukova mostrou-se valente

e agressiva, mas nada conseguiu

contra a regularidade da jovem
campeã alemã ocidental.

DOR NO JOELHO
Steffi Graf sentiu uma leve dor no

joelho, segundo revelou seu pai,
Peter Graf, depois da partida. Des-

de o torneio olímpico de Seul, onde

ganhou a medalha de ouro, Graf

sente dores constantes no joelho
esquerdo, que a incomodam par-
ticularmente quando tem que sacar.

A dor a afetou especialmente na

partida semifinal de duplas que per-
deu junto com a argentina Gabriela

Sabatini. Duas horas depois de sua

vitória, Graf tomou um avião para a

Alemanha Federal, onde descan-

sará alguns dias e será examinada

por um médico. Depois Graf viajará

aos Estados Unidos para participar
no Torneio de Detrolt.

A nona vitória sobre Sukova

Com a vitoria, obtida ontem na

final do Torneio Feminino do Aberto

de Tênis da Austrália, a alemã

ocidental Steffi Graff consolidou

sua supremacia no duelo com a

tcheca Helena Sukova, que nada

pôde fazer diante da número um

mundial.
As duas tenistas se enfrentaram

dez vezes. Sukova venceu somente
uma partida — em Brisbane, na

Austrália, numa quadra de grama
—, quando Graff tinha apenas 13

anos e iniciava sua carreira como

profissional.
São os seguintes os dez jogos

disputados por Graf e Sukova:

1983 — Brisbane (Austrália)
Segunda Rodada — Sukova 6-2,

6-3

1986 - Boca West (EUA)
Semifinal — Graf 6-2,6-1.

1986 — Zurique (Suíça)

Final - Graf 4-6,6-2, 6-4.
1986 — Masters (Nova York)

pemifinal 
— Graf 7-6, 3-6, 6-1.

1987 — Boca Raton (EUA)
Final — Graf 6-2, 6-3.

1987 — Roma
Semifinal — Graf 6-3, 6-3.

1987 — Masters (Nova York)
Quartas-de-Final — Graf 6-2, 2-0

y abandono.

1988 - Berlin (RFA)
Final - Graf 6-3, 6-2.

1988 - Mahwah (EUA)
Semifinal — Graf 6-1. 6-1.

1989 — Melbourne
Final — Graf 6-4. 6-4.

Para impor-se no Torneio da Aus-

trália, Graf ganhou as seguintes

partidas: Kerrie Anne Guse (Aus-
trália) 4-6, 6-1, 6-0; Renè Simpson

(Canadá) 6-0, 6-0; Marianne Wer-

dei (EUA) 6-0, 6-1; Nicole Provls

(Austrália) 6-4, 6-0.

Chris Evert encerra carreira

NOVA IORQUE— A célebre tênis-

ta norte-americana Chris Evert que,
ao lado de sua compatriota Martina

Navratilova, dominou o tênis fe-

minino nos anos 70 e 80, decidiu

abandonar a carreira, segundo

declarou em uma entrevista pu-
blicada por quatro jornais da

Flórida.

— Informei à Associação Inter-

nacional de Tênis Feminino (Wlta)

que esta temporada será provável-
mente a última, e pedi que me

deixasse escolher os torneios que
devo participar — declarou Evert à

imprensa.

Chris Evert, de 34 anos, número

três na classificação da Wita,

decidiu reduzir o número de tor-

neios dos quais participará este

ano.

Ever, ausente do Aberto da Aus-

trália, se comprometeu a participar
dos outros três torneios do Grand
Slam, ou seja. França (Roland
Garros), Grã-Bretanha (Wlmbledon)
e Estados Unidos (Flushing
Weadow).

A tenista, que no ano passado se
casou com o ex-campeão norte-
americano de esqui, Andy Mill, dls-
se que queria ter filhos.

— Digo simplesmente que tenho

muita vontade de ter uma família.

Não quero chegar aos 45 anos e
dizer a Andy: ok, agora estou pron-
ta.

A decisão de Chris de abandonar
o tênis era esperada, mas até hoje a

campeã, que em sua carreira

ganhou 18 torneios do Grand Slam,
não havia ainda fixado uma data
certa.

Supergasbrás tenta vaga

em 
jogo 

contra Bodrimar

Si:

_A

Das equipes

consideradas fa-

vorltas para
a conquista do

título do Cam-

peonato Bra-

sileiro de vô-

Supergasbrás é a-lei feminino, a

única que ainda não conseguiu as-

segurar sua classificação para as

semifinais. Atualmente em quarto
lugar, com 24 pontos, o time ca-

rioca está ameçado pela Rodrimar,

de Santos, com 21 pontos, sua ad-

versária de hoje pela sexta rodada

do Brasileiro. A partida será rea-

lizada no Tijuca Tênis Clube a par-
tir das 16 horas, e a vitória assegura

a classificação da Supergasbrás.

Devido aos inúmeros problemas

que a Supergasbrás teve no inicio

do Campeonato Brasileiro, alguns

resultados não foram muito fa-

voráveis à equipe, por isso a

Rodrimar ameaça a conquista da

última vaga para as semifinais.

No primeiro turno da competição,

o time santlsta supreendeu o elenco

carioca com uma vitória por três a

um, em São Paulo.

O bloqueio e o ataque da Ro-

drimar, além do saque forçado, são

as principais armas da Rodrimar.

Com um time alto, mas sem de-

sembaraço na defesa de fundo de

quadra, a Supergasbrás fará um

jogo defensivo para anular as Jo-

gadas adversárias.

As equipes femininas jà cias-

sificadas para as semifinais do

Brasileiro são: Sadia e Pirelll, de

São Paulo, e Lufkin, do Rio.

Vitória da Minercal 
pode

dar o 
perita 

a Hortência

1

SAO PAULO -

O duelo entre

Paula e Hor-

tência está

garantido na

partida que pode
decidir o esta-

,dual paulista de basquete feminino.

Minercal e Cica/Divino enfrentam-

se hoje em Sorocaba, e, se a Mlner-
cal pode ser blcampeã paulista com
uma vitória, Hortência pode chegar
ao quinto titulo estadual, contra
quatro de Paula.

A Minercal ganhou os dois pri-
meiros jogos da melhor de cinco
por um ponto de diferença e o téc-
nico Antônio Carlos Vendramini terá
sua equipe completa, apesar de a
armadora Branca estar sentindo
mais dores no pé direito depois da
última partida. Já Hortência não
teve nenhum agravamento da ten-

dinite no joelho direito e deve

melhorar até o momento da partida.

O time está escalado com Hortên-

cia, Branca, Vânia, Charlote e Mar-

ta.

O Cica Divino tem uma missão

quase impossível: tem que ganhar

hoje, vencer a quarta partida em

Jundiai e derrotar a Minercal de

novo em Sorocaba no quinto jogo.

O técnico Nestor Mosteiro terá aln-

da um grande desfalque: Suzete,

sua jogadora mais experiente,

sofreu violenta entorse no joelho

esquerdo e será submetida à artros-

copia na próxima semana. O

treinador espera que a equipe con-

siga manter a vantagem no placar

que teve nos primeiros jogos e

acabou perdendo O time está es-

calado com Paula, Carmem. Fá-

tima. Kelly e Brantley.

TÊNIS/NLETISMO

MOLEl/BKSQUETE

O velocista Bobson Caetano da

SUva tenta hoje, na pista 
da

Escola de Educação Física do

Exército, bater o recorde mundki

dos 300m indoor (em pista coberta )

*y.

\à

Mangueira inaugura Vila

com samba, discurso e artistas

Com muito sam-

ba, suor e cer-

veja, foi inau-

gurada ontem

JEk a Vila Olím-

pica Carlos

Dórla, em home-

nagem ao presidente da Estação

Primeira de Mangueira, jà falecido.

Com 11 000 m2, o centro esportivo,

além do ginásio poliesportivo com

quadra polivalente de vôlei, han-

debol, futebol de salão e basquete,

terá também uma pista de atletismo

de carvão, um campo de futebol e

um mini-hospital com atendimento

médico para a comunidade.

A obra deverá estar concluída,

segundo o vice-presidente de es-

portes da Mangueira, Francisco

Carvalho, até abril. Ainda faltam

NCzl 300 mil para a continuidade

do projeto. O Ministro do Interior

João Alves, presente á solenidade,

passou às mãos do presidente da

Mangueira, Elísio Dórla Filho, um

cheque de NCzl 83 mil para a cons-

trução da pista de atletismo.

No palanque, armado na quadra
de esportes, várias autoridades dis-

cursaram. O Ministro João Alves, o

Secretário de Esportes e Lazer Léo

Simões, o Secretário da Coorde-

nadoria de Desenvolvimento Social

do Governo do Estado, Nélson

Moreira Franco, o presidente do

Conselho Nacional de Desportos,

Manoel Turbino, o presidente do

Vasco, Antônio Soares Calçada
•dividiram o espaço com per-

sonalidades do esporte e do

samba como a levantadora Jac-

queline Silva — ela velo prestigiara
festa após vencer um torneio de

vôlei de praia em Mlami e volta no

próximo dia 15 para Mlnnesotta,

onde jogará vôlei de quadra 
— o

bicampeâo olímpico do salto triplo,

Ademar Ferreira da Silva, a sambls-

ta Alcione, o ator Grande Otello e

dona Neuma.

A FESTA

Na inauguração da Vila Olímpica

da Mangueira teve do hasteamento

da bandeira e execução do hino

nacional à apresentação da bateria

mirim e das porta-bandeiras mirins

e mestre-salas que fecharam a

comemoração com multo samba.

Cerca de 1.500 crianças da co-

munidade, que participam das

atividades esportivas e do Projeto

Recriança, desfilaram pela quadra
de esportes.

O convidado de honra, o velocista

Robson Caetano da Silva, medalha

de bronze nos*200m em Seul, teve

que sair mais cedo. Acompanhado

de sua mulher Margareth, ele

deixou o centro esportivo antes da

solenidade começar, para não per-
der o casamento de um amigo em

Botafogo. Animado com- o desen-

volvímento do projeto da Vila Ollm-

pica, o elegante Robson, num con-

junto de javanesa branco, espera

que esta idéia venha a ser implan-

tada em outras Áreas carentes.

— Este é o primeiro passo para

tirar as crianças da rua no Rio —

afirmou Robson Caetano. Os jovens
vão poder iniciar uma carreira no

esporte. Agora, só não podem
deixar a peteca cair. Não é só cons-

trulr. O brasileiro não se preocupa
com a conservação dos seus es-
tádios, pistas, ginásios. Se eu, o

Joaquim (Joaquim Cruz), o João do

Pulo (João Carlos de Oliveira) tivés-

semos toda esta estrutura. Nossa,

Isto seria demais.

VELHA GUARDA

A Estação Primeira desceu o

morro para prestigiar a inauguração

da Vila Olímpica A Mangueira de
Amanhã, comandada por sua

madrinha, a sambista Alcione, en-

cantou as autoridades. Mas a velha

guarda não podia ficar de fora. Muito

emocionadas, a porta-bandeira
Mocinha, que carregou o estandarte

da escola por 35 anos e este ano vai

passá-lo à sua sucessora, Fidlnha,

em plena Passarela do Samba, Tia

Alice, a grande Idealizadora do

projeto esportivo, e Dona Neuma,

que assumirá o comando geral da

Vila Olímpica, não desgrudavam os

olhos da nova geração do samba e

do esporte.

Tia Alice jà está voltada para um

novo projeto. Para ela, o centro es-

portivo jà faz parte do passado.

Hole, a protetora das crianças man-

gueirensep pensa em desenvolver,

Junto com as assistentes sociais da

FEEN (Fundação Estadual do

Menor), o Círculo do Menino

Patrulheiro que promoverá cursos e

aulas práticas para a garotada com

o objetivo de encaminhar as crlan-

ças para empregos em empresas

privadas.

Vamos desenvolver o triângulo

saúde, esporte e trabalho — ex-

plicou Tia Alice. — Sem trabalho,
não se caminha. Portanto, vamos

dar início a uma nova fase na

criação das crianças da comuni-

dade. O sonho de colocar 500

meninos e meninas da comunidade

trabalhando em várias empresas

ainda este ano é a nossa meta. A

luta agora é esta. Canalizar a ga-
rotada do Morro da Mangueira para
o trabalho.

RECRIANÇA

O presidente da Legião Brasileira

de Assistência (LBA), Irapoan

Cavalcanti, garantiu ontem a con-

tinuação do Projeto Recriança que
atende a comunidades de várias

áreas carentes do Rio de Janeiro.
Segundo ele, até março, a verba jà
estará liberada. Mas o coordenador
de esportes da Estação Primeira,

Lilico, um dos responsáveis pelo
Projeto Recriança na comunidade

que encerrou as suas atividades em
dezembro do ano passado por falta

de verbas, continua aguardando
uma posição oficial.

Continuamos esperando res-

postas — explica Lilico. — Mas só

temos recebido promessas, pro-
messas e nada mais.

Temporada é aberta

com torneio na Urca

A elite do atletismo brasileiro vol-

ta às pistas hoje em busca de uma
vaga na delegação brasileira que
embarca em fevereiro para disputar
a temporada européia Indoor que
inclui, além dos meets, o Mundial

de Budapeste. O Torneio Nélson
Prudênclo abre a temporada de 1989
na recém-reformada pista da Escola
de Educação Física do Exército

(EsEFEx) na Urca, com direito a
exame anti-doping.

O número de atletas a serem sub-
metidos pelo exame antldoplng con-

tinua mantido em sigilo pela Con-
federação Brasileira de Atletismo

(CBAT). Uma sala nas dependên-

cias da EsEFEx jà foi preparada

para a coleta do material que vai ser
enviado ainda hoje para um labo-

ratório em Madri, credenciado pela
IAAF (Federação Internacional de
Atletismo Amado*).

Na seletiva para o Mundial

indoor. estarão em jogo vagas nas

provas de 100, 200 , 400, 800, 1.500,

3.000m. 110m com barreiras, mar-

cha atlética de 5.000m, arremesso

de peso, salto em distância, salto

triplo, salto com vara, e salto em

distância, no masculino. No fe-

minino, as atletas tentarão uma

vaga nos 100 , 200 . 400. 800, 1.500,

3.000. 100m com barreiras, marcha

atlética de 3.000m, arremesso de

peso. salto em distância e salto em

altura

ÍNDICE

Os olímpicos Robson Caetano da

Silva (60 e 200m), Arnaldo de

Oliveira (60m), Gérson de Andrade e

Souza (400m), Joaquim Cruz (800
e l.500m), Zequlnha Barbosa

(800m), Agberto Guimarães, Adauto

Domingues (3.000m) e Maria Mag-

nólia Figueiredo (200 e 400m) foram

selecionados pela CBAT, pois jà
conseguiram os índices pré-
determinados. A recordista sul-

americana dos 800 e 1 500m, Soraya

Vieira Telles, pediu dispensa da

delegação logo apôs o seu casa-

mento com o técnico Pedro Carlos

Teixeira, no final do ano passado.
Abcélvio Rodrigues, no salto

triplo, Tânia Maria Miranda, nos 400

e 800m, Lyndon Johnson Pereira e

Joilto dos Santos Bonfim, nos

110m com barreiras, são sérios can-

didatos a uma vaga na delegação

brasileira Indoor.

RECORDE

Na pista da EsEFEx, às 15 horas

de hoje, o velocista Robson Cae-

tano da Silva, medalha de bronze

nos 200m em Seul, vai tentar bater

o recorde dos 300m Indoor, de

31seg711, do norte-americano Klrk

Batistlt. Em Seul, cinco dias antes

da abertura dos Jogos Olímpicos,
Robson correu, num treino, os

300m em 31 seg56.

FIAA anuncia medidas

severas contra doping

CINQAPURA - O conselho da

Federação Internacional de

Atletismo Amador anunciou on-

tem, rigorosas medidas contra o

doping, inclusive exames fora de

competição em todos os países
membros.

Encaramos o doping como

o principal problema que enfren-

tamos hoje — disse Jon Wlgley,

chefe do programa médico do

conselho.

Com a desclassificação do

canadense Ben Johnson como

vencedor dos cem metros nos

jogos olímpicos de Seul pairan-
do sobre os três dias de sessão,

o conselho, composto de 23

membros, tornou obrigatório

para todos os países a realização

de exames fora de competição e

esclareceu as penalidades
aplicáveis ao uso de substâncias

proibidas.
Alguns 

já aceitaram a res-

ponsabilidade pelos exames —

disse Wigley. 
"Agora 

é obri-

gatório fazer isto e permitir que
representantes da Federação
façam testes também".

Wigley assinalou que qualquer
atleta no qual seja descoberto

que tomou esteróldes anabo-
llzantes como Johnson, esti-
mulantes fortes, bloqueadores

beta ou qualquer outra substân-
cia que eleve seriamente o

desempenho, será Imedlatamen-

te suspenso por dois anos. Em
caso de reincidência será eli-
minado. No entanto, as infra-

çôes inadvertidas que envolvam
drogas menos sérias tomadas

para fins médicos serão punidas
com suspensão por três meses.

As normas regulatórlas das
drogas ocuparão uma 

'seção

separada do livro de regras e um
órgão revlsor Independente
examinará anualmente os
procedimentos da Federação.
Em sua primeira reunião do ano,
os membros do conselho tam-
bêm esclareceram os procedi-
mentos legais que cercarão a
aplicação das novas medidas.
Wlgley frisou que as linhas

gerais precisam ser submetidas
ao congresso da Federação, que
se reunirá em setembro em Bar-
celona, para aprovação final an-
tes que entrem em vlgou

— Esperamos que todos os
outros órgãos esportivos Inter-
nacionais sigam nosso exemplo
— disse o presidente da Fe-
deração, o Italiano Primo Ne-
blolo. Queremos que esta batalha
seja séria. Nebiolo observou,
porém, que não existem à mão
laboratórios para os exames da
Federação na América do Sul ou
na África e que na Asia só há
dois

Piulo Wrenche 
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A nova Ferrari do 
piloto mgfês

Nigpl Manseü 
para o Campeonato

Mundial de Fórnnila-1 de 89, será

íw apresentada esta semana, no pista
de Fiorano, em Modena, na Itália
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ivpn/M -I _ AI I Ã /"N Francisco Maio, que esteve montando no

FUTEBOL de SWAO 
^Ms^ssr.

AllOMOBILISMO/TURFE que teve destaque em algumas temporadas |j

Fifusa acerta

fusão 

comFifa

só em dezembro

0

SÃO PAULO - 0
futebol da sa-
lào Já tam data

para passar ofl-

cialmente ao

âmbito da Flfa:

1? de dezembro

de 1989. Neste dia, a entidade inter-

nacional do futebol 
"associatlon",

em reunião do seu comitê execu-

tivo. analisará o relatório da comia-

são paritària Flfa-FIfusa, composta

especialmente para traçar os dados

fundamentais da matéria, com três

membros de cada entidade. Pela

Fifusa participam os brasileiros

Januário D'Alesslo, presidente, e

Álvaro Mello Filho, presidente da

Confederação Brasileira de Futsal,

além do paraguaio Rolando Alar-

con, vice-presidente da Fifusa e

presidente da Federação Paraguaia,

atual campeã mundial.

Estas informações foram dadas

pelo próprio Januário D'Alessio,

que considerou muito bons os

resultados dos entendimentos man-

tidos pela Fifusa com a Flfa, recen-

temente em Zurique, traçando as

normas básicas da passagem do

Futsal ao controle da Flfa.

- Pelo que conversamos em

Zurique, com a participação do

presidente João Mavelange, acredito

num acerto rápido. Foi, Inclusive,

assinado um documento de inten-

çào. que è, na minha opinião, hls-

tôrico. E foi formada a comissão,

que tem 10 meses para analisar

profundamente o assunto e

apresentar um relatório con-

ciusivo no Congresso da Flfa, em

Zurique, no dia 1 ? de dezembro —

explicou.

A comissão terá sua primeira
reunião formal nos dias 14 e 15 de
março, na sede da Flfa. Da parte da
Fifusa, 90 por cento das federações
filiadas apólam a fusão desde que
as entidades nacionais )â criadas
mantenham sua Independência

econômica e política.
Pretendemos 

que o futebol de
9alão, que já é praticado em 50,

paises, não perca a sua Identidade e
alcance, ao mesmo tempo, a mas-

sificação, estendendo-se a todos

os paises filiados á Fifa. Este ê o
nosso objetivo. Com a fusão com a
Flfa certamente o Futsal estará en-
tre os esportes olímpicos em
1992, na cidade de Barcelona —

acentuou.

Em relação ao Brasil, Januário

D'Alesslo disse que não abre mão,

após a fusão, que a seleção bra-

sileira atue com o uniforme da CB-

FS, o que vale dizer que o pais —

como todos os demais — terá duas

entidades filiadas á Flfa: a CBF e a

CBFS.

Sobre a eleição da Confederação

Brasileira de Futsal, que será nes-

te sábado, o presidente da Fifusa

disse que 
"feliz 

é a entidade que

pode dispor de homens como
Álvaro Mello Filho (atual preslden-
te) e Aécio de Borba (candidato
único e virtual presidente).

Nunca o futebol de salão

progrediu tanto no Brasil como nes-

tes últimos anos, com a gestão do
Álvaro. E o Aécio tem tudo para

continuar o trabalho, sem nenhuma

perda.

Testes definem 
quem 

vai

para 
o Cornei Trophy-89

Depois de um

descanso de

apenas duas ho-

jr—rr 
ras — entre 4

HLSU^B e 6 horas da

¦KZIjHI madrugada de

ontem, — os 20

participantes das eliminatórias do

Camel Trophy/89 terão ho)e, no

acampamento do Batalhão Naval

Toneleiros, em Campo Grande, no

Rio, um dia ainda mais puxado e

decisivo para a escolha dos três

finalistas para outros testes que

definirão a dupla brasileira para a

provado Amazonas. Mesmo assim,

a organização do Camel Trophy prevê

que os candidatos deverão desem-

penhar um bom papel nos diversos

tipos de provas — com e sem jipes
- pois o estado físico do grupo foi

considerado excelente na avaliação
feita ontem cedo.

— Como a maioria dos candl-

datos já participou de seletivas an-

teriores, deu para notar nos testes

de avaliação física que o pessoal
chegou muito bem preparado ao

acampamento, ê um grupo bastante

homogêneo, que dificultará, portan-
to, a escolha dos três finalistas —

afirmou lain Chapman, gerente

geral.

Chapman, que foi integrante da
equipe inglesa, que participou do

Finalistas vão ter dia decisivo em

Campo Grande

Camel Trophy de 87, acredita que as

eliminatórias no acampamento da

Marinha darão boa base para os

candidatos brasileiros conseguir um

bom resultado na Amazônia.
— Afinal, aqui há muitos obs-

táculos naturais e um terreno

praticamente virgem, semelhante ao

do Amazonas.

Porém, Chapman previu ontem

que a prova final, que começa no

próximo dia 28 de março, será

muito dificil. Ele tem Informações

recentes de que está chovendo

muito na região onde será dlspu-

tadoo Camel Trophy 89.

Bali tem uma etapa aumentada

SAO PAULO - Após O ctm-

oeonato da quinta etapa do Rall

Transandlno São Paulo—Buenos

Aires— Las LeAas terminado ontem,

a comissão do Automóvel Clube

Paulista concluiu que a extensão da

parte argentina da competição» que
teve duas de suas quatro etapas

levantadas até agora, poderá ul-

trapassar a previsão Inicial de 1.900

quilômetros, a exemplo do que
aconteceu no Brasil, que teve o

trajeto aumentado de 1.800 para
1.900 quilômetros.

- As duas fases Já mapeadas na
Argentina medem juntas 1.170

quilômetros, o que extrapola em
mais de 200 quilômetros nossa

previsão para elas. Acho que
acabaremos tendo mais de 2.200

quilômetros de prova na Argentina
- conta José Ivo Leite, chefe da
delegação brasileira.

0 segundo trecho da competição
sm solo argentino corresponde ao
trajeto entre as cidades de Junln e
Mercedes e deverá ser completado

pelos participantes em cerca de

sete horas e mela.

— Ê uma etapa pequena, mas

rápida. Nossa intençko Inicial sra

fazer esta etapa Ir de Buenos Aires

a Mercedes, mas constatamos que

o trajeto seria multo longo (780

quilômetros). Entlo, decidimos

criar um trecho de deslocamento

(trecho não cronometrado e que não

conta pontos) para reduzir a exten-

sto desta etapa — resume Ivo Leite,

diretor do rall.

A seca que assola o Interior da

Argentina tem afetado bastante as

estradas de terra, que formam 348

dos S1B quilômetros desta fase do

Rall Transandlno, pois os pedrlscos

do solo estão ficando soltos, dl-

ficultando a pilotagem. Porém, o

que mais vai dar trabalho será um

trecho de uns 40 quilômetros onde

o piso k um 
"arelio" de aproxl-

madamente 25 centímetros de al-

tura.

A partir de hoje, José Ivo Leite e

os outros técnicos do rall que vai

de São Paulo a Las Leftas no co-

meço de março, estarão cruzando o

Interior da Argentina em direção ao

oeste do pala, para levantar o ro-

telro da sexta e penúltima etapa.

