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Olreino de hoje na Gavea serd decisivo 
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Junior, 
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a aproveitar Renato contra o Bahia. Atacante continua treinando forte V

nao esconde a sua vontade de voltar a 
jogar. 
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Hemande vio companheiroAlexperdero rumo da estrada e desabar

Renato manda avisar d galera que estd voltando 
para 

recolocar o Flamengo, outra vez, no caminho das grandes vitdrias 
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Técnico anuncia nova fase e

quer tirar banca do Palmeiras.

Vitória vale liderança. Página 12

O treino de hoje na Gávea será decisivo 
para 

Júnior, 
que está 

propenso

a aproveitar Renato contra o Bahia. Atacante continua treinando forte e

não esconde a sua vontade de voltar a 
jogar. 
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Renato manda avisar à galera que está voltando 
para 

recolocar o Flamengo, outra vez, no caminho das grandes vitórias

a vitória Nelsinho

O treinador está se sentindo desgastado nas

Laranjeiras e se o time perder para o Grêmio

ele deve entregar o cargo. Página 3
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Acerto final ocorreu dia 14 do mês

passado. Anúncio será em comunicado

conjunto Williams-Renault. Página 7

O atacante Catanoce usa a cabeça para marcar o único gol do Fluminense contra o Campo Grande
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Começa às 8 horas, em Icarat, mais uma etapa do

Circuüo de Vôlei de Praia. Afonso e Márcio (foto)

participaram da seletiva encerrada ontem. Página 7

Time não vence há quase um mês.

A última vitória aconteceu dia

15/09 contra o frágil Atiético-MG. Página 4

Torres tenta ensinar a China qual o caminho para o Bota marcar seus gols
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JOGO PERIGOSO

Alegria & tristeza

O treinador Carlos Alberto Tor-

res não esconde que. no seu tem-

po de jogador, teve uma grande

alegria e uma imensa tristeza. A

alegria foi a conquista da Copa

do Mundo, em 1970, no México.

Ele levantou a taça, após a sensa-

cional vitória sobre a Seleção lia-

liana. E a triste/a aconteceu um

ano depois, quando ele, como jo-

Cdor 

do Botafogo, perdeu o títu-

de campeão carioca para o Flu-

minense. Carlos Alberto Tones não

esquece o gol de Lula, que deu a

vitória ao clube tricolor.

Volta certa

O presidente do Sporting de

Lisboa anunciou, na capital por-
tuguesa, que já acertou a volta de

Ricardo Rocha ao seu clube. O

acordo para que o zagueiro da

Seleção Brasileira — assinou com

o Santos até o fim do Campeona-

to Brasileiro — volte ao Sporting

foi acertado entre o dirigente e o

empresário Juan Figger. Ricardo

Rocha vai assinar por uma tem-

porada com opção para mais uma,

a pedido do treinador Bobby Rob-

son, que pressionou a direção do

clube português para resolver o

problema que impedia o regresso

do brasileiro ao elenco do Spor-

ting. Como se sabe, o clube luso

estava devendo uma importância

considerável a Ricardo Rocha.

Consenso

O diretor do Departamento de

Árbitros da Ferj, Vágner Canaza-

ro, assegura que os clubes cario-

cas estão em perfeita sintonia com

a entidade. 
"Não 

há nenhuma dis-

sidência dos clubes com a Fede-

ração", acentua o dirigente. Ca-

nazaro vai mais longe: 
"Posso 

ga-

rantir que há um consenso dos

clubes apoiando as iniciativas da

entidade".

Campeão

O atacante Dionísio, que foi

revelado nas divisões de base do

Bangu, está com um cartaz tama-

nho família na Finlândia. Com os

seus gols, o brasileiro ajudou o F.

C. Jazz a conquistar o seu pri-
meiro título de campeão no fute-

boi finlandês.

Desgosto

Tacconi, goleiro italiano que foi

titular da Squadra Azzurra e do

Juventus, está agora no Udinese.

Stefano Tacconi pertencia ao elen-

co do Genoa e, diante da ameaça

de ficar como suplente de Gian-

luca Berti, contratado ao Pisa, pre-
feriu mudar de ares. O ex-goleiro

da Seleção Italiana saiu desgosto-

so do Genoa, clube que classifica

como pouco sério...

Passes curtos

O treinador Telê Santana acre-

dita que se a Seleção Brasileira

contar com um ataque formado

por Edmundo, Bebeto e Romário

a conquista do quarto título mun-

dial ficará mais fácil. * 
Nélio não

esconde a tristeza: pode perder a

posição no ataque do Flamengo.
* 

O alto-comando do Fluminense

está temeroso de realizar jogos

no velho estádio das Laranjeiras.

Motivo: a torcida tricolor está zan-

gadíssima. 
* 

A oposição do Bo-

tafogo vai lançar, no dia 13, pró-
ximo, o seu candidato à sucessão

de Mauro Nei Palmeira. Anotem

o nome: Ario Teodoro. * 
O trei-

nador Alcir Portela gosta de um

papo sobre samba. Prindpalmen-

te na tranqüilidade de uma con-

centração.

A atuação de Gilmar na parti-
da contra o Olímpia, pela Super-

copa, foi uma notável bola den-

tro. O goleiro do Flamengo evi-

tou que o seu clube perdesse por
um placar mais amplo. O 1 a 0

da derrota em Assunção dá chan-

ce ao Flamengo de se classificar

na próxima terça-feira, no Rio.

O rendimenlo do ataque do Bo-

tafogo no Campeonato Brasileiro

é uma tristíssima bola fora. Basta

di/cr que o time hotaloguensc cs-

tá há 540 minutos sem marcar

um gol sequer na competição na-

cionnl.

MII TON SAI.1,RS

A eliminação anunciada

Os clubes cariocas pa-

reccm fadados a não ser

protagonistas neste Cam-

peonato Brasileiro, ao con-

trário do que aconteceu no

ano passado. Pelo pálido

desempenho até aqui —

com exceção do Flamengo

—, teme-se que não pas-

sem de meros coadjuvan•

tes. As previsões têm ra•

zâo de ser em face do que

a metade dos clubes do Rio

vem apresentando até aqui.

Estamos ainda em meio à

fase de classificação e dois

—praticamente um de ca-

da grupo 
—, 

já estão eli-

minados da outra etapa.

O Botafogo só poderá ser

salvo por um milagre. E

no futebol os milagres só

acontecem com o respaldo

de um bom elenco. O clu-

be campeão da Copa Con -

mebol, que vinha de qua-

tro derrotas consecutivas,

sofreu mais uma anteon-

tem, que lhe foi imposta

pelo Bahia. E seu ataque,

que foi bem no torneio con-

tinental, parece ter esque-

cido o caminho do gol.

O Fluminense é outro que

dificilmente reunirá condi-

çóes iMira ultrapassar a si-

tuação desesperadora em

que se encontra. Para pas-

sar à fase mais rentável da

com/)etição, teria que ga-

nhar todos os jogos é, ao

mesmo tempo, os que es-

tão à sua frente deveriam

acumular sucessivas derro-

tas. Mas o Vasco — um

carioca ainda com chance

—encarregou-se de esfriar

o ânimo do clube tricolor,

impondo-lhe uma derrota

na ocasião em que ele es-

perava levantar a cabeça

no Grupo B.

Dos quatro cariocas, o

único em posição de real-

ce e com o brilho de que

poderá ser uma das estre-

Ias do campeonato é o Fia-

mengo. Perdeu na Super-

copa para o Olímpia, é ver-

dade, mas o 1 a 0 garan-

tido pelo seu extraordiná-

rio goleiro lhe dá esperan-

ça de vencer em casa. E

clube que tem Gilmar em

grande forma pode sonhar

com o melhor no Brasileiro.

a 

ENTORNANDO O PAPO

Nelson Rodrigues, filho

Realidade muito amarga

Destino ingrato 
"persegue"

Fluminense e Botafogo.

Não por falta de oportunida-

des o Botafogo perdeu a virgin-

didade. O clima, o quente baia-

no, conspirava para o especial

momento.

Timidez ou ansiedade além

da conta impediram que o ato se

concretizasse. O caso do Sinval,

afeito a estes belos instantes só

se explica pela incomum ansie-

dade de desfrutar desta emoção

no Brasileiro, vestido de alvine-

gro. Tentou, perseguiu, apertou,

correu, fez as mais esquisitas gi-
násticas e nada de se locupletar.

O tão esperado gol não aconte-

ceu. Nada de explosões, sinos

ou manifestações outras afins, A

bola não andaquerendo nada com

os jogadores botafoguenses. Mal-

tratada, deve estar também sen-

do mal cantada. Envergonhada

evita os arroubos de sua própria
natureza e não rola.

# O Fluminense bem que vol-

tou outro depois do intervalo.

Conscientes de que estariam em

maus lençóis se perdessem, os

tricolores foram para cima e ti-

veram as chances de empatar.

Como não ajuda a sorte, o Tri-

color morreu na praia. Ou na

trave do Carlos Germano que

por outro lance torceu como

nunca quando Ézio após uma

bela jogada coletiva apareceu à

sua frente e colocou. Os capri-

chos de quem, descontente, não

dá força aos poucos merecedo-

res, evitou o empate. A história

seria outra. Seria...

O Vasco sentiu na segunda

etapa. Talvez a saída do Silas

ou mesmo o crescimento de um

adversara compenetrado de sua

situação na tabela. O terceiro gol
em seguida à expulsão do An-

drei pegou uma defesa que não

havia se reaiticulado. Bonito, pe-
Ia rapidez da jogada e a calma

do Hernande na hora de concluir.

A tranqüilidade de São Januá-

rio contrasta com os ares cin-

zentos que envolvem Laranjei-

ras. Para piorar a situação con-

tra o Grêmio há três desfalques

na defesa. Os dois laterais e o

Andrei que jogou muito na quar-

ta-feira.

O Vasco poderá ter dado sua

reviravolta. O contra-ataque com

o Valdir (excelente) e um com-

panheiro veloz é difícil de segu-

rar. O meio-campo, no entanto,

não está ainda afinado. Precisa

jogar mais contra o Palmeiras.
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BOLAS E REDES

Mario Neto

Sem rumo

O dia seguinte da histórica de-

cisão do maior jogador de bas-

quete de todos os tempos, não

poderia ser diferente: continuam

todos atônitos. Na entrevista que
deu i imprensa para sacramentar

tudo, no campo de treinamento

do Chicago Bulls, i qual compa-

receram David Stern (dono da

NBA o grande responsável por
seu sucesso desde 1975) e Jerry

Reinsdorf, o proprietário do Bulls

e do Write Sox, era visível o cons-

ternamento de todos.

David Stem, por exemplo não

escondia de ninguém que esta po-
sição de Michael, durante um bom

tempo, iria refletir pelo menos nas

primeiras rodadas. Depois pega o

embalo e segue firme, como acon-

teceu na época de Magic Johnson

e Larry Bird. Enfim, David Stem

sentiu a pancada. O mesmo acon-

teceu (ou até de forma mais acen-

tuada) com o dono do Bulls. E

razão de sobra ele tinha para is-

so. Afinal de contas, toda a lota-

ção do ginásio do Bulls estava

vendida até 1996 e não é preciso
dizer por causa de quem.

Não é ã toa que alguns joga-
dores e muitos torcedores do Bulls

estavam, digamos assim, chatea-

dos e até magoados com o joga-
dor. Diziam abertamente que, se

não foi por causa do assassinato

do pai, como Jordan fez questão
de salientar, embora para mim is-

to tenha sido 80% do motivo, Mi-

chael deveria ter tomado esta de-

cisão antes, para que o Chicago

tivesse a chance de fazer uma ou

outra contratação, além do Toni

Kukoc. O time do Bulls dependia

quase que exclusivamente do ta-

lento dele, Michael. Tudo era fei-

to è sua volta.

Tanto isto é verdade que, das

25 denotas que o time sofreu na

temporada, em 16 jogos Michael

ficou de fora. De favorito absolu-

to para conquistar seu quarto títu-

lo na NBA o Chicago passou a

um mero disputante para chegar

aos Playoffs. Eu diria mais: não

seria nada surpreendente se o Bulls

ficasse de fora da próxima fase

final.

O grande craque do time ago-

ra é Scottie Pippen. Em que pese
a sua capacidade, oão vejo nele

condições de chamar para si a res-

ponsabilidade de uma partida.
Aliás, quem acompanha a NBA

sabe disso. E mais: esse excelen-

te jogador Toni Kukoc, que foi

contratado para entrar adaptando-

se aos poucos, está longe de subs-

tituir o gênio ã altura. Portanto, é

mais do que natural esse deses-

pero do dono do Bulls.

BATE-BOLA .

O 

Colina Futebol Clube tapou-

le campeão, invicto, do 3' Cam-

peonato de Futebol Soçaite de

1993 ao vencer por quatro a doía a

equipe do Sangue Bom FC. A com-

petiçáo, realizada pela Lip de Ea-

Erte 

e Lazer do Eatácio, teve como

al o Ateno do Flamengo.

A campanha vitorioaa do Colina foi

a seguinte: 3 a 1 contra o Rio de

Janeiro; 3 a 1 no Beco Ocidental; 2

a 1 no Cesc; 1 a 1 com oa Falcões;

11 a 1 no Demoro; 1 a 0 nt> CGD; 4

a 2 contra o Independente; 6 a 0 no

São Cláudio; 5 a 1 no Superei ubre; 6

a 0 no Dallaa; 4 a 3 no Joaquim

Palharea e 4 a 2, na final, contra o

Sangue Bom. Valeu Colina!

Fernando Almeida — Eatácio

Pela 

segunda rodada da Copa

Sul Fluminenae de Futebol Ju-

venil, realizada no último dia

3, no estádio doa Qube dos Coroa-

dos, em Valença, o Central Spoit Clu-

be, comandado pelo professor Geor-

ge Milton Araújo, goleou o Qube

dos Coroados de Valença por 4 a 0.

Marcaram para o Central Fabiano (3)
e Careca).

O atacante Fabiano que foi o desta-

S|ue, 

além dos gola, infernizou a de-

esa adversária. O central S.C. go-
leou com: Rogério, Luís Fernando,

Felipe, Wilson e Luciano; Nado, Mar-

cel e Nenem; Fabiano, Carlos Henri-

que e Careca.

Coca — Barra do Plraí

Valendo 

pela 5* rodada do Cam-

peonato Eatadual da 3* Divi-

são, o Everest A. C. de Inhaú-

ma goleou por quatro a um o E.C.

União, de Marechal Hermes, em jo-

go realizado na Praça de Esportes Ade-

mar Babiano.

Os gols da equipe de Inhaúma foram

marcados por Paulinho Romerito,

Wanderlan, Willain e Dinho. Com a

vitória o Everest voltou a encontrar o

seu melhor futebol.