Witherspoon vence Larry

por pontos 
em Las Vegas

LAS VEQAS, Nevada - Tlm

Witherspoon, que já foi campeão

mundial dos pesos-pesados duas

vezes, e hoje é o décimo do ranking,

derrotou, por pontos, Larry

Alexander em luta de dez assaltos.

A luta foi fraca, sem knolkdowns

e sem que qualquer dos pugilistas'

em algum momento fosse ferido ou

ficasse em risco de cair.

W.P. Lavor 
quer

muitas vitórias

esta tarde

Wilson Pereira Lavor vè uma série de

boas carreiras na programação desta tar-

de e vai aguardando bom resultado téc-

nico, com sucessos no mínimo de três

pupilos pois no Grande Prêmio conta com

quatro representantes, todos bem pre-

parados encontrando prova muito boa

onde não será surpresa caso venha vingar

uma dobrada.

Explicou o treinador do haras Santa

Maria de Araras que Under Khak esteve

fazendo exercícios no box, quando mos-

trou possuir ótima ligeireza, encontrando-

se numa forma técnica de primeira e onde

falhar, o favorito da competido estara

pronto para substituí-lo.

PROGREDIU

Também Uni Duni Te está no esquema
do treinador que analisa a possibilidade
de sua parelha na quinta carreira com

possibilidades de uma dobrada pois vem

de perder uma prova incrível na estréia jà

que a raia se encontrava bastante pesada e

ficou longe para atropelar forte nos

metros derradeiros.

Minha parelha tem que ser res-

peitada pois a filha do Presente The

Colors, que vai estrear, tem trabalho per-
feitos e no apronto deu piques velozes en-

quanto Uni Duni Te ganhou o aguerri-

mento necessário o que poderá favorecer
muito nessa nova apresentação.

TININDO

Sobre apresentação da argentina Hasti

informou Wilson Lavor que a tordilha

também náo esteve feliz na apresentação

de estréia quando perdeu para um rival

que surpreendeu, correndo acima da ex-

pectativa, mais aguerrida tem uma chance

muito grande e deverá deixar predominar
a melhor categoria de corredora.

Tenho também no Grande Prêmio

uma oportunidade de ouro, com as

quatro pupilas, creio que prevalecerão as

que irão correr em meu nome mas nàoes-

tá fora de cogitação concluir dando a

dobrada, já que estào bastante prepa-

radas para esse compromisso onde os

inimigos terào que respeitá-las.

Um juiz deu a vitória a Wlthers-

poon por 98-92, outro por 98-94 s, o

terceiro, apontou Alexander como

o vencedor por 98-94.
Wlotherspoon foi campeão pelo

Conselho Mundial de Boxe em 1984

e pela Associação Mundial em 88.

Agora, ê o décimo do ranking pela
Associação e pela Federação Inter-

nacional de Boxe.

She Wolf venceu

a milha e meia

Reaparecendo com excelente preparo
do treinador Adail Oliveira, no Centro de
treinamento de Friburgo, recebendo
direção perfeita do J.F. Reis, Shw Wolf

derrotou a parelha do haras Santa Ana do
Rio Grande na milha e meia, denominada
Acadêmicos do Salgueiro, ficando ter-
ceiro, sem ameaçar em parte alguma do

percurso o Jump For Joy.
Muito emocionante o final da terceira

carreira, onde voltou a brilhar o jóquei
A.L. Sampaio, que deu uma direção

primorosa no Lysandre, dominando o*

grande favorito Encrespado, que voltou,

para vencer pela diferença mínima.

Resultados
I? Páreo —1.300 metros — GL

l?Condorama, J. Ricardo 56
2?Hofty, ii. Garcia JJ

3?Peixe Espada, F. Pereira 58

A seguir: Rusted e Irui - Nio correu:

Xongas Rateios: Vencedor (3) NCiS 2,1
Dupla (35) NCzJ 1.7 Plací (3) NCzJ

1.3 (5) NCzJ 1,3 - Dupla Exata (03-05)

NCzJ 3,1 - Triexata o03-05-06)NCzJ

4,0 Tempo: lml8s4/5 - Treinador: L.

Cury
2? Páreo —1.000 metros — GL
IfFirebag, J. Ricardo 55
2?Unterwald, F. Pereira 55
3?Unusual Light, C. Lavor 55
A seguir: Heldoville e Hemurcinos
Rateios: Vencedor (1) NCzJ 1,3 — Dupla

(14) NCzJ 1,3 Placê (1) NCzJ 1,0 (4)
NCzJ 1,0 - Dupla Exata (01-04) NCzl
2.4 — Tempo: 57s2/5 — Treinador: A.
Morales
3? Pareô — 2.000 metros -r GL

1?Encrespado, J. M. Silva 56
2? Lysandre, A. L. Sampaio 56
3? Pertinaz, E. R. Ferreira 56
A seguir: Grimaldine e Fils de Loire

Rateios: Vencedor (6) NCzJ 1,4 — Dupla

(16) NCzJ 2,3 Placi (6) NCzJ 1,0 (I)
NCzJ 1,10- Dupla Exata (06-01) NCzJ

4,0 - Triexata (06-01-04) NCzJ 5,00

Tempo: 2m03s3/5 — Treinador: J. J.

Tavares
4? Pareô — 1.000 metros — GL

l?Treccia, C. Lavor 54

2? Donna Vip, J. Aurélio 51
3? Just Jane, J. Pessanha 58

A seguir: Anacapri Heaven e Centelhad

de Fogo Rateios: Vencedor (6) NCzJ 2,6
Dupla (56) NCzJ 34,9 Placè (6) NCzJ

1,9 — (5) NCzJ 6,7 — Dupla Exata

(06—05) NCzJ 39,4 — Triexata

(06—05—02) NCzJ 78,0 Tempo: 56s3/5
Treinador: W. P. Lavor

5?Páreo — 2.400 metros — GL

1?She Wolf, J.F. Reis 55

NA PISTt

DAS BARBADkS

Rocinante

Hélio Tour é

boa abertura

Os dois primeiros páreos tem dois

favoritos destacados — Arrtvato e

Glant Blue e, como diria o Goncinha,

sáo pules que nào compensam. Entáo

vamos começar os trabalhos com

Hélio Tour, um bicho com escan-

carada chance de vitória. Vai de G.

Guimarães, um jóquei modesto, que
náo chama muito jogo, mas também

nào joga barbada fora. Ele vem de

uma parada e volta agora bem pre-

parado, com apronto de 700m em 44,

ajustado só nos últimos metros pelo
Gilvan. Em corrida normal, deve

ganhar. Gosto muito também da

dupla 26 com Horseback, que vem de

fracassar na pesada, onde não corre

nada, mas na grama vai atropelar no

final.
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O 
placê

espertoj

I'll i I

O Marco Aurélio Ribeiro me contou

que perguntou ao treinador Wilson

Lavor porque o seu filho não iria

montar a Tea For Me. 
"Foi ele que es-

colheu a Bella Bay, mas na minha

opinião escolheu mal", respondeu o

Lavor pai. Isto pode querer dizer que

a sindrome do Ricardinho, de escolher

mal, pode ter contagiado o Lavor-

zinho. Bem considerada a informação

e acrescentando que a Tea For Me

aprontou lá em cima cm 52s nos 800m,

o que é um tempaço para a raia de lá,

resta concluir que a Tea For Me é um

placê certíssimo e espertíssimo, da-

quels de jogar e partir célere em di-

reção ao guichê do pagador, assovian-

do 
"Faz 

parte do meu show". Se vier

a outra 4a parelha 
— Twln Chance —

para a dupla, ai é a glória, pois talvez

o placê dobre o capital.
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\LjfiA zebra

enrustida
Inscrita num páreo cheio e com a

vantagem de ser o ultimo, quando
nego já está desesperado, chamando

gato de tio e pedindo bênção a ca-

chorro, Hasti, embora vá vender

muito jogo, merece ser selecionada

como a zebra enrustida, porque di-

ficilmente será derrotada. Ela estreou

há 15 dias, ainda meio boba, e assim

mesmo foi segunda colocada não

muito longe para o tempo de 80s4/5

na pesada. Com es progressos após a

corrida de estréia, essa tordilha argen-

tina vai passar o recibo na moçada.
Uma exata 04-06, com Lantezza, que
reaparece com exercícios suaves, pode
significar um rateio de quarentinha,
capaz de levantar um defunto.

¦yt

Quebrando

o relógio

O tempo de 95s nos 1.400m nào

quer dizer muita coisa em matéria de
trabalho, mas a maneira como o Igor-
ki abordou a distância, a puro galope,
encostado á cerca interna, como se es-
tivesse passeando na raia, é que im-

pressionou deveras. Ao natural, Igor-
ki já tem de ser considerado como for-

ça do páreo, pois vem de segundo na

areia para Molinelo, mas anterior-

mente tinha boas atuaçòes na grama,
destacando-se o segundo para Ines-
tallo, perdendo por palheta no tempo
de 89s3/5. Segundo o parceiro Paulo
Gama, bom de cronômetro e de enxer-

gar corrida, Igorkl é a grande barbada
da semana. Eu assino em baixo.

- 
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>4quénteV

do lagartixâ

A quente do Lagartixa para hoje é

Alado do Ouro.mais na base da

teimosia. Ele jogou esse cavalo na

grama, quando correu a milha, e no

final veio o Criativo para estragar a

pule de 7,20. Em seguida, enfrentou

turma forte e ninguém jogou. Na Ul-

tima, levado com fé novamente, dava

3,00 e perdeu no olho mecânico para
Lassite. Agora volta á grama, são

menos 100 metros de chão e o Lagar-

tixa não quer nem perguntar nada a

ninguém para evitar o risco de uma

derrubada. Ele acha que o bicho só

pode perder se não houver interesse na

vitória. E conta com uma pule de trin-

tinha para recuperar os prejuízos an-

teriores.

A 
pule 

dos

alucinados.

O Globo deu sozinho a notícia do
enfarte do Samey, um segredo guar-
dado a sete chaves e sonegado até para
a irmã Rede Globo de Televisão. Os

concorrentes ficaram em pânico com o
furo, mas o furo era uma barriga

(boato, notícia sem fundamento), a

maior talvez na história do jornal.
Para um velho rato de redação como

este escriba, que conhece os meandros

do jornalismo, a história é de matar de

rir. E quem não achou nenhuma graça
e saiu de casa hoje com a inabalável

disposição de ficar duro, nada mais

aconselhável do que jogar todo o

dinheiro cm Cratska, que só poderia

ganhar no caso de ter melhorado 100

metros. Mesmo assim dava IPM.

A Boa Triexata

Quem misturar Falafel, Halr Dresse

e Elias FJ Arab vai acertar a triexata

do sétimo páreo, mas são seis inver-

sòes e talvez o rateio não compense

Como a história náo fala dos covar-

des, vamqs com Halr Dresser para a

frente e só duas inversbes Boa sorte e

até sábado.

2? Danilo Príncipe, J. Ricardo 57

3? Jump For Joy, O. F. Almeida 53

A seguir: EnchMricd Guest e Doutor

Ibrahim Rateios: vencedor (4) NCzJ 4,4
- Dupla (46) NCzJ 6,5 Placè (4) NCzJ

1,0 (6) NCzJ 1,0 — Dupla Exata (04—06)
NCzJ 11,9 - Triexata (04—06—02)
NCzJ 15,0 Tempo: 2m26 - Treinador

A. Oliveira

6? Páreo — 1.400 metros — GL

1? Foolish Girl, J. Pessanha 56

2? Deessedes Champs, J. Aurélio .. .52

3? English Queen, j. pjnto 56
A seguir: Elapse Rumba Rose

Rateios: Vencedor (4) NCzJ 10,2 —

Dupla (46) NCzJ 15,1 - Placê (4) NCzJ

8,2 (6) NCzJ 4,2 — Dupla Exata

,(04 - 06) NCzJ 58,2 — Triexata (04-06-
09) NCzJ 67,0 - Tempo: lm22s4/5 -

Treinador: J. C. Marchant
7? Páreo - 1.400 metros — GL — NC*
460,00
1? Top Glad, C. Lavor 56
2? TioNoel, J.M. Silva 56

3? Hatch, J. Aurélio 56
Não correu: Legitimate George

Diferenças: 1 corpo e 1 corpo — Ra-

teios: Vencedor (3) NCzJ 11,5 — Dupla

(38) NCzJ 47,3 — Placi (3) NCzJ 12,2 —

(8) NCzJ 5,2 - Dupla Exata (03-08)
NCzJ 99,3 - Triexata (03-08-01) NCzJ
339,0 — Tempo: 1 m22s4/5 — Treinador:

1. C. Souza
È? Páreo — 1.600 metros — GL — NCzJ
380,00

1? Grankan, F. Pereira 57
2? Jucuri, G. F. Almeida 57
3? Jaidan, J. M. Silva 57

Diferenças: Vários corpos e 1 corpo —

Rateios: Vencedor (8) NCzJ 1,7 — Dupla

(18) NCzJ 4,3 - Placê (8) NCzJ 1,2 (1)
NCzJ 2,0 - Dupla Exata (08-01) NCzJ

8,9 - Triexata (08-01-07) NCzJ 61,0 -

Tempo: lm36s3/5 — Proprietário: Stud

Dadá — Treinador: J. Borioni.

Páreo — 1.300 metros — AI. — NCiJ

285,00
l?SoPerk,J. Pinto 58

2?Giaoietro,J. M. Silva 57

3PMil Êxitos, J. Malta 58

Nào correu: Fast Flit - Diferenças:

Vários corpos e pescoço 
— Rateios: ven-

cedor (I) NCzJ 2,8 - Dupla (17) NCzJ

3,9- Placè (I) NCzJ 1,9(7) NCzJ 1,6-

Dupla Exata (01-07) NCzJ 10,5 -

Triexata (01— 07—10) NCzJ 11,0 Tempo.

lm21s2/5 — Proprietário: Stud Rincão

do Sul—Treinador: R. Carrapito.

Movimento geral de apostas: NCzJ

107.322.32

/. 
Bicarão vê

destaques

para 
três

Jorge Ricardo tem três montar ias, na

reunião de hoje, com as quais espera am-

pliar ainda mais a vantagem que mantém

na liderança da estatística — Igorki,
# 

Eagleville e Elias El Arab — mas não

coloca fora de cogitações as demais pois
estão todas bem preparadas e prontas

para fazerem boas figuras em suas de-

cisòes.

Vai analisando as montarias de maior

chance e disse-nos que Igorki vai correr

muito mais nesta oportunidade, pois tem

mostrado obter progressos, mas res-

peitando muito a presença da Dependên-

cia que vêm com perfeito preparo de

Magé e vai sendo levada com muitas es-

peranças pelos seus responsáveis.

MUITO BEM

Sobre Eagleville, concorrente ao Gran-

de Prêmio Roger Guedon, afirmou Jorge

Ricardo que vem com excelentes trabalhos

realizados no Centro de Treinamento,
mas sua companheira Encartadeira tam-

bém não pode ficar fora de cogitações

sendo uma parelha muito forte e que vai

equilibrando com as melhores da prova.

Elias El Arab deixou Ricardinho muito

animado para vencer a sétima carreira,

depois que o pupilo do Alcides Morales

aprontou ao longo dos 1.000 metros e as-
sinalou Im07s25, mas pela facilidade

como concluiu o líder dos jóqueis na

Gávea acredita que terá mais um ponto.

VAI CORRER MELHOR

Jorginho tem ainda Flashy Walk na
segunda prova, com quem havia realizado

dois trabalhos, primeiro nos 1.200 metros

quando assinalou Im21s em seguida foi
até o quilômetro quando concluiu em
lm05s, ocasião que demonstrou muitos

progressos, havendo, também, esperanças
#na Eclipse Lunar que aprontou os 700

metros em 45s.

— Essas duas montarias nào são iguais

as três primeira, mas pode ficar certo que
terào sua parcela de chance e nào podem
ser desprezadas, notadamente a ultima

que o Atílio vem preparando com certo

carinho e vai esperando sua reabilitação.
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J.RIcardo
N*0 CORRE
G.F. Alma Ido 109(1 DUnha 1.4 gl 84«4 24

 1.500metre»-GRAMA- A» 18H00- Rac.88»l -ALPlNE SKY
- Prodito» do 5 anos. iam mab do 1 vitória - Promlo:NCx$ 320.00

DUPLA EXATAARIEXATVACUMULADA do EXATA

FALAFEL 56
HAIR DRESSER 56
FRENCH PRINCESS 3F 54

DOUBNO 56

i rmiun fiSTcxJii
7 GRAFIN 54

!9f 5»ay Pofa»
!9( 9)Abadar2*

7°( 9)Livanzo
u9( 5)Umo Tucumono
29T 6)Politica vc
N A O CORRE

109(1 DLcnlao

2.0 n
1

131 il
95e4
76s1
76s2

131 «2

29
24

896
53
17

ALADO do OURO
DEMILE
DON MASSINO
ALLPERMINT
FOI
LORDE dos PAMPAS
ILRAZZO
TAUGHT
KIND MAN

58 1 lA.P.Souta
54 2 U. More las
58 3 C,A.Mortiw
58 4 J.Pbto
58 5 E.R.Ferrelra
58 6 M. Forte Ira
58 7 C.Vatconcolas3
58 8 R.Rodriguoi
58 9 F.Poroiro F9

29f 7)LaeiN min
5°( 9)Nodqdor
59Í 6)Acala
59( 6)Padrano
8°(12)Crlotlvo
49( 7)L«iita
19( 5)HeHy
99(1 |)Aborfaonluso
2^ 6)T.Mlfanguolro

1.6np 105s
1.3 op 83s2
2.1 np 137s2
1.3 nl 81s3
1.6 gl 96o4
1.6 np 106s
1.5 ou 97il
1.3 nl 81 s
1.6 np 102s1

9v

1.300 metro» - AREIA - A» 18H30- Rec.78»-BARTER/VELADO-
Potrcncoído 3 anos, Mm vitorio - Pramlo:CNi$ 460,00

DUPLA EXATA/TRlEXATVACUMULADAd» EXATA
29Í 6)Èitruhjro vc 1.3 np
39Í 9)Sanething Nico 1.4 al
u9í 9)AII May*o 1.2 al
29( 6)0.do» Chanps 1.3 ap

DREAM DANCER 56 J.M.Silvo
NEW EDITION 56 J.F.Reii
VIA MAGNA 56 R. Casta

HASTI 56 C.Lovor
PERHAPS LOV£ 52 G.F.Almaido

LANTEZZA 56 J.Paiiwho
CRATSKA 56 L.S.Santas

MISS TOPXZIO 56 1C F.Parako F9
BLOIS 56 II R.Rodriguoi

10 ECLIPSE LUNAR 56 J.Ricardo
• IXOTIC FAME 52 J.Aurallo

81 «2
88*4
74i

30
127

61
58
26
20
15

1136
19

lua Ba« Co. Ltd; propriedade do Horas urta
49f 818alia Bay
791 9)SomatKinB Nico
59( 6)0.dos C Som pi
u9T 7)Elaps
29( 9|SomatKing Nica
59( 9)lalodo Bay

1.3 oa
1.4 al
1.3 op
1.3 gl
1.4 al
1.2 al

82s2 21
88o4 430
80o4 57
7ts 372
8M 40
75* 79

INDICAÇÕES

Páreos

li'. — Arrivato — Douto — Challal
2? — Tipsy Task — Giant Blue — Gipur
3? — Volpone — Tressere — Horseback
4? — Dependência — Igorki — Japan
Light
5? — Uni Duni Te Quotation —

Fierecella

6? — Eagleville — Tawanna — Tea For
Me

7? — Elias El Arab — Hair Dresser —
Falafel

8? - Kind Man
Pampas

Demile — Lorde dos

9o— Hasti — Via Magna - MissTopázio

A

/0
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Semi divulga listão dos seus aprovados

A Sociedade de Ensino

Superior de Nova Iguaçu
- SESNI - liberou a

relação dos aprovados na

primeira fase do vestibular

da Instituição. A segunda

fase do vestibular está

marcada para amanhã,

segunda-feira. Eis a re-

lação dos aprovados:

1)3*1) 

-)3 569 J 3 963 00206 013^8 03781 02664 33589 01475 323 19 3;12;

)2346 33329 01663 32765 3263') 31929 31147 32016 30379 33283 32174

J 2 P. A 33 06? 32409 31369 32507 33 143 32945 31099 33999 31 100 32^,V

3 3o .1 00505 'J2579 31614 32949 328 35 33235 32349 31 176 315 10 32574

01957 0234' 33375 3107? 3143) ^0010.3 32495 32857 33566 33393 3?i5'

32980 3177.5 00370 303ia 3^44 00^22 323)? 00096 32963 33315 31795

33046 32957 3236 33434 32439 33791 32868 33653 32524 32105 32298 
|

320*31 33859 30863 00974 32 384 32432 3156 33750 0296? 31750 "689

30296 01209 32870 33745 3215>i 03730 31455 31 964 33232 33 183 33494

33414 32223 33560 31221 30579 32506 31307 31297 33973 31863 3076?

30540 32597 3147(5 3305* 32710 010*0 0P6>J 33544 32014 32851 JJJJ2

0144* 32 3011 33475 33301 33307 31 575 31831 03429 01963 32931

33387 3 2 609 31555 32353 3182? 31057 32047 30404 32517 03?0* j298R

) 3 5 71 3060° 32850 31 23 32335 32994 3041 00436 31 292 3}*®* 3?J?2

31776 03560 014B1 33737 33144 31963 33562 03426 31045 314?| 01013

318 1) 03 793 32941 33947 'J044B 03702 33300 33674 02719 3138b 33437

335 17 33?3'> 3203^ 33 154 31576 33071 30316 00263 32893 3188? 31767

32569 33 
3 55 00559 3184? 31319 32200 31033 026)0 01244 02686 331S«

MM4 Dj*07 3121" m54 31785 3271?. 3ZW M'»0 00690

32111 "8.5 0240l1 3 2 377 3208. 32033 32022 "757 33387 00324 32202

314.1 3172r> 30703 302.^ 3C712 31366 33376 31.23 31075 ^'^5

32331 33532 30614 32671 02543 31887 30706 01679 33121 02805 03057

33377 32 
140 32009 33 347 01126 31061 3290? 02417 33772 33 

140 30069

31654 02663 33456 33290 32 37? 31094 02513 53099 "J"

3283d 3i?S5 32194 01.217 33451 33076 33069 02614 32018 3}?t2 JJI?? I

32930 00477 33239 31630 33*80 31 241 32947 02636 32439 31^3 32511

33432 32283. 32753 32412 Q2 143 31570 31665 32255 33034 3276* 30576

31437 02 526 :j1385 32043 31430 32236 31055 33584 30323 03394 31026

3273] 32 367 33025 33725 33438 33965 32678 32 736 32334 32386 32 176

31272 3128? 33297 32917 o2054 31431 31542 02400 33055 03098

32616 0304. 03897 0359? D„n 02 799 02 22? 3 1 779 01 83 33 332

32490 03514 3^55 31 304 3^55 32946 3?8G 33256 3 1753 02013 31926

01230 0134; 0336l 32071 32fcG2 -j3 107 3243 33 1 16 33 135 03449 33481

32847 33529 }23^ 326ll 31Brj7 33 151 30334 30395 33383 33420 33089

33501 33609 33440 03624 32973 316?5 03113 32279 31523 3156? 33191

31661 3324? 3106? 31806 3!OP3 31024 03746 00330 32045 01130 33540

32651 02201 3195? 0335) 3344, 33?66 32327 32053 00695 33465 31234

33407 31 193 30661 02 102 3l3?7. 025M 008 1 31 527 01 874 31648 33536

33450 31 339 33560 33941 33378 02?47 00016 <31313 01 296 32204 31032

32437 3224? 32 361 03657 33^3 3U10 02777 32 533 02883 31651 31403

32737 30 1 37 02U=> 30648 026 
27 30415 31 

977 005^0 31 846 31 879

3295^ 32 36") 33340 30885 32307 32542 00767 32 396 3326 33 137 31335

31693 01935 3l26(, 33336 33444 31950 30202 3175- 03097 33903 30276

30 3 1? 01343 33 25 0187? 33593 D2153 01820 30129 32044 31980 32986

33 54? 03533 3,503 32239 31324 31911 00023 32783 01189 32306 33576

0 3 5 3 9- 32036 31274 32830 31251 31 
336 31249 31437 01868 01759 33378

33543 30491 324 24 00163 3344? 33333 32866 30075 31134 32164 32154

33441 02974 31 71.3 02 135 32530 332?! 01796 30021 00331 30268 32533

31728 03 195 3 
2 7 7? 33423 31 703 33473 03175 31 531 01 365 3282o 33274

30 192 0095 32456 31473 3^4^ 03196 02 135 03430 31 243 3250D

3363b 01914 33433 30926 30134 33721 01311 33314 02334 33563 32537

3208? 00551 31150 33 187 31467 0293w 0213? 32077 3280? 31245 33033

31440 3 1 253 32598 J0 177 32053 333 ?') 00649 00083 0052? 00982 01 
386

33035 02081 32445 31852 32300 3347? 00743 03920 00321 31564 30691

31553 30871 32533 32620 30972 32205 00653 00903 32707 33095 32219

32 26*. 31508 3289? 3292? 31603 32718 0177O 3130? 01200 00033 00 178

33884 31153 30660 31965 02807 33030 01283 32053 03309 32813 32359

32190 31987 3392? 30046 33047 3295? 01763 32840 33275 32263 31709

0 3 361 01353 31254 31160 31063 3316J 03605 30726 03017 31548 32814

33521 30474 33m 33502 32 142 32 15 025 1O 33513 03446 31915 32019

00 193 0325:3 33934 30279 32920 32391 00596 00495 03918 3195 31 711

32 29s. 32663 33 176 338 13 30476 32 36 0285? 33701 00904 32991 32806

32027 33764 3 2 759 02U4 32597 335^ 30272 03355 33211

3329- 01395 3 3 213 30671 31713 33849 03946 33265 0074? 33421 31529

33 86? 01 34 J2926 00611? 33 
334 3? 170 02699 31031 00311 0320*. 32869

32 547 32 150 33554 3i398 31 136 316 <? 33258 30005 3193'? 33277 33087

33234 31933 33488 31800 30993 33062 33662 30063 01946 31513 32501

32041 3214? 327oo 32952 31714 32934 31943 33664 01595 3?743 33564

31 334 31 931 33403/ 33 156 33004 3?862 00025 33 19? 03353 02638 32750

31165 01303 3237^ 33923 3?848 33322 33037 3002? 00054 30610 32742

33 587 33 32o 33594 33497 33 
172 32645 O370<? 03931 02766 01418 32 

166

3232? 01545 3150? 30644 32536 0318° 00575 328?? 31817 31974 02017

0051? 31264 33034 DU01 31253 31685 01 127 30053 33264 30800 31225

3355? 30590 02873 31790 31349 31313 31644 31584 00056 03877 31710

32940 30329 31675 32633 33734 3134'=. 33400 32445 00541 0068*3 30431

3?389 0100° 32103 32178 32631 31208 01923 32067 33779 30017 33028

3? 665 0035? 32092 30940 02561 01408 02764 00143 33222 31053 01922

0343? 31025 32273 32473 3256? 31153 33223 33145 33159 31383 32358

32 735 03133 33113 01920 31546 32137 30012 31207 30310 03086 03030

)?976 03075 31676 30844 31705 00239 00713 31941 32601 33883 32623

01891 32560 00968 32270 31047 30526 30419 30464 01733 00704 31 
114

31193 32572 33397 3350? 32975 32590 30913 32169 30801 33445 30167

3 ? 14 ;j 00410 33131 00456 0?38? 31 133 33927 32470 33296 00084 02942

01004 3257-3 01 381 33243 31741 3330* 32024 oi479 31098 30416 31921

32 390 32 
343 30873 31 19s 31407 3122" 32302 a 1 312 33713 33670 31866

33551 33428 32 104 3 1653 -pR?? 31346 32698 30 153 01933 31492 01909

3054? 02269 31010 00115 00248 31344 0187* 30073 02927 00087 02333

3193? 01204 0317<? 31631 32693 01073 02833 3060? 03469 03389 31211

03 5 2f> 00473 32 162 31046 32695 33?3? 02189 3197? 31847 31493 33 186

05331 03035 31339 02001 32315 02774 30119 32961 3207? 01572 02063

02335 0!80? 32233 31240 33139 32030 32311 33133 32020 31836 31900

3092'? 03499 
33 110 32483 3287? 31568 02621 30230 32744 33880 32749

31331 J3M" 
32599 32 

115 33 14 32 80b 33710 33m 32305 33604 31539

3104? 319 
38 31805 03934 3178? 31185 32380 32411 31453 30837 32494 

;

33199 03584 
31621 30032 32129 33300 32670 32723 32522 30539 31451

32090 01656 
01843 30597, 3305? 31 

111 01781 31326 03013 30026 33083

3316? 31995 
32936 31824 310 

13 32972 33451 31583 31719 30114 33086

30299 31291 
3I391 32591 32 

136 30831 03040 33124 31876 31777 32713 

'i

31433 03586 
3255* 31933 31433 33453 30578 31029 32203 32610 31117

30865 33430 
32?97 0398^ 03051 32692 31758 3032? 3293? 30635 33608

33112 31803 
32697 3159* 33376 31801 30123 31653 33354 30761 32282

03061 32556 
30357 335J4 33943 31898 32465 33595 31056 31155 32846

3136? J2I69 
32593 35420 31959 30994 30050 31146 32603 32771 32992

32425 33585 
)2711 32584 33365 31460 324?1 31220 32068 30172 31503

31787 32171 
°39f4 31102 33031 32998 32473 33323 31577 30804 J2856

03341 30824 33578 32863 00473 33154 02983 30697 32^5 7- I

03511 31635 3300? 32457 32914 3^66 30631 32403 32518

31794 3 
641 33*77 33001 32823 31263 32789 30309 0188* 32497 322*8

32443 3 ,I°2 30460 00777 31402 01827 32897 31613 30594 00073

32214 3223^ 
3340J 33106 31 

299 33 103 00479 3128 02778 024<?6 325l6

3351 3??al 
ll-.l'i 02552 33557 31723 32101 30250 31356 33439 32589

32029 l\.T 31690 3057? 32549 30151 33485 33?04 33392 30601

32901 J26'? 31642 32212 02873 30199 31219 31715 00209 J1973

33545 
3IJ°9 315^ 01525 31424 32191 33813 33424 33656 33254

3? 184 3 9* 
3?592 33 i65 31706 32268 30204 33553 33303 00001 3349?

33032 32779 llllm 30541 33618 32UA 02684 I

33463 J39^, 
^93^ 31495 31978 32076 32548 30634 33136 3277o a02^0

32 96P ; 
27,3 

]\l\] gjftl 02551 33528 30255 00112 31620 33589 329l6
30109 

^4,1 3340') 02373 0336^ 32^I3 3337*. 32569 3i3i7
30833 I ^??F I 32913 I 30197 ' 

32059 ' 33253 3°33<' 32006 ' 3348l I

?
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Greve: 
o magistério esqueceu a lição?

Que faz 
a escola ?

Prol. Ftrnando Corria da Sá Banavldaa

As eleições de 15 de

novembro último, dese-

quillbrando os esquemas

de poder vigentes há mais

de um século por novas

composições de forças

sociais, ainda que sem

densidade necessária para

reverter expectativas, por-

que emersas de uma at-

mosfera social viciada e

poluída, trouxeram, to-

davia, à tona, o estado de

putrefaç&o em que está

atolada nossa sociedade.

De um lado, ficaram à

mostra falcatruas e des-

mandos das admlnls-

trações municipais, ex-

pondo-lhes o perfil hls-

tòrico coronelesco e sua

política de compadrio e de

campanário, amplamente

denunciada, em 1952, por
Arizio Vlanna, Diretor do

Dasp, no Congresso de

Municípios realizado em

Santos, São Paulo, ao que
se devia, segundo ele, à

Inoperãncla de tais ad-

ministrações. Do outro

lado, ou extremo oposto,

no do Governo Federal, o

perfil da arrogância Incom-

petente; do arbítrio do

autoritarismo; da vena-

lidade das 
"elites 

técnicas"

e de largos setores da in-

telectuaiidade; da falta de

brio da classe política do

negocismo do empresa-

riado maior e da alienaç&o

da classe média, em que
se apóia a administração

pública. Um quadro re-

velador de um governo
sem rumo e de um pais à

deriva, porque espoliado

por um aglomeredo de 20

milhões de 
"parvenus"

num total de 140 milhões

de deserdados, na quase
totalidade empurrados

para a abolia do consumls-

mo e do relaxamento

moral, que começa no lin-

guajar licencioso, se es-

tende pelo erotismo des-

carado, implicado com a

propaganda do homos-

sexualismo e do tõxico,

para terminar na permis-
sivldade mais descarada, ê

a estratégia da comuni-

cação em defesa das elites
dominantes, aprofundan-

do, esparramando-as, ten-
dèncias e inclinações con-

gènltas para a promis-
cuidade, a indiferença, a
Irresponsabilidade e a im-

punidade em grau de im-

punibilidade, além de
outras deformações con-
seqüentes de misclge-
nações espúrias no clima
social depravado da es-
cravidào — 

para o que a
escola omissa tem con-
tribuido para preservar. 

-

Trata-se de um quadro
de deterioração composto

pelas elites dominantes na
sua incapacidade de en-
frentar um problema, para
solução do qual não foram
educadas: a presença
compulsiva de uma so-
ciedade de massa, que ela

própria impulsionou com a
industrialização desor-
denada e oportunista,

cedendo às pressões cres-

centes doa poderes exter-
nos, como melo de rea-

guardarem, por cima dos
interesses da Nação, os
Iniquos privilégios her-
dados, pretendendo, por
iaao, enfrentar eaae

problema eapeciflco e
novo sem arredarem a ar-
calca eatrutura Instltu-
clonal, de tipo colonial e
mercantilista. Em con-
aeqOéncla, nada mala
fizeram do que acumular o
lixo histórico que acabou

por obatrulr os canala de
comunicação entra alas, o
povo e a Nação, tranafor-
mando a escola e o enalno
em correia de tranamlaaão
de uma política sem fu-
turo.

Perplexas, querem fazer
crer que eata é uma viaão

pessimista para, como-
damente, deixarem de lado
a realidade contundente: o

quadro nacional de
fraudes, de trambicagem,
de desmandos e desça-
minhos, que foi acrescido
de traços de sombra mais
fortes no atual transe da
vida brasileira chamado de
transição democrática. De
nada adianta camuflá-lo.

Ele ai está diante de nos-
sos olhos com toda clareza
de linhas e perspectivas,
emoldurado de Iluminuras

exemplares. À direita, a
agiotagem cavalgando, a

correção monetária a

propiciar a aceleração das
"transferências 

de ativos",
um eufemismo da espe-

culação com o dólar e do
contrabando do ouro, o

qual uma publicação es-

pecializada inglesa estima

em 40% da produção total,
em 1987. À esquerda, os
filões dos subsídios so-
mando mais de 490 bilhões
de cruzados saindo do
Tesouro Nacional para os
bolsos de outra minoria de
espertalhões e parasitas;
bolsos em que fica quase
um trilhão de cruzados

sonegados por outra
minoria insaciável, á qual
se junta uma outra que dá
apoio logístico ao comér-
cio clandestino de rua,
com faturamento calculado

em mais de 2 bilhões men-

sais, inteiramente fora do
alcance do Fisco, bene-
ficiando, inclusive, fiscais

fazendários com propinas

pagas pelos quase 200 mil
"ambulantes" 

com área

cativa nas principais ci-
dades do pais. Propinas

que variam de 5 a 10 mil

cruzados por banca, se-
manalmente. Em cima, es-

tendem-se os canais de

exportação de moeda para
bancos suíços e norte-

americanos, denunciados,

em 1960, pelo Senador

Fulbright ao comentar a

ajuda aos países em

desenvolvimento, é um

fluxo de dólares que vem

duplicando a cada ano e

que hoje, segundo eatl-

mativas, já ultrapassa a

modesta cifra de 5 bilhões

de dólares, que retornam

ao paia a titulo de 
"dl-

nheiro novo" por inter-

médio de bancos empres-
tadores, com juros cres-
centes (libor ou spread)

que, também, fazem cres-
cer as contas dos brasl-
leiros depositantes. Pa-
ralelamente, os canais

desaguadouros para as
multinacionais sempre

drenados por agentes e
agências do Governo, que
as beneficiam genero-
samente com 

"royaltlea"

por uso de marcas e pa-
tentes, indenização por as-
sisténcia técnica aos
equipamentos Importados,

valores esses acrescidos

do superfaturamento do
importado e do subfa-
turamento do exportado. E
essa sangria se agrava
agora com os canais vi-
cinais dos leilões da divida
externa, transformada em
capitais de risco, por
operações ditas 

"infor-

mais" nas quais se in-
cluem os reempréstimos

via bancária, que ofere-
ceram deprimente espe-
táculo de bancos finan-

ciando empregados seus,
com até 300 mil cruzados

por cabeça, para garan-
tirem lugar nas filas às

portas das agências do
Banco Central.

Em baixo do quadro
nacional, que estamos

focalizando, a Iluminura

representando a entrega

pelo Tesouro Nacional do
equivalente a 2/3 dos sal-
dos da 

"balança 
de comér-

cio" para pagamento de

juros da divida externa,

que, em 88, somaram 30
bilhões de dólares. Nada
disso faz pressão infla-

cionària; esta é a respon-

sabilidade exclusiva dos
salários, afirmam os
eruditos das 

"equipes 
téc-1

nicas".

Enriquecendo as iiu-

minura desse quadro, de
uma economia tipicamente

colonial, vemos, indo e
vindo á sua frente, outra
minoria, de classe média

deslumbrada, a correr em

busca de dólares no pa-
ralelo (vão ser mais de 2

bilhões neste ano) para
serem desperdiçados no

estrangeiro sem proveito
nem para o pais nem para
esses viajeiros áventu-

reiros. Um valor superior

ao esforço nacional de ex-

portação de ferro e de aço,

da qual participa quase um
milhão de trabalhadores

nas minas, nas usinas e
nas atividades anexas, que
não tèm recursos sequer

para sair de onde moram.

Afinal, de onde vieram

esses 20 milhões de 
"es-

pertos" gozadores? De ai-

guma outra galáxia? Não.

Vieram de nossas próprias
escolas, sobretudo das de

nivel superior, que pro-
liferaram como cogumelos

na década de 70, imple-

mentados pela educação

recebida no seio das

sagradas famílias segundo

os padrões éticos do 
"vale

tudo".

Vestibular integrado

Prof. Qilaon Puppin

1) Foi com certa tristeza

que II na Coluna do Prof.
Antônio Luiz Mendes de
Almeida, do JORNAL DOS
SPORTS de 22/01, o que
Ptfnsa a respeito do ves-
tibular integrado.

Fala ele do desvane-
cimento do "ufanismo" 

do
vestibular integrado, da"demagogia" 

da inscrição

gratuita dos 
"efroef' 

na for-

mulação das questões, en-
'Im do 

"daaaatra" 
desse

vestibular.

Percebe-se nas palavras
do Educador, o sentido
Imediatlsta e adminls-
trativo com que trata en-
sino e questões educa-
clonais; aspecto esse que
* de alguns dos 

"Edu-

cadores" no trato dessas
questões.

Insistem em medir
Ensino e Educação dessa
maneira, e mais, usam
como parâmetro único o
vestibular; "A 

escola tal é
boa, porque seus alunos
passam bem no vesti-
bular". Que probrezal

Não percebem porque
talvez não conheçam, as
ousas e nem as oonaaqOèn-
cias desse processo en-
cabeçado pelas UFRJ,
UERJ e CEFET.

Não há ufanismo não,
Antônio Luiz; houve sim,

I um processo natural e
correto de conduzir essa

questão que se Iniciou em
1986, com uma reunião na

UFRJ, onde foram con-
vldados os reitores das

UFF, UNI-RIO, UERJ,

Rural, o Sindicato dos

Professores o CEPE e os

estudantes.

Ficou patente, que

todos nós éramos contra o

sistema viciado Imposto

pela Cesgranrio, pois sem

dúvidas arrebenta com

qualquer projeto de

Educação de Ensino

Secundário, quer na in-

fluèncla dos conteúdos

programátlcos das dia-

clplinas naa Escolas, quer
na eterna 

"objetividade",

das respostas por cruzl-

nhas.
Não percebe o Edu-

cador, por exemplo, que a

partir da decisão tomada,

houve multas palestraa en-

tre o grupo que organizava

o vestibular pela UFRJ,

alunos, professores e es-

colas secundárias, tentan-

do encurtar as distâncias

existentes entre a unlver-

sldade e o ensino secun-

dárlo. Na confecção,

correção e demais aspec-

toa desse processo, todos

previamente organizados,

há debates entre coor-

denadores, supervisores e

o Prof. Cloves Dottorl e

sua equipe, que certamen-

te contribuirão para des-

mlstiflcar essa 
"preciosa

neurose", que muitos

querem sustentar.

Uma preocupação: tor-

nar as provas e suas quee-
tões não mistificadoraa, e

que valorizem realmente a

essência do que se deve

ensinar no secundário.

Crela, Antônio Luiz, es-

se passo, temos consciên-

cia, não resolverá o

problema do ensino,

poderá até não diferenciar

num primeiro Instante, a

classificação dos alunos

daquela que seria feita

pela Ceagranrlo. Mas ele

contém uma mensagem

rica a alunos e professores
das escolas secundárias

quanto à modernização de

métodoe, conteúdos, e

colabora para a eficácia e o

avanço da Educação e do

Ensino.

Os efeitos em ensino

não sào Imediatos, mas al-

guns, nós professores, já

percebemos.
2) Como já foi ampla-

mente noticiado, por força

dos Acordos de abril/88 e

Aditivo a este, de setem-

bro/88, os professores de

1 ? e 2? graus das escolas

privadas terão, em janeiro,
reajuste de 34,66%

(26,05% da URP e 6,83%

sobre estes, provenientes
das diferenças IPC e

URPs dos meses de no-

vembro e dezembro). Os

professores de 3? grau
terão 41,16%. 

'

Nossa posição, eviden-

temente, foi de rechaçar

qualquer manobra nesse

sentido; nosso advogado,

Dr. Jansen, confirmou o

óbvio: pelo aditivo assi-

nado, o reajuste de 6,83%

bem como a URP Inserem-

se aos salários a partir

DE 1? DE JANEIRO, e não

são portanto, objeto de es-

peculação.

Há quase quatro meses

de greve 
— teve Inicio a 20

de setembro do ano pas-
sado —, o magistério

oficial do Rio de Janeiro

vem mantendo com o

Governo uma luta, tida por
muitos como das mais 

"In-

glórias". 

' 
Apesar das jus-

tas reivindicações sala-

riais, as grandes vitimas

do movimento são as

crianças e jovens, que

praticamente perderam o

ano letivo de 88.

A presidente do Centro

Estadual dos Profissionais

de Ensino do Rio de

Janeiro, Florlnda Lom-

bardi, considera sem sen-

tido acusar os professores

pelos prejuízos causados

ao alunos. 
"A 

culpa deve

ser atribui da ao Governo

que não honrou sequer as

suas promessas. Os

professores não podem,

em nome de um idealismo,

deixar que a desvalori-

zação profissional chegue

ás raias do absurdo",

frisou.

Com um outro ponto de

vista, a presidente da

APAERJ, Associação dos

Pais e Alunos do Estado

do Rio de Janeiro, Car-

melena Pereira, considera

justas as reivindicações

dos professores, mas as-

sinala que a categoria não

poderia perder de vista a

situação do alunado-
"Muitos 

falam na neces-

sidade de defesa do ensino

público mas são os pri-
meiros a contribuir para o

desmantelamento da es-

cola", reclama a mãe de

aluno, Gildàsia Medeiros,

frisando que 
"ideologi-

camente colocam-se con-

tra a escola particular, mas

por insensibilidade fazem

com que essa escola passe
a ser a grande opção, pois
pelo menos os alunos não

são tratados como bicho".
Também o pai de aluno,

Heitor Guimarães, con-

sidera que faltou ao CEPE
e ao magistério melhor

visão política. 
"Estão

mantendo uma greve que
só tem contribuído para
acabar de vez com a escola

pública. O ensino par-
ticular è o grande* vlto-
rioso. Qualquer familia

com um pouco mais de
condições não titubeará

em transferir os filhos para
as escolas particulares. Lá

pode ter greve, mas assun-

tos vitais como a repo-

sição das aulas são sem-

pre assegurados".

O primeiro presidente do
CEPE e atualmente de-

putado estadual, Godo-

fredo da Silva Pinto, tam-

bém acha que a insistên-

cia do magistério em se

colocar contrário à re-

posição das aulas, faz com

que a população passe a

encarar o movimento da
categoria com antipatia.
"Asv 

famílias apóiam os

Professores do Rio reivindicam melhores salários

Dirigentes do CEPE são contra qualquer recuo

professores, mas não

aceitam que seus filhos

sejam prejudicados",
frisou.

A economista Jussara

Guimarães è de opinião

que, na hora da reivindi-

cação por melhoria sa-
larial, as categorias profis-
sionais devem utilizar com
força todos os Intrumentosi

possíveis, inclusive a

greve, mas sem que com

isso perca a sua identi-

dade profissional. 
"Um

médico largar o paciente á

própria sorte, em virtude

da briga com o Governo,
representa um desvio

profissional. Os profes-
sores, a meu ver, não

podem colocar os alunos

como 
"coisas" 

pertencen-
tes ao Governo".

Na opinião de muitos, o
magistério esqueceu a
lição da defesa da escola

pública e da própria
educação...

Magistério protestando foi a tônica em 88

Professores são contra a reposição das aulas

EDUCAÇÃO EM PAUTA

Diretores terão assembléia 

para

avaliar as novas mensalidades

Diante da indefinição sobre os

novos critérios de cálculos das

mensalidades escolares, tendo

em vista as mudanças econó-

mlcas, a diretoria do Sindicato

dos Estabelecimentos de Ensino

do Município do Rio está orien-

tando os associadoa no sentido

de aguardarem as determinações

governamentais que possível-
mente deverão ser liberadas na

próxima semana.

As novas regras deverão In-

cluir novos parâmetros para os

cálculos dos valores, já dentro

do espirito do Plano Verão,

cujo objetivo básico é reduzir a

escalada inflacionárla. O pre-
sidente do SINEPE/MRJ, profes-
sor Paulo Sampaio, comenta que"evidentemente, 

as escolas que

já definiram através de carnês os

valores, com vencimento nos

primeiros dias de fevereiro (coln-

cidindo com o Carnaval), deverão

manter os preços, compensan-

do-os na mensalidade a ser

cobrada em março".

Pela orientação do professor
Sampaio, as escolas que ainda

não definiram os valores de

fevereiro deverão obedecer a

legislação que será editada nos

próximos dias, sendo que, se a

cobrança for a partir do dia 15,
haverá tempo suficiente para que

as cotas sejam emitidas.

Assim que as novas normas

forem liberadas, o SINEPE/MRJ

convocará uma assembléia geral
extraordinária para avaliação dos

efeitos sobre a escola particular
do município do Rio de Janeiro e
as providências que deverão ser

tomadas com a finalidade

sempre constante de manter a

paz social e a qualidade do en-

sino.

Sindicato tem orientação oficial

para 
os reajustes dos salários

As Assesorias Jurídicas do

Sindicato do; Estabelecimentos

de Ensino do Município do Rio e

do Sindicato dos Professores do

Município do Rio promoveram,
na última quinta-feira, uma

reunião com o objetivo de Inter-

pretar a cláusula de reposição

salarial referente ás diferenças

entre o IPC e a URP dos meses

de novembro e dezembro.

Em função da nova legislação

salarial imposta pelo Plano de

Verão, após horas de argumen-

tação de ambos os lados em vir-

tude de dificuldades de Inter-

pretação dos efeitos da repo-

sição para o mês de fevereiro, as

Assessorias Jurídicas chegaram

a um posicionamento e o Sln-

dicato dos Estabelecimentos de

Ensino está orientando os di-

retores sobre os procedimentos.
Em circular que está sendo

remetida para as escolas, o

SINEPE/MRJ dá duas orien-1

taçãos sobre o pagamento: 1)
Manter para janeiro de 1989
somente o aumento relativo á
URP, isto é, salário de janeiro =

salário de dezembro multiplicado

por 1.2605 (26.05% da URP). 2)
Conceder, se houver condições
financeiras, no mês de janeiro de
1989, um abono compensável de
6,86% que deverá ser destacado
claramente no recibo de pa-
gamento do professor. A fórmula
é a seguinte: salário de janeiro
= s alário de dezembro mui-
tipllcado por 1.3466 (1.663 x
1.2605). Os 6,83% correspondem

á diferença entre IPC e URP dos
meses de novembro e dezembro:

As Assessorias Jurídicas con-
tlnuarão se reunindo com a fl-
nalidade de chegar a uma Inter-

pretação definitiva, principal-
mente em relação á nova com-

posição do salário de fevereiro e
tendo em vista a data base dos

professores que, no Município

do Rio de Janeiro, é em abril.

Puppin vê o lado só dos

professores Sampaio orienta diretores

Coluna publicada aob responsabilidade do SINEPE/MRJ
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FESP divulga lista de aprovados na Residência

Um total da 3.466 candidatos se
Inscreveram para as 746 vagas
oferecidas no concurso para re-
sldèncla médica das Secretarias

Estadual e Municipal de Saúde,

IASERJ e Inamps de Petrôpolls. Os

aprovados devem aguardar a con-

vocação pelos respectivos órgãos

aos quais se candidataram.