O Everest A. C formou com: Mar-

cos, Renato, Bené (Aílton), Bangue-

la e Jeferson, Serginho, Paulinho Ro-

mérito e Tião, Wanderlan (Marcelo),
Dinho e Willian. Técnico: José Mar-

çal Filho.

Ricardo Prado — Inhaúma

Você 

que mora em Duque de

Caxias ou adjacências e quer
fazer parte de alguma torcida

do Flamengo, venha para o Coman-

do Caxias. Somos filiados à Raça Ru-

bro-negra e fazemos parte de uma

das torcidas mais animadas do Bra-

sil. Entrando para a nossa facção vo-

cê, torcedor, terá a chance de viajar

com o Flamengo a qualquer parte do

5ais 

ou do exterior,

unte-se a nós no Comando Caxias.

Nos reunimos semanalmente, todas

as sextas-feiras, a partir das 20 horas,

em frente ao McDonalds, na Praça

do Pacificador.

Comando Caxias — Duque de Ca*

xias

O 

Gigantes Mirins Esportes, atra-

vés do grupo Nova Safra, que
visa o desenvolvimento sócio-

cultural e desportivo da criança e do

adolescente, irá realizar, no próximo
dia 12 de outubro, um torneio de fu-

tebol mirim, na Praja de Esporte Vis-

ta Alegre, com inicio previsto para
is 8 horas.

Com este evento, envolveremos a co-

munidade de Vista Alegre com a par-
ticipação de quase trezentas crianças,

das quais a metade são crianças ca-

rentes.

Yuri de Mello — Rio de Janeiro
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GEPMJMNOS & ABQUIBKLDOS

Washington Rodrigues

Do inferno ao 
paraíso

A 

vitória do Vasco da Gama

por 3 x 1 sobre o Flumi-

nense mudou um panorama

que 
se desenhava sombrio. Per-

dendo de forma inexplicãvel cin-

co pontos em seis jogos disputa-

dos em casa, o Vasco parecia des-

governado. Sem rumo, perdido pe-
la surpresa dos insucessos. Ná ver-

dade ninguém antes do início do

campeonato, por mais pessimistas

que tosse, poderia supor que o bra-

sileiro pudesse acabar para os vas-

caí nos em cinco rodadas. Ao con-

trário o time era apontado como

uma das mais claras esperanças

cariocas. Pois aconteceu. Só que
num grupo mais equilibrado os lí-

deres ficaram engarrafados, os par-
ticipantes achatados e a distância

entre o Vasco 
que 

rodou na larga-

da e os que saíram na frente não

ficou tão grande. Com esta pitada
de sorte, a vitória de quarta-feira
o colocou na situação confortável

de poder até terminar o turno na

liderança ou na pior das hipóteses

na vice-liderança. Basta vencer

amanhã o Palmeiras. A vitória tira

o Vasco do inferno e o coloca no

paraíso. Só que para vencer terá
'que mostrar mais vontade, mais

velocidade. Voltar a ser o Vasco.

JOGO ABERTO

O Botafogo está estabelecen-

do um novo recorde. São seis jo-

gos no Campeonato Brasileiro, ne-

nhuma vitória e, o que é incrível,

nenhum gol marcado. São 540 mi-

nutos, nove horas, de tentativas frus-

tradas. Parece que o dr. Lídio se

enganou e no lugar de vitaminas

prescreveu pílulas anti-concepcio-

nais.

Quem está todo feliz é o go-
leiro William, o Bacana. Além de

^ter 

sido coroado como o Rei do

nalti por causa da decisão da Con-

mebol, pelo menos por enquanto

ele está empatado na artilharia com

Sinval. E se houver um pênalti e o

Bacana resolver bater pode até pas-
sar na frente.

Pimentel jogou contra o Flu-

minense no sacrifício. Estava com

uma diarréia daquelas. Os médicos

do Vasco fizeram o possível mas

não conseguiram resolver o proble-
ma. No segundo tempo houve um

momento em que Pimentel chegou

a sentar no chão para evitar o pior.
Talvez por isso a Suderj tenha man-

dado interditar a geral. Uma bici-

cleta, uma rebatida mais forte, jun-
to i linha lateral poderia represen-

tar perigo. Geraldino não é Geni.

Na Espanha Romário conti-

nua fazendo gols. Já tem seis e é o

artilheiro. Enquanto Bebeto empa-

cou.

Já pararam para pensar o que
estaria acontecendo se um time di-

rígido pelo Zagalo atravessasse um

turno sem fazer um gol?

Pelé quer mudanças nas te-

gras do futebol. Lateral com o pé e

que a barreira seja abolida. Um fu-

ro para o amigo Pelé: a barreira

não faz parte das regras do futebol.

A Fifa não pode abolir o que não

existe.
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Nelsinho ameaça deixar o Flu

luloi Maurício Lobo

Nova derrota, domingo,

no Maracanã, antecipará

a saída do treinador

Nelsinho já deixa

transparecer que sai-

rá do Fluminense, ca-

so o time sofra nova

derrota no domingo

para o Grêmio. O téc-

nico reconhece que a crise é grave
e até a segunda equipe tricolor atuou

nervosa e perdeu por 3 a 1 
para 

o

Campo Grande, 
pela 

Taça Rio. Pa-

ra o treinador, so uma completa re-

formulação mudaria o atual quadro
crítico.

Não sou de correr dos proble-
mas, mas chega um momento em

que alguma coisa tem que mudar.

Um técnico tem data de entrada e

nunca está prevista a saída. A ma-

nutenção no cargo depende de re-

sultados e se as derrotas continua-

rem terei que sair pois é impossível

reformular o elenco nesse momen-

to, em meio a uma competição —

disse Nelsinho.

O técnico ainda desabafou ao di-

zer que há jogadores no gnipo que
não têm mais condições de conti-

nuar no clube:
Alguns 

jogadores não têm a

menor motivação; não contam com

boa vontade da torcida, sócios e di-

retoria; ou ainda sentem o peso da

camisa. Não é elegante falar nomes,

mas alguns deveriam sair do clube

— disse o treinador se referindo a

jogadores prata-da-casa.
Por enquanto, o treinador ainda

trabalha nas Laranjeiras e a partir

de hoje e até domingo terá a missão

de reunir os cacos que sobraram pa-

ra tentar montar um time para en-

frentaro Grêmio, no Maracanã. Nel-

sinho, na verdade, está desorienta-

do e não sabe como escalar o time.

O Fluminense perdeu Júlio César,

por ter recebido o terceiro cartão

amarelo; Andrei — expulso do jo-

go com o Vasco; e Lira que sofreu

estiramento muscular na perna di-

reita e dificilmente voltara a atuar

esse ano.

Nelsinho pretende utilizar Már-

cio na zaga, ao lado de Júnior Mi-

neiro. Porém, não tem lateral-direi-

to, pois o reserva natural,, Mano,

está contundido. A única opção do

técnico é puxar Márcio para a late-

ral e improvisar, talvez, André na

zaga. Com isso, Alaércio voltaria

ao meio campo tricolor. A única

certeza de Nelsinho é que Alessan-

dro entrará na lateral esquerda e que

se o time perder sua permanência

nas Laranjeiras será muito difícil —

apesar do apoio da diretoria.

^Não 

sou homem de fugir, mas há

um momento 
que 

é melhor mudar^

Nelsinho

Diretoria muda

jogo para 
Maraca

O Fluminense entrou em contato

com a CBF e conseguiu mudar o

local do jogo com o Grêmio, nesse

domingo. O argumento para a mu-

dança é uma campanha contra a fo-

me que será realizada no clube, no

mesmo dia. Por isso, a partida será

disputada no Maracanã, às 17 horas.

Entretanto, os próprios dirigentes

caem em contradição ao reconhecer

que a manutenção do jogo nas La-

ranjeiras seria uma temeridade, pois
uma nova denota poderia resultar

em quebra-quebra. O diretor de fu-

tebol, Alcides Antunes, no entanto,

foi mais coerente e lembrou que qual-

quer acidente no clube poderia re-

presentar a perda do mando de campo.

— Há essa campanha contra a

fome que deve reunir cerca de 3 mil

pessoas no clube. Mas não podemos
deixar de pensar que um resultado

ruim poderia gerar problemas no clu-

be, com o risco de perdermos o man-

do de campo em nossos jogos. Não

custa evitar — argumentou o diretor

de futebol do clube.

Reebok deve ser

a fornecedora-94

A Reebok deve mesmo ser a fu-

tura fornecedora de material esporti-

vo do Fluminense. Representantes da

empresa inglesa estiveram reunidos

com diretores do Fluminense. O pre-

sidente Arnaldo Santiago disse que

são apenas contatos preliminares e o

acerto final depende de vários as-

pectos. Entre eles, o clube quer acer-

tar a parte financeira que a Reebok

daria ao tricolor, além da apresenta-

ção de uma amostra do material que
seria usado pelo Fluminense no pró-

ximo ano.

0 Estress — O primeiro dignitá-

rio do clube, Arnaldo Santiago, dis-

se, ontem, que o problema (leia-se a

crise) da equipe se restringe ao stress

dos jogadores que não têm tranqüi-

lidade para atuar e reverter o triste

quadro. O presidente não sabe o que

fazer e disse que pensa em colocar

uma televisão no vestiário tricolor,

antes da partida de. domingo, para

que os jogadores assistam o desenho

do Tom e Jerry, para entrarem em

campo relaxados.*
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O .ponta Celihho é derrubado pelo zagueiro do Campo Grande

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Sfnhores Acionistas: No cumprimento das exigincias legais e estatutárias, vimos

submeter I ipreciaçlo de Vv.Sa. •> demonstrações financeiras referentes ao exer-

cfcio social encerrado em 31 de dezembro d* 1992. A diretoria coloca-se à dis-

p^siçio doe senhores acionistas pare quaisquer outros esclarecimentos que se

fizerem necesstrios. Rio de Janeiro, 25 de março de 1993. Pela Diretorie Luiz Fe-

liooe Ferreira Pinto - Diretor Presidente.
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 31.12.92 31.12.91
Mllh. Crl Mllh. Crl

CIRCULANTE 10.999.479 898.428
Disponfvel 109.209 25.162

Realizivel a Curto Prazo 2.162.305 168.104

Estoques 8.239.618 436.624

Despesas do Exercicio Segumte 488.347 268.538

RfcALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.556.840 97.460
PEBMANENTE 9.989.135 875.101
Investimentos 2.141.293 190 337

Imobilizado Tangfvel 7.702.232 672.250

Imotxlizado Intanglvel 92 868 7.348

Diferido 62.742 5.166
TOTAL 00 ATIVO 22 545.454 . t 870 989

PaTS I V 31.12.92 31.12.91
Mllh. Crl Milh. Crl

CIRCULANTE 16 284.906 1.386.134
EXIGlVEl A LONGO PRAZO 78 887 169 243

PATRIMONIO LlQUIDO 6.181 661 315.612

Capital Social Reali/ado 1.825.000 157 900

Beserva de Capital 20 632 464 1 668 857

Resewade C M Esp Art 3* Le. 8 200/91 2 741 401 222 994

Result ados Acumulados JT 9 01 7 7041 (1 73-1 139)

TOTAL DO PASSIVO —iiSSLiSf 1.670.98$

O volante Alaércio integrou a equipe que foi derrotada pelo Campo Grande e deve voltar ao time contra o Grêmio no próximo domingo

Daniel é o mais

novo 
"reforço"

O Fluminense fez, ontem, a sua

última contratação para o Campeo-

nato Brasileiro. Trata-se de mais um

desconhecido não-indicado por Nel-

sinho. O jogador chama-se Daniel,

tem apenas 20 anos e atua como

zagueiro. Fui apresentado ontem à

imprensa e já deve começar a treinar

hoje. O zagueiro vem do Comercial,

de Ribeirão Preto, e está emprestado

até junho do próximo ano.

Daniel custou 10 mil dólares aos

cofres tricolores e está com o passe
fixado em 100 mil dólares. Veio in-

dicado por olheiros do clube, mas

está definitivamente descartado para
atuar no domingo, embora o técnico

Nelsinho tenha muitos problemas pa-
ra armar sua equipe:

— Nâo conheço o jogador e mui-

to menos seu futebol. Tem bom por-
te para a posição (l,88m), mas não

vou lançá-lo sem ver seu futebol.

Tenho problemas para armar a defe-

sa do Fluminense, mas não vou fa-

zer qualquer loucura na escãlação da

equipe — encerrou Nelsinho.

Time reserva

é eliminado

da Taça Rio

Se o time principal do Fluminen-

se já é lamentável, que adjetivo usar

para qualificara equipe reserva? En-

quanto o primeiro faz péssima cam-

panha no Campeonato Brasileiro e

corTe sério risco de não passar à pró-

xima fase, a segunda conseguiu on-

tem a façanha de ser eliminada da

desprestigiada Taça Estado do Rio

de Janeiro, cujo campeão assegura

uma das vagas para a Copa do Bra-

sil do ano que vem. E o pior: com

uma derrota de 3 a 1 para o fraco

time do Campo Grande, nas Laran-

jeiras.
Agora, só resta ao Fluminense tor-

,cer para que o Vasco, atual campeão

carioca e primeiro time do Rio a se

classificar para a Copa do Brasil,

vença também a Taça Rio, deixando

a outra vaga para o time tricolor,

que entraria como vice-campeão ca-

rioca.

Pelo menos não houve tumultos,

ontem, nas Laranjeiras, o que parece

ter se tornado uma triste rotina. Para

sorte dos dirigentes, apenas 37 pes-

soas pagaram os CR$ 300,00 para,

não se sabe por que, assistir ao triste

espetáculo. Talvez esses abnegados

quisessem ajudar o clube a sair da

crise financeira, 
"engordando" 

seus

cofres com CR$ 11.100,00, a renda

do jogo.
Como as duas equipes eram mui-

to ruins, o jogo foi equilibrado, pelo
menos no primeiro tempo, etapa em

que só aconteceu um gol, marcado

por Gil Catanoce, aos 43 minutos,

completando de cabeça um centro

de Celinho. No segundo tempo, o

Campo Grande empatou aos sete mi-

nutos, num chute forte de Luciano.