Abaixo, o JORNAL DOS SPORTS

prossegue a publicação da relação

dos aprovados:

PPOG

PPOC

27 MARCFLP BF».N*f>ni 6'tCO r4

KANTM KALIL KASSAP OO.OO.OOOjen?-? MtOO ?'¦

29 POSJNGEl A Dc HAGALHAf S Mcr*FIR P* Qft.nc.Or C'l36r.-f. 6?»00 IP
"*C FniLSON 

SUVA mUJO CC.or.rrr?i;A7-l 6!»<K* 25

11 KARIN ALVARPNGI HYLDCAARD NITLS rN OC.OO.OOC>19f 1-"* 61,00 TA
•*2 MANOFL 

PFOPD OTTONI FONTFS FILHO CC.C'.0r;c*1«>-f 61,00 25

33 TFOFILO JPSF COSTA RUFLA CO.OO.OO<V»2*2-e 61*fO 1"

34 CARLOS ALEXANOPP PF 0 r SUVA 00.00.000?*5?-l 61,00 10

3? ANDRF LUI7 POPfFS TRPTTA 00.00.CC<"2202-P 60,00 1«

36 LUCIANO MANNERTNO OO.OC.OfC18CS-6 6C.CC C«

37 LAURA MARIA MATTOS L^URFNCP 00.00.0000851-6 60,00 10
*P ROBFRTO MAPCIP AGUTAR VIANA 00.0C.P0C30P0-O 6C,C0 OA

39 VFRA LUCIA SP^RINHP t^MOS 00.00.00^1363-1 59,00 IP

?0 CLAUTFTF FPRRFIRA GRACA 00.00.000074K-4 *«>,nO IP

41 ANDRFA F»ANCA »0CHA 00.00.000115F-5 59,00 IP

42 ANDRFIA AVILA MPNTFIRO CASTRO cc.oc.crc?*«*-e ^«,00 04

43 LFONARrtO FFRPA? 0C.00.00r?C56-<» 58,00 04

44 JPAO BATISTA CACHPLA OO.OP.rcrilP57*00 10

45 17AURA ALFXANHPINA G OA SILV# OO.OO.CftA13'r-7 57,00 10

46 LUI7 ALRFRTO PA FPNSFCA £AMPOS OO.OO.OC0??46-7 55*00 ?1

47 RAULO ANTONIO PASTOS SFPARMIM 00.Cf.0000*7^-? "<«,C0 21

48 GILRERTO OONAOFL 00.00.000200A-0 53,00 17

4® ANGCUCA DOS SANTOS LOURFNCO PO.OC.OCC266P-? 52,00 17

i TOTAL 49

<:APJ fVFLIN NAVFGA C«U7 rC.OC.f)Cr?CM-l 71,00 29

MONICA TFIXFIPA OF MnvAIS rn.00.C0<Y*?0«-r 71*00 29

MA&CH10NISS PA'POSA PACHFCO OC6P,00 29

TOT#L

FNIO OF PARR0S CORR^IA STLVA »Kr.O.*.COP?«527-r 65,00 20
TOTAL

ROSANF SCMFTINO BISCOTTO 00.00.0002499-2 82,00 29

CARLOS F*UAROO TRIN^AOF AMARAL 00.00.0000056-? 80,00 29

JAMIL ANTONIO ARPAO FL HAOY 00.00.0000120-6 79,00 19

POBSON BARBOSA OF MIRANOA 00.00.00023*3-1 79,00 19

«*» 
Coluna do Tamandaré

Aeronáutica divulga relação de

classificados no 
Quadro 

Feminino

O Centro de Instrução e Adap-

tação da Aeronáutica — CIAAR —

liberou a relação das candidatas

aprovadas no concurso de admissão

ao seu Quadro Feminino de Gra-

duados. As candidatas deverão

comparecer ao III Comando Aéreo

Regional, às 9 horas do dia 30 de

janeiro, segunda-feira, de posse de

todos os documentos previstos para
a matricula, conforme o folheto de
"Instruções 

Especificas" para o

concurso de admissão ao Quadro
Feminino de Graduados. Eis a lista

das aprovadas no concurso para o

QFG:

Programação

Ana PauiaC. Rocha
Lisangela L. da Conceição
Ana Claudia R. Penha
Wania W. da S. Branco
Eliane da Silva Simbes
Mbnica G. Cavalcante
ElizabethS. Ramos
IvanildaG. da Silva
Regina T. da Cruz
Luciana B. de Queiroz
JacquelineR.da Silva
Elizabete Parisotto
Rosimar da S. Neves
Márcia S. Siqueira
Claudia Miranda Drumond

Candidatas Reserva

Carmen A. Lara
Cláudia Helena M. André
Rita V. Silva
Claudete G. de Souza
Maria Madalena G. Zacharias
Mbnica R. Bessa
Vanuza C. Silva
Kátia C. daC. Freire

Enfermagem

Ana Maria B. de Souza
Eliane do N. Pereira
Simone R. Pacheco

MartáT. da Trindade
Patrícia de M. Amarante
Joelia de J. Alves
Rosane F. de Carvalho
Carla P. V. Gomes

Rosangela F. Faria
Mirian R. Fragoso
Noemia do Nascimento
Sandra M. Campos
Simone R. C. de Oliveira
Miria C. da Silva

Marta T. de Castro
Madriselva do Nascimento
Sandra M. S. da Silva
Miriam D. Moura
Carla das N. de Jesus
Cláudia C. Menescal
Cristiane F. de Oliveira
Andréa C. Santos
Elaine da Silva
Célia Regina P. de Abreu
Deodete M. de Moura
Mariangela dos S. Moraes
KarlaM. L. C. Barreto
Carla de O. Andrade

Cláudia C. de Andrade
Virgínia Campos
Cláudia Maria da C. Brito
Janete M. da Silva
Cleide A. dosS. Vale

ElzaC. da Silva

Cláudia S. Salgado

Rosemary B. R. Martins
Marinet Luzia dos S. Silva
Dilma S. Araüjo
Luciene de C. Souza
ValescaF. Machado
Ana Cristina S. da Rocha
Kely A. da Silva
Lizete F. Medeiros
Margaret Santos de Oliveira
Claudilene O. do Nascimento
Gleide P. Pires
Rosiane C. da Silva
Mbnica M. da Silva
Angèla Aparecida Gonçalves

Cristiane M. Pontes
Eliane P. Ferreira

Tereza Cristina da R. Queiroz
Vilza de A. Cordeiro
Márcia P. de Azevedo
Márcia Cristina S. Machado

Lucianne Maria R. de Oliveira

Penha Cristina F. da Silva
Sandra Maria A. de Souza
Rosangela Nascimento Borges

Janice do N. Santos
Andréa Baptista Martins
Marly de Souza
Angela A. dos Santos
Carmem L. L. Gomes
Luciene P. de Sousa
Lenise F. dos Santos

Cláudia N. de Souza
Bárbara R. R. da Silva
Andreia C. da S. Ramos
Elane P. dos Santos
Norma Martins Couto
Angélica M. dos Santos
NelsineteG. Lucena
Alba L. R. Guimarães
Rosilene F. Campos
Elen da Silva Guimarães
Juciara L. de F. R. Nascimento
Elaine Florentino
Andréa Bernroiber
Sandra Maria de Assis
Cláudia C. Luiz
Rogeria M. de S. Santos
Lucimar C. de Paula
Maria A. de S. Nascimento
Áurea L. R. da Silva
Marilda R. Pereira
Cláudia R. C. de Melo
Margareth R. dos S. Souto

Nieze Regina Soares
Maria de F. B. de Andrade

Luzia C. R. do Nascimento
Márcia B. Tiburcio
JanainaN. da C.Lopes
Jülia L. das Neves
Gracinda L. dos Santos
RosemereC. Leite
Maria E. B. Rios
Marly P. da Silva
Edvana M. G. Senhorinha

Candidatas Reserva

MarlenedaS. Cruz
Verônica de C. Silva
Magda S. Ferreira
Mbnica M. da Silva
Celsimara S. Pereira.

lnform<koes sobre ,1 carreira militar , escreva ou consulte

CENTRO — Rua da Constituição, 71.

Telefones: 221-0108e 221-0639.

NITERÓI — Rua Aurelino Leal, 37, 2 ° andar

SAO GONCALO — Rua Alfredo Backer, 89.

Condomínio Alcântara, 2

CAMPO GRANDE — Rua Viúva Dantas, 417

BANGU — Avenida Cônego de Vasconcelos. 82,

3 o 
andar

VITÓRIA: R. Dom Bosco, 250, Forte de Sâo João

UBERABA: R. Coronel Manoel Borges, 32 — Centro

ILHA DO GOVERNADOR - Est. da Caçula, 409

NOVA IGUAÇU: R. Afránio Peixoto, 99

BRASÍLIA: SCLN, 302 - Bloco - A, 45, salas, 110,

i 12 — 114

PETRÒPOLIS — Rua Monte Travassos. 240. Centro

TERESÒPOLIS — Av. Delfim Moreira. 586,fundos

VOLTA REDONDA — Avenida Independência. 420. Vila

SAO PAULO — Rua Doutor Zuquim, 596
CAMPO GRANDE (MS) — Rua Dom Aquino. 1.354
Sala 11/1.° andar

TstTcõiyina é publicada todas as terças, sextas e domingos com noticiário^^^Hde 
interesse dos candidatos às escolas militares.

Quem quer entrar para a Aeronáutica

encontra no Curso Ibmandaré a melhor

pista para 
aterrissar seus ideais.

Você sabe que a carreira militar ofe-

rece muitas vantagens. Ensino e especia-

lização totalmente grátis. Acesso à tecno-

logia mais avançada do país. Estabilidade.

E a possibilidade de correr o mundo.

Então, o que você está esperando?

Reserve seu lugar no Curso Tbmandaré.

Temos 38 anos de experiência e um

índice de aprovação de 90% em concur-

sos 
para as Forças Armadas. Nossos

professores são altamente qualificados.
Possuímos um sistema exclusivo de

ensino, com apostilas em módulos, aulas

de revisão intensivas e o maior banco

de questões de concursos anteriores.

Não perca tempo. Matricule-se já

e junte-se á nossa tripulação.

Com a gente seu futuro vai ser azul.

T Marialu-E^fcto-Adroaiutici

CENTRO: Rua da Constituição, 71, lf e 2° andares. Ttel 221-0108
Rua Evarirto da Veiga, 30 e 22.TW: &MU0-MÊIER: RuaOkfegard
Sapucaia, 9.1W 584-8197 - MADURE IRA: Praça Armando Cruz. 120
SL (ShoppingIfcm-IUdo). TO.: 350-3084

NO TAMANDARÉ

ASUA CARRERAWU DECOLAR.

GINALOO MANGANFIL! COIMMA 00.00.00 02*21-8 78t00 2*

fc PAULO FONTFS AIMFIPA 00.00.0001044-7 78»00 25

HFLCIO RPINALDO GIL SAMTANA 00.00.00000^8-8 78,00 1*

HFRNANF SAO MFOINA 00.00.0000961-3 77*00 25

LUT? FFRNANOO OFO FVANGFLISTA 00.00.0000451-5 76,00 24

10 LUIS RICARDO JDSGF 00.00.0001046-2 74*00 19

11 JO-SF LUT7 TFLLFS OA FONSFCA 00.00.0000698-1 74,00 21

12 SERGIO KANOFL ALVFS FFRRFIRA 00.00.0001120-' 74,00 18

13 ARCHIMFOPS HIPALGO JUNIOR 00.00.0000324-4 74,00 24

14 MARCFLO UGATT1 OF SPUZA 00.00.0002457-0 74,00 24

1? RICARDO FRANCISCO OE CASTRO 00.00.0001737-6 74,00 24

16 NIURA GOMFS 00 RFGO COFLHft 00.00.0000907-6 74,00 18

17 JUDAS TAOFU VIFIRA COUTINHO MFNOFS. 00.00.0001042-1 73,00 18

IP LUI7 ARTUR MOUPA LIGNANI 00.00.0000249-3 73,00 21

19 LUI7 CFSAR WIOOLIN 00.00.0001098-3 73,00 24

20 ALFXANORT MOTTA OF MFNFSFS 00.00.0000723-7 72*00 25

21 KCNNFOY SOAPFS CARNFIRO 00.00.0001097-5 72,00 17

22 CLAUOIO FRFI'E 06 CAMPOS BARROS 00.00.0001065-2 71,00 24

23 MARCOS BFTTINI P1T0NR0 05.»»0.0001627-9 71,00 27

24 FVALOO NOVAK 00.00.0001111-4 70,00 18

2«i VANIA OA SUVA F S0U7A 00.00.00 00532-2 70,00 25

26 ANTONIO »NTUNFS MFLO 00.00.0002794-6 70,00 24

27 LUIS FFLIPF OF CAHILLIS OOS SANTOS 00.00.0000259-2 69,00 24
28 CARLOS HFNPIOUF OA SILVA NANFS 00.00.0000499-4 69,00 18

2® ANOPF VALLFJO OA SILVA 00.00.00 00366.-1 69,00 27

30 CAPLOS HARUC HAYASHI 00.00.0000504-1 68,00 19

?1 JPSF 0PMI7FTF NUNFS HIDALGO 00.00.000?330-P 6P,00 24

?2 MARCOS ANTONIO SANTINA CASTRO 00.OO.OCC1123-9 68,00 24

33 ANTONIO FEPNANOO NASTRI NOGUFIRA 00.00.0001781-4 68,00 17

34 OFflO" A MARIA OONCALVFS OA GAM A LIMA 00.00,.0000657-7 68,00 19

35 PFCINA MAPCTA TORRES 00.00.0003324-1 67,00 19

36 ATTILA OA SILVA CPUTO 00.00.0000867-? 67,00 27
"*7 APMINDO 

PFPFI»A FILHO 00.00,0003145-0 67,00 19

38 josr FOUAPOO MPUPAO SANTOS 00.00.0002696-3 67,00 17

GILSON OF SOUSA KYT 00.00.0000506-6 67,00 17

40 JPSr ROPPRTO PAPOUFTTF 00.0r.000096?-l 66,00 01

*1 WAPPLOP GUFOFf. CA7CIP0 00.00.00 00*51-2 66,00 27
4? F*»IO CPtlTINHP FFPFFIRA 00.00.0 0 0031«-2 66,00 27
4* LOT7 HFN»T0UF CPFLHO 00.00.000?'>6»,-9 66,00 03

44 "CLANDO UIPPSHI SIPIiriRA 00 .00.0 0 022 10-"> 66,00 11

4= r0IIAPOp H»PUO SAITO 0C.0r.r)CCf)057-Cl 66,00 31

4^ LU7r Fc"NANf,P TULLIO 00.00.0001102-1 66,00 03
/,7 pjMnN "AMALMO VIFTPA 00.00.0002557-7 66,00 10

4P IIT'U'P ANTONIO LIM» PARBPSA 00.00.000196'-3 61,00 14

60 LUI7 fft PS TFTXFPA COSTA 00.00.000309«-7 65,00 03

?0 JIIO T Mr Y >Tr;pnr PPTRIM pocuprO 00.00.0002PPO-3 6^,00 14
E1 rprprrr "LIVrTr'a 

JPUTO 00.0C.P0C154P-7 65,00 16
'? PF»*|ANPn. AL«-PPTO pr v VALf NTF OO.OO.OCO 1 «?2-9 65,00 14

S3 rRMANO jn*,r nLIVFIP* MONTEIPP OP.O/".00019?6-4 6"i,00 14

F4 ALPX»Nr»r rri,rrM pr PO.0^.0000105-7 6«,00 16
rr MILK" An,:«NTrr Pc r»LTVF7•>A 0C.0^..^0^4l^-•; 6*,00 01

56 JOAn APAllJC r.pniNHp FILHO 00.00.0O0167?-3 64,00 03

^7 MAUPO PPL^FNSTFIN 00.00.0002«:il-4 64,00 31
*>P LOU°fNCn 0 AVAlf ANTI OF A'AUJ^ MFLP 00 . 00.00 02 520-1 64,00 31

59 V(LPILrNr SIMOrS CIPPOSO 00.00.00C2837--» 6*,00 0"*

60 NILPFOTP ALVFT ^lOUFl^A F ILMO 00.00.0C1806-0 64,00 01

61 PARP^PI HFLFNA OAPCAf-P M«rHAOO 00.OP.OPf 1141-1 64,00 10

62 JAYMF LFON PFRcS 00.00.00029P7-7 63,00 01

63 MARIA PF FATIMi RFI pcpcTRA OO.OO.OOP324G-9 63,00 03

64 FVAN HFPF° NUNF 7 ULLrN 00.00.00p037f-p 63,00 09

65 TAKAYUKI YANO 00.00.00016T3-7 63,00 16

66 JOPGF HFNpIOUF COSTA SILVA 00.00.0002852-2 6',00 16

67 LTILA SOl'2A OANTAS 00.0O.POf200#-i 6*,00 10

6P CLAUOIO VFNANC10 PINTO 00.00.00013P1-? 63,00 01

69 MARf.YA SANTANA MONTFNFr.PP op CO.Or .OOOOOPP-^ 63,00 01

70 M»RCFLO FFRRE1RA PINTO c7r(^r CO.Pf .00f?711(-6 61,00 09

71 ATILA HA00AO CELIFR 00.00.0001683-2 62,00 0«>

72 JOSF MFNOFS AGIIIAR NFTO Cf.r >).r r,C/)64/,~c 62,00 09

PROG TOTAL 72

Continua amanhã

Cesgranrio divulga

seu listão amanhã

O Departamento de Con-
cursos da Fundação Ces-

granrio informou ontem

que a lista de notas da

parte discursiva do ves-

tibular integrado será II-

berada um dia antes do

previsto no Roteiro do

Candidato: a relação

deverá ser distribuída à

Imprensa nesta segunda-

feira, dia 30, para ser

publicada no JORNAL

DOS SPORTS do dia 31. A

previsão oficial era de que
o resultado ficaria pronto
somente dia 31.

Os candidatos que não

concordarem com as notas

liberadas poderão solicitar

revisão mediante o pa-

gamento de NCzl 1,00 por
disciplina. Ainda está sen-

do estudada a forma de

recolhimento dessa impor-

tància sendo que existe a

possibilidade de ser

adotado o depósito no

Banco Nacional. O posto

para o recebimento dos

pedidos de revisão deverá

ser instalado na Faculdade

Veiga de Almeida.

Apesar da antecipação
da liberação do listão, está
mantido o calendário para
os pedidos de revisão: os
candidatos devem solicitar
nos dias 2 e 3 de fevereiro.
A relação final dos cias-
sificados sairá no dia 18 de
fevereiro e também poderá
ocorrer antecipação. Este
ano, é o próprio Ces-

granrio que está proces-
sando os resultados, já
que seu Departamento

Acadêmico conta com
computadores para esse
fim. •

O concurso se destina
ao preenchimento de
12.639 vagas e a coor-
denação usará um artificio

para evitar a sobra de
vagas em grande quan-
tidade (em função de não
confirmação de matricula):

promoverá uma reclas-

sificação no dia 25 e,
depois, vai aguardar que
outros concursos liberem
as suas listas para, então,
convocar.as duas outras
reclasslflcações previstas
no edital.

COLÉGIO BRASILEIRO

DE SÃO CHRISTOVÃO

Mantém: Jardim - C.A.

1? Grau (Manhã e Tarde) 1? a 8? série

2? Grau (Manhã) - 1? a 3? série.

CONCURSO DE BOLSAS

ParaS*sórie

O, resultado do seu desempenho no Bolsão poderá|

| lhe garantir uma bolsa integral ou parcial

INSCRICOES ABERTAS

PROVA NO DIA 15/02/89

R.Fonseca Teles,177

Tels.: 228-2536 — 
248-1065

JS, um aliado

forte do estudante

COLUNA DO CONCURSO

Intensivo para 
Fiscal do ICM

O edital para o concurso dc Fiscal do ICM, aguardado há vários
meses por milhares de candidatos, finalmente está para ser liberado, o
que poderá acontecer nos próximos dias, conforme informações
colhidas na Secretaria Estadual de Fazenda.

Trata-se de uma ótima oportunidade para os profissionais de nível
superior, formados em qualquer área, e que estejam na faixa de 18 a
45 anos. A previsto inicial de 250 vagas foi alterada para 300 vagas
Os vencimentos iniciais, atualmente, estào na faixa de NCzl 900

Para orientado pedagógica dos candidatos interessados (curso in-
tensivo e apostilas especiais), a Central de Concursos/ Degrau Cultural
está formando novas turmas intensivas e coloca à disposição de todos
um material didático de apoio, englobando as matérias básicas do
concurso.

Maiores informaçòes podem ser obtidas nos seguintes locais: ÇEN-
TRO (Praça Mahatma Gandhi, 2/2° andar * Cineiàndia); ME1ER
(Rua Constança Barbosa, 140/sobreloja C) * MADUREIRA
(Avenida Edgard Romcro, 460/Sobreloja 213) * NITERÓI (Rua Dr.
Borman, 6/sobreloja 2) # Telefones: 220-3115 e 220-1235.

Só 2* grau Sáário: NCz$ 285,00

Já estào abertas as inscrições para o Concurso de Escrivão da
Policia Civil, destinado ás pessoas que já concluíram o 2.° grau e estão
na faixa dc 18 a 35 anos. O salário inicial é de NCZl285,00. Trata-se,
sem duvida, de uma excelente oportunidade.

Comece já a se preparar para este concurso. A Degrau Cultural dis-
pòe dc apostilas especiais, totalmente dentro do novo programa
oficial, c está iniciando turmas intensivas, também com vagas limi-
tadas. Passe logo em qualquer unidade da Degrau e apanhe o edital
com todas as informaçoes.

Intervâvo especial para Petrobràs

Esta prevista para os próximos dias a convocação do processoseletivo da Petrobràs, destinado ao preenchimento de vagas em várias
áreas técnicas da empresa, cujas siglas são tradicionalmente conhe-
cidas como CANAL. CENEQ, CEP, CENPRO e outras

Trata-se dc excelente oportunidade para engenheiros de todas as es-
pecialidades, administradores, estatísticos e várias outras categorias
profissionais. E grande a expectativa cm torno desse concurso, so-
bretudo, depois que a empresa já convocou candidatos para várias
outras áreas.

Para orientação de todos os interessados, a Degrau Cultural reuniu
uma equipe de altíssimo nível e está iniciando uma turma intensiva.
Informaçòes detalhadas podem ser obtidas na Central de Concursos
(Praça Mahatma Gandhi, 2/2° andar * Cinelãndia), ou pelos tele-
fones 220-5715 e 220-1235.

Vogas 
para Carcereiro: 1Q grau

Oferecendo 600 vagas, a Secretaria de Policia Civil abrira, no próximo dia 20,
as in*crivt*s pata concurso j^iblico <\t Carcereiro, destinado hs pessoas que t*m ò
Io grau O salário inicial está na faixa de NCz$ 112 e o concurso representa
uma excelente oportunidade para a conquista de um emprego seguro

O concurso constara de Provas de Português, Matematica. OrganizaçloSocial
e Politiaa do Brasil e Geografia d0 Estado do Rio de Janeiro. As pessoas intere»-
sadas devem iniciar logo suas preparaçtws para as provas, pots o profnma exige
um mimmo de tempo para ser assimilado.

Mais informais, inclusive o edital gratuito podem ser obtidos na Central de
Concurso4 Degrau, Cultural (CENTRO — Praça Mahatma Gandhi 2/2°
andar - C.neftnd.a, MADLREIRA - Av Min Edgard Romero, 46 - So-

breloia 213; e MtlER - Rua Constança Barbosa. 140 - Sobreloja C Telefones
220-5715 ou 220-7235

UM EMPREGO NO BANCO DO BRASIL

quem
o V rw pwca tempo Comece a se preparar ja A Degrau Cultural

praparou afunilai espaciais e está iniciando curso intensivo K coieclo possui * vo
*5.** concursos antenores) e tra* toda matéria, conforme o

rROORAMA OFICIAL A coledo completa custa apenas NCil 9.60, mas esta sendo
vwdèds. promocional mente por NCzS 5.60 para pedidos enviados ate o final do mh
i? ^ifi feo»ber sua coleclo. envie cheque nominativo ou v«le postal novilOf dc NCd 5.60 («6 atè dia Jl) em favor da Editora Degrau Cultural l tda K\ des

paats postais estlo incluídas E atendo' Você recebe também o roteiro do ,«ndid»io
informantes bksicas sobre o concurso •

Nom# «

Indaraço

Editora Dapau Cultural
Praça Mahatma Gandhi. 2/2* andar
• Cifwllndia • Cana Postal 1517t •
CEP 2015$. AKKkJ.fva.ro
•Tolotona (021) 22*5715
ÍMfStD Bí.fTO
(êOk9*r>Ms,co*<f tfjTv Qncctofw*
Ofcu-icitro+iicti Cidade

CEP

Est

üwsegv>nteskx*$ Cf*roo,**,

o 
r'MÍIÍR'Ru*C°ni,in(iB*rtKi* 140

ilZ í"'° °m,v 461 ^*lot'?,**CAVPOGQAND£tA#n«JjC*<jnn!Lu«0 3006 UHWOWNITEW^D, Borman 6

tuna

Mant£m: Jardim - C.A.

1? Grau (Manha e Tarde) 1? a 8? serie 0

___29^3>juJManha) 
- 1? a 3? serie. z:

II

lO, resultado do seu desempenho no Bolsdo poder^l

| Ihe qarantir uma bolsa integral ou parctai I

| PROVANODIA 15/02789^^1
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OPINIÃO

País rico

Prof. Antônio Luiz Mcndts d* Almeida

Coleto noticias e fatos

esparsos que me chamara

a atenção durante a se-

mana, provocando-me

emoções dlvefsas e Irrl-

taçào por vezes. Você deve

ter visto, leitor, que o Sr.

Reitor da UFRJ, com uma

ponta de Inexplicável or-

guino, divulgou que o ves-

tibular Integrado está eus-

tando, até agora, um

milhão de cruzados novos

ou seja um bilhão de

cruzados antigos ou seja

um trilhão de cruzeiros ou

seja, para melhor pará-

metro, um milhão de

dólares! A partir dai, não

tenho dúvidas de que

somos um pais rico e

podemos nos permitir ao

luxo de demagógicas Ins-

crlções gratuitas que In-

charam a procura e cau-

saram o dobro da despesa

de material, flscallzaçftc

etc, por tota farta de tine

administrativo (provas em

turnos desnecessários. E

ninguém sabe quando será

a segunda fase...). Claro, a

conta não è paga pelo

Reitor, è o nosso dinheiro

que sustenta as valdades e

os erros crasos cometidos.

A evasão, por seu turno,

não è debitada à gratul-

dade, mas não se Indica

outro motivo... Não bas-

tassem os desperdícios

com dedicações integrais,

pesquisas que não se

fazem, relação exudlosa

professor-aluno, fun-

cionàrio-aluno, a unlver-

sidade pública se permite

o desplante de ser pródiga

já na entrada, malbaratan-

do recursos que, amanhã,

tentarão arrancar por

greves disparatadas.

E os vestibulares que se

sucedem, com milhares

que se inscrevem aqui e

ali, estão a merecer uma

análise correta deste

efetivo. Para mim, a massa

de alunos è a mesma que,

agora, faz três, quatro,
todas as inscrições pos-
sivels, distorcendo as es-
tatisticas. Nesta era do
computador, creio que seria
fácil compatibilizar as lis-
tas e verificar as repetições

de candidatos (carteira de
identidade) e o percentual
de universitários que bus-

ca outra profissão. O total

correto Indicaria a realI-

dade e as necessidades de

vagas, sua distribuição

adequada etc. O trabalho é

fácil, mas talvez nào In-

teressa...

II) Tive a feliz oportu-

nldade de entrevistar o

Prof. Vlctor Nótrlca, no

programa 
"Primeira 

PáglMf'

e entre suas variadas e

lúcidas apreciações, uma

me fez refletir. O Prof.

Nótrlca, com toda a sua

experiência de quase

quarenta anos segurando o

giz com competência e

dedicação, atribui ao tér-

mino do exame de admls-

são a causa maior da

queda de qualidade do en-
sino. Procurei refutar no

primeiro momento pois
tinha saudado esta medida

quando do advento da lei

5.692/71 por considerá-la

boa, eliminando a primeira
neurose do estudante,

llvrando-o de tensões na

faixa dos dez anos e atas-

tando-o dos sofás dos

psiquiatras e psicólogos.
Mas a observação do Prof.

Nótrlca tem procedência
se examinada sob o en-

foque de que o admissão

obrigava a uma preparação
mais sólida das quatro
séries iniciais (operações,
frações, ortografia etc.) e

mesmo, penso agora, se o

primeiro embate, angústia,

disputa também não

seriam importantes,

máxime no mundo de hoje

em que, bombardeado

pelos meios de comuni-

cação, o garoto de oito

sabe mais do que o de

dezesseis do meu tempo.

Não me convenci de todo,

mais fiquei balançando...

III) Novamente se dis-

cutem as mensalidades

escolares. No primeiro
momento, seriam con-

geladas pelos valores

cobrados em janeiro.
Depois, já que campo fértil

para demagogia e man-

chetes, inventa-se uma

fórmula qualquer. Em

oitenta e seis, foi a mesma

história, levando-se dois

meses de Inúteis oonfrontos

para uma decisão preju-
dicial aos estabeleclmen-

tos de ensino. A farsa se

reencena, embora as

medidas provisórias não

tenham previsto qualquer
exceção á regra. O Mlnls-

tro que entra, confessou o

seu desconhecimento, o

que dá um toque de co-

média. Enfim, vamos á

reprise novamente...

IV) Que o Sr. Chefe do

Gabinete Civil não poderia
abrir poupança ás vésperas

do plano (desplcienda é a

origem do dinheiro), é ób-

vio e, no minlmo, antl-

ético. Que ele continue no

Gabinete, também é acin-

toso e que o sigilo ban-

cário seja quebrado é,
igualmente ou mais, grafe.

O nepotismo continua as-

solando o pais, inclusive

ao impoluto PT, diante do

povo perplexo. De filhos a

amigos da família, in-

cluídos menores Impú-

beres, todos são no-

meados nas administra-

ções dos três Poderes e

níveis. Por seu turno, o

Congresso que colocou o

maior número de apanl-

guados, se furta (em regra
o verbo não è reflexivo...) a

assumir os ônus da me-

dida saneadora obriga-

tória. Como é que pode dar

certo?

V) O Senhor Secretário

de Obras, luneta em

punho, mapas á mão, aflr-

mou domingo que o Rio

não sofreria enchentes e

calamidades, pois os as-

tros assim falavam...

Segunda-feira, a previsão

foi lavada por grande tem-

poral. Quer dizer: ou o

Prefeito muda de secre*

tárlo, ou o próprio muda

de crença...

VI) Quando estive nos

EUA pude assistir a seis

partidas das eliminatórias

do futebol americano que

culminaram na grande

decisão de domingo pas-

sado (ela sempre se realiza

no terceiro domingo de

janeiro). E um esporte que

me agrada e a transmissão

do jogo, nesta época de

exaustivos 
"replays" 

(o

verão é um periodo morto,

Inexplicavelmente) foi uma

grata promoção. Aliás, em

matéria de show ninguém

supera os americanos (do

norte...) e se viu o que a

tecnologia (repetições por

diversos ângulos, cônsul-

tas dos juizes para definir

os lances, telão nos es-

tédios, explicações de viva

voz ao público) pode fazer

para desenvolver o es-

petáculo. Enquanto Isso, o

nosso pobre futebol não se

altera, permanece entregue

a árbitros incapazes que

redigem súmulas 
"mo-

bralescas" e a jogadas de

gabinetes. Do jeito que

vai, poderiamos importar o
"football" 

ao invés de ten-

tar exportar as nossas
"peladas".

VII) No artigo passado,
onde se leu 

"éscolher a

pena" e 
"fases 

da luta",

leia-se 
"recolher 

a pena" e
"fases 

da lua"...

Pronto, esgotei minha

pauta.

O 

professor 

de Matemática

Prof. Paulo Pereira Muniz

é fato notório a exlstên-

cia, hoje em dia, de um

considerável número de

pessoas com atitudes de

Indiferença ou de forte

repulsa à Matemática.

A propósito do assunto,

assim se expressa K.

Willians na introdução do

seu livro 
"Matemática

Moderna Aplicada á Em-

presa":
"Uma 

das características

surpreendentes da so-

ciedade tecnológica é ser

fundamentalmente não

matemática. Apesar dos

progressos educacionais,

na mente da maioria das

pessoas ainda existe um

bloqueio quanto a assun-

tos matemáticos. Certas

pessoas aludem a tal

bloqueio com algum or-

gulho, mas por certo não

teriam a mesma coragem

ao confessar sua Inca-

pacidade de aprender a

ler". Esse posicionamen-
to, muitas vezes encon-

trado pelo aluno nos seus

próprios familiares, é uma

das causas da resistência

do mesmo á aquisição de

conhecimentos e Idéias

matemáticas.

0 problema em questão
nào é exclusivamente nos-

so e nem é recente; basta

que consultem-se revistas

pedagógicas de procedên-
cias diversas para cona-
tatarmos que a preocu-

pação tem caráter Inter-

nacional. Foi ela que levou

Félix Auerbach a escrever

um livro que denominou
"O 

Medo da Matemática",

onde encontramos a se-

guinte afirmação:
"O 

medo da Matemática

pertence, na maioria dos

casos, á categoria do

medo por desconhecimen-

to, devendo tomar-se a

palavra desconhecimento

em que julga-se saber o

incluir-se portanto, o caso

em que se julga saber o

que é a Matemática, mas

se entende por tal nome

uma coisa absolutamente

errada".

E nào resta a menor

dúvida de que a responsa-

bilidade maior por esse

desconhecimento cabe à

escola.

Os fracassos freqüentes

em Matemática levam-nos

a questionar todo um sis-

tema de ensino da matéria.

Tem a ver com o tratamen-

to excessivamente teórico

dado aos assuntos, com

programas, com seleção e

adequação de conteúdos e

com métodos usados.

A variável mais impor-

tante para minimizar tal

situação é, sem dúvida, o

professor de Matemática.

E Isso envolve a sua for-

mação, passa por um

problema geral que é o dos

salários e prende-se tam-

bém a uma estratégia de

atualização e treinamento

do mesmo.

Os resultados desalen-

tadores de hoje serão

modificados á medida que
o professor ao qual se der

a devida atenção, sinta a

necessidade de desenvol-

ver um nivel conceifual em

Matemática, ficar atento às

continuas transformações

em currículos e métodos

de ensino.

Dentre os variados

motivos que nos levam a

concluir que o ensino da

Matemática não vai bem,

que estão a exigir uma

pesquisa de especialista,

podemos destacar os con-

teúdos pouco utilizados na

vida real, um demasiado

rigor de linguagem, e o

fato de que o aluno é, em

geral, um mero receptador

e decorador de fórmulas.

Fazer do aluno um agen-

te ativo, reduzindo a sua

dependência do professor
é um primeiro passo para a

mudança de todo esse

panorama.
O Brasil possui alguns

centros de pesquisa e en-

sino da Matemática re-

conhecidos internacional-

mente, muitos matemá-

ticos cota substancial

produção publicada em

revistas de excelentes

reputação, e são vários os

jovens brasileiros que têm

aparecido com destaque

em Olimpiadas Interna-
¦cionais. Tudo isso nos

mostra que temos um

potencial/ despedlçado na

escola por um tratamento

Inadequado.

O tema é palpitante e,

como já dissemos, merece

um estudo mais profundo:
os fatores são diversos

mas acreditamos que um

estimulo e conscientização

do professor podem ser os

pontos de partida na dl-

reção do que deseja-se em

termos do ensino da

Matemática.

A nação, para o seu

desenvolvimento, neces-

sita da Matemática, como

pode-se deduzir das pa-
lavras do consagrado

matemático brasileiro

Leopoldo Nachbln:
"Nào 

fossem as pes-

quisas pioneiras, entre

outras tantas, de dois

eminentes cientistas, que
começaram suas carreiras

como brilhantes e geniais
matemáticos puros, John

Von Neuman e Norbert

Wiener, criando, depois,

os campos do cálculo

eletrônico e da cibernética

e especulando sobre as

suas possibilidades fecun-

das e ilimitadas, muitas

das realizações da Fisica e

da Tecnologia nào seriam,

agora, realidades palpá-
veis".

Mais 
que 

um direito, um dever

Prof.' Tereiinha Saraiva

A Constituição Brasileira
de 1988 diz que é dever do
Estado garantir o aten-
dimento em creche ou pré-
escola das crianças de
zero a seis anos.

Pela primeira vez, e isto
é multo auspicioso, houve
uma menção explicita à
educação pré-escolar, na
•ei maior.

Foram reservados quatro
artigos para tratar da res-

ponsabilidade do Estado
em relação às crianças de
zero a seis anos.

é. importante, entretan-
to, entender da leitura do
texto constitucional, que a
educação pré-escolar nào
é, apenas, um dever do
Estado, mas é, sobretudo,
um direito da criança.

Houve uma sensivel
evolução, nas últimas
décadas, da educação pré-
escolar, no Brasil. Hoje, a
creche e a pré-escola não

são mais necessárias,
apenas, por se constl-
tuirem em lugar seguro

para a guarda da criança,
resolvendo o problema da

mãe que trabalha fora e da

inexistência de boas em-

pregadas.
Elas são entendidas e

procuradas por propl-
ciarem condições favo-

ràveis para o desenvol-

vlmento bio-pslco-soclal e

cultural das crianças.

A par da expressiva ex-

pansào nos últimos tem-

pos, embora ainda tímida,

se comparada com o con-

tlngente populacional de 0

a 6 anos, houve uma

evolução significativa na

proposta desenvolvida

pelas creches e pré-

escolas. Em relaçào à pré-

escola várias alternativas

Institucionais e peda-

gógicas surgiram.

A oferta que era pre-

dominantemente da res-

ponsabil idade da iniciativa

privada recebeu o Impulso

da oferta pública. As

Secretarias de Educação,

primeiro e o Ministério da

Educação, depois, am-

pliaram significativamente

as matriculas da rede

pública, sendo que o úl-

tlmo, através de apoio

financeiro e de assistência

técnica.

Os dados estatísticos

mostram essa expansão.

No Brasil, para

1.068.052 matrículas, em

1981, na pré-escola, regls-

trou-se 3.930.579, em

1987. Os dados da PNAD

esclarecem que o número

de crianças matriculadas

na pré-escola em 1987 foi

48% maior do que em 1986

e quase quatro vezes mais

do que em 1981.

Esses números são

acrescidos de um grande
contingente atendido por
outras instituições que nào

integram as estatísticas

escolares oficiais, mas que

permite estimar que a rede

Informal de atendimento

representa um acréscimo

substancial. O MEC estima

que, hoje, 11,4 milhões de

crianças estejam atendidas

em programas para pré-

escolares.

Em Sào Paulo, por

exemplo, nos últimos

anos, a expansão está

próxima da média de 6%

ao ano. Este Índice torna-

se mais expressivo se

comparado com o cres-

cimento anual da popu-
laçào brasileira — 1,8%.

Em 1986 havia, em Sào

Paulo, 693 clranças ma-

trlculadas em pré-escolas
da rede pública e parti-

cular. Este número subiu

para 735 mil em 1987. O

crescimento maior foi da

rede particular, com um

aumento de 19 mil vagas,

mas as prefeituras nào

ficararTT*atràs nesta expan-

sào, oferecendo mais 17

mil vagas na rede pública e

municipal.

No Estado do Rio de

Janeiro, em 1986, 50.084

crianças de menos de 4 a 6

anos estavam ma-

trlculadas em oré-escolas

da rede pública estadual,

45.032 na municipal e

136.592 na rede particular,

totalizando 231.708.

Naquele ano existiam, no

Rio de Janeiro, cerca de

1.200.000 crianças de 4 a 6

anos.

Dos números acima

citados verifica-se que, no

Rio de Janeiro, embora ai-

gumas administrações

tenham tido a preocupação
de ampliar a oferta de

vagas, o atendimento ain-

da é, prevalentemente,
feito pela iniciativa par-
ticular.

Mas o que merece um

registro especial é a

mudança comportamental

do brasileiro em relação à

educação pré-escolar.
Hoje, as famílias estão
cada vez mais esclarecidas

com relação à Importância
da educação pré-escolar
no desenvolvimento Infan-
til.

Quais 
os limites ?

Prof. Sérgio Pereira da Silva

Funcionário categorizado do MEC, observador aten-

to da máquina burocrática me Informa que nos últimos

trinta anos, tivemos 30 Ministros. Um por ano. Relaciona

de memória todos os nomes. Há alguns, cuja passagem
foi tão Inexpressiva que marcou apenas a memória do

atento servidor. De ninguém mais. Nào resta qualquer
lembrança. Ninguém sabe da onde velo, para onde foi e

se ainda existe, ê o reflexo do tratamento dado à edu-

cação.

Nesse troca-troca, saiu o Senador Napoleào do PFL

e entra o Qeputado pemedeblsta Carlos Santana. Em

sendo médico e pai de numerosa família, é possível que
tenha a sensibilidade para tratar com o magistério e a In-

timldade com a lamentável situação escolar do pais. A

convivência escolar de seus filhos deve ter-lhe dado ai-

guns indicadores do problema educacional. Esperamos

que o novo Ministro utilize o seu ano de Ministério para
dar inicio à regulamentação dos dispositivos constltu-

cionais no capitulo da Educação.

Em vários artigos, nesse jornal, já expus a urgente

necessidade de discutir a nova Carta com vista à for-

mulaçào da nova lei de diretrizes e bases. Sei que há
receptividade da DEMEC/RJ para realizar um fórum de
educação, a fim de recolher subsídios Dara elaborar o

projeto de lei. Esperemos que o Ministro entenda que

poderá marcar sua presença convocando a comunidade

acadêmica para o debate. É uma oportunidade de nào In-

gressar apenas na memória do atento servidor e ser es-

quecido por todos os outros.

Uma das questões fundamentais e que precisam de ur-

gente solução ê o entendimento sobre o conceito de

autonomia universitária. Em nome dessa autonomia e

das novas normas constitucionais, vem se praticando
muitos abusos, ê preciso distinguir soberania de au-

tonomla. A primeira é o poder considerado em sua força

suprema ou ainda como ensina Clóvls Bevilaqua: 
"è 

o

conjunto de poderes que se desdobra na autoridade de

legislar, governar, julgar e policiar". A segunda é a llber-

dade de adminlstrar-se de acordo com as leis concedidas

pelo poder central.

A autonomia universitária é portanto a liberdade de ad-

ministrar-se de acordo com as leis emanadas do poder

central. Nào há como prevalecer o ponto de vista, ou as

atitudes do Reitor Horâclo Macedo em contratar servi-

dores e professores sem autorização do MEC, em

nome de uma autonomia. Tampouco pode ser aceita sua

declaração de que as medidas de dispensa de servidores,

adotadas pelo governo nào atingir a Universidade pois

ferem a autonomia universitária. Há uma proposital con-

fusão entre soberania e autonomia.

Aliás, o Reitor da Universidade Federal do Rio de

Janeiro vem se destacando com declarações esdrúxulas .

Ao tentar justificar a acusação que o Vestibular represen-

tou uma grande despesa para universidade com

a medida de permitir a Inscrição gratuita, declarou o

Reitor que o Vestibular é um ato acadêmico que a

Universidade tem que arcar com seu ônus. Equivocado o

Ilustre Reitor. Vestibular não è ato acadêmico, é prova

seletiva que nào existe na maioria dos países desenvol-

vidos. A sociedade nào lucra nada com o Vestibular. A

Universidade nào tem essa missão, haja vista que duran-

te anos ela repassou essa atividade ao Cesgranrlo.

Outro dia, o mesmo Reitor participava na TVE de um

debate sobre eleições na Universidade. Defendia a tese

que o eleito por voto direto de todos os membros da

comunidade acadêmica não precisaria ser nomeado pelo
Presidente da República. Tomaria posse sem qualquer
referendum. Admitia até que um servidor fosse Reitor.

Na sua concepção um enfermeiro poderá dirigir um hos-

pitai, estabelecer prioridades etc... No mesmo debate o

Reitor da Universidade de Brasília, defendia a eleição

direta com participação da sociedade, Isto é, com o voto

de ex-alunos. Como nào sào apenas os ex-alunos que

sustentam a Universidade os demais contribuintes

foram marginalizados?

O mesmo Reitor defendia que a nomeação fosse feita

pelo Senado Federal, após anuência da Comissão de

Educação. O executivo seria alijado da escolha. Ficou a

dúvida: Se o Senado não aprovasse o nome e a comu-

nldade acadêmica resolvesse novamente sufragar o

rejeitado o que aconteceria? Chamariam o Presidente do

Supremo Tribunal Federal? No mesmo debate se defen-

deu a independência curricular. Os reitores acham que o

Conselho Federal de Educação nào deve fixar currículos.

Isto caberá a Universidade que comunicará ao Conselho

de Reitores: Tampouco o CFE deve reconhecer cursos

de Universidades públicas que pela sua autonomia nào

estão sujeitas ao processo.
Enfim, è preciso urgentemente fixar os limites dessa

autonomia. Esperamos que o novo Ministro convoque a

comunidade para o debate da futura lei de diretrizes e

bases. Até lá cada um está fazendo seus próprios limites

e até agindo ilimitadamente.

Acumulação em debate

Prof. Jairo Dias de Carvalho

Já se disse, muitas vezes, que não há profissão que se

compare à de professor. A professora, o professor lidam

com crianças, adolescentes, jovens, contribuindo com

os pais para a formação afetiva, ética e intelectual da

mocidade. Os professores nào lecionam apenas as dis-

ciplinas curriculares; ensinam, ao mesmo tempo, o gos-
to pelo estudo, a Importância do saber.

Profissionalmente o magistério é desvalorizado por
salários aviltados pela Inflação. Aumento de vencimentos

só com dupla regência ou mais de um cargo. Quando se

consegue, a duras penas, melhoria salarial, acontece o

que está acontecendo. Cargos até ontem acumuláveis

sào tidos hoje como de ocupação Indevida. A Constl-

tulção, que nào é cumprida em Itens básicos (remember
Volta Redonda), vem sendo acionada para prejudicar
direitos legítimos, como o de aposentadoria. Considerar

a aposentadoria como incompatível com outro cargo é

querer que o aposentado se exonere de um cargo que já
nào exerce, o que é flagrante absurdo.

O cerne é o Artigo 37 da Constituição, inciso XVI,

que admite a acumulação de dois cargos de professor,
de um cargo de professor com outro técnico ou clen-

tifico, ou de dois cargos de médico, desde que haja

compatibilidade de horários.

Em tempos normais, de plenitude democrática, o que
se tem nas repartições é uma Comissão de Acumulação

de Cargos, que examina, caso a caso, a situação dos

servidores. Atualmente, depois que se esqueceu o ju-
ramento pronunciado sobre o túmulo de Tancredo, o que
se vê é um sistema Informatizado que colocou todo ser-

vidor sob suspeita de ser o responsável pelos grandes
rombos por onde se esvai, mais que a riqueza do
Tesouro, o trabalho do povo brasileiro.

Desejável é que o cidadão seja detentor de um único

emprego. Para tanto proporcionem-se a todos venci-

mentos compatíveis e condignas condições de trabalho.
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Cefet inscreve 
para

Telecomunicações

Somente até a próxima
terça-feira, dia 31, poderão
ser feitas as inscrições

para o curso Técnico de

Telecomunicações do Cen-

tro Federal de Educação

Tecnológica Celso Suckow

da Fonseca. O curso

oferecerá formação nas

áreas de Telemàtica, Trans-

missão, Comutação e

Redes e será oferecido de

segunda a sexta-feira, das

18h30min às 22h40mln.

Estão sendo oferecidas

150 vagas para o primeiro
semestre e 150 para o

segundo semestre. Os In-

teressados devem procurar
o CEFET das 10 às 16

horas (Av. Maracanã, 229)

levando certificado de con-

clusào do 2? grau, do-

cumento de identidade e

recibo de pagamento da

taxa de inscrição, no valor

de 1,7 OTN de janeiro, a

ser depositada no Banco

do Brasil.

Os que estiverem Im-

possibilitados de se ins-

crever pessoalmente

poderão mandar procu-

rador devidamente ha-

billtado por documento. O

concurso constará de uma

prova única totalmente

discursiva com 10 ques-
tões de Fisica, 10 ques-
tôes de Matemática e umi-

redação, totalizando 30

pontos. O exame será
realizado no dia 18 de
fevereiro, às 9 horas, e terá

duração de três horas. A

entrada de candidatos será
feita pelo portão da Rua

General Canabarro, 485. A

distribuição dos candl-

datos pelas salas será no

JORNAL DOS SPORTS do

dia 16 de fevereiro. O
resultado final está previs-
to para o dia 3 de março.

Pelas normas do con-

curso, serão eliminados os

candidatos que obtiverem

nota inferior a 2. No caso

de empate, o desempate

será feito pelo maior

número de pontos em
Física, seguindo-se Ma-

temática e Redação. As

matriculas estão marcadas

para março, somente no

dia 7. O curso è gratuito.

Gabarito das 
provas

de Vassouras sai hoje

A Coordenação do Ves-

tibular da Fundação

Educacional Severino

Sombra (FUSVE) divulga

hoje os gabaritos das

provas de seu concurso,

no qual 1.700 candidatos

concorrem às 660 vagas

oferecidas pela instituição

para os cursos de Medi-

cina, Engenharia Elétrica,

Mecânica, Enfermagem,

Ciências Biológicas, Fl-

sica, Quimica, Matemá-

tica, História, Geografia,

Letras e Pedagogia.

O vestibular de Vas-

souras, tradicionalmente,

atrai muitos candidatos do

eixo Rio-Sào Paulo e
Minas Gerais, além dos da

própria área, em virtude da
localização. Grande parte
dos 1.700 Inscritos con-
sideraram as provas de

bom nível e com abrangên-

cia dos diversos tópicos

das disciplinas. A carreira
mais procurada no ves-

tibular da Fundação

Educação Severino Sombra

é a de Medicina, seguida

de Engenharia. A instl-

tulção mantém em Vas-

souras um Hospital

Universitário com o ob-

jetivo de os alunos terem

direito a um ensino bas-

tante prático.
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Flamengo 
joga por 

novo 
empate 

no Rio

Porto Alegre

EMYGDIO FELIZARDO

Enviado Especial

Deu 0 a 0 no primeiro jogo das

quartas-de-final 
da Copa União.