Aos 24, pênalti contra o Fluminen-

se. bem manado por Jorge Eniiliano

e convertido por Róbson. E aos 45,

o mesmo Róbson fez o terceiro. FIA'-

MINKNSK: Weleison; Rogerinho

(Cicen>), Brasília, Marcelo Barreto

e Alessandra; Alaércio; Serginho e

Carlos Alberto; Celinho, Moreno e

Citanoce. CAMPO GRANDE: Flá

vio; Róbson II. Márcio, Betinho e

Alexandre; Nilton, Evandro e Lu-

t ia no; Dintv (Otelo), Rohton e Frank,

Nelsinho está aborrecido com os últimos resultados do tricolor

SEDA MODERNA S/A

C.G.C./M.F. N.# 33.319.716/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
1992 1991

Milh.Crt Milh.Crt
Receitas Operacionais
Custos Operacionais

LUCRO BRUTO
Despesas Operacionais

PREJUÍZO OPERACIONAL
Receitas nâo Operacionais
Despesas n3o Operacionais
CorTeçdo Monetária do Balanço

RESULTADO DO EXERCÍCIO
Contribuição Social s/ Lucro

Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício

12.711.264

(6.652.1791
6.059.085

111 529.249)

15.164.4731
506.137

(7.174)
5.285.405

619.895

(73 4791

1.452.436

(830.1541
37.171

(1.227 363)

(567.9101

(3.584)
97 481

(479 0131

546.416 (479 013)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS

Resultado no Início do Exercício
Ajuste do Período Base Anterior
CorreçJo Monetária do Saldo Inicial
Cor. Monetária do Lucro do 10 Semestre 92
Resultado do Exercício

31.12.92
Milh. Cr S

( 1.734 139)

(19 584 715)
1 755 234

546 416

(19 01 7 204)

31.12.91
Milh. Cri

( 96.870)
95

(1 158 351)

I 4 79 013)

(1 734 139)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DOS RECURSOS

Resultado Liquido do Exercício
Resultado da C M. do Balanço

C M. dos Débitos de Acionistas

Ajuste do Empréstimo Compulsório DL 228Éf'86
Depreciações e Amortizações

Baixas do Permanente
Ajuste da Provisão p/1. Renda PJ
Aumento do Exigível a longo Prazo

APLICAÇÕES DOS RECURSOS
Aquisições do Permanente
Aumento do Realizável a Longo Pr az j
Diminuição do Exigível a Longo Prazo

DIMINUIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
Variação do Ativo Circulante
Variação do Passivo Circulante

1992 1991
Milh. Crl Milh. Crl

546.416 (479.013)

(5.285.405) (92.481)
1.306.620 17.140

(6 274) (1.5041
131.779 14.270

88 295 4 404

95
169.224

(3 218.569) (367 865)

29416 4.568
1 459 380 66 629

90.356 -
1.579.152

(4 797 7211 (439 0621

10 101 051 747 599
14 898 772 1 186 661

(4 797 721) 1439 0621

NOTAS EXPLICATIVAS
1. A correção monetária do balanço, nos dois semestres, obedeceu à aplicação

dos índices oficiais, proporcionando um saldo credor que ocasionou o resultado

positivo no final do exercício 2. Na realizada, quer no 10 e no 2 o semestres o
resultado operacional devedor deveu-se ao desequilíbrio da receita, que nâo acom

panhou a evoluçflo dos índ»ces inflacionârios devido á perda do poder aquisitivo

da pcpulaçâo, em contrapartida das despesas que, invariavelmente, aumentaram

proporcionalmente mais que os referid índices mflacnnános 3. Nov.:» • ¦ .

para 1993 é anular essa defasagem entre a receita e a despesa a fim de obtermos
um resultado saisfatóno

Rio de Janeiro, 31 dedeiembrode 1992 Luiz Felippe Ferreira Pinto Diretor Pre

sidente Mario Luiz Sarmento Machado. Diretor Vice Presidente. Carlos Eduardo

Sarmento Machado Diretor Financeiro Felipe Boreli Afonso Diretor Comercial.
Carlos Antônio Filgueiras P retor de Pessoal tatac Pampulim Baudoum Diretor

de Contabilidade. Geraldo Moreira Gomes. Técnico de Contabilidade Reg CRC RJ

12 779 0 CPF n° 031510777-49
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Bota: do céu

ao inferno

em 7 dias

Há uma semana a equipe

conquistou a Conmebol.

Hoje, mergulha na crise

Há pouco mais de uma semana

(exatamente na madrugada da últi-

ma sexta-feira), os jogadores do Bo-

tafogo extasiavam-se diante da con-

Iuista 

da Copa Conmebol. Passa-

o o jogo com o Penarol, no Ma-

racanã, a volta à dura realidade foi

traduzida numa verdadeira paula-
da: São Paulo 4 a 0. Tudo bem. A

desculpa foi a ressaca... Quinta-fei-

ra, na Fonte Nova, nova derrota —

1 a 0 para o Bahia —, e mais 90

minutos sem marcar um golzinho
sequer.

Não há mais desculpas. A Copa

Conmebol é coisa do passado, e a

realidade é que o Botafogo conta

apenas com um ponto ganho em

seis jogos disputados até o momen-

to neste Campeonato Brasileiro.

Mais: cumpre a pior campanha en-

tre os 32 clubes participantes 
—

incluindo os menos expressivos nos

grupos C e D.

Os dirigentes, iludidos com o

título da Copa Conmebol, falam

em contratações, mas os reforços

são desconhecidos e inexperientes.

Enquanto o diretor de futebol Éd-

son Santana encontra-se no Japão

a negócios (possui uma empresa

de material médico), o vice-presi-

dente de futebol Antônio Rodri-

gues anuncia o zagueiro Renato,

do Matsubara. Muito pouco para
as tradições do Botafogo.

A delegação alvinegra desem-

barcou esta manhã de Salvador no

Aeroporto Internacional do Rio. Fi-

sionomias abatidas, os jogadores fa-

laram pouco e não encontravam jus-
tifícativas para mais uma derrota.

Tampouco para os 540 minutos sem

marcar gol neste Campeonato Bra-

sileiro.

Esta manhã, no Caio Martins, o

técnico Carlos Alberto Torres terá

a difícil missão de reanimar o gru-

po de jogadores e motivá-los para
o jogo de amanhã à tarde, no Mi-

neirão, com o Cruzeiro. Esta parti-
da fora adiada, e marca o último

compromisso do Botafogo no pri-
meiro turno do Campeonato Brasi-

leito.

Somente hoje o departamento

médico alvinegro poderá dar um

pronunciamento sobre as reais con-

dições de jogo de Nélson, Suélio e

Eliel, todos em recuperação de suas

contusões. O lateral-esquerdo Ciei

já estava vetado pata a partida con-

tra o Cruzeiro, e Torres escalará

André Duarte em seu lugar. A ex-

pectativa do Capitão é já poder con-

tar com o meio-campo Rogerinho

para o segundo turno.

Quase um mês sem uma vitória

Mais do que o fato de o Bota-

fogo não ter marcado um gol se-

quer neste Campeonato Brasilei-

ro, um outro aspecto preocupa se-

riamente seus torcedores: o time

não consegue uma vitória há qua-
se um mês, tendo realizado neste

período oito partidas, incluindo

duas pela Taça Cidade do Rio de

Janeiro.

Nem mesmo na decisão da Co-

pa Conmebol, quando acabou com

o título, o Botafogo venceu; Fo-

ram dois empates (1 a 1 em Mon-

tevidéu e 2 a 2 no Maracanã). O

time alvinegro, entretanto, sagrou-

se campeão ao vencer o Penarol

na disputa de pênaltis.

A última vitória do Botafogo

aconteceu no dia 15 de setembro,

no Caio Martins: 3 a 0 em cima

do Atlético-MG ainda pelas se-

mifinais da Copa Conmebol. An-

teriormente, nas duas primeiras

partidas pelo Campeonato Brasi-

leiro, havia empatado com o Bra-

gantino, em Bragança Paulista por
0 a 0; e perdido para o Interna-

cional, no Beira-Rio por 1 a 0.

Depois da vitória sobre o Atlé-

tico-MG, o Botafogo disputou

mais oito jogos 
— dois pela Con-

mebol, dois pela Taça Cidade do

Rio de Janeiro e quatro pelo Cam-

peonato Brasileiro —, obtendo

apenas dois empates e seis derro-

tas. Comissão técnica, dirigentes

e jogadores ainda não consegui-

ram dar uma justificativa à altura

para este retumbante fracasso.

Ao lado, o quadro mostra a

triste campanha do Botafogo des-

de o dia 20 de setembro, quando
começou sua via crucis, ao ser

derrotado pelo Coríntians por 1 a

0, em pleno Estádio Caio Mar-

tins, em Niterói.

Nunca estivemos tão mal

GERALDO ROMUALDO DA SILVA

Vão 

dizer que o futebol paulista
não é lá essas coisas. Pois se

não acham nada demais nas

vitórias do São Paulo, lá e cá, ou

a esmagora superioridade de Co-

ríntians e Palmeiras toda vez que
nos enfrentam, ou quase toda, en-

tão, realmente, o que eles fazem,

ganhando sempre, não pode pro-
vocar nenhum entusiasmo. É de es-

tarrecer, isso de se passar por cima

do que é importante e do que é

transparente, para logo se mergu-

lhar no sofisma ou ardil de sempre.

Seja lá como for, não adianta

forçar a barra porque o futebol ban-

deirante não se mostra apenas me-

lhor dentro das quatro linhas ou do

túnel para o meio do gramado. Ele

está visivelmente melhor lá em ci-

ma, entre os que o administram. E

os números estão aí mesmo — os

números, as cabeças, as pernas dos

que organizam os espetáculos e dos

que jogam, 
"simplesmente" 

jogam.
Na verdade, não queremos en-

xerpr o que o grande adversário

do futebol carioca desta quase dé-

cada é o futebol do passado. E isto

faz, mais do que tudo, com que
nenhum resultado satisfaça. Pergun-

ta-se em vão: Qual o time que tem

suficiente gabarito, time do quita-
te, em quantidade, qualidade de era-

ques, de antes desse reinado mal-

dito da nova e moderna cartola-

gem, que, salvo raríssimas e hon-

rosas exceções, é só o que se tem

para remédio?

Até aquela vitória da seleção,

bem recente por sinal, contra o Uru-

guai, de tão redentora e irretocável

para quase todos, jamais terminou

por convencer. Sem contar o nú-

mero de cabeças prestes a serem

decepadas, em virtude de malogros

anteriores, engolidos mas não ain-

da digeridos, de fato, insuportáveis.

Saudosismo? — 
que saudosis-

mo que nada! O que já não se po-

C

1

de é sufocar tamanha mediocrida-

de, de cima para baixo. Lamenta-

velmente a situação é esta. Já que
não se pode retocar os velhos c

grandes feitos de antes, nenhuma

força humana pode tocar neles. E

o que falta para minorar as coisas

em 93, continuará faltando em 94,

que está próximo. Só que a insatis-

fação do torcedor e o mau-humor

da crítica têm seus limites de co-

miseração. Podendo, uma vez que
se exaltem, atrapalhar mais ainda,

pois não somente se voltarão para
o passado, mas as próprias, novas

e frustradas gerações. Nada pior,
no futebol, do que a deformação

do dirigente de futebol. Para co-

meçar, um dirigente não deve ser

sempre o mesmo a vida inteira.

Por isso, às vezes, é preciso dar-

lhe outra função ou deixar que se

aposente por incompetência ou mal-

veisação de recursos. Torna-se, po-
rém, indispensável que se faça mais

do que se fazia anos atrás. Isto é,

que não se pense num clube à ima-

gem e semelhança do seu próprio
ego por maior que pense se estar

certo e todos os demais errados.

Mas ninguém leva isso cm conta.

Mais do que clássicos são os exem-

pios de agora. Basta que as deiTo-

tas se acumulem para tirarem o cor-

po fora c descarregarem toda a cul-

pa no técnico.

Em suma: pouco se pode espe-

rar de um cartola se o deixam ser

ele próprio, sem uma assessoria in-

teligente. O segredo do velho e cons-

trutivo cartola, que nos deu tudo o

que existe, além dos estádios, é

este: cada qual poderá ser ele nus-

mo, o melhor dele mesmo, desde

que bem orientado. Talvez se ale-

gue que existem bons cartolas à

maneira antiga. Mas isso não acon-

selha a que se creia ã primeira vista.

A abulia do futebol brasileiro é

isto aí...

twj
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Somente hoje Torres saberá e poderá contar com Eliel no jogo de amanhã com o Cruzeiro

O 

pífio 
retrospecto do alvinegro

Mesmo sendo campeão da Copa Conmebol, o Botafogo não vence desde o dia 15

de setembro. A última vítima foi o frágil Atlético-MG, em Caio Martins, pelas semifi-

nais do torneio sul-americano. Um comemoradíssimo 3 a 0:

DATA RESULTADO LOCAL COMPETIQAO

20/9 0x1 Corintians Caio Martins Brasileiro

22/9 lxl Penarol Centenario Conmebol

26/9 0x1 Flamengo Maracana Brasileiro

29/9 0x1 Madureira C. Galvao Taqa Cidade

30/9 2 x 2 Penarol Maracana Conmebol

1/10 1x2 Vasco C. Galvao Tatja Cidade

3/10 0x4Sao Paulo Maracana Brasileiro

6/10 0x1 Bahia Fonte Nova Brasileiro

Cruzeiro, sem

time, recorrei

a improvisação

Belo Horiionte — Depois do
"baile" 

n<> Colo Colo pela Super

copa dos Campeões da Taça Liber-

tadores, o Cruzeiro volta as aten-

çóes para o Campeonato Brasileiro.

Amanhã, enfrenta o Botafogo, no

Mineiráo. Paulo Roberto, na lateral,

Douglas, no meio, e Edenílson, no

ataque, são os desfalques. Há uma

dúvida sobre os cartões amarelos.

A diretoria vai consultar a CBF e a

Confederação Sul-Americana para
saber em que competições Robson

e Célio Lúcio estão suspensos.

Caso o segundo esteja suspenso

em uma das disputas, será substituí-

do pelo cabeça-de-área Ademir, que

jogará improvisado na zaga, entran-

do Rogério Lage no meio, também

improvisado.

Além da dúvida sobre a suspen-

são de Célio Lúcio, o Cruzeiro já
dá oomo certo o desfalque de Luís

Fernando na partida contra o Colo

Colo, em Santiago, na terça-feira.

O time mineiro poderá penier por
diferença de quatro gols, para pas-
sar direto para a próxima fase, ou

de cinco gols, para decidir a vaga

nos pênaltis.
Emprestado pelo Palmeiras, To-

ninho estreara na zaga. O zagueiro

esteve no Botafogo recentemente,

mas não entrou em acordo financei-

ro com a diretoria alvinegra e pre-
feriu sair. Boiadeiro e Macalé dis-

putam a posição no meio. O time

para enfrentar o Botafogo deverá

formar com Sérgio, Zelão, Toninbo,

Célio Lúcio (Ademir) e Nonato; Ade-

mir (Rogério Lage), Boiadeiro (Ma-
calé) e Luís Fernando; Careca, Ro-

naldo e Roberto Gaúcho.
— O importante é mantermos a

concentração durante os noventa mi-

nutos. Podemos repetira grande atua-

çáo que tivemos contra o Colo Co-

Io — disse Roberto Gaúcho.

Futebol amador

Hevelton x Penha FC será o gran-
de desafio do futebol amador, ama-

nhã, no campo do Penha, perante gran-
de expectativa das torcidas e com ar-

bitragem de Vitor Meireles. Haverá

preliminar de juvenis. Para esses jo-
gos a direção do Hevelton convoca os

seguintes atletas Adultos: Zé Carlos,

Goiaba, Vanderley, Henrique, Nelson,
Bolinha, Sérgio, Maurício, L. Carlos,

Crescendo, Helinho Bororó, Pedro Ne-
to, Aranha, Anderson, Zé Carlos ?,

Jorginho e Armandinho. Técnico: Nas-

cimento. Juvenis: Fernando, Mário Már-

cio, Renato, Higor, Alan, Alex, Chi-

na, Rafael I, Rodrigo, Júnior I, Felipe,
Júnior II, Nanini, Júnior III, Thiago,

Júnior IV, Reinaldo, Ricardo, Rober-

to, Tehop, Léo, Thola, Leandro, Mi-

guel, Vinícius I, Vitinho, Vinícius D,
Vitor, Rafael II, Eurico, Bruno, Eduar-

do, Zequinha, Dieguinho, João, San-

dro, Fernando, Alexandre, Ubirajara e

Alexandre II. O time Juvenil só será

escalado no momento da partida e a

presença de todo o plantei é um in-

centivo aos excelentes resultados que
vem conquistando.

CAMPEONATO BBASILEtRO/CLASSIFICAÇAO

GRUPO Artilheiros

0&U1MSS J PG V D GP GO H 
gols 

— Ozias (UniSo São João); 6 gols — Bentinho (Portuguesa); 5 gols 
—

1<>\ rviríntinac A 1 A 
"> Paulinho (Portuguesa); 4 gob — Nilson (Fluminense), Cóvit (Guarani), Argeu e

'  
Geovani (Remo), Gralak e Hamilton (Paraná); 3 gols— Valdir (Vasco), Claudi-

rlamengo  7 1(1 1 1U nho e Pichetti (Vitória-BA), Almir (Santos), Ezio (Fluminense), Casagrande (Fia-
3a) São Paulo  6 3 1 10 mengo), Rivaldo (Coríntians), Cláudio Adão 

(Santa 
Cruz), Gilson (Grêmio), Djal-

4°) Internacional... 6 3 2 minha (Guarani), Edmundo e Edilson (Palmeiras), Ronaldo (Ceará), Marcelo (Ba-
cai 

" 
s 1 1 ¦> -> hia), Euler (América-MG) e Everaldo (Criciúma); 2 gols — Célio (Santa Cruz),

( ,? 
 

14 1 
Vladimir, 

Vágner, Paulinho e Adilson (Internacional), Darci (Santos), Flávio (A-
6°) Bahia  7 2 4 10 mérica-MG), Matosas, Dinho e Palhinha (São Paulo), Israel (União São João),

Cruzeiro  6 1 4 Adoílson (Paraná), Marcelinho e Rogério (Flamengo), Geovani (Vasco), Paulo
qa\ Rnlafnpn 6 1  5 '-etne (Náutico), Fernando e Paulo César (Coritiba), Júnior e Vítor Hugo (Ceará),

® Bujica 
(Fortaleza), Alex (Vitória-BA), Ronaldo (Cruzeiro), Valdir (Atlético-MG);

Jorginho, Marcos Roberto e Everson (Paissandu), Barbosa (Desportiva-ES), Wilson

GRUPO e 
Ancir^ CarPes (Criciúma), Dêner (Portuguesa), e Luís Américo (Paraná); 1 gol

— Duda e Naldinho (Bahia), Edu Uma e Júnior Baiano (Flamengo), Chiquinho,

pr«mPC t nr V P" t* PD rr Julinho, Jern e Ura (Fluminense), Elias, Zé Elias, Válber, Tupázinho, Leandro e
vLtUDLS J ru V tf OT Ixandro Silva (Coríntians), Zé Renato, Guga, Sérgio Manoel e Ranieli (Santos),

1°) Palmeiras 6 3 1 11 e 
/^al'son (Fortaleza), Sérgio Alves, Osmar e Mirandinha (Ceará), Marcos

' „ 
 

7 1 -> 7 
Roberto, 

Dema, Alex, Edson, Biro-Biro, Agnaldo, Emerson, Júnior e Mário Sérgio
santOS..  / i í (Remo), Rogerinho, Obcrdan, Carlos André e Argeu (Paissandu), Jura, Toninho
Guarani  7 2 1 Cerezo, Guilherme e Valdeir (São Paulo), Sérgio Winck, Paulão, Caio, Pingo e

Sport  7 3 2 Adil (Grêmio), Alexandre Rosa, Fabinho, Evair, Zinho e Paulo Sérgio (Palmeiras),

Grêmio 7 2 2 10 Boiadeiro 
e Roberto Gaúcho (Cruzeiro), Gustavo (Guarani), Niquinha. Gilberto,

„ 
_ 

_ Rizza, Maurício e Milton Lima (Náutico), Marco Antônio, Serginho, Lê. Alan e
6 ) VaSCO  6 Z i Williams 

(Santa Cruz), Fagundes e Gutemberg (América-MG), Serginho, Davi,

7°) Fluminense  7 2 4 11 14 Marcáo e Toto (Paraná), César, Vivinho, César Mineiro, Alex e Didinho (Goiás),

AtlétÍCO-MG.... 7 1 4 Jairo Lenzi, Clóvis. Ornar, Paulo da Pinta, Dalmi e Soares (Criciúma), Maurício,
Geraldão e Fernando (Portuguesa), Paulo Isidoro, João Marcelo, Roberto Cavalo e
Alex Alves (Vitória-BA), Esquerdinha, Edinho, Alexandre e Chiquinho (União Sáo

GRUPO João). 
Ronaldo Cosme e Elcio (Coritiba), França e Hernande (Vasco), Barbosa e

João Carlos Cavalo c Paulo Rink (Atlético-PR), Serginho (Santa Cruz) Sílvio,

Pt ITRPC I PT V FI PP rr Alberto e João Santos (Bragantino), Válber, Dedée Márcio Bueno (Desportiva-ES)^LiUDIiO J ru e 
Gilberto Gaúcho, Zinho e Moura (Sport); gob contra — Marcáo (Paraná) a favor

1") Vitória-BA  7 11 5 1 12 da Desportiva-ES; Paulo da Pinta (Criciúma) a favor do América-MG; Andrei

D 
 

uii < 017 11 (Fluminense) a favor do Sport. Marcáo (Internacional) a favor do (Flamengo) e
mo  o 11 LM 11 Edenílson 

(Paraná) a favor do (América-MG).
3°) Ceará  8 10 5 3 10 8

4") Paissandu  8 3 2 10 PrÓxilTIOS 
ÍOQOS

5a) Náutico  8 2 3 J 
* 

6") Santa Cruz  8 3 5 11 10 Amunh»:

7°) Goiás  7 1 3 10 Grupo A

c rt. | . .. u "1 Ç 17 Cruzeiro x Botafogo — 16 hora* — Mineiráo
o ) ronaitia  o I Coríntians x Internacional — 16 horas — Pacaemhu

Flamengo x Bahia — 17 horas — Maracanã

__ Grupo B

ÜnUrU Palmeira» x Vasco — 18 horas — Parque Antártica
Santos x Sport — 16 horas — Vila Hei miro

CLUBES J PG V D GP GC Atlético-PR x América-MG — 17 horas — Pinheirfto
__ . . _ , Portuguesa x União São João— IA horas — Canindé

1") União Sao João 8 10 4 2 14 Oomingo:

Paraná Clut>e... 8 10 3 1 12 .. h u.„_ 
r 

. - ., . Sáo Paulo x llrnKantino— 16 hora* — Morumni
3") Portuguesa  8 4 3 16 11 ürup» H

América-MG 8 33 2 13 11 Fluminense x Orêmio — 16 horas — laranjeiras

Coritiba  8 2 1 Nautico x Remo — 17 hora* — Aflilm

6") Criciúma  8 4 4 13 16 Ooiá. x Ce»r< — 17 ho«* - Snr. Dourada

tl 41 Fortaleza x Vitoria HA— 1 / horas — i astelao
7») Atlético-PR  8 1 4 12 c;n.po i»

8U) Desportiva-ES. 8 1 5 17 Coritiba * Criciúma 16 hora* — Couto lYri-ira
' Desportiva X Para na — 16 horas — Vitoria IN

O

B
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Jogo revolta 

palmeirense

Jogadores querem saber

por que o clube aceitou

enfrentar o Vasco de novo

Sáo Paula — Resta apenas o Pai-
mciras receber o comunicado oficial

da CBF, um mero detalhe burocríti-

oo, o que não aconteceu ontem até o

final do expediente, para que se con-

firme aquilo que o presidente Musta-

phá Contursi e seu vice Seraphim

Del Grande ouviram pessoalmente do

presidente da CBF Ricardo Teixeira.

O time enfrentarí o Vasco da Gama,

amanhã, e isso é certo. Faltava saber

ainda em que horário, mas então a

televisão determinou: 18 horas. Mas,

oomo o acerto nos bastidores para a

realização desta partida teve péssima
repercussão entre os torcedores e a

própria comissão técnica, os dirigen-

tes do clube trataram de se omitir e

deixar as explicações para depois.

"Ninguém, 
até agora, sabe ao cer-

to quais os termos do acordo que
forçou o recuo palmeirense nem se o

Palmeiras será beneficiado. Há mui-

to a se esclarecer. Como, por exem-

pio, se verídica a versão de que o

Clube cedeu em troca de algum tipo

de anistia ao reincidente Edmundo.

Quem, afinal, arcará com os prejuí-
zos de CR$ 4 milhões causados pela
ausência do Vasco no dia 22? Ou se

haverá algum tipo de favorecimento

ao clube que compense o volume de

críticas que desabou sobre a diretoria.

Até o treinador Wanderley Luxem-

VÍDEOS de futebol

Bruildro 92

!

• 87, Cjáoo* 91 *
»eéo 8Qtô e 01/92
o 92/93 / ÜrMilem
B3/84/83, Taç. (iH

• fra»l Tncempeêo Stt&TO
Capm 8Z «6, 90, Com Afcfténra 89, |
SAo N«lo 91 • 9), Palmam 93.

i Canpcaaato Braalaro 91 c 92 (Todas ca «da)
enviamos para todo o BRASI1.
IGUK: JÁ (021) 553-0018

Ra Campaéc 80
8 Botofo»

Vasco Bi campeio 92/99 i Brasileiro 89
Fia Tneuapeio 83/84/Ç, GB 91 « 93
Braail Trioaiapeèo
C«^8Z8M0,C. m*«1« 89, ElioMaaláhaa 99

99, Crvzaifo 92

burgo está desapontado. Ele não foi

convidado a opinar sobre o caso e,

se fosse, responderia: 
"Moralmente,

acho que não deveríamos jogar.'' Sen-

tindo-se duplamente envergonhado —
"por 

vencer um jogo por 
"WO" 

e

por ter de jogar" 
—, Luxemburgo

acrescentou que por se tratar de uma

questão política e não técnica, não

caberia mesmo tal consulta. 
"Ape-

sar de aborrecido, não vou mudar

meu comportamento profissional e vou

trabalhar o time normalmente."

Entre os jogadores, Zinho foi o

mais crítico ao analisar a solução da-

da ao caso. 
"Inteligente 

foi o Eu rico

Miranda, que usou o Sindicato dos

Jogadores para poupar o Vasco de

uma punição", comentou. Evair rea-

giu com indiferença, lembrando que
no dia 22 estava sem contrato. Mas

Antônio Carlos e Edilson gostaram.
"O 

Vasco procurou defender seu

lado", observou o zagueiro. 
"Será

bom jogar para não perdermos o rit-

mo." Edilson raciocinou igual. 
"Es-

tou em boa fase e muito tempo*pára-

do entre um jogo e outro poderia

prejudicar." Por fim, o goleiro Sér-

gio propôs: 
"Temos 

de encarar a par-
tida como uma revanche." Edmun-

do aplaudiu: 
"Foi 

a melhor saída por-

que nem Vasco nem Palmeiras ti-

nham culpa." Para o ex-vascaíno,
"não 

tem graça ganhar pontos fáceis".

Hoje à tarde, a equipe que goleou
o Fluminense faz um jogo-treino con-

tra o União de Mogi das Cruzes, no

Palestra Itália.

Vi ITAPEMIRIM

TELE-PASSAGENS
771-4953

Rua Nunes Alves, 13/233

rmim . n Clim*

"ID0L0 

MAIOR

DO BRASIL"

APOIO: AMARO ESPORTES

* 1 
J

I\

Atleta:

Gube:

Modalidade:

Votante:.

Torcedor do (a):

"JS 
veste a camisa da torcida brasileira"

O leitor do JS tem a chance de escolher o seu ídolo,

sem que importe a modalidade, e concorre a uma camisa

do seu clube. Mande quantas cartas quiser.

Telê reprova atitude de

Palhinha na Supercopa

Sáo Paulo — Telê Santana rcpro-

vou a atitude de Palhinha que queria
agredir um jogador do Independiente

quando o Sáo Paulo vencia por 2 a 0.

O técnico chegou a sugerir um banho

de água fria na cabeça dc Palhinha

para que se acalmasse. O atacante dei-

xou o campo revoltado com gesto*
de desafio ao treinador. Telê optou

por não entrar em polêmica afirman-

do ontem que não irá alterar o time

para o jogo de domingo com o Bra-

gantino. Palhinha joga.
"Futebol 

é momento e no momen-

to esse time que começou a partida
com o Independiente vem se apresen-

tando bem e deve ser o mesmo para
enfrentar o Bragantino", avisa Telé:

O técnico rebateu os argumentoa

de que faltou mais marcação no meio-

campo e não pensa em abrir uma va-

ga no setor para Válber. 
"Tudo 

bo-

bagem o que estão falando sobre o

nosso meio-campo. O que falta é um

pouco mais de combate dos que jo-

gam mais à frente". Telê disse que
aguarda hoje a apresentação de Vál-

ber, mas não garante que o zagueiro

retomará ao convívio dos titulares. 
"E-

le ficou de vir nessa sexta-feira. Deve

treinar. No time eu não mexo."

Além de Válber, o treinador pode-
rá contar com Jura, Matosas e Ronal-

do Luís, que não mais freqüentam o

Departamento Médico. O único que
ainda está no DM é Leonardo recu-

perando-se de uma contratura museu-

lar. Amanhã Telê comanda um treino

coletivo para corrigir detalhes do ti-

me que enfrenta o Bragantino, do-

mingo, às 16 horas, no Pacaembu.