Na verdade, Flamengo e Grêmio

riao realizaram boa atuaç~ao on-

tem à tarde no Olímpico, em

Porto Alegre, cometendo muitos

erros, principalmente 
nas fi-

nalizaçoes, e frustraram o grande

numero de torcedores que

praticamente lotou as dependen-

cias do estádio. O resultado foi

justo e beneficou o time carioca

que terá o direito de decidir sua

passagem para a semifinal quin-

ta-feira, no Maracana, com a

vantagem de dois empates — no

tempo normal e na 
prorrogaçao

— 
para eliminar o Grêmio.

O Flamengo, começou o jogo

em ritmo quente, bem distribuído

em campo, mostrando eficiência

na marcaçao e partindo rápido

nos contra-ataques, com os lan-

çamentos para as pontas, onde

encontrava muita liberdade para

trabalhar a bola, principalmente

pelo lado dirçito, com Sérgio

•Araújo. Desta forma, o time

carioca foi dominando as açbes,

mas apresentando erros nos

cruzamentos..

Aos poucos, no entanto, o

Grêmio foi crescendo em campo,

equilibrando o jogo e depois con-

seguindo reverter a situaçao, pas-

sando de dominado para do-

minador. Com a subida de

produção do time gaúcho, foram

surgindo falhas gritantes no sis-

tema de marcaçao do Flamengo,

a partir do meio-campo. O

Grêmio pressionou muito após os

20 minutos e esteve muito

próximo de sair para o intervalo

com a vantagem no placar.

<0>

COPKUNIÀO

As principais investidas dos

gaúchos na primeira etapa sur-

giram pelo lado direito, através

de boas combinaçoes entre Jor-

ginho e Alfinete. Nas cobranças

de escanteios, o Grêmio deixou o

o Flamengo em grandes apuros,

com a defesa atabalhoada, es-

capando de sofrer gol pela gran-

de fase de Aldair. Na frente, o

Flamengo também foi muito

prejudicado pelas precipitações

de Sérgio Araújo nas finali-

zaçoes. ,

Os melhores momentos ao

primeiro tempo pertenceram 
ao

Grêmio, aos 12 e 20 minutos. No

primeiro, Jorginho cobrou falta,

Leonardo falhou e Cuca bateu

por cima, da entrada da pequena

área. O segundo foi em um cor-

ner. A defesa do Flamengo nao

interceptou mas o ataque do

Grêmio também bobeou.

Na etapa complementar, o

Grêmio voltou a ficar com as

melhores chances de gols. Uma

aos 13 minutos, com Cuca

chutando fraco em cima de Ze

Carlos, depois de boa investida

pela esquerda, e outra aos 24,

numa falha de Aldair.

Aos 41 minutos, Sérgio Araújo,

na pequena área, perdeu a maior

oportunidade do Flamengo. No

final zinho do jogo aconteceram

dois bons momentos — um para

cada lado —, mas Ze Carlos e

Mazaropi seguraram oOaO.

GRÊMIO

FLAMENGO

Grêmio — Mazaropi; Alfinete,

(Fábio), Trasante. Luiz Eduardo e

Aírton; Bonamigo Serginho e Cris-

tovào; Jorginho, Cuca e Jorge Veras.

Klamengo — Zé Carlos; Jorginho,

Aldair, Rogério e Leonardo; Delacir,

Ailton e Zico, (Renato); Sérgio

Araújo, Bebeto e Zinho.

0

0

l ocal — Estádio Olímpico *

Arbitro — Romualdo Arpi Filho,

auxiliado por Oswaldo Ramos e Dar-

cio Pereira.

IVtempo — 0 aO

Final-OaO

Observação — cartão amarelo

Delacire Luiz Eduardo.

HI m, UK

Zinho sofreu uma dura marcação da zaga oremista mas não perdeu o embato

ATUAÇÕES

FLAMENGO
GRÊMIO

%

Zò Carlos — hainou em aois lances

no primeiro tempo, quando saiu mal

em cobranças de escanteios. Mas

na etapa complementar fez boas

defesas, sendo a melhor delas aos

44 minutos. Nota 7

Jorginho — Esteve muito bem na

marcação e com boas Investidas de

apoio. No entanto, foi prejudicado

pela afobação de Sérgio Araújo,

correndo muitas vezes à toa. Nota

7

Aldair - Só falhou em um lance no

segundo tempo, que quase acaba

sendo fatal. No restante, esteve fir-

me. justificando sua convocação

para a Seleção Brasileira. Nota 8

Rogério — Outra boa atuação.

Cobriu muito bem a falha de Aldair.

Nota 7.

Leonardo — Ficou em sérios apuros

com as investidas de Alfinete e Jor-

ginho. Mas acabou dando conta do

recado. Nota 7

Delacir — Novamente mostrou

combatlvldade. Mas apresentou

falhas, cometeu faltas desneces-

sàrias e errou passes. Nota 4

Ailton — Esteve um pouco melhor

que Delacir. Também è limitado.

Nota 5

Zico — O problema estomacal o

deixou muito abatido. Atuou mais

no sacrifício e, por isso, não rendeu

tudo o que sabe. Além disso, esteve

afastado do time por contusão.

Nota 6. Renato entrou com dls-

posição e deu bom chute a gol.

Nota 6

Sérgio Araújo — Atrapalhou o

ataque do Flamengo. Esqueceu o

espirito de companheirismo. Nota

4

Bebeto — Lutou muito durante os

90 minutos. A individualidade de

Sérgio Araújo também o atrapalhou.

Nota 7

Zinho — Começou bem e depois

caiu um pouco. Mas, ainda assim,

preocupou a defesa do Grêmio.

Nota 7

RODAS MAGNESIO

¦TODA A UNHA EM /Zfefo

UMA MAIS DUAS IGUAIS (^Cg)á

OU À VISTA Cf 12%

BICICLETAS CALOt

TODA A UNHA POR PREÇOS

INCRÍVEIS UMA + DUAS SI JUI

ARBITRAGEM

O árbitro Romualdo Arpl Filho

cumpriu à risca as determinações

que foram Impostas pelo presidente

da nova Cobraf, Áureo Nazareno.

Antes do inicio da partida, o árbitro

chamou os dois capitães e pediu

que transmitisse aos jogadores que

seria rigoroso na arbitragem e que

não admitiria jogo violento. Por isso

o jogo começou com cinco minutos

de atraso.

Na partida o árbitro Romualdo

Arpl Filho, sô deixou de dar um car-

tão ao zagueiro Transante, que na

passagem de uma bola segurou o

atacante Bebeto. Aplicou cartão

amarelo em Delacir e Luiz Eduardo,

com muita segurança e conseguiu

levar o Jogo até o seu final com

multa tranqüilidade. Os seus au-

xillares poucos trabalho tiveram

demonstrando, que o de modo

geral, trio de arbitragem esteve

multo bem.

Mazaropi — Os arremates de longa

distância do Flamengo facilitou sua

atuação. Mas também mostrou boa

saida do gol, se antecipando aos

atacantes adversários. Nota 7

Alfinete - No Inicio foi envolvido

por Zinho, mas foi se firmando na

marcação e apoiou com eficiência,

trabalhando bem com Jorginho.

Nota 7

Trasante — Um zagueiro multo

duro. ê bom tanto nas bolas altas

quanto rasteiras, mas abusa das

faltas Nota 6

Luis Eduardo — No mesmo nível de

seu companheiro. Também bate

muito. Nota 6

Aírton — Deixou Sérgio Araújo

muito solto durante a maior parte

do tempo. Com isso. poderia com-

prometer toda a defesa do Grêmio,

se o ponta não fosse 
"fominha".

Nota 4

Bonamigo — Um jogador hablli-

doso. que sabe fazer lançamentos.

No entanto, andou pipocando al-

gumas vezes. Nota 6

Sérginho — Se movimentou bem

em campo, criando espaços e lan-

çando. Na hora que procurou fi-

nalizar mostrou deficiência. Note 6

Cristóvão — Também trabalhou

multo no meio-campo do Grêmio.

Lutou com disposição e criou bons

lances de ataque. Nota 7

Jorginho — Puxou os principais

contra-ataques do Grêmio e criou

pânico para a defesa do Flamengo

nas cobranças de escanteios. Nota ê

Cuca — Lutou multo e perdeu

vários gols. Nota 6

Jorge Veras — Veloz mas nào

demonstrou multa qualidade tèc-

nica. Nota 6

CAPAS PROCAR B. ALTO

CAPAS PROCAR B. BAIXO 
<69,24

OU AVISTA DESCONTO 13%

Papo de Saldanha alegra torcedores especiais

TUDO EM

UMA + DUAS SEM JUROS

BATERIAS 12 V

Francisco Carlos Alvarez e

Domingos Ribeiro Barreiros, pre-

mlados pelo JORNAL DOS

SPORTS com as passagens para

Porto Alegre, no concurso Torcedor

Especial, seguiram no avião que

levou a diretoria do Flamengo e a

equipe da Rádio Tupi. Na opor-

tunldade, o comentarista João Sal-

danha brincou com os dois tor-

cedores flamengulstas. Ele disse

que ambos estavam desfrutando de

grandes mordomias e comentou

que vai reivindicar maiores diárias a

sua emissora.

A partida Grêmio x Flamengo,

que abriu as quartas-de-final da

Copa União, também marcou a es-

tréla de João Saldanha na Rádio

Tupi. Com sua aquisição, o titular

da emissora, Luis Penldo, disse que

a rádio partiu decididamente para

liderar a audiência nas transmis-

Telê não muda esquema para

toda a unhacasouna^

(w LIQUIDA 

A VISTA

EJ3I

JACQUES OUR1QUES, 
148 P. MGUEL

O técnico Telê Santana nào ad-

mlte mudanças no esquema do

Flamengo para o segundo Jogo con-

tra o Grêmio, quinta-feira, no

Maracanã. Com o empate de ontem

no Estádio Olímpico, em Porto

Alegre, o time carioca ficou na

dependência de dois empates — no

tempo normal e na prorrogação 
—,

mas o treinador disse que adotará o

padrão de ontem, com ofenslvl-

dade:
— Nós temos que Jogar para

ganhar Atuar defensivamente nào

resolve o problema. O Flamengo vai

enfrentar o Grêmio quinta-feira da

forma que enfrentou hoje (ontem),

procurando o gol — disse Telê,

que não considerou o empate na

primeira partida como vitória.

De acordo com Telê Santana, o

|ogo de ontem foi bom e sô não es-

teve melhor pelo fato dos atletas

terem voltado recentemente das

férias.

Zico, que nào atuou em boas con-

dlçòes em virtude do problema es-

tomacal que teve na sexta-feira,

considerou a partida equilibrada,

com os dois times criando boas

chances e pecando nos comple-

mentos. Para quinta-feira ele espera

sôes dos jogos, situação esta que,

segundo afirmou, 
"já 

está dividida".

Joào Saldanha demonstrou multa

satisfação em marcar sua volta à

Rádio Tupi, no Rio Grande do Súl,

comentando o jogo do Grêmio, seu

time de coração no Rio Grande do

Sul, onde nasceu, e goza de grande

popularidade. O comentarista e o

presidente Márcio Braga foram

obrigados a dar muitos autógrafos

durante a viagem.

novo 
jogo

estar de novo em forma e disse que

o Flamengo apresentará um ritmo

forte, tomando a Iniciativa com

apoio da torcida Esta opinião tam-

bèm foi de Jorginho e AUfclr,

que consideraram o empate um

resultado altamente Importante.

Já o prepardor físico Marcelo

Pontes destacou que o Flamengo

teve uma atuaçào muito boa. em

conseqüência dos fatores que en-

volveram o jogo. como a falta de

maior tempo na preparação

A tarde haverá treino físico-

técnico Terça-feira terá coletivo à

tarde, na Gávea

?? i
WTr—IWBBll

' 
fi uSM* 

H *

El



1 

iWi

Segundo Tempo

Rio de Janeiro,

domingo, 29 de

janeiro de 1989

A todo instante, Margarida recebe telefonemas com convites para apitar jogos, atividade que lhe rende muita popularidade e prêmios. E acusa: 
"Sou 

perseguido pelo Surico Miranda

Sou homossextíol só na cama> não na vida

'¦ i. .

MARGARIDA

*

%

ÇJ 

'

%

% 
»

"Gosto 
de ser estrela dentro e fora do campo", confessa Margarida

Margarida 

rouba o espetáculo. Margarida,

a estrela da festa. Margarida ..."

De alguns anos para cá, tomou-se quase

rotina esse tipo de estampa nos jornais
sobre a atuação de Jorge José Emiliano, 34 anos,

21 de arbitragem, consagrado de Norte a Sul com o

codinome de Margarida. Assumindo corajosamente

a sua sexualidade em público e usando-a, contes-

sadamente, como uma estratégia de marketing,

Margarida transformou-se numa espécie de árbitro

show-man, fazendo de si um espetáculo à parte no

mundo de futebol, sem perder o respeito e a cre-

dibilidade que seu meio 
"despudoradamente

machista" exige. Porém, não pode evitar a fúria de

Eurico Miranda, que o proibiu terminantemente de

apitar os jogos do Vasco por não concordar com o
"seujeitinho 

de ser".
A 

posição dele é de puro preconceito. Na ver-

dade, o que ele não quer é um juiz de pulso no jogo,

porque ele sabe que comigo não tem desonesti-

dade. Assumi o que eu sou, porque não devo nada

a ninguém. Somos homossexuais na cama, não na

vida. Provei que sou um grande árbitro, que não*

sou um joãozinho qualquer. Por isso me chateia a

atitude do Eurico de me proibir de apitar só pela

minha condição de homossexual - diz ele, para

início de conversa, curto e grosso, bem ao seu es-

tilo.

ÁRBITROS NÃO SE FABRICAM

Irreverente, sem papas na língua, sempre dizendo

o que pensa e assumindo quem é, sem frescuras e

sem fazer gênero, apesar dos fricotes, e apoiando-

se noventa por cento em frases de efeito, Margarida

assume que desde quando se decidiu a ser um ár-

bitro profissional, sempre procurou marcar sua

atuação no aspecto do show, como uma forma de

merchandising para vender sua imagem:
0 show faz parte do meu estilo. Eu sempre

achei que se fosse um joãozinho qualquer, seria

apenas mais um. E eu queria ter o meu espaço.

Sempre quis ser famoso e acho a fama sensacional.

Para mim, o juiz de futebol tem que ter brilho

próprio no espetáculo. Ele não pode roubar a cena

principal, como eu já fiz, mas ele tem que ter es-

paço no show. Gosto de ser estrela, satisfaz o meu

ego. Se não fosse assim, você não estaria me en-

trevistando - afirma naturalmente.

Narcisismos à parte, por outro lado, Margarida

ressalta que exercer a atividade de árbitro é tão im-

portante quanto o ar que respira. 
"Eu 

respiro fu-

tebol, porque já nasceu comigo o dom de apitar.

Árbitros não se fabricam, embora no Brasil tenham

muitos árbitros fabricados. Mas eu sei que sou um

bom árbitro, sem soberba, porque modéstia é para

incompetente. Agora, a partir do momento em que

você é sucesso, passa a ser o alvo preferido dos in-

competentes - diz ele, recorrendo a uma das suas

inúmeras frases de efeito.

JOGO NAO TEM SEXO

Apesar do sucesso, nem tudo são margaridas na

vida do árbitro. Devido ao seu-incidente com a

jogadora Eliane, lateral da Saad-SP, Margarida vai

responder a processo criminal, mesmo depois de ter

negado a agressão, de ter se reconciliado com

buquês de flores e de a própria jogadora ter retirado

a queixa na elegacia de Niterói, já que o seu delito

|Se 
trata de crime de ação pública. Mas sua queixa

'maior 
é contra a imprensa que, segundo ele, o trar\s-

formou do dia para noite em vilão.

Mesmo tendo que responder a processo, fui

informado de que o caso tem 99% de chances de

ser arquivado. Se Deus quiser, não vai dar em nada.

Não posso negar que foi uma situação extrema-

mente delicada e inconveniente, tanto pessoal

como emocionalmente. Agora, o que mais me

magoou foi a atitude de alguns jornais, como 0

Globo e a Ultima Hora A imprensa me sacaneou

muito nesse caso Vendeu uma imagem deturpada

só para me agredir gratuitamente Esse tipo de

publicidade eu não quero 
- avisa, sem tentar es-

conder o ressentimento.

Esta foi a segunda vez que Margarida se envolveu

nesse tipo de incidente com uma jogadora Depois

de passado o choque com Eliane, já mais calmo,

Margarida atribui sua reação a três fatores: Diz que
estava hipertenso e reagiu por instinto natural de

defesa, em função de Eliane ter partido para cima

dele, após tê-la expulso. Por isso, não iria aceitar

apanhar novamente de mulher, a exemplo do que
aconteceu em 81, quando, apitando um jogo entre

Radar x Goiás, foi agredido por uma jogadora do

Goás. 
"Do 

jeito que Biane veio para cima de mim,

com certeza não era para me beijar", justifica-se
uma vez mais. Acostumado a falar de igual para
igual com os homens, 

"com 
quem nunca tive ne-

nh im problema sério", Margarida diz que não tem

uma justificativa lógica para explicar a atitude das

meninas, para com ele
- Sem nenhum desdém, apitar jogos femininos

não me exige nada. Eu apito de olhos fechados.

Agora, quando estou apitando, o jogo para mim

não tem sexo. Mas seja homem ou mulher, nin-

guém tem o direito de me sacanear porque sou

homossexaal. Nenhum negão de três metros me

peita, não Eu apitei 11 jogos pelo Campeonato

Carioca e dois pelo Brasileiro e nunca tive nenhum

problema. Estranhamente, os homens me res-

peitam e as mulheres, não. Isso é uma incógnita

para mim.

MUSA INSPIR ADORA

Afirmando ser um 
"otimista 

por hino", Margarida

começou sua carreira de árbitro aos 13 anos,

apitando peladas de praia". Armando Marques foi

minha musa inspiradora", diz ele, tirando um sarro

de leve. 0 primeiro jogo que apitou foi um amistoso

infantil entre o time do Dínamo e do Botafogo. Logo

de saída, expulsou um garoto do time alvinegro e

Neném Prancha^já falecido, não aceitando sua

decisão, retirou a equipe botafoguense de campo,

em represália. Sua atuação, ao invés de prejudicá-
Io, como esperava, mereceu o aval de Wilson de

Carvalho, assessor da Cobraf - Comissão 
"Bra-

sileira de Árbitros -, 
que, gostando do seu estilo,

passou a lapidá-lo como árbitro.

— De lá para cá, fazendo minha autocrítica, eu já
mudei 90% meu estilo efeminado de ser, por causa

do preconceito machista. Mas os 10% restantes eu

não mudo, porque esse é o meu jeito de ser.

Apesar de conviver quase que diariamente num

mundo essencialmente machista, que é o futebol,

Margarida virou o feitiço a seu favor e, em qualquer

parte do Brasil em que esteja apitando, a galera

delira com a sua performance. 
"Caí 

no gostinho

popular", diz ele, brincando. Na sua opinião, o fato

de ser aceito de forma bem-humorada pela maior

parte dos torcedores se deve ao tipo de vida que o

brasileiro leva.

0 cara já anda puto com a vida Quando ele

está no campo, quer alegria, quer rir e se divertir

para esquecer os seus problemas. Sempre que pos-

so, brindo o público com um espetáculo irreveren-

te É por isso que a galera gosta de mim, porque, ao

meu modo, eu ajudo o torcedor a sair da fossa em

que se encontra, frustrado ainda com a escassez de

gols e craques. Agora,não aceito ser agredido

gratuitamente, como também não quero unani-

midade, porque isso é burrice. Um não tem que me

adorar. Mas para mim não faz diferença se sou

chamado para apitar uma pelada ou um clássico.

Eu só quero ter espaço para fazer o meu trabalho

sem discriminações babacas - diz taxativo.

NÃO DOU PARA JOANA D'ARC

Confirmando sua .posição de star, em casa o

telefone não pára A todo instante, chegam convites

de todo o Brasil para apitar desde uma pelada, a

f jogo de porrinha e futebol profissional. Os amigos

entram e saem a todo instante. Nas arquibancadas,

a galera delira a cada show de irreverência. Na rua,

seja de homem, mulher ou criança, os pedidos de

autógrafos são inúmeros. 
"Gosto 

de ser estrela fora

e dentro do campo. Sei que sou um artista e todo

artista quer público", afirma, levando ao êxtase seu

narcisismo.

A única coisa que o magoa mais que tudo é ser

boicotado sem justa razão, 
"apenas 

pela mes-

quinhez mental", por Eurico Miranda. 
"Eu 

já provei*

que posso apitar qualquer jogo, seja amador ou

profissional, por isso não aceito o boicote dele",

reafirma.

Aval e prestígio para isso, ele tem. Numa pes-

quisa feita pela revista Placar, jogadores como

Paulo Vítor, Edinho, Leandro e Jorginho (Grêmio),

por exemplo, o elegeram como o melhor árbitro do

Brasil.

Exceto o Vasco, todos os clubes do Brasil

vivem me chamando, porque sabem que eu im-

ponho respeito, credibilidade e honestidade", afir-

ma, consciente do que é como árbitro. Apesar da

discriminação, Margarida se diz uma pessoa rea-

lizada na vida, embora observe: 
"Acho 

que na vida

deve sempre faltar alguma coisa, se não fica sem

graça".

Fora do campo, Margarida 6 Assessor Adminis-

trativo da Copiadora Triunfo e, atualmente, no

programa 
"Rio 

Urgente", da TV Rio, ás 14 horas,

apresenta o quadro 
"Papo 

com Margarida", onde

entrevista com a irreverência de sempre e muito

fricote, personalidades do mundo esportivo. Como

homossexual, não assume nenhuma bandeira, por-

que, na sua opinião, as minorias serão sempre

minorias e eternamente reprimidas.

Eu nunca tive vocação para Joana D'Are. Acho

que as pessoas têm que tentar viver da melhor

maneira possível. Lutar pelos oprimidos não leva a

,nada, não porque eu seja covarde, mas porque

acho que qualquer luta que envolve minorias,

sejam negros, homossexuais etc. ô infrutífera.

Por isso não tem vergonha nenhuma de dizer que

é apolítico. Da vida, ele só quer ser feliz fazendo o

que gosta e com quem gosta: 
"Eu 

quero morrer

fazendo o que gosto, que é ser árbitro. Das pes-
soas, só quero respeito, porque não agrido nin-

guém de graça", avisa.

Além de brilhar nos gramados, Margarida pro-
mete brilhar também na passarela. Para esse fia-

menguista de coração, sua maior alegria nesse ano

foi ter sido convidado para desfilar como destaque

na Escola Imperatriz Leopoldinense. Ele, que nunca

pisou numa avenida, diz, eufórico:

Eu vou sair de imigrante italiano. Sem dúvida,
será uma experiência inédita na minha vida.

Texto da VÂNIA DE ALMEIDA

Foto» d» RICARDO AYRES • ARQUIVO JS
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PAULINHO

Sucesso também nas 

quadras 

eno comércio

A

jogada era tradicional no Flamengo de

74. Zico pegava a bola no meio de

campo e, sem olhar, lançava de primeira

_  para a direita. Como uma flecha, Paulinho

ganhava na velocidade do lateral e cruzava para

Zico, que finalizava quase sempre com sucesso.

Desta maneira, muitos gols foram marcados e dois

títulos conseguidos, o da Taça Guanabara e o do

Campeonato Estadual. Depois, Paulo Roberto

Rodrigues Amorim, o Paulinho, nascido e criado

em Bonsucesso, defendeu mais cinco clubes,

colocou várias faixas de campeão, casou e teve a

felicidade de ter duas filhas. Em 86, deixou de ser

jogador e passou a dedicar-se a uma nova atividade

profissional. Surgia o comerciante.

A nova profissão aconteceu muito em função da

orientação de um amigo de 20 anos: Amaro, ex-

jogador de futebol, campeão carioca em 1960

defendendo o América e dono de duas lojas de

materiais esportivos. E foi esta atividade que

Paulinho abraçou. Atualmente, é dono de uma loja

na Rua Sargento João Lopes, 48-A, na Ilha do

Governador. No nome da casa comercial, a ho-

menagem a duas pessoas que garante amar muito:

as filhas Vanessa, de 3 anos, e Luciana, de 10: Va-

Lu Esportes.

Em vários pontos da loja, a recordação de 17

anos ligados ao futebol. Seja através de uma flâ-

mula do Flamengo com o time de 73 ou através de

uma foto ao lado de Zico, quando Paulinho já

defendia o Bonsucesso, em 84. Ou mesmo na

época em que jogou no Fluminense, em 78, atuan-

do ao lado de Rivelino, Marinho e Wendell, entre

outros Os fregueses também fazem aumentar o

saudosismo do antigo ponta-direita.
É comum chegar um freguês aqui na loja, e, ao

reconhecer o Paulinho, começar a conversar sobre

futebol - conta Dona Márcia, casada com Pau-

linho há 11 anos.