Esta partida estava programada para
o Monimbi. A alteração de local irrí-

Arquévo/JS

V

^ lb

Telê não quer indisciplina na equipe

tou o técnico. 
"Todo 

dia eles têm de

mudar alguma coisa".

Sucessão — Surgiu uma dissidên-

cia na diretoria do Sáo Paulo quanto
à sucessão de Eduardo Mesquita Pi-

menta. Um grupo articula a candida-

tura de Fernando Casal de Rey, con-

tra a vontade da maioria, segundo o

vice-presidente do Conselho, Carlos

Eduardo Brisolla. Trata-se de uma mi-

noria formada por Carlos Ferraz, pre-
sidente do Conselho Consultivo, Adhe-

mar de Barros Filho e o ex-presidente

José Douglas Dallora entre outros.
"Mas, 

o atual diretor de futebol —

argumenta Brisolla, parente do gover-
nador carioca, apesar da grafia dife-

rente—absorvido pelos negócios par-
ticul&res, não teria condições de exer-

cer a presidência. No momento, por
sinal, ele se encontra na Flórida, a

serviço de sua empresa".

CONCURSO

BOLAS LÍDER

"Lançamento 

do 
jogador'

Nunes, campeão mundial"

Participação: Loiras Selvagens

Escreva para o JS — Rua Tenente Possolo, 15 — Centro — Rio

— Cep. 20.230 — e concorra, semanalmente, ao sorteio de cinco

bolas 
"Líder". 

Mande quantas cartas quiser.

NOME:

ENDEREÇO:.

bolas líder 
-ligue: 

021-269-1274

GRUPO C

América-MG 2x2 Paraná

Ideal: Miaciriu
Arbitragem: AIulsio Vwg, auxiliado por Man 10 Nasumrnio c ( éaar Augusto Morar»
(àols: Hamilton f I drnilson (utnlra) (ura o Ainrma M(i, e l.uis Amlnco c (iralak para o Paraná
Rrada: C K$ 7H6.WI0.0fl
Públko: 2.110 piyanlri»
AmMçs-Mt;: Milagre»; FjKvIo, lirniv I xlci c Koiuldo; Ontlrmbtrg. T«é « Fttvio íl.«i» Fcnuado),
huler, Hamilton e Kóhnon (Dudu) Técnico: Formiga.
Paraná: Réu»; Rohtrvil, Maictu. (iralak e Idnéboi; f tu» (Scrginbo Hruilui Tadca c Joio
AalAajo; l.uia Américo (Vaadrrki), < láudm c AdflUor Ténilrni Ltvir Caipi

Criciúma 1x2 Portuguesa

Local: Htnhcrto Mulac (Crínúnu)
Arbitro: Váltcr Seara. auxiliado pc>r Oaar Paalru t Urbano KnorM
Renda: não foi fornecida
Cnrtio Vermelho: Paulo da Pinta c loninbo Cajuni
Gola: Dcatr aoa 18 c 31 do primeiro Irmpo; Fvtraldo aos 41 do ktgundo Icmpo.
Criciúma — Alexandre; Jairo Saalcn. Vilmar (Anderv)n), Otnur e <lòv«; fiéUon, Paulo da Piata
c André Carpe»; l-vcnldo, Soar» (Claudiomiro) e Jaim Lcaa. Técnico — Sérgio Ramiici
Portugucaa — Márcio; Qpiann (AugusUi), Ocraldio, Sou/a e Charle»; Captláo. l-enuado c Toiiako
Cajuni; IVner. Henlinho (l .ucuno) c Paulinb» Knhayasbi. Técnico — Pcpc.

Coritiba 0x0 Desportiva

Couto rcrnra (Cuntiba)
Artétrt:.Eànuiido Uma Filho.
AniMara: Cario* Roberto da Silva e Alberto Iüíi Martjr»
Ktaéa: ( RJ 2 W2.SOO.OO
Pébléca: 5.606 pagantes
Cilhi vwmftw: Oliveira (Contiba) e Cévir Soare* (De*p<rtjva).
(artilha: Renato; Jorge üifs (Merbert), Jnrjáo, Oliveira e Paulo César; Hélao, Ricardo Ferrai e (ruvwd (Paulào);
Fernando, Ounar e JcUon. Téc.: imi TctKtn
Daipartlt»: Briptti, ( íur Si.irti, Alvet, AnIJ.i r«vanln e Dedt Andrade. Maruuintia Fiá» e Viader Uii Marcelo
Boto c Barbou Téc: Marcai Nunes

União S. João 0 x 1 Atlético-PR

Local: Estádio Herminin Omctto, cm Arara»
Gol: Paulo Rink, aoa 29 minuti* (primeiro tempo)
Renda: ( RS M.V7SO.OO
Público: 718 pagantes
ArtKraftm: I jnuJn Bajaille Bi calho, auxiliado por Anióniii WilhamaGomet e Jefferaon Geraldo Alexandrino
Dnlio Sio Jato: Sílvio; fcdinho, Maael, Beto Média e Carloe Roherto; Alexandre, Oeumar, Vágner e
Israel; Oaas e Esquerdinha Técnico: iair Pi cerni
AUélico-PR: Gilmar; Nílaon, Reginaldo, Jadir eGum; Ademir, Leomar. Jcáo Carloa Cavalo e Dedé; Pirau
e Paulo Rink. Técnico: Paulo Emílio.

GRUPO 0

Santa Cruz 1 x 2 Náutico

^ocal: Arruda
Arbitro: José Marcelino de Moraes, auxiliado por Valdomiro da Silva Filho e Rondon Vieira.
Gols: Paulo l^me aos 18 e 22 minutos e Lê aos 33 minutos (todos do segundo tempo).
Cartáo Vermelho: Serginho (Santa Cniz)
Reada: CRS 422.50U.00
Público: 6.405 pagantes.
Saiu Cinz — Gilberto; Araújo, Freitas, Paulo César e Marco Antônio; Hélio. Marçal e Lé;
Marcelinho (Marcelo), Cláudio Adão (Célio) e Serginho — Téc.: Charles Muniz.
Náutico: Marvo Aurélio; Paulinho, Jéfercon Vicensi, Araújo e André; Borçato, Gilberto e Paulo
Leme (Vladimir); Mael (I*dson Niquinha), Fernando e Rizza — Téc.: Hélio dos Anjos.

Remo 1 x 1 Paissandu

^ocnlt Man|ueirào
Arbitro: Mario Gilberto dos Reis Cardoto
Auxiliares Valdemir Oliveira da Costa e lanílson Pedro Paulo de Alcântara *
Gola: Giovani (Remo) aos 36 minuti*. t Marco* Roberto (Paissandu), aos 46 do 1* tempo
Renda: CRS 4 424.600.00
Público: 15.704 pagantes
Cnrtáo vermelho: Mário César (Remo) e Marcelo Soares (Paissandu).
Remo; Luís Carlos; Marcelo, Belterra, Mário César e Júnior; Agnaldo, Biro-Biro e Édson; Alex, Ageu

Kaurianho) 
e Giovani — Téc.: Roberto Brida

Issandu: Ivan; Marquinhos Capixaba, Marcelo Soares, Lucilo e Jairo; Oberdan, Jorginho e Rogerinho;
Everson (Zé Maria), Manoel Ferreira e Marct* Roberto — Téc.: Tata.

Ceará 1 x 0 Fortaleza

local: Castelão
Arbitro: Dacildo Mouráo
Anxlllares: Antônio Abreu e César Augusto
Gol: Osmar (Ceará), de pênalti, aos 36 minutos. 2V tempo.
Reada: CRS 2.071.400,00
Pibllco: 7.093 pagantes
Ceará: Ferreira; Jaime, Aírton, Vítor Hugo e Gilson; Ivanildo, Mastrillo e Aírton Fraga (Sérgio
Alves), Osmar, Ronaldo e Santos (Miramllnha) — Téc.: Mário Juliato.
Fortaleza: Júlio César: Expedito, Cláudio, Pedro Paulo (Eduardo) e Albéris; Candeia, Alberto e
Josué; Bujica, Sérgio e Valdemir (Tico) Téc.: Newton Albuquerque.

i EMAQ 
- 

VEROLME ESTALEIROS S.A.

(Nova denominação de Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.)

Companhia Aberta

CGC/MF N? 28.500.320/0001-20

FATO RELEVANTE

Na seqüência do processo de recuperação, reestruturação e modernização da Empresa, que vem

sendo desenvolvido e implementado desde agosto de 1991 (quando o controle acionário foi ad-

quirido pela Sequip Participações S.A.), os administradores da companhia, na forma de legislação

vigente, vèm informar aos seus acionistas e ao mercado os seguintes fatos considerados relevantes:

• Está sendo convocada a AssembléíaGeral ExtraordináriaeOrdlnáriados acionistas da EMAQ-

VEROLME para o próximo dia 18 às 17:00 horas, conforme Aviso que está publicado ao lado da

presente comunicação, cujo teor é auto-explicativo.

- No item especifico de que trata a convocação da AGE relativo ao aumento de capital proposto,

ressaltamos que:

A - Cerca de 2.300 trabalhadores da Emaq que estão sendo agregados à EMAQ-VEROLME te-

rão acesso a um financiamento para subscreverem atéCRS 211.879.096,00 (Duzentose onze

milhões, oitocentos e setenta e nove mil, noventa e seis cruzeiros reais) no aumento de ca-

pitai referido.

B - A Fundação dos Trabalhadores do Estaleiro Verolme - FUNTRESVE, que reúne aproximada-

mente 4.000 pessoas e que já detém 8,7% do capital votante da Empresa subscreverá ações

no valor de CRS 79.728.210,00 (Setenta e nove milhões, setecentos e vinte e oito mil, duzen-

tos e dez cruzeiros reais), no mesmo aumento de capital.

Assim, a força de trabalho da Empresa deterá em conjunto cerca de 9,2% das açõesordiná-

rias do capital social.

C - Em consonánciacom o programado reestruturação em curso na EMAQ-VEROLME, o BNDES
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social através da Decisão da Diretoria

N1 Dl R.313/93 deliberou oferecer garantia firme de subscrição das sobras do referido aumento

de capital até o montante, em 30.07.1993, de CRS 1.361.323.194,00 (Um bilhão, trezentos e ses-

senta e um milhões, trezentos e vinte e trés mil, cento e noventa e quatro cruzeiros reais) as-

sumindo juntamente com outras instituições financeiras a serem contratadas o papel de

coordenador da oferta pública.

- A Diretoria do BNDES autorizou ainda, através da mesma Decisão, aassinatura de um contrato

de assunção, confissão, consolidação e reescalonamento de dividas com a EMAQ-VEROLME

pelo qual ficam estabelecidas as condições de renegociação do passivo da Empresa junto àquele

banco, abrangendo o transferido da Emaq Engenhariae Máquinas S.A., passivos esses consti-

tuidos em período anterior à assunção do controle acionário tanto da EMAQ>VEROLME quan-

to da Emaq Engenharia e Máquinas S.A. pela Sequip Participações S.A., sob os seguintes ter-

mos e condições:

A • Amortização fixa em prestações trimestrais;

B - Amortização variável através da retenção de um percentual do faturamento da Empresa;

C - Constituição de garantias reais, hipotecado instalações industriais e alienaçáo fiduciárla

de equipamentos, para assegurar o pagamento das obrigações assumidas;

D - A Sequip Participações S.A. e seus acionistas, na qualidade de fiadores, responsabilizam-

se, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações decorrentes desse contrato;^^

VEROlÍiE que, conduzidcfpela Booz-Allen & Hamilton, vêm'sendo submeticto ao BNDES.

- Por outro lado, os advogados da Empresa solicitam ao Juizo da Concordata o reconhecimento

do seu cumprimento, do que decorrerá a seguir o pedido de encerramento desse processo.

- Com as decisões tomadas pelo BN DES e a aprovação das matérias que serão submetidas à As-

sembléia Geral dos Acionistas da EMAQ-VEROLME, completa-se a estratégia do programa de

reestruturação e modernização da Empresa.

A EMAQ-VEROLME passará ao final desse programa, a contar com instalações industriais das maio-

res e mais modernas do mundo no setor de construção navak

A reinserção da indústria de construção naval no mercado internacional exige capacidade de com-

petição em preço, prazo e qualidade É este o objetivo que está sendo atingido pela EMAQ-VEROLME.

A resultante a curió prazo será a geração de substancial número de empregos no Estado do Rio de

Janeiro, beneficiando uma região dramaticamente necessitadade novas oportunidades de trabalho.

Rto de Janeiro, RJ, 08 de outubro de 1993.

EMAQ VEROLME ESTALEIROS S.A
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(Nova denominaç&o de Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.)