Não só os fregueses reconhecem em Paulinho

um craque que fez a alegriq da torcida de sete

clubes, pela sua dedicação, tafento e capacidade de

fazer da velocidade uma aliada para se conseguirem

várias vitórias. Diversos caminhoneiros que trazem

materiais esportivos vindos do Sul do País, so-

bretudo de Santa Catarina, recordam-se do tempo

em que Paulinho brilhou vestindo as camisas do

Joinville e do Criciúma.
Lá no Sul, ele era um ídolo - conta, orgu-

lhosa, Dona Márcia. - Fez muitas amizades e teve

uma fase excepcional, jogando um futebol estu-

pendo.

APOIO FUNDAMENTAL

Paulinho começou no futebol de salão, em 68,

quando tinha apenas 15 anos. Um ano depois, no

mesmo Bonsucesso, chegava ao futebol de campo,

seguindo a orientação do pai, 
"Seu" 

Válter, e aten-

dendo pedidos do então presidente do clube, Fued.

Bastaram quatro jogos no time juvenil para ser

promovido á equipe principal, então dirigida por

Ethel Freitas. Foram dois anos como profissional

do Bonsucesso e, depois, foi emprestado ao

Náutico, para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Após seis meses no clube pernambucano, época

em que teve excelente desempenho, foi vendido ao

Flamengo, ao regressar ao Rio.

A alegria de Paulinho foi indescritível. Ele rea-

lizava o antigo sonho de defender o Flamengo,

clube pelo qual sempre torceu. Aos 19 anos, tinha o

privilégio de atuar ao lado de Doval, Liminha eZico,

que despontava. Além disso, possuía o mérito de

ter sido indicado por ninguém menos que Zagalo,

então técnico da equipe rubro-negra.

Ao chegar ao Flamengo, Paulinho ainda desen-

volvia excelente futebol como meia-direita, sua

posição original. Mas Zagalo descobriu a vocação

deste carioca de Bonsucesso para atuar pela ponta-

direita.

O Rogério estava machucado - lembra

Paulinho. - Eu jogava de meia-direita e o Zagalo

resolveu me deslocar para a ponta direita. E me dei

muito bem nesta posição.

Paulinho tem razão. A partir de então, deslan-

chou. Revelou-se um extrema veloz e habilidoso,

que buscava constantemente a linha de fundo. A

fase de maior esplendor foi atingida em 74, ano

em que o Flamengo sagrou-se campeão estadual e

da Taça Guanabara, sob o comando de Jouber.

Todo 
profissional gostaria de jogar no Flamen-

qo — confessa Paulinho, ainda hoje emocionado.

- É um clube que marca muito, sobretudo em ter-

mos de torcida. Quem joga no Flamengo, fica mar-

cado para o resto da vida. Jogar no Flamengo é

diferente, contagiante.

Foram cinco anos de amor ao Flamengo, época

em que conquistou diversos títulos, inclusive de

torneios internacionais. Em 77, porém, o casamen-

to foi desfeito, a muito custo, diga-se de passagem

Paulinho foi trocado pelo zagueiro Carlos Alberto

Torres e foi parar no Fluminense:
Foi difícil convencer o Helal e o Márcio Braga a

me negociarem para o Fluminense - lembra

Paulinho. - Eu era muito querido pela torcida e no

clube.

No Fluminense, o sucesso foi repetido. Em dois

anos de clube, alguns títulos internacionais, como o

Na foto superior,

Paulinho Carioca no

Fluminense, Am 1977.

Nas demais, o

comerciante de artigos

esportivos com

seus maiores orgulhos:

a família e os posters

que registram bons

momentos da sua

carreira no futebol

profissional, no mais

querido Flamengo
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í) Cláudio Adão, que integrou a

Seleção Brasileira na Copa Pelé, é

natural de

a) Santos; b) Volta Redonda; c)

Juazeiro; d) Niterói
• • • • •

2) Já o goleiro Paulo Vítor, do Rio de

Janeiro, além do Fluminense, defendeu

o:

a) Botafogo; b) Flamengo

América; d) Bangu

c)

3) A maior goleada (8 a 0) do Brasil no

Mundial de Cinco, foi aplicada na:

a) Hungria; b) Espanha; c) Argentina;

d) Arábia Saudita
• ••••

4) O vencedor da primeira etapa do

Circuito de Surfe da Abrasp, na Praia da

Joaquina, foi:

a) Pedro Müller; b) Felipe Dantas; c)

Wágner Pupo; d) Dadá Figueiredo

• • • • •

5) O Havaí é a terra do bodyboard, es-

porte criado por:

a) Tom Morey; b) Daniel Kaimi; c)

Jack Lmdholm; d) Phyllis Dameron.

V-S»V-»'a-£'D-Z'fl- l :SViSOdS3U

da Taça Teresa Herrera, em 77. No final de 78, nova

troca de clube. Desta vez, por empréstimo e para

o Joinville, de Santa Catarina, para a disputa do

Campeonato Brasileiro. Paulinho esteve muito

bem. Ao voltar para o Atlético Paranaense, pelo

qual sagrou-se vice-campeão estadual, perdendo a

decisão por pênaltis para o Coritiba. O prestigio do

atacanté no Paraná era tão grande e tornou-se tão

querido pela torcida rubro-negra, que virou ídolo e

sua fama ficou inabalável mesmo tendo perdido o

pênalti decisivo, defendido pelo notável goleiro

Manga.

Paulinho foi eleito um dos melhores jogadores do

Campeonato Paranaense de 79.

Acho que houve justiça 
— diz Paulinho -

Dava tudo de mim para o time. Nunca gostei de

perder nada.

Após a passagem pelo Atlético, Paulinho retor-

nou ao Fluminense. Novamente trabalhou com

Zqgalo. Após sete meses, porém, foi vendido ao

Joinville, onde permaneceu três anos, conquistan

do três campeonatos e três Taças Santa Catarina,

que corresponde ao primeiro turno do Campeonato

Estadual. Em 84, com o passe na mão, voltou ao

Rio e acabou aceitando o convite do Bonsucesso

para disputar o Campeonato Carioca No ano

seguinte, transferiu-se para a Portuguesa carioca,

onde também esteve em 86, quando resolveu aban

donar definitivamente a carreira, dedicando-se in-

tegralmente à loja de materiais esportivos na Ilha do

Governador.
Abri esta loja graças á orientação e apoio de

um amigo de 20 anos, o Amaro. Ele sempre

me orientou. Desde a época em que comecei a

jogar profissionalmente. Foi quem fez tudo para

que eu me tornasse comerciante. E sou agradecido

a ele. Também sou muito grato a tudo o que con

segui ser como homem aos meus pais Válter e Hil-

dete, e a meu irmão Carlos Alberto, com quem

trabalhei na Filatélica Aliró durante seis meses

FUTEBOLETÍNIS

De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da

noite, pode-se encontrar Paulinho na loja Va-Lu

Esportes, de sua propriedade, na Ilha do Gover-

nador. Ele reconhece que 
"a 

vida agora é mais

presa e difícil, embora futebol também seja difícil.

Afinal, muitos jogadores jogam e não conseguem

sucesso. Tudo ê o destino de cada um"

O 
jogador tem que estar preparado quando

parar de jogar 
- aconselha Paulinho. — Depois

que você para de jogar, as pessoas influentes se

afastam de você. Quem não está preparado, leva

um choque. Você vai ao supermercado e ninguém

mais te conhece. Pára no sinal, e não tem mais al-

guém para te dar um adeuzinho, para puxar um

papo ou te apontar. Acabam os autógrafos Não

é a mesma coisa. Quem não está preparado para

esta mudança, sente muito.
#

Atualmente, o futebol faz parte da vida de

Paulinho em doses bem menores. Ele defende o

América no Campeonato Carioca de Veteranos e

ainda atua na equipe do Amaro Esportes. Raramen-

te vai ao Maracanã. Prefere assistir às partidas pela

televisão ou, o que é mais comum, jogar tênis no

late Clube Jardim Guanabara, na Ilha do Gover-

nador. Há quem garanta que o antigo craque da

bola atualmente é craque com a raquete na mão

Mas em campo a categoria continua a mesma

Mantém os 68 Kg, bem de acordo com a altura, de

1,69m. Voltou a jogar no meio-campo e sua

habilidade vem despertando a admiração e interes-

se de alguns clubes, como o Joinville, de Santa

Catarina, e a Portuguesa carioca.

Mas teria que acontecer outra mudança na

minha vida - 
pondera. 

- E a loja, com quem iria

ficar?

O futebol está presente na vida de Paulinho tam-

bém através dos inúmeros amigos que fez. Um dos-

mais ilustres deles é Zico, com quem mantém con-

tatos constantes.

Os momentos de maior alegria de Pauinho, que

passou a ser conhecido como Paulinho Carioca,

desde que atuou em Santa Catarina, estão reser

vados para o contato com as filhas Luciana, 10

anos, e Vanessa, de três anos - "meus 
maiores

amores", confessa, sorridente e visivelmente

emocionado -,ea esposa Márcia, companheira

inseparável de 11 anos.

São as três mulheres da minha vida - conta

rindo, feliz.

Paulinho, como comerciante, ficou satisfeito

com o 
"Plano 

Verão", divulgado petò Governo

Federal dia 15 deste mês:

Tinha que acontecer uma mudança. Eèpero

que seja para melhor. Era um absurdo ver os preços

aumentando a cada semana. Nós estamos pro-

curando colocar o melhor preço da praça. A nossa

loja e a do Amaro são as que têm os melhores

preços, podem conferir.

Toxto d* EDILSON CAMPOS

Fotos da NILTON SANTOS a ARQUIVO JS
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PAULO PERDIGÃO

O tiete 

fanático 

do 
(bom) 

futebol 

antigo

Quando 

alguém pergunta qual é a maior

paixão dos brasileiros, a resposta

é unânime: o futebol. Mas no caso

do jornalista Paulo Roberto Perdigão, o

futebol e, mais precisamente, a final da Copa do

Mundo de 50, entre o Brasil e o Uruguai, ultrapas-

sou os limites da paixão e transformou-se em mito,

de onde ele extraiu os argumentos para organizar

um livro e um vídeo. A maior façanha de Perdigão,

porém, ê saber conciliar com a mesma devoção o

Mundial de 50 com as duas outras paixões de sua

vida, que são o filme Shane e o filósofo Jean-Paul

Sartre, sobre os quais também já escreveu um livro.

A relação de Paulo Perdigão com o esporte tem

raiz no período de infância, quando o seu fanatismo

pelo ponta-de-lança do Vasco da Gama, Ademir

Menezes, chegou a ser protagonista de alguns dos

casos mais irrefutáveis de tietagem do futebol

brasileiro. Certa vez, jogando uma pelada na areia

de Copacabana, Perdigão levou uma bolada no ros-

to e foi levado à água por um homem. Ao perceber

que a pessoa que o carregava no colo era Ademir,

Perdigão desmaiou.

Depois do acidente, Paulo Perdigão não des-

ligou o olhar um segundo sequer do jogador.

Numa arrancada, Ademir chutou a bola de mau

jeito e quebrou um pedaço da unha. De mansinho,

Perdigão foi até o local, encontrou a unha e levou-a

para casa, onde, durante anos, ficou guardada num

vidrinho.

Na mesma época, o menino Paulo Roberto, des-

cobriu o endereço do seu ídolo e, num sábado,

pediu à mãe que o acordasse bem cedo no dia

seguinte. O que ninguém sabia, era que ele havia

descoberto onde Ademir morava, e, escondido

atrás de um carro, ficou horas esperando o seu

ídolo aparecer para constatar se era verdadeiro.

Pronto. O mito estava fundamentado na cabeça de

Paulo Roberto, então com 10 anos. Hoje, eles são

amigos.

A TRAGÉDIA QUE MARCOU

No dia 16 de julho de 1950, Perdigão saiu pela

primeira vez para assistir a um grande espetáculo ao

ar livre. E foi justamente a final da Copa do Mundo

de 50, na qual o Brasil foi derrotado por 2 a 1, pelo

Uruguai. A partida marcou profundamente a infân-

cia de Perdigão, tanto, que hoje, 39 anos depois,

ele analisa da seguinte forma as conseqüências em

sua vida da derrota:

Eu nunca tinha participado de uma manifes-

tação coletiva tão grandiosa quanto à final da Copa.

Naquela época, não existia televisão. Então, para

mim, que era uma criança, a frustração foi enorme

e me causou um grande impacto.

0 interesse de Paulo Perdigão pelo futebol durou

até o jogador Ademir e os demais personagens

daquele espetáculo ou tragédia, pendurarem as

chuteiras, anos mais tarde. Perdigão diz que depois

de Ademir, Zizinho, Barbosa e os demais craques

daquela época, o futebol perdeu a magia.

O futebol jogado no Brasil, hoje, é comple-

tamente diferente do futebol de antigamente. Se

assemelha bastante a uma partida de basquete, com

todo mundo correndo para todo lado. Eu não me

encontro mais em condições de analisar a estrutura

do futebol que é jogado no País, porque eu me

desinteressei totalmente. Se o fizesse, estaria sen-

do injusto.

DEVOÇÃO MÁXIMA

Mas todo o cerco ao jogador Ademir não chega

sequer a esbarrar no record de tietagem que bateu

ao assistir mais de 100 vezes ao filme Shane, único

western do diretor George Stevens (1904-1975). A

primeira vez foi no dia 8 de abril de 1957, numa ses-

são do Centro de Cultura Cinematográfica, no

auditório do MEC. Shane, que no Brasil recebeu o

título de 
"Os 

Brutos Também Amam", despertou o

interesse por cinema em Perdigão e transformou-se

no seu cult movie.

A devoção de Perdigão por Shane é tão intensa

que o levou, em 1969, ao Wyoming, onde foram fil-

madas as sequüências do filme. Lá, ele trabalhou

como cowboy durante um mês e travou contato

com o diretor George Stevens. Quando

retornou ao Brasil, trouxe na bagagem um

punhado de terra onde Alan Ladd, que inter-

pretou o herói Shane, pisou, além de destroços do

cenário. No Galeão, Perdigão só conseguiu passar

pela Alfândega porque afirmou ser um geólogo.

O filme Shane foi refilmado mais tarde por Per-

digão, que fez uma montagem com o original, in-

serindo alguns takes onde ele próprio (quem diria!),

vestido de cowboy, salva o herói Shane e morre.

Perdigão ainda retornou, por duas vezes, ao

Wyoming. A última, em 83, teve como companhia

o escritor Carlos Eduardo Novaes, que relata a

aventura em um dos capítulos do livro 
"A 

Travessia

Americana". Depois de tantos estudos, o jornalista

escreveu o livro 
"Western 

Clássico: Gênero e Es-

trutura de Shane", editado pela LPM.

Hoje, aos 52 anos de idade, Paulo Perdigão é

programador dos filmes de longa-metragem da TV

Globo e diz que Shane já não representa mais mis-

tério em sua vida. O 
"mocinho" 

foi desmistifiçado,

mas os heróis da Copa de 50, que marcaram a sua

infância, ainda estão intocáveis na memória desse

jornalista que divide o seu dia-a-dia com as

enlouquecidas paixões que concilia.
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O jornalista idolatrou Ademir Menezes (destaque) ao extremo, dando origem a uma grande amizade
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Ver filmes é trabalho e lazer

Grito assusta

Barbosa É 
gol

dos uruguaios

Em 1986, o jornalista Paulo Perdigão

lançou o livro 
"Anatomia 

de Uma Der-

rota", em que analisa, sob todos os ân-

gulos possíveis, as razões e conseqüên-

cias da derrota de % a 1 do Brasil para a

seleção uruguaia, na partida final da Copa

cj0 50. O livro é uma preciosidade re-

cheada de registros importantes e fotos

inéditas dos bastidores e do momento da

partida. Em 88, um dos capítulos, em for-

mato de conto, foi transportado para o

cinema e recebeu o Io prêmio no Festival

de Cinema de Havana, em Cuba.

"Anatomia 
de Uma Derrota" conta,

por exemplo, que o jogador Gighia, autor

do segundo gol do Uruguai, só deu um

chute a gol durante os 90 minutos de par-
tida. Gighia é, ainda, o autor de uma

das frases mais impressionantes do livro:
"Apenas 

três pessoas, com um único

gesto, calaram o Maracanã com 200 mil

pessoas: Frank Sinatra, o Papa João

Paulo II e eu."

Paulo Perdigão faz, logo nas primeiras

páginas, uma análise das impressões

que ficaram nele, então menino, da par-
tida. E afirma que os passcte silenciosos

da grande massa humana, n$ saída do es-

tádio, ficaram marcados como a lembran-

ça mais forte de sua infância.

Em um dos capítulos do livro, que terá

a segunda edição lançada na Copa de 90,

Perdigão solta a imaginação ao inserir um

conto onde ele, tentando evitar o gol de

Gighia, entra em campo. Mas, no deses-

pero, solta um grito tão forte, que Bar-

bosa, o goleiro brasileiro, assusta-se e a

bola acaba entrando. O conto, intitulado
"O 

Dia em Que o Brasil Perdeu a Copa",

rendeu o argumento do filme de curta-

metragem 
"Barbosa", 

onde o ator An-

tônio Fagundes interpreta o torcedor

Paulo Perdigão que entra em campo. No

ano passado ele foi apresentado no Fes-

tival de Cinema de Havana e trouxe na

bagagem a primeira colocação.

Durante o lançamento do livro, que tem

o prefácio de Flávio Costa, técnico da

seleção de 50, esteve no Vídeo Bar, em

Botafogo, grande parte do selecionado

brasileiro da época. Na festa de lança-

mento, Flávio Costa, sentado ao lado de

Perdigão, foi confundido por uma repôr-

ter com Perdigão, e fez a seguinte obser-

vação: 
"O 

autor do livro é ele; eu sou o

autor da derrota". Paulo Perdigão, que

iniciou a carreira de crítico de cinema es-

crevendo nas páginas do JORNAL DOS

SPORTS, enye J960 ç 61, exibiu no lan-

çamento do livro o filmç 
"16 

de Julho de

1950", um trabalho de montagem das

principais jogadas da seleção na Copa de

50, feito por Perdigão.
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1 - Cada equipe será composta por cinco

jogadores, poderá ter até seis reservas e fazer um

número ilimitado de substituições.

2-0 goleiro só poderá 9er substituído quando-
o jogo estiver interrompido. Os demais atletas

poderão usar a substituição volante, isto 6,

proceder à substituição com a bola em jogo na

linha demarcada na lateral do centro da quadra.

- A partida será disputada em dois tempos

de 25 minutos. A salda do jogo será dada para a

frente, não sendo válido gol direto. 0 tempo será

controlado pelo árbitro.

- As entradas faltosas, até mesmo o car-

rinho, atingindo ou não o adversário, e o toque

com a mão na bola são faltas punidas com tiro

direto e, se cometidas dentro da área, com

pênalti". 0 jogo perigoso, a obstrução, o ataque

ao goleiro dentro da sua área, a bola arremes-

sada além da meia-quadra pelo goleiro, no tiro de

meta, são faltas punidas com o tiro livre indireto,

cobrado sobre a linha de área no local mais

próximo onde foi praticada a infração.

5-0 atleta terá quatro segundos para cobrar

qualquer infração, inclusive os laterais e tiros de

canto, sempre com os pés, não valendo o gol

direto na cobrança dos laterais.

- São válidos os gols obtidos através de^

çhutes, 
cabeçadas e outras partes do corpo que'

não seiam braços e mãos, inclusive nasiogadas

concluídas de dentro das áreas.

— 0 goleiro poderá usar as mãos dentro da

sua área, e, fora dela, será um jogador como

qualquer outro.

- Nos tiros livres, tiros laterais e tiros de

canto, o adversário deverá ficar distante no

mínimo 5 metros da bola. Nos tiros de meta, os

atacantes devem posicionar-se fora das áreas.

- A bola é praticamente a mesma utilizada

pelo futebol de campo, apenas um pouco mais

leve e com um ponto a menos, ou seja, de

número quatro.

10 - As quadras medem normalmente 40 x 20

metros. A medida máxima permitida pela Fifa é a

de 42 x 25 metros. Na Europa, mais especial-

mente, os campeonatos são disputados em

quadras que vão de 36 x 18 metros a 40 x 20

metros.

Primeira fase: Brasil 2 x Hungria 3

Brasil 8 x Arábia Saudita 0

Brasil 5 x Espanha 3

Segunda fase: Brasil 6 x Argentina 3

Brasil 5x Paraguai 1

Brasil 3 x Estados Unidos 5

Fase semifinal: Brasil 5 x Bélgica 4

Fase final: Brasil 2 x Holanda 1

Benatti foi o principal artilheiro, com 7 gols

Os campeões mundiais fizeram muita festa no retorno ao Brasil, exibindo o cobiçado troféu

Ê um esporte bom de ser

jogado e que se adapta

perfeitamente ao estilo do

jogador brasileiro, que além

de talentoso e habilidoso

contra-ataca sempre em alta

velocidade.

As palavras são do jogador

Adílio, ex-Flamengo, que

ajudou o Brasil a conquistar

o Mundial de Cinco. Na sua

opinião, a nova modalidade

deverá crescer muito no

Brasil nestes próximos

meses, abrindo um novo

mercado de trabalho:

O sucesso do Mundial da

Holanda na certa vai influir

bastante. Além disso, o

novo esporte deverá

também abrir um novo

mercado de trabalho para

muita gente, inclusive para

os jogadores de futebol

profissional, que, conforme

constatei pessoalmente,

deverão se adaptar com

facilidade à nova

AáVo

recomenda

modalidade

à 
garotada

I

modalidade.

Segundo Adílio, o maior

impulso da nova modalidade

no Brasil será dado na

disputa das categorias

menores:

- Quando a garotada

começar a disputar o

futebol de cinco, com toda

a certeza estará confirmado

o seu sucesso no País. È

que se trata de uma

modalidade que vai oferecer

aos garotos uma passagem

mais rápida para o futebol

de campo, e isso

certamente servirá ainda

como uma motivação a

mais para esta mesma

juventude, que, habilidosa,

vai levar um bom público

para dentro das quadras.

Provavelmente o II Mundial

de Futebol de Cinco será

disputado nos Estados

Unidos, no ano próximo.

Confiante, Adílio acredita

que o Brasil tenha

condições de conquistar o

bicampeonato:

- Se inexperiente a

rapaziada foi lá na Holanda

e beliscou o título,

imaginem daqui a mais um

ano, como estará o jogador

brasileiro, mais experiente.

Está claro que não vai ser

fácil, já que lá fora já se

pratica a modalidade há

muito mais tempo, mas que

fatalmente estaremos nas

finais, disso eu não tenho a

menor dúvida.

Texto de NEWTON ZARANI—Fotoe da EQUIPE JS

FUTEBOL DE CINCO

Na 

quadra, 

ofytebol nota 10 do Brasil

Numa 

época em que o futebol de campo

brasileiro anda desacreditado e al-

guns até duvidam da sua classificação

para o Mundial da Itália, prejudicado pelas
seguidas crises que têm envolvido a sua cúpula, a

recente conquista do Campeonato Mundial de

Futebol de Cinco, na Holanda, foi um consolo par-

ciai e confirmou a indiscutível força dos brasileiros

em todas as modalidades praticadas com os pés.

A conquista se reveste de maior mérito quando

se sabe que a primeira investida do Brasil no futebol

de cinco aconteceu recentemente, em 1983, quan-

do o Flamengo participou de um rápido torneio, na

França. Depois, houve em Brasília um torneio inter-

nacional, onde o Brasil foi representado por uma

equipe do Distrito Federal. Mais tarde, o Bangu e

outros clubes cariocas e paulistas receberam con-

vites para participar de eventos de rápida duração

no exterior, mas a repercussão foi quase nenhuma.

A base do time campeão mundial é o Bradesco,

clube bicampeão mundial de futebol de salão com

cerca de seis anos de atividades. Dos 13 jogadores

que integraram a Seleção Brasileira nesse I Mun-

dial, nove são do clube do Rio Comprido, todos es-

treantes na modalidade futebol de cinco. Adílio, ex-

Flamengo, disputou o Torneio de Cinco da França,

em 1983. Os três restantes - Gilson,Dirceu e Átila

- são do late Clube e participaram do Torneio In-

ternacional de Brasília, em 1986.

Para quem não sabe, o futebol de cinco está mais

para o de campo que o de salão. Para o futebol de

campo, a diferença está na bola, que tem um ponto

a menos (número quatro), e no fato de ser prati-

cado dentro de ginásios e em dimensões menores.

Igual ao futebol de salão, apenas o número de

jogadores (cinco), as balizas (3x2 metros) e os

jogadores utilizando tênis.

0 futebol de cinco permite os gols de cabeça; os

goleiros podem jogar fora da área (apenas com os

pés), valendo, inclusive, a marcação de gols. Os

laterais, assim como os escanteios, são cobrados

com os pés, valendo nestes últimos o chamado gol

olímpico. Não existe número determinado de subs-

tituições, o que permite às equipes jogar os dois

tempos de 25 minutos praticamente com a mesma

velocidade.

0 futebol de cinco ê um esporte quase que total-

mente de contra-ataques, em razão dos espaços

entre as duas áreas, já que épraticado em quadras

normalmente com 40 x 20 metros, e isso torna o

jogo ainda mais empolgante. Além disso, também

em razão dos espaços, facilita aos atletas o uso das

jogadas individuais, de efeito, tão ao gosto do

público, que poderá assistir ainda a lançamentos

em diagonais, chutes violentos e cabeceios, lances

raros no nosso futebol de campo de hoje.