Companhia Aberta
CGC/MF N? 28 500 320/0001-20

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ORDINÁRIA

Ficam convocados, os senhores acionistas de Emaq-Verolme Estaleiros S.A. (Novadenominaçâo de Verolme Estaleiros Reu-

nidoa do Brasil S.A.), acomparecer a AssembléíaGeral Extraordinária/Ordinária, a se realizarem conjuntamente no próximo
dia 18 de outubro, às 17:00 horas, na sede social, t RuaQuatls, n? 426, Ilha do Governador, para deliberar sobre a seguinte

ordem do dia:

I- Na AssembléíaGeral Extraordinária

1. Ratificar a assunção, pela companhia, deliberada na AssembléíaGeral Extraordinária de 30.071993, de débitos até então

da responsabilidade de Emaq-Engenharia e Máquinas S.A., no valor, já expresso na nova unidade monetária, de CRS

3.704.861.408,53 (Trés bilhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oito cruzei-

ros reais e cinqüenta e trés centavos), na data da referida AGE;

2. Aceitar, em daçào em pagamento do crédito da companhia, perante a Emaq-Engenharia e Máquinas S.A., oriundo da alu-

dida aasunçlo de débitos, bens e direitos daquela sociedade, vinculados á atividade deconstruçào naval, no valor de CRS

3.704.661.408,53 (Trés bilhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oito cruzei-

ros reala e cinqüenta e trés centavos), na data de 30.07.1993, atualizado pela variação da UFIR;

3. Retificar o aumento docapltal social dacompanhia, deliberado naquela AssembléíaGeral Extraordlnária(de 30.07.1993),

para que o mesmo passe a ter as seguintes características:
3.1.0 referido aumento passa a ser de CRI 4.279.196.000,00 (Quatro bilhões, duzentos e setenta e nove milhões, cento e

noventa e oito mil cruzeiros reais), |á expresso na nova unidade monetária, pela emissáo de 5.500.000.000 (Cinco bl-

Ihões e quinhentos mllhões)de ações ordinárias e de 2.200.000.000(Dois bilhões e duzentos milhões) de ações prele-
rendais, de cujo montante a Emaq-Engenharia e Máquinas S.A. subscreveu CRS 2.084.025.000,00 (Dois bilhões, oi

tenta e quatro milhões e vinte cinco mil cruzeiros reais), já expresso na nova unidade monetária, mediante a subscri-

çào de 3.750.000.000 (trés bilhões, setecentos e cinqüenta milhões) de ações ordinárias, com Integralizaçáo em bens

e direitos vinculados à atividade de construçào naval;

4.Ratificar o preço unitário de emissáo de Cit 555,74 (Quinhentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e setenta e quatro canta-

voa), em 30.07.1993, atualizado até a data da aubscrlçáo e integralizaçáo pela variaçào da UFIR;

5.Ratlflcar a aprovação da KPMG Peat Marwick como empresa especializada, indicada pela admlnistraçào da companhia,

encarregada de proceder à avallaçáo doa bena e direitos a serem verlidos à companhia, ratificando, ainda, a aprovaçào

do respectivo laudo;

•.Ratificar a declsào, adotada na referida AGE de 30.07.93, no aentido de que parte do aumento do capital social seja Inte-

grallzado mediante o aporte, pela Emaq-Engenharia e Máquinas S.A., de bens e direitos vincuiadoa à atividade de cons-

truçào naval, no valor de CRI 2.084.025.000,00 (Dois bilhões, oitenta e quatro milhões, vinte e cinco mil cruzeiros reais),

•tuallzável. dito valor, até a data da Integralizaçáo, pela variaçào da UFIR;

r.Ratlflcaradellberaçáo,adotadanaAGEde 30.07.1993, de que, tendoaEmaq-Engenhariae Máquinas S.A. subscrito ações

em quantidade superior ao montante a que faria jua, pelo exercido do direito de preferência, seja assegurado o repasse,

aos demais acionistas dacompanhia, do direito de exercer, perante a referida Emaq-Engenharlae Máquinas S.A., a subs-

crlçào das ações a que tém direito, na forma do que dlpõem os parágrafos 1° e 2°. do art 171, da Lei N? 6.404/76;

•.Ratificar o prazo para exercido, pelos demais acionistas dacompanhia. dodlreito de preferência à subscrlçáo das ações

a que fazem jua;

•.Deliberar que as sobras, verificadas após o decurso do prazo de preferência, devem ser objeto de colocaçáo publica no

mercado primário de ações, autorizando os administradores da companhia a contratar instituições financeiras a serem

Incumbidas de liderar aquela distribuição pública de ações, assim como de efetivar o registro da emissão perante a CVM

- Comissão de Valores Mobiliários;

10. Retificar a deliberação adotada na AGE de 30.07.1993. quanto á homologação do aumento de capitai entáo aprovado, e

a conseqüente alteraçáo aatatutáriade modo a que dita homologação só ocorra apôs a conclusáo do aumento a ser deli-

berado na presente Assembléia;

11. Ratificar todas as demais deliberações adotadas na aludida Assembléia Geral Extraordinária realizada nodla 30 071993.

12. Deliberar a respeito da aprovaçào dos termos e condições, especialmente quanto à oneraçáo de bens. previstos na deci

aáo N° DIR 313/93 BNDES, de 04 08.93, que autorizou a assunçáo. a consolldaçáo e o reescalonamento das dividas da

companhia e da Emaq-Engenharia e Máquinas S A;

11. Assuntos de intereaaes geral da sociedade

II Na Assembléia Geral Ordinária

14. Apreciar o Relatório da Admlnistraçào e as Demonstrações Financeiras da companhia relativas ao exercício de 31121992

15. Aprovar a reserva de correçáo monetáriado capital social e a sua capitalização sem aemissáo de novas ações alterando se

em conseqüência, a redação do art 5° do Estatuto Social.

U.Deliberar sobre a destlnaçào do resultado do exercício findo a 3112199?

17. Eleger os membros do Conselho de Admlnistraçào e fixar a remuneraçáo dos administradores

1». Deliberar que as publicações da companhia, exigidas pela legislaçáo societária passem a ser teilas no Jornal do Comércio

Esclarece se que. para os eleitos do previsto na Instruçáo CVM N° 16S/91. o percentual para a solicitaçào de voto múltiplo

é de 5% do capital votante

Rio de J :metro, RJ. 08 de outubro de 1993

APOIO: AMARO ESPORTES 
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Colégio eleitoral

Brasília — Após a palestra
de Márcio Braga no I Seminá-

rio Nacional de Desportos, pra-
ticamente dissecando a Lei Zi-

co, perguntei ao Secretário co-

mo ficaria a formação dos co-

légios eleitorais nas confedera-

ção e federações. Márcio disse

que, no caso das federações,

caberá às suas assembléias es-

tabelecer nos estatutos a forma

de eleição de seus dirigentes.

Quanto as confederações, o mes-

mo critério poderá ser aplica-

do, sendo que na CBF, parti-
cuíarmente, ele defende que o

mais democrático seria dar di-

reito a voto a todos os clubes

de Primeira Divisão no futebol

brasileiro.

A tese é válida, mas eu en-

tendo que no caso da CBF o

voto indireto pode ser perfeita-
mente aplicado, dentro do se-

guinte processo: os clubes, em

cada federação, entre os candi-

datos à presidência da CBF, es-

colheriam o seu preferido. O

nome mais votado seria levado

ao colégio eleitoral da CBF, pe-

Io presidente de cada entidade,

num pleito indireto. Com um

detalhe: a ata da escolha do can-

didato na federação seria regis-

trada em cartório, evitando-se,

desta forma, que o presidente
da entidade, no colégio eleito-

ral, contrariasse o desejo dos

clubes. Afinal, as tentações são

muitas.

Bolinha 
gelada

A CBF considerou 
"um 

erro de

impressão", a falha no parágrafo
6° do artigo 61, do regulamento

geral do Campeonato Brasileiro —

Série A —, no qual, na penúltima
linha, lê-se 

"artigo 
62". Na ver-

dade, devia-se ler 
"artigo 

64". As-

sim, o texto correto do parágrafo
6a do artigo 61 passa a ser: 

"Se

ocorrer empate em número de pon-
tos ganhos, na decisão final, será

proclamada campeã a associação

que tiver obtido o melhor saldo de

Sls 

nos 2 (dois) jogos da decisão

tal e, permanecendo o empate,

aplicar-se-ão os critérios previstos
no artigo 64, deste regulamento."

A gente vai até o tal artigo 64

e vê que estes critérios são, pela
ordem, maior número de pontos ga-
nhos em todo o campeonato; maior

número de vitórias em todo o cam-

peonato; maior saldo de gols em

todo o campeonato; maior número

de gols a favor em todo o campeo-

nato; menor número de gols contra

em todo o campeonato; confronto

direto na primeira fase do campeo-

nato; e sorteio em dia, hora e local

determinado pelo departamento téc-

nico da CBF.

Assim, sc eu consegui entender

bem esta enorme confusão em tor-

no do regulamento, os critérios de

desempate para a decisão do Cam-

peonato Brasileiro privilegiam o nú-

mero de vitórias em toda a compe-

tição em relação ao saldo de gols,
ao contrário do que está estabele-

rido para as outras fases. Uma fa-

lha persiste, pois o quinto item não

tem qualquer validade. É claro que,
se o saldo de gols e o número de

gols marcados forem iguais, ob-

viamente o número de gols sofri-

dos também será o mesmo entre

duas ou mais equipes. Mas o pior
de tudo é que, apesar de bastante

reduzida, ainda existe a possibili-
dade de o campeão brasileiro ser

conhecido por sorteio.

Aí me dá um medo danado de

que na hora apareça a tal bolinha

gelada.

Bom de 

"embaixada"

O mineiro Ricardo Silva Ne-

ves, de 29 anos, considerado o

Rei das Embaixadas, foi contra-

tado para a festa de abertura da

Copa do Mundo, em Chicago, nos

Estados Unidos.

Ele vai receber cerca de 20

mil dólares para se apresentar an-

tes do primeiro jogo da competi-

ção, com as camisas de todas as

24 seleções participantes, tirando

uma por uma sem deixar a bola

tocar o chão.

Ricardo é recordista de 
"em-

Falha

Sabendo-se que o Botafogo é

um time formado por jogadores
em sua maioria jovens, vindos dos

juniores, o Jornal do Brasil fa-

lhou ao publicar a biografia dos

jogadores campeões da Conme-

boi sem a respectiva idade. Além

disso, vários deles não têm o lo-

cal de nascimento.

Não há dúvida que a matéria,

embora válida, com fotos de cada

jogador, teve o seu texto prejudi-
cado pela falta de atenção.

Não seria importante saber a

média de idade desse time, caro

colega?

Onda

Esportiva

"Bill, 
um centroavante que

o Vasco trouxe de Goiás e que

os sempre férteis locutores ape-

lidaram de 
"Paladino 

do Oes-

te", entrevistado por um tre-

pidante após um jogo:
O microfone é seu.

Bill retrucou emocionado:

Puxa, 
já ganhei rádio, bi-

cicleta, geladeira, torradeira,

mas microfone é o primeiro.

E sumiu túnel abaixo com

o microfone do repórter.

(do livro 
"História 

de San-

dro Moreira)

Frase

"O 

futebol 
é a

cara do Brasil"

Do colunista,

em entrevista

a Marcondes

Brito, da

TV Brasília

baixadas" e superou sua própria
marca, ao manter a bola no ar

por dezoito horas, cinco minutos

e dez segundos.

"Ricardinho" 
teve seu recor-

de registrado no Guinness de Re-

cordes e vive disso.

Eu conheci um cronista de tur-

fe, Bolonha, já falecido, que tam-

bém era o 
"Rei 

das Embaixa-

das". Só que ele não deu publi-
cidade- a sua grande e extraordi-

nária habilidade com uma bola.

O número um

ijá
*

** 

* 

I

Durante a disputa da US Cup,

quando Tafarel estava em má for-
ma, devido a sua inatividade no

Parma, onde acabou na reserva,

levantou-se a polêmica sobre quem
devia ser o goleiro titular da se-

leçâo. A maioria, influenciada pe-
lo sucesso do São Paulo, opinou

por Zetti, que na verdade é um

grande goleiro e teve importante

participação nas vitórias do seu

clube. Mas hoje, Gilmar, do Fia-

mengo, é, sem qualquer dúvida,

o goleiro número um do BrasiL

E quando digo isso não quero
desmerecer as qualidades de Ta-

farei e de Zetti, que continuam

sendo dignos de estar na Seleção

Brasileira. Mas a seleção i lugar

do melhor e Gilmar está provan-
do no Flamengo, especialmente

nos dois últimos jogos contra o

Coríntians e o Olímpia, que sua

forma é insuperável no momento.

A Copa do Mundo ainda está lon-

ge e até lá muita coisa vai acon-

tecer, mas se fosse agora, ele te-

ria de ser o titular. E um goleiro

que transmite segurança aos seus

companheiros, pois nos piores mo-

mentos faz defesas que sustentam

um resultado. E isto i o funda-
mental num goleiro: ter a con•

fiança dos seus companheiros e

lhes passar tranifuiluJade.

Itália desfalcada

Sete jogadores ficam

fora da convocação 
para

a partida com a Escócia

Roma — O técnico da Seleçio

Italiana, Arrigo Sacchi, convocou

ontem 21 jogadores para a partida
da próxima quarta-feira com a Es-

cócia pelas eliminatórias da Copa

do Mundo. Sacchi não pôde cha-

mar vários jogadores como o la-

teral-esquerdo Paolo Maldini, o za-

gueiro Pietro Vierchowod, os

apoiadores Demétrio Albertini,

Gialuigi Lentini e Alberico Eva-

ni, alem dos atacantes Roberto

Mancini e Giuseppe Sigoori to-

dos machucados.

A lista de convocados da Sele-

ção Italiana é a seguinte:

goleiros 
— Luca Marchegiani

(Lazio) e Gianluca Pagliuca (Samp-

doria);

zagueiros—Franco Baresi (Mi-
lan), Antônio Benarrivo (Parma),
Daniele Carnasciali (Fiorentina),
Alessandra Costa curta (Milan),
Marco Lanna (Roma) e Roberto

Mussi (Torino);

apoiadores—Dino Baggio (Ju-
ventus), Alessandra Bianchi (In-
ter), Antônio Conte (Juventus), Ro-

berto Donadoni (Milan), Stefano

Eranio (Milan), Antônio Manico-

ne (Inter), Giovanni Stroppa (Fog-

gia), Daniele Zoratto (Parma) e

Gianfranco Zola (Parma);

atacantes — Roberto Baggio

(Juventus), Alessandra Melli (Par-
ma), Marcos Simone (Milan) e

Pierluigi Casiraghi (Juventus).

A escalação da Itália para en-

frentar a Escócia deve ser: Pa-

gliuca; Benarrivo, Costacurta, Ba-

resi e Mussi; Dino Baggio, Bian-

chi (Eranio), Manicone e Zola; Ro-

berto Baggio e Casiraghi (Melli).

A Suíça tem ótimas chances de

classificação no Grupo 1 europeu

das eliminatórias mundiais. A se-

gunda vaga deve ficar com Itália

ou Portugal. A Escócia tem re-

motas possibilidades de classifi-

cação, enquanto Malta e Estônia,

as duas outras componentes da cha-

ve, já estão completamente elimi-

nadas. Em cada grupo europeu as

duas seleções mais bem coloca-

das irão aos Estados Unidos em

Tatofata/Al?/Arquivo

"Jt 

. a IKlnfl'

m i|n

i
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Franco Baresi, do Milan, é um dos convocados de Sacchi

1994

Classificação — Ia) Suíça, 13

pontos em oito jogos; 2a) Itália,

12 em oito; 3°) Portugal, dez em

sete; 4a) Escócia, nove em oito;

5a) Malta, três em nove; 6a) Estô-

nia, um em oito.

Os jogos restantes pelo Grupo

1 serão os seguintes: quarta-feira
— Portugal x Suíça e Itália x Es-

cócia; 10 de novembro — Portu-

gal x Estônia; 17 de novembro —

Itália x Portugal, Malta x Escócia

e Suíça x Estônia.

Tafarel leva

dois 
gols

de Batistuta

Florença — O argentino Ga-

briel Batistuta voltou aos bons tem-

pos e marcou dois dos três gols da

vitória do Fiorentina por 3 a 0 so-

bre o Rcggiana, time de Tafarel,

goleiro 
da Seleção Brasileira. O.

jogo valeu pela ida da segunda fa:

se da Copa Itália, torneio disputa-

do 
paralelamente 

ao Campeonato

Italiano. Partato (contra) marcou o

outro gol do Fiorentina.

Batistuta, atacante da Seleção

Argentina, foi elogiado onteiq pe-
Ia atuação de quarta-feira passada
contra o Reggiana. A Copa Itália

pode ser um consolo para o Fio-

rentina, que disputa a segunda di-

visão do Campeonato Italiano. Ta-

farei, que vinha recebendo elogios

por suas atuações anteriores, ga-
nhou notas baixas de jornais es-

poitivos da Itália pela apresenta-

ção contra o Fiorentina.

Os outros brasileiros que joga-
ram pela Copa Itália também não

se destacaram. O maranhense de

passaporte belga Oliveira (Caglia-
ri), Gérson Caçapa (Lecce), Gaú-

cho (Lecce) e Júlio César (Juven-
tus) tiveram todos notas discretas

ou baixas em jornais esportivos lo-

cais.

Os demais resultados de anteon-

tem pela Copa Itália foram os se-

guintes: Milan 3 x Vicenza 0, Pia-

cenza 3 x Perugia 1, Cosenza 0 x

Atalanta 2, Ascoli 1 x Torino 3,;

Napoli 0 x Ancona 0, Lazio 0 *

Avellino 2, Juventus 1 x Venezia

1, Brescia 2 x Cremonese 2, Ca-

gliari 1 x Cesena 1, Foggia 2 x

Triestina 2, Sampdoria 0 x Pisa 0

e Udinese 2 x Lecce 0.

Clubes de primeira, segunda e!

terceira divisões do Campeonato

Italiano participam da Copa Itália,

O ganhador do torneio vai repre»

sentar o país na Recopa Européia

da próxima temporada. O último

ganhador da competição foi o To-.'

rino, mas quem mais vezes con%

quistou o troféu foi seu rival dá

cidade de Turim, o Juventus: oito,

seguido do Roma, com sete taças.

DOIS TOQUES

? LIVERPOOL 5

O júnior Robbie Fowler, de 1&

anos, virou ídolo da torcida do li-,

verpool depois de marcar todos os

gols da vitória de 5 a 0 sobre o.

Fulham pela Copa da Liga Inglesa,

apesar de a grande atuação ter acon-

tecido contra o time da terceira divj-

são no Campeonato Inglês. Graham

Souness, técnico do Liveipool, es-

pera que Fowler ajude a equipe a

superar a má fase no campeonato.

^ ESPANHA

Assim como em vários países eu-

ropeus — Itália e Portugal são dois

exemplos — o Campeonato da Es-

panha será paralisado no próximo
fim de semana. Isso porque a Sele-

ção Espanhola vai enfrentar o Eire

(República da Irlanda) pelas elimi-

natórias da Copa do Mundo na pró-
xima quarta-feira, na casa dos irlan-1

deses.
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Jornal dos Sports

Hoje uma data festiva

Francisco Xavier Aniversário

Festa no meio empresarial e

esportivo: aniveisaria hoje o em-

presário vascaíno Francisco Xa-

vier, diretor-presidente da Fran-

cisco Xavier Imóveis. Pelo cari-

nho dispensado aos familiares, fun-

tionários e a um vasto círculo de

amigos, o vitorioso empresário do

mercado imobiliário será alvo de

muitas e merecidas homenagens

no dia de hoje.

Natural de Marcelino Vieira,

no Rio Grande do Norte, Francis-

co Xavier recebeu o título de Ci-

dadão Carioca em 1974 por reso-

lução n° 2.142/74 da Assembléia

Legislativa do Estado do Rio de

Janeiro, e através da proposição
do Deputado Ítalo Bnino.

Sócio-proprietário do Vasco da

Gama, Tijuca TC, América FC,

Bonsucesso FC, Muriqui CC, Au-

tomóvel Clube do Brasil, Touring

Club do Brasil, AC Nacional, EC

Cocotá e late Gube Jardim Gua-

nabara, Francisco Xavier recebeu

o título de Benemérito do Vasco

da Gama e da Casa de Espinho.

Na Administrarão Agalimo da Sil-

va Gomes, no Vasco da Gania,

foi assessor da presidência.
Entre os muitos litulos confe-

ridos ao empresário Francisco Xa-

vier, destacam-se entrr outros o

de Personalidade Brasileira, elei-

to pela Câmara Comercial e In-

dustrial de São Paulo; Troféu Bo-

la de Ouro (duas vezes) oferecido

por JJ Relações Esportivas no Sa-

lão de Comunicação Esportiva;

Troféu Abelha de Ouro, ofereci-

do pela Prefeitura de Duque de

Caxias; Troféu Chuteira de Ouro

(personalidade do esporte em Pe-

trópolis); Oficial da Legião do Mé-

rito Presidente Antônio Carlos (Ins-
tituto Internacional Heiáldica-Ge-

nealogia); Personalidade da Cida-

de de Eng" Paulo de Frontim; Di-

ploma de honra do mérito do Pa-

vunense; Diploma homenagem de

honra do 3" Congresso Brasileiro

de Fiscais Tributários; Título de

Amigo do Fluminense FC (outor-

gado pela diretoria do clube); Di-

ploma de Mérito do Lions Clube;

Eleito empresãrio do ano de 83

(Ass. Comercial e Industrial Leo-

poldinense); Diploma de Amigo

da Polícia Civil; Medalha Mauá

(Ass. Comercial empresariado Na-

cional); Diploma de Jurado Ho-

noris Causa (Vara Criminal Re-

gional da Ilha do Governador);

Sócio Honorário do Comitê de Im-

prensa da FERJ; Sindicato dos Es-

tivadores (Cartão de Prata); Tro-

féu Oscar (Torcida Camisa ns 12

do Vasco) e outras conquistas me-

recidas.

Papin acusa 
juiz 

e se arrepende

Parto — O árbitro francês Patrick

Anton disse ter recebido pedido de des-

culpas de Jean-Piene Papin, atacante da

seleçio da França, que joga no Milan da

Itália. Papin havia acusado o juiz de cons-

pirar contra o Olympique de Marselha,

por isso o árbitro quis processar o cen-

troavante.

Ex-jogador do Marselha, Papin, as-

sistíu pela TV ao jogo entre o Olympi-

que e o Metz, pelo Campeonato Fran-

cês, no último dia 25. Anton era o juiz
e, faltando três minutos para o fim, sus-

pendeu a partida, devido a uma invasão

de campo por parte dos torcedores lo-

cais (do Olympique) furiosos com o que

qualificaram de perseguição das autori-

dades a seu time.

Papin deu a entender que o juiz fazia

parte de um complô para destruir o du-

be de Marselha, já afastado das compe-

tiçôes internacionais e privado do título

de campeio francês devido a um escin-

dalo de suborno. Mas em seu telefone-

ma a Anton, Papin teria prometido re-

tratar-se em público de seus comentá-

rios, algo que o árbitro quer ver antes de

decidir sobre a retirada do processo.

TaMoto/AVF/Araain

Jean-Pierre Papin (à direita) joga na Seleção Francesa

Anton recebeu 30 ameaças de morte

depois da partida entre Olympique e Metz,

durante a qual expulsou três jogadores,
dois deles do time da casa. O Marselha

estava perdendo de 3 a 0 antea da inva-

sáo de campo. Como punição pelo tu-

multo em seu estádio, no qual 20 poli-
ciais e torcedores ficaram feridos, o clu-

be perdeu o mando de campo em um

jogo futuro.

/;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
TOMADA DE PREÇOS N* 025/93/ADLC

OBJETO: Contnuçio dc firma (•) ptn ícalizaçio de exames Labononais, pelo período de
4 meses.

LOCAL: Prefeilui* Maiiápal de Algn doa Reis, lia i Ppça Nilo Pectika, ¦' 186 — Centro.
DATA- 27/10/93 Ia 14 koras
INFORMAÇÕES: Depanamento de Liàuçio e Compres, ia sede da P. M. A. R., o* pelo

lelefoae (0243) 65-1175 Ramal 122.
RETIRADA DO EDITAL: Medita* o ptgamealo de imt taxa de CRS 500,00

COMISSÃO ESPECIAL tífe UOTAçXÔ E COMPRAS

PRErerruRA municipal de angra dos rbs
TOMADA DE PREÇOS N* «U/93/ADLC

OBJETO: Aquisição de mateiiais de consumo hospitalar, desusados às Unidades de Saúde a,
material de cooiumo para Laboratório.

LOCALi Prefoturi Mumapal de Anm doa Reia, sita 1 Praça Nilo Pecanha, a* 186 — Centra
DATAi 28/10/93 às 14 horss
INFORMAÇÕES: Departamento de Liátaçio e Comprai, na seda da P. M. A R, ou pelo

telefone (0243) 65-1175 Ramal 121
RETIRADA DO EDITALi.Mediante o pagamento de una taxa de CRS 500,00

COMISSÃO ESPECIALDEUCITAÇAOECOMPRAS

M"0 MENOR PREÇO DO RIO"
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ANIVERSÁRIO

ARNAZÉH

DAS NkMICAS

DECISÃO NO ADULTO

Flamengo, campeão do 2a turno, e AABB-Campos, campei do ls

turno, jogam neste sábado, dia 9, às 15h30min no Ginásio da Gávea, a

segunda partida do Play Off Finai do Campeonato Estadual Adulto Mas-

culino. Será carçpeã de 93 a equipe que primeiro vencer duas partidas. O

primeiro jogo da decisão foi realizado ontem à noite em Campos. Se

houver necessidade de uma terceira 
partida, 

esta será no domingo às 16

horas no Ginásio do Bana Tênis Clube, em Barra do Piraf. A arbitragem

é de Josebel Palmerin e Ricardo Gomes.
%

ESTADUAL JNFANTO

Começa na próxima quinta-feira, dia 14, o Campeonato Estadual In-

fanto Juvenil com a participação de 16 equipes. FEMININO — Grupo
"A": 

CIP, Hebraica, AABB-Tijuca e Botafogo. Grupo 
"B": 

Flamengo,

Fluminense e Tijuca. MASCULINO — Grupo 
"A": 

Fluminense, Bota-

fogo, Canto do Rio, Hebraica e Marcos Ricbardson. Grupo 
"B": 

Flamen-

go, GB, Tijuca e Barra Tênis Clube, de Barra do Piraí.

ESTADUAL MIRIM

Resultados da sexta rodada do Campeonato Estadual Mirim Feminino:

Botafogo 3x0 América; GB 3x0 Hebraica, Tijuca 3x2 AABB-Tijuca

e AABB-Rio 3x2 Grajaú Tênis.

MUNICIPAL INFANTIL

Resultados da terceira rodada do 2* turno do Campeonato Municipal

Infantil — Feminino: Hebraica 3x0 Flamengo ; Botafogo 3x1 GB e

AABB-Tijuca 3x2 Tijuca. MASCULINO: Hebraica 3x0 late Gube

Jardim Guanabara e Flamengo 3x1 Botafogo.

LIGA NACIONAL

Pela segunda rodada da Liga Nacional Feminina a Rioforte 
perdeu

para a Nossa Caixa/Recra por 3 a 1 e o Tijuca/Lacerda foi derrotado pela
Colgate/São Caetano por 3 a 1. O Flamengo estréia na Liga Nacional

Masculina no dia 17 contra o Fiat/Minas era Belo Horizonte.

SAQUE CURTO

Logo mais às 18 horas no GB, era Copacabana, será realizada a

Assembléia Geral Ordinária de Gubes. // Já está à disposição na sede da

Federação a edição n° 7 do jomal 
"VOLEIBOL". 

II Parabéns à Dra.

Zilomar da Silva pelo seu aniversário no dia de boje. II Terça-feira

estamos de volta. Um bom fim de semana.

CENTRO: 8. Urugualana n« Ti - 221.»2?5
TIJUCA: Praça Saana Pana 29 • 264.19»
NITERÓI: R.Vlacond* da Uruguai 4T3 • 717-3219
HADUREIRâ: A» .Min.Edfard louro 5JA - «*0.25?9

AftMAtfH COPACABANA: /U.N .Sr».Copacabana 1017 - ?67.5?l3
ROVA IGUAÇU: R.Carloa Marques Rollo 10*0 - 796.02*2
CAMPO CRARDEi R.Coronel Aftoatlnho 18 - 413.3090

DEL CASTILHO: A». Suburbana 3302 - 281.7*98

DAS MMKAS

sai

Niterói vê

hoje maratona

de 26 
jogos

Com destaque pa-
n oa pemambuca-
nos Moreira e Gar-

rido, tricampeões

brasileiros e quar-
tos colocados no

mundial, e as cariocas

Mônica e Adriana, campeis sul-

americanas e vice-campeis mun-

diais, começa hoje, na areia de

Icaní, em Niterói, a briga pelo
titulo da 12* etapa masculina e

oitava feminina do Banco do Bra-

ail Open de vôlei de praia. Ao

todo, 26 jogos serio realizados, a

partir das 8 horas, quando serio

definidas as três primeiras parce-
rias da categoria feminina para a

faae semifinal.

As 16 duplaa masculinas que

participam da competição — as

12 primeiras colocadas no ran-

Unge mais quatro definidaa no

qualifying 
—estarão divididas em

quatro grupos. Gassificam-se pa-
ra as quartas-de-final as duas pri-
meiras de cada chave. Para boje,

eatio previstas apenas oito parti-
das, sendo que cada parceria fará

só um jogo. Ji no feminino, se-

rio realizados 18 jogos. As 12

duplas mais bem classificadas do

ranking, mais quatro do quaüf-

yiag, serio divididas em três gni-

pos, classificando-se para a semi-

final as mais bem colocadas de

cada chave. As segundas classifi-

cadas disputarão amanhí uma va-

ga na repesca gem.
Ontem foram definidas no tor-

neio classificatório as últimas du-

pias que psrtícipario do evento

principal. No feminino, as capi-

xabas Leila e Marylia venceram

a repesca gem e se juntaram a Re-

nata/Margareth (RJ), Paula/Nadja

(PE) e Katiane/Moniquinha (ES).
No masculino, as parcerias cias-

sificadas são: Santa Cruz/Cindi-

do (RJ), Be/Arthur (RJ), Perival-

do/Matheus (CE) e Márcio/Ma-

gal (CE/AM).

Anúncio de Senna

Ayrton 
quer 

Menem no Brasil

Buenos Aires — O piloto brasi-

lei to Ayrton Senna confessou, on-

tem, que veria com agrado o presi-
dente da Argentina, Carlos Menem,

governar o Brasil e levar consigo o

ministro da Economia para solucio-

nar os 
problemas 

do País:
— Gostaria muito de ter você e

o ministro (Domingo Cavallo) no

Brasil, para solucionarem a eco no-

mia do meu País —, disse Senna a

Menem, segundo o relato que o pró-

prio piloto de Fórmula-1 fez de sua

breve reunião com o presidente ar-

gentino.
* Senna não teve dúvidas ao dei-

xar-ae fotografar com Cavallo, em

um dos corredores da Casa do Go-

verno, e reiterou que o lendário Juan

Manuel Fangio 
"foi 

o maior ido-

lo" que teve. Com Menem, Senna

falou sobre a possibilidade da F-l

voltar a ser disputada na Argentina:
— Seria muito bom que a tem-

porada de Fórmula-1 começasse com

os Grandes Prêmios da Argentina e

do Brasil —, comentou o brasileiro.