No Brasil, além do Bradesco, apenas alguns

clubes de Brasília estão praticando o futebol de cin-

co, sendo que na Capital o número de participantes
do campeonato local já se eleva a seis, com des-

taque para o late Clube, atual campeão. No Rio, já

se fala na criação de uma Federação de Futebol de

Cinco e até na promoção de um grande torneio no

mês de junho próximo, com a finalidade de sentir

mais de perto as possibilidades da nova modalidade

em termos de massificação.

I bs campeões i

A CAMPANHA

AS REGRAS
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Carlos Octavio Coutmho Sflvio Sergio Astor G.
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(Raul),
(Gérson), 41 anos, adminis-

trador de empresas. Bicam-

peão mundial, tricampeão

sul-americano, hexacam-

peão carioca e campeão do

Circuito Naciona1

dos Santos (Toca) , 26

anos, estudante de Eco-

no mia. Bicampeão sul-

americano, campeão do

Circuito Nacional, hexa-

campeão carioca e bicam-

peão brasileiro 

Sérgio Luiz Coelho (Sér-

ginho), 23 anos, estudante

de Economia. Bicampeão

mundial, tricampeão sul-

americano, bicampeão

brasileiro, hexacampeão

carioca e campeão do Cir-

cuito Nacional

Machado (Lula) , 25 anos,

militar. Campeão Mundial,

campeão sul-americano,

bicampeão carioca, cam-

peão da Copa Embraco e

campeão do Circuito

Nacional

Raul Cerqueira de Rezende

(Raul), 29 anos, engenheiro.

Bicampeão mundial, tri-

campeão sul-americano,

bicampeão brasileiro, hexa-

campeão carioca, campeão

do Circuito Nacional e cam-

peão mundial de seleções

Adílio de Oliveira Gonçalves

(Adílio), 32 anos, cursa

Educação Física. Jogador

profissional de futebol,

convidado especial do

Bradesco para a disputa do

Campeonato Mundial de

Futebol de Cincc

Carlos Alberto C. Garcia

(Carlos Alberto), 28 anos,

securitário. Bicampeão

mundial, tricampeão sul-

americano, bicampeão

brasileiro, campeão do Cir-

cuito Nacional e bicampeão

mundial de seleções

João Ricardo P P. Sam-

paio (Cadinho), 26 anos,

administrador de empresas.

Bicampeão mundial, bi-

campeão sul-americano,

tetracampeão carioca e

campeão do Circuito

Nacional

Sérgio Benatti P. Cursi

(Benatti), 23 anos, estu-

dante de Economia, bicam-

peão brasileiro, campeão

catarinense, campeão

carioca e campeão do Cir-

cuito Nacional. Artilheiro

do Mundial de Cincc

Gilson M. MOreira (Gil-

s8q) , 28 anos, digitador.

Tricampeão brasiliense

jogando peto late Clube de
Brasília e vice-campeão do
Torneio Internacional de
Futebol de Cinco de

Brasília

Marcos da Silva Simpson

(Marquinhos), 23 anos, ad-

ministrador de empresas:

Bicampeão mundial, he-

xacampeão carioca, bicam-

peão juvenil carioca e cam-

peão do Circuito Nacional

Atila Teixeira Storni (Atila),

25 anos, funcionário pú-

blico. Campeão Brasiliense'

de Futebol de Salão e Vice-

Campeão do Torneio Inter-'

nacional de Futebol de Cin-

co de Brasília

Neimar José Valadares de

Castro (Neimar), 25 anos,

estudante. Bicampeão sul-

americano, tricampeão

carioca, campeão da Copa

Embraco e campeão do Cir-

cuito Nacional

Dirceu Ventura Teixeira

(Dirceu), 25 anos, fun-

cionário público. Campeão

Brasiliense de Futebol de

Salão e Vice-Campeão do

Torneio Internacional de

Futebol de Cinco de

Brasília

Só no Gatão você compra um Chevrolet 89 por um preço que não é de 89.
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Crítica 
e deboche da Portela maravilhosa

ortela, maravilhosa, engalanada pela
própria natureza. Não há no mundo
inteiro, nem melhor nem mais faceira...
Tia Vicentina, que se foi, Candeia, que se

foi antes, Natal, outra perda, todos concordavam

:om a letra do hino à Portela. Os sambistas atuais

também. Entre eles, muitos que apenas acom-

lanham de longe o evoluir da escola, depois das

ujitas dissidências causadas pelos mais variados

fatores. Entre esses, a ganância. Mas a Portela

jegue - como diz o samba - "maravilhosa". 
E

maravilhosa, como explica o carnavalesco Sílvio
ICunha o Silvinho, autor do enredo desse ano, ela

[pisará a Passarela do Samba, na segunda-feira de

:amaval, como sétima desfilante, tentando mais

lum título para a sua imensa galeria de conquistas no

Imundo do samba.

.Um enredo utilizando o humor bem carioca ex-

plicarà por que Achado nBo é Roubado, desde cs

tempos de Pedro Alvares Cabral, que nos 
"achou"

enquanto não éramos. Tentar redescobrir o que a

história escondeu nesse 
"achado" 

é uma das metas

| 
do artista plástico com o seu enredo. Silvinho, que'fez 

carnavais espetaculares na Unidos da Tijuca,

i promete, com os recursos atuais de uma grande es-
'cola como a azul e branco de Osvaldo Cruz, 

"criar

problemas para as coirmãs". Segundo ele, as

demais agremiações vão suar a camisa - ou a fan-

tasia - 
para chegarem próximas à exibição que a

Portela pretende fazer na Passarela do Samba.

Serão apenas 20 carros alegóricos, mas todos
luxuosos e extremamente bem acabados. No
barracão da escola, já se pode ter uma idéia do que
pretende a Portela, ao ver-se o esmero com que são
elaborados todos os detalhes dos adereços. As fan-

tasias também tiveram seus figurinos sob o crivo do
carnavalesco, que não perde um detalhe. São fan-

tasias dignas de qualquer desfile de gala. Se os
detalhes não escapam quanto às fantasias das alas,

que dizer com relação às que serão utilizadas pelos
30 destaques, entre os quais Cláudia Raia e Elizeth

Cardoso? O desfile com pouca roupa também es-

tará presente na escultural Luiza Brunet e na não

menos esguia Solange Couto. Silvinho promete um

show de deslumbramento e garante que a escola

estai# perfeitamente harmonizada em seu desfile,

com os mais de 4.$00 componentes.

0 samba de Neném, Mauro Silva e Carlinhos

Madureira estará sendo puxado pelo Dedê da Por-

tela sob o tradicional ritmo da bateria portelense
com os seus 300 integrantes sob a batuta do Mestre

Timbó. Um carnaval que, nas palavras de Silvinho,

nâo tem preço, pois somente após o desfile a escola

saberá quanto gastou, vai mostrar que a Portela de

Paulinho da Viola, Catoni, Valdir 59, Wilma (ah...

Wilma) está mais viva do que nunca. Apesar das

dissidências.

A exemplo de outros artistas que desenvolvem os

enredos de escolas de samba nos barracões da

vida, o da Portela também se queixa amargamento

das injustiças que o comércio esté-cometendo con-

tra o samba, principalmente. Ele tem dificuldades

para encontrar materiais para a execução das obras

de arte das alegorias.

- Comerciantes desonestos estão segurando o

material à espera de possíveis remarcações. Há cer-

ca de três anos, notadamente depois do Plano

Cruzado, que as escolas de samba enfrentam essas

dificuldades para a confecção de suas alegorias e

adereços.

Silvinho, bastante irritado com a situação, diz

não entender por que determinada faixa da so-

ciedade brasileira pode ter conhecimento de me-

didas que serão adotadas pelo Governo e prevale-

cendo-se disso enriquecer da noite para o dia, en-

quanto outros têm que se submeterem pura e sim-

plesmente.

Críticas a essa situação estarão integrando o

desfile da Portela, como também ao desmatamento

da Amazônia, ao desaparecimento do ouro da Serra

Pelada e às agressões à vida animal, com a caça in-

discriminada de baleias e jacarés. Toda a escola

evoluirá, desenvolvendo um enredo crítico, mas

levemente debochado.

O SAMBA-ENREDO

Autores: Neném, Mauro Silva e Carlinhos Madureira
Puxador: Dedê da Portela
Achei

Juro eu não roubei

Desde o meu tempo dè criança
A vovó sempre dizia
Achado não é roubado
Tá na lembrança

De repente o Sr. Cabral

Chegou ao Brasil
Aportou a sua nau
E disse ao mundo que o descobriu
Na verdade a história conta
Uma faz de conta
A seu modo e ao revés

Aí
A Natureza se impôs tão ricamente
A Amazônia é um tesouro
Que hoje está presente
Olha lã

Olha lã, olha lã Salomão
O tesouro è meu, majestade
Não vá tirar da minha mão
Assim a história segue em frente
Sinceramente eu não consigo entender
Quem é o dono da cartola
Que fez este aigante aparecer
Ê tão triste olhar

?'•HI '

O carnavalesco Silvinho está atento aos mínimos detalhes
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A Hortela exige acabamento nas alegorias
Carlinhos Maracanã e Waldemar

Martinho: é luxo só

Cabuçu solta a voz 

para 

Milton 

'mineiro'

Ao 

utilizar um esquema consagrado em

carnavais anteriores, quando a escola

agradou espectadores e jurados, a Uni-

dos do Cabuçu retorna à Passarela do

Samba, prestando homenagem a uma personali-

dade da vida cultural do País. Desta vez, a escolha

recaiu sobre o compositor e cantor Milton Nasci-

mento.

A escola, segundo sua presidente, Terezinha

Monte, pretende, a exemplo de anos anteriores,

contar a vida do artista, em plena Passarela, ho-

menageá-lo com algumas surpresas, pois trará

amigos que Milton não vê há vários anos, e exibir,

ao mesmo tempo, um carnaval alegre e descon-

traído que lhe permita, no ano que vem, manter-se

entre as grandes escolas de samba no Rio de Ja-

neiro.

Milton Nascimento - Sou o Mundo, Sou Minas

Gerais, segundo o carnavalesco e artista plástico
Paulo Roberto Neves, o Beto Sol, que substituiu

Alexandre Louzada e desenvolve o tema, seyá

apresentado em duas partes: uma, homenageando

Minas Gerais - um erro, pois o compositor nasceu

no Rio de Janeiro e foi criado em Minas — como

terra natal do compositor e outra as suas músicas e

atividades artísticas.

Ninguém na escola soube explicar o que pode se

constituir em erro, o apresentar-se Milton como

mineiro. Mesmo tendo se identificado plenamente

com Minas Gerais, Milton Nascimento é carioca.

Falha cultural à parte, o enredo será desenvolvido

na Passarela com 11 carros alegóricos e muitos

adereços. Cerca de 3.500 componentes cantarão o

samba-enredo de Beto Pernada, F\ebello,'Ney do

Cabuçu e Jadir, puxado por Di Miguel.

Oitenta destaques abrilhantarão o show que a

Cabuçu pretende apresentar na Passarela do Sam-

ba, integrados às mais de 30 alas com que conta a

escola. Os trabalhos no barracão estão em ritmo

acelerado e, no entendimento de Beto Sol, estarão

concluídos nessa semana.
- Há problemas e graves problemas para a con-

fecção das alegorias, pois o comércio parece querer

faturar tudo o que não faturou durante o ano inteiro

de 1988. Faltam peças e componentes para a

elaboração até mesmo de simples adereços de mão.

Há comerciantes usando e abusando do exercer

preços infinitamente mais altos do que os reais. Não

podemos fugir disso.

Mesmo com os preços congelados pelo Plano de

Verão do Governo Sarney, os carnavalescos de um

modo geral, e particularmente os das chamadas es-

colas de médio porte, reclamam contra a falta de

mercadorias e a remarcação de preços. Um produto

Beto Sol (de camisa) caprichou, mas a escola vai soltar a voz na estrada errada

O SAMBA-ENREDO

Autores: Beto Pernada, fíebello, Ney do Cabuçu e Jadir
Puxador: Di Miguel
No bailar do vento
Me abracei à poesia
O astro rei me iluminou
Pra eu falar desse poeta genial
Um patrimônio da cultura musical
Da terra importante

Na história do Brasil
De Aleijadinho e Tiradentes
Milton Nascimento
Aqui se faz presente
Ele è do mundo

£ de Minas é da gente
Nesse trem azul
Vou fazer a Travessia

Solto a voz pelas estradas
No raiar de um novo dia

Elis, ah Ehs

Quantas saudades e do Clube da Esquina
Canto latino americano
Cio da terra, fecunda o chão
O negro reza por sua libertação
Sentinela, sentinela
A força, a raça, a magia
Maria, Maria oh Maria

Querido Menestrei das Alagoas

Sua voz ainda ecoa, entre nós

Coração de estudante

Cintilante como estrela

Ê o planeta Blue

comprado nessa semana por NCz$ 50,00, na se-

mana que vem pode estar custando o dobro e nin-

guêm toma providência alguma a respeito. Não há,

segundo eles, nenhum tipo de fiscalização para

coibir esse estado de coisas.

Retornando ao enredo da escola, Terezinha

Monte fala, com empolgação, dos nomes que

pretende colocar na Passarela, integrando a sua es-

cola. Ela afirma que prestando homenagem a Mil-

ton Nascimento, junto com a Cabuçu estarão es-

trelas como Bruna Lombardi, Cristiane Torloni,

Sandra Barsotti e Monique Lafond, além de Mar-

quinhos Moura.

Mesmo com alguns tradicionais integrantes da

escola olhando com desconfiança para a idéia,

Terezinha Monte anuncia uma ala inteira de ginas-

tas em seu desfile: serão ginastas ligados à aeró-

bica, que evoluirão ao ritmo do samba-enredo da

Cabuçu.

Zerinho e Néia garantem a obtenção da nota

máxima como mestre-sala e porta-bandeira. A

bateria, com 260 batedores - escola de samba tem

batedores e não ritmistas ou quejandos 
- sob o

comando de Mestre Tião, auxiliado por Lulu e

Roberto, afina seus instrumentos nos ensaios dos

finais de semana e garante segurar o ritmo ao longo

do desfile da escola. Sua apresentação, junto aos

jurados, segundo Mestre Tião, será impecável.

Uma bonita ala com mais de 200 crianças e 200

baianas lideradas por Dona Dudu, no entendimento

de Beto Sol levarão momentos de ternura para o

desfile da Cabuçu. A mais antiga baiana da escola,

Dona Nair Beralta, estará desfilando como des-

taque em um dos carros alegóricos.

Uma escultura em tamanho natural mostrará Mil-

ton Nascimento e seu violão. Outras trarão, ho-

menagens ao Clube da Esquina e aos seus fun-

dadores Lô Borges, Ronaldo Bastos, Fernando

Brandt, Márcio Borges e Beto Guedes.

Uma homenagem especial encerrará o desfile da

Cabuçu. Será um carro denominado 
"Maria,

Maria", homenageando a grande amiga e intérprete

de Milton, Elis Regina. Pela alegria e descontração

demonstradas nos ensaios, a azul e branco da

Cabuçu promete empolgar no desfile no domingo

de carnaval, é conferir.

Textos dfl HELY DE MIRANDA
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CARLOS MORAES a JORGE SCOTELARI

Os aposentados vèm tendo ganhos

reais há alguns meses, quando compram

seus remédios na Drogaria Colombo.

E quem tem garantido esses ganhos

é a carteira do Amigo Aposentada Um

documento que além de oferecer aos

aposentados um tratamento preferencial,

sempre deu os maiores descontos.

0 sucesso desta política tem sido

tio grande, que ela vai continuar.

Isto quer dizer que durante umjano

• 
período de validade da carteirlnha ¦ os

aposentados continuarão a ter descontos

sempre especiais na compra de

medicamentos.

Portanto, se você ainda nào está

cadastrado, passe logo na Drogaria

Colombo mais próxima, pegue sua

carteirinha amiga e comece a receber

seus beneficio!

Antes que a Constituinte possa
fazer mais pelos aposentados, você já
terá assegurado para si ganhos

realmente incríveis
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O SAMBA-ENREDO

Au tores: Nen6m, Mauro Silva e Carlinhos Madureira
Puxador Ded6 da Portela
Achei

Juro eu nao roubei

Desde o meu tempo de cnanga
A vov6 sempre dizia
Achado nao 6 roubado
T6 na lembranca

De repente o Sr. Cab rat

Chegou ao Brasil
Aportou a sua nau
E disse ao mundo que o descobriu
Na verdade a histdria conta
Uma faz de conta
A seu modo e ao rev6s

A!
A Natureza se impds tao ricamente
A Amaz6nia 6 um tesouro
Que hoje est4 presente
Olha IS

Olha 14, olha IS Salomao
O tesouro 6 meu, majestade
Nao v& tirar da minha mao
Assim a histdria segue em frente
Sinceramente eu nao consigo entender
Quem 6 o dono da cartola
Que fez este aigante aparecer
£ tao triste olhar



Domingo é dia de surfe
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Dere/r Ho garante: para brilhar no Havaí ê preciso estar com a mente limpa e ter muita confiança

Derek Ho: Mark Occyluppo é selvagem

Osurfista 

profissional havaiano

Derek Ho, de 23 anos, é o novo

fenômeno do surfe no Havaí, assim

como é o atual rei dos tubos da praia
de Pipeline. Sendo o melhor havaiano co-

locado no ranking mundial, era o único surfis-

ta de sua terra que tinha grandes possibili-
dades de abocanhar o título, mas isso acabou

nào acontecendo, apesar de ter a torcida a

seu favor e de conhecer as ondas de sua terra

como ninguém. Ele também é um dos atletas
mais bem-pagos da América e usa pranchas
exclusivas do shaper, havaiano Eric Arakawa.

Encerrado o Mundial da ASP, no Havaí, ele

concedeu ao SegundoTempo do JS esta en-

trevista exclusiva.

Como você recebe o fato de ser o surfista

mais cobiçado do Havaí?
- Fico empolgado com isso. Sou muito

respeitado em todas as partes do arquipélago,

pelos surfistas mais jovens. Procuro ser um

surfista dedicado para esse meu público. Sou

o que sou e ponto encerrado. No meu dia-a-

dia no Havaí, tento ensinar aos meus amigos

um pouco de tudo de bom que o surfe me en-

sinou.

Tirando você, quem ê surfista mais hot
(fera) do Havaí que compete no circuito mun-
dial?

No surfe profissional, o Sunny Garcia é
invencível, incomparável. No amador, o Ross

Williams tem um surfe potente, um futuro

promissor.

Qual è a onda mais difícil de surfar no
Havaí?

Penso ser Pipiline As ondas são fortes.

A adrenalina é muito intensa e acima de 8 pés
Tem que saber surfar, se não, vai pagar os
carmas.

Quais foram suas impressões sobre o Sun-
dek?

Gostei do evento. Deram boas ondas 0
John Shimmooka é que teve problemas sérios
com a torcida brasileira.

0 Tom Carrol sabe surfar Pipeline?
Penso 

que sim. Admiro muito sua perícia

no out-side. Eu o respeito muito como adver-

sário. Precisei de longo tempo para surfar

bem estas ondas Não sinto mais problemas

para surfá-las. Ele mereceu vencer o Pipe

Master

Você gosta de brasileiros?
Não tenho nada contra. Sou um profis-

sional e procuro não conviver com confusões

Sou neutro nesse aspecto. Procuro gostar de

todos os povos.
0 Brasil te agradou?

Sim. As ondas são boas Gostei das que
surfei na praia de Itamambuca. Pratiquei

muito surfe radical Não conheci o resto do

País. O povo é muito louco. Tem de tudo.

Para um surfista brilhar no Havaí, o que ele

precisa?
Estar com a mente limpa. Ter uma forte

confiança interior, para dropar as grandes on-
das. Não duvidar de si mesmo

Você sentiu no Havaí pressão para ser o
novo campeão mundial?

Senti e muito. As vezes ia surfar em Pipe

e via calaramente que todos me observaram

com enormes conclusões sobre mim e meu

surfe Há certos momentos em que isso influi

em seu comportamento pessoal e mental.

Sou um surfer experiente e tentei vencer isso

da melhor maneira A torcida local torceu

muito para que eu ganhasse o Mundial e isso

me tocou por completo.

Quem te deu mais trabalho para vencer em

um confronto direto?

Todos os top seis são difíceis de vencer.

Todos arrepiam.

O que você pensa sobre o Mark Occyluppo?
Não o suporto como surfista e pessoa.

Ele é wild (selvagem) por completo. Um cara

que destrói todos os tipos de onda.

Os brasileiros mandam bem em sua terra?
Alguns sim. A maioria vem importunar o

meu povo. Todos os anos eles vêm em nú-
mero maior. Os brasileiros precisam entender

que minha terra tem dono Eles são haoles no

pedaço, são iguais a todos os outros inva-

sores Algumas praias chegam a receber vinte

brasileiros no pico das ondas Isso é uma

chatice para mim e todos os meus amigos.

Entrevista a CARLOS LORO TAVARES
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Os fundadores do RJ Bodysurfing Club levam ao pé da letra o ditado 
"a 

união faz a torça"

Oitenta 

e nove começou bem. Surgi-

ram novos organizadores de eventos

esportivos de surfe de peito e, con-

seqüentemente, novos torneios.

Começam a surgir, também, novas asso-

ciações, como ê o caso do Rio de Janeiro

Bodysurfing Club, que reúne de maneira

inédita, bodysurfers e bodyboardes que, jun-
tos, pretendem somar esforços e colocar o

esporte para frente. E para isso, eles têm

muitas idéias inovadoras, como por exemplo

realizar campeonatos mistos, ou seja, acon-

tecendo baterias de bodyboard e bodysurf al-

ternadamente, conforme anuncia Ricardo

Pantinho, um dos sóqíos fundadores desta

associação.

Achamos que desta forma, unindo dois es-

portes que têm muito em comum, em uma

única associação, fica muito mais fácil a ob-

tenção de patrocínios. Novos campeonatos

estão acontecendo este ano e esperamos que

esta iniciativa de algumas pessoas de fazerem

eventos de bodysurf e bodyboard resulte no

nascimento de mais associações, o que
beneficiará a todos e não uma minoria. Acho

que o mercado ê tão amplo, que pode surgir
uma associação por quarteirão. No futuro,

pretendemos organizar a Loteria Hidroespor-
tiva, onde as associações serão como os
clubes de futebol e a renda geral dividida entre
os participantes.

"Para 
que isso possa acontecer, come-

çaremos a dar maior ênfase ás disputas que
envolvam equipes", informa Paulo Alves, um
dos diretores do Rio de Janeiro Bodysurfing.

E esta nova associação, que já começa com
noventa e nove associados, nào pretende
ficar só na realização de campeonatos. Já tem
uma barraca em frente à Rua Joaquim Na-
buco, em Ipanema, que é o ponto de encon-
tro dos associados. Ali os sócios podem obter
refrigerantes, sanduíches naturais de receita
exclusiva e com nomes exóticos como Rolo,

Spinner e Trezentos eSessenta, entre outros!
emprestar pés de-pato, fazer inscrições para
os eventos e obter informações gerais a res-

peito destas duas modalidades desportivas ou

saber quando vão passar o próximo vídeo.

Denilson Neves, outro sócio fundador, afir-

ma que as idéias são a alma do negócio e que

o Rio de Janeiro Bodysurfing Club é um poço

sem fundo, mas que os associados estão real-

mente levando fé em realizá-las Para isso, es-

tipularam uma taxa de manutenção baixa que

eqüivale a duas cervejas (a preço da areia) por

mês, ou seja, dois cruzados novos, que, junto
com o movimento de sanduíches, refri-

gerantes e sorvetes de casquinha vendidos

aos associados, servem para fortalecer a caixa

da entidade.

E, por falar em entidade, esta associação

está sendo registrada no Conselho Nacional

de Desportos, cartório e tudo mais Para tal,

foi fundamental o apoio de membros da

Diretoria da Associação de Surfe de Peito do

Rio de Janeiro, que vêem nesta iniciativa,

segundo o Diretor Geral da Asperj, o ca-

minho certo para o sucesso.

Ivy Barbeiro, 37 anos, mãe de três crianças

e moradora de Ipanema, diz que torce para a

associação dar certo. Dois dos seus filhos

foram salvos pelos atletas da associação que,
segundo ela, são excelentes nadadores e
muito educados 0 marido de Ivy afirma que
agora fica mais tranqüilo, pois com a barraca

do Rio de Janeiro Bodysurfing Club, os la-

drões ficam mais inibidos: 
"Os 

rapazes estão
realmente organizados, usam um uniforme

simples (um calção azul), apito e têm até wal-
kie-talkie É bonito ver a comunidade unida de
forma sadia", assinalou.

Depois da maior festa do Rio, que é o car-

naval, o Rio de Janeiro Bodysurfing Club vai
realizar o Io Rio Open de Bodysurf e Body-
board, no dia 18 de fevereiro, com inscrições
no G-Mar, ali no Posto Seis, e na barraca do
Rio Bodysurfing Club.
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