Ainda segundo ele, sempre auis co-

nhecer Menem, pois sabia dele so-

mente através de entrevistas e re-

portagens. A visita do piloto da

McLaren a Buenos Aires foi pio-

gramada por uma tabacaria, que pa-
troei na Senna.

Jogos Abertos reúnem

129 cidades 
paulistas

São Paulo — A partir de ama-

nhi, cerca de 6 mil atletas estarão

em Guarulhos participando dos 57"

Jogos Abeitos do Interior, a maior

competição poliesportiva da Amé-

rica do Sul. Hoje, às 19h30min,

representantes das 129 cidades ins-

critas nos Jogos participarão da so-

Unidade de abertura no Ginásio Po-

liespoitivo Pascboal Thomeo, no

bairro do Bom Clima, em Guaru-

lhos. Depois da abertura, o público

assistiri a um show de Lulu San-

toa. Até o dia 17, serão disputadas

oompetições em 19 modalidades que

contam pontos e mais trampolim

aaobático, eleita como modalida-

de extra.

Mais que reunir atletas das prin-

dpais cidades do interior paulista,

qs Jogos Abertos são uma exce-

lente oportunidade para o público
ver de perto algumas das princi-

pais estrelas do esporte brasileiro.

Vários atletas de nível intemacio-

nal, como Aurélio Miguel, Rogé-

rio Sampaio, Hoiténcia e Robson

Caetano estarão representando al-

gumas das cidades inscritas.

O atletismo, cujas provas serão

disputadas neste final de semana,

promete grandes disputas. A gran-

de força, no caso, ficará para Gua-

mlhos, que, no ano passado, deveu

a conquista do tricampeonato dos

fogos à modalidade. A grande es-

trela da equipe será o velocista Rob-

son Caetano, acompanhado também

de Sidnei Telles, Arnaldo de Oli-

veira, Anísio Soua Silva, José Mau-

n> Valente e Sérgio Mathias Fran-

co de Menezes. No feminino, Gua-

lulhos terá Sueli Pereira dos San-

tos e Soraya Vieira Telles. A equi-

pe campeã do ano passado perdeu

algumas estrelas para outras cida-

des, como Amélia Moreira, que a ca-

ba de bater o recorde do arremesso

do disco, com 55,74 metros.

Amélia, que treina em Jena, na

Alemanha, compete por Presidente

Pnidente. Eronildes Araújo e Joil-

ton Bonfim também competem pe-

la equipe de Amélia. São Caetano

ficará com a força nos 5 mil me-

tios, Valdenor Santos e Adauto Do-

mingues, e Cubatão contará com o

recordista brasileiro do arremesso

do peso, Adilson Souza Oliveira.

Os horários das provas de atletis-

mo, marcadas para o Estádio Mu-

nicipal Arnaldo José Celeste, se-

rio definidos hoje, no congresso

técnico, marcado para as 18 horas.

Amanhã, também, começam as

competições de judô—Aurélio Mi-

guel e Frederico Flexa representa-

rão Guarulhos; e Rogério Sampaio,

São Caetano — e vôlei. Apenas

um dos campeões olímpicos e mun-

diais masculino de vôlei deverá com-

parecer. Kid, dono do melhor pas-
se da Liga Mundial, defenderá Su-

zano. Nenhum outro jogador da Se-

leção defende equipe do interior.

No vôlei feminino, porém, estrelas

como Ana Moser, Cilene, Tina, Ma-

risa e Kelly, do Leite Moça, de

Sorocaba, líder da Liga Nacional,

estarão na quadra. São Caetano en-

trará com Kika, Fofão e Popó; e o

Guarujá, com Ida e Márcia Fu.

Outras modalidades também já

terão provas amanhã: basquete, bo-

cha, ciclismo, dama, futebol, fute-,

boi de salão, handebol, malha, té-

nis, tênis de mesa, tiro ao alvo e

xadrez. As competições continuam

no domingo, quando também será

escolhida a sede dos jogos de 1994.

Araçatuba, Campinas e Ribeirão

Preto brigam pela vaga.

Pinheiros surpreende

com 4e lugar na Liga

Estados Unidos não

terão Agassi na Davis

Londres — O te-

nista norte-ameri-

cano André Agas-

si foi desclassifica-

do ontem para o

próximo jogo, em março dc 94,

dos Estados Unidos pela Copa

Davis. A punição ao tenista nor-

te-americano, pela Federação In-

ternaciona) de Tcnis (ITF), acon-

teceu porque Agassi negou-se a

jogar o último encontro dc sim-

pies da partida com Bahamas, a

qual não era necessária para efei-

to de classificação no Grupo

Mundial. Os Estados Unidos ha-

viam vencido as Bahamas por

4 a 0.

No lugar dc André Agassi,

os Estados Unidos terão Richey

Reneberg, que obteve o quinto

ponto para os norte-americanos.

A ITF também multou a Fede-

ração. Estadunidense em 1.500

dólares, devido à falta cometi-

da pur Agassi.

Afonso e Magal participaram da seletiva encerrada ontem. Hoje, a disputa esquenta

Renault fará campanha

de RP na França, a

favor do tricampeão

REALl JR.

Agência Estado

Parta—O anúncio ofi-

ciai da contratação de

Ayrton Senna pela Wil-

liams-Renault deverá

ser feito segunda-feira,

em Londres. Nesta da-

ta, Frank Williams vai
revelar, também, o nome do segundo

piloto da equipe, devendo confirmar a

presença de Damon Hill, após ter sido

praticamente afastada a hipótese da con-

trstação do francês Olivier Psnis, líder

do atual campeonato de Fórmula-3.000.

Um comunicado conjunto da Williams

e da Renault vai precisar os objetivos

da equipe após s saída de Alain Proat.

Quando o campeão francês anunciou

que se retiraria das pistas no final da

temporada, Frank Williams estabele-

ceu um prazo de 10 diaa para anunciar

a sua decisão, mas não pôde fazê-lo

em virtude de compromissos publici-
tários de Ayrton Senna com alguns de

seus patrocinadores, entre eles, a Marl-

boro. Como se sabe, no 
próximo 

ano,

Ayrton Senna será patrocinado por ou-

tra marca de cigarros — o grupo Roth-

O acerto final entre a Williams-Re-

nault e Ayrton Senna foi concluído no

último dia 14 de setembro, duaa sema-

nas após Alain Prost ter comunicado

sua decisão ã direção da equipe, man-

tendo-a em sigilo até o Grande Prêmio

de Portugal. Depoia de muita diacus-

são no interior da equipe, prevaleceu a

opinião de um de aeua diretores, Patri-

ce Head, contra a renovação total da

equipe. Ele foi um dos defensores da

permanência de Damon Hill, conven-

ado de que a mudança dos dois pilo-
tos corresponderia a uma perda total

de referência da equipe em relação ao

ano anterior.

A direção da Renault estuda a pos-
sibilidade de preparar uma ampla cam-

panha de relações 
públicas 

na França

para facilitar a assimilação de Ayrton

Senna pelo público francês. Afinal, du-

rante virios anos uma grande parte do

marketfcg em tomo da F-l foi desen-

volvido a partir da rivalidade entre os

dois melhores pilotos do circo, o fran-

cês Alain Prost e o brasileiro Ayrton

Senna. A equipe Williams-Renault aca-

bou sendo adotada pelo público fran-

cês, mesmo sendo originariamente bri-

tánica. Quem não se lembra também

das «andes disputas verbais entre Ayr-

ton Senna e um outro francês da F-l,

Jean-Marie Hallestre, ex-presidente da

desaparecida Fisa, hoje FIA? Tudo is-

so fez com que Ayrton Senna, mesmo

sendo reconhecido na França como um

dos maiores 
pilotos 

do mundo, jamais
lenha sido relacionado entre oa pilotoa
mais queridos do público. Muitas ve-

zes, Senna foi criticado pelo lobby pró-
Prost na Imprensa francesa, deterio-

rindo a sua imagem de marca. O pú-
blico francês, naturalmente, sempre se

colocou ao lado de Prost nas inúmeraa

disputas verbais que ambos mantive-

ram nos últimos anos.

A Renault, que tem se beneficiado

do inveatimento na F-l, aumentando

de forma considerável suas vendas na

Europa, está disposta a transformar Sen-

na num ídolo ainda maior na França.

Para isso, entretanto, o piloto brasilei-

ro vai precisar intensificar suas aulas

de francês durante as férias de fim de

ano em Angra dos Reis.

Por outro lado, as negociações en-

tre a Peugeot e a McLaren evoluíram

nestes últimos dias e há muita sente

apostando que a conclusão será favo-

ravel. Isso apesar de a Lamborghini

estar preparando por conta da Chrysler

oa motores V-12 que poderão 
ser uti-

lizados pela McLaren já no Grande Prê-

mio do Japão. Segundo revelou, on-

tem, o jornal esportivo L'Eqalpe, um

acordo entre a McLaren e a Peugeot

poderá também ser anunciado no iní-

cio da próxima semana, praticamente
ao mesmo tempo da contratação de Sen-

na pela Williams. Na semana passada,
no Estoril, em Portugal, ocorreu uma

reunião entre engenheiros eletrônicos

da Peugeot e do Grupo Tag-McLaren,

ocasião em que não constataram ne-

nhuma incompatibilidade. O único gran-
de problema diz reapeito ao fornece-

dor de combustível. Ron Pennis, dire-

tor-técnico da McLaren há anos, está

ligado ao Grupo Shell e pretende con-

tinuar contando com essa colaboração,

enquanto a Peugeot está tentando ím-

por o grupo Total.

A equipe do Pinhei-

tos, de São Paulo, vem

sendo a grande atra-

ção no início da Liga

Nacional de vôlei fe-

minino. As paulistas
venceram os dois pri-

meiros jogos e ocupam o quarto lu-

gar na classificação geral, desban-

cando times tradicionais como a Rio-

forte íquinta colocada), BCN (sex-
to) e Colgate/São Caetano (oitavo).
A liderança continua com o Leite

Moça, que, apesar de também ter

duas vitórias, supera as outras equi-

pes no set average (o time ainda

não perdeu nenhum set na competi-

ção).
Atuais campeãs da Liga, as mi-

neiras do L'Acqua estão em segun-

do lugar, seguidas pela Nossa Caixa

/Recra, de Ribeirão Preto, e as pau-
listas do Pinheiros. A campanha mais

decepcionante, até agora, é a da Col-

gate^São Caetano. O clube paulista,
com uma vitória e uma derrota, está

em oitavo lugar, com três pontos,
atrás do Ponto Frio,' BCN e Rioforte.

A terceira rodada da Liga somen-

te será realizada a partir do próximo
dia 16, em razão dos Jogos Abertos

do Interior, em São Paulo. No dia

12, no entanto, serão realizados dois

jogos antecipados da quinta rodada,

envolvendo equipes não paulistas.
Resultados da segunda rodada: Ti-

juca 1x3 Colgate; Sport 0x3 Pon-

to Frio; Rioforte 1x3 Nossa Caixa;

L'Acqua di Fiori 3x1 BCN; Clube

da Lagoa 0x3 Leite Moça; e Sogi-

pa 1 x 3 Pinheiros.

A classificação geral está assim:

Io) Leite Moça, 2 pontos; 2o) L'Ac-

qua di Fiori, 4 pontos; 3a) Nossa

Caixa, 4 pontos; 4°) Pinheiros, 4 pon-
tos; 5B) Rioforte, 3 pontos; 6") BCN,

3 pontos; 7°) Ponto Frio, 3 pontos;
8®) Colgate, 3 pontos; 9a) Tijuca, 2

Gntos; 

10a) Sogipa, 2 pontos; 11°)

goa, 2 pontos; e 12a) Sport, 2 pon-
tos. O desempate é feito pelo set

average.
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Emanuel

troca Fia

pelo 

Vasco

NMM

Fabinho é destaque em Maracaípe

Novo técnico já

estréia hoje, contra

o Jacarepaguá

Emanuel Bonfim t o

novo técnico da equi-

pe principal de bas-

quete do Vasco, que
luta pela conquista do

bicampeonato esta-

dual, em substituiçio

a Ubiratam Belo, o Biia, campeio

da temporada passada. A troca do

técnico, assim como a chegada dos

novos reforços, foi confirmada on-

tem, pelo diretor de basquete do Vas-

co, Irritando Lima:

É verdade. Emanuel Bonfim 6

o novo técnico do Vasco, devendo

estrear boje mesmo, no jogo contra

o Jacarepaguá Tênis. Com relação

aos dominicanos Evaristo Peiez e Ve-

nício Mu noz, posso garantir que eles

desembarcarão no Rio no próximo
dia 13 e que no dia 15 já estarão

defendendo o Vasco no jogo contra

o Olaria, no ginásio da Rua Bariri.

Apesar de figurar na terceira co-

locação, com três denotas — o pri-
meiro lugar está com a Liga An-

grense e o segundo com o Tijuca/

Selector, com uma derrota —, o Vas-

co, segundo Fernando Lima, estará

em condições de chegar i classifica-

çáo e até mesmo ao título de 93:

Nós 
já possuímos um elenco

de boa qualidade técnica e, agora,

com os reforços, não tenho dúvida

de que estaremos em condições de

ficar com uma das quatro vagas cias-

Começa amanhã a mais

importante prova de

mounUÜB blke já dis-

Etada 

no Brasil, o 1°

in Biker — Desafio

das Montanhas, que le-
vará ciclistas de todas

as idades a percorrer quase 100 quilô-
metros de trilhas, entre as cidades mi-

neiras de Ouro Preto e Belo Horizon-

te. Os principais blken do Brasil, co-

mo o atual campeão brasileiro, Miguel

Giovannini, a tricampeã nacional, Ana

Cecília Guglielmi, e o campeão brasi-

leiro de 1992, Márcio Ravelli, disputa-

râo a prova, que oferece US$ 5 mil de

premiação para os campeões.

Segundo Miguel Giovannini, brasi-

leiro com maior número de participa-

çõe» em Campeonato Mundiais de

naoutaki blke (já disputou quatro, des-

de o 
primeiro, 

nos Estados Unidos, em

1990), o Io Iron Biker será uma prova
de alto nível, com 

passagem por paisa-

gens lindas. 
"Vai 

ser a prova mais

importante do calendário nacional", dis-

se Miguel.

Favorita para o título feminino, Ana

Nova Iguaçu estará

presente no IV Cam-

peonato Mundial de

ÇBratê, em Pretória, na

África do Sul. Os ca-

ntecas Roque Quei-

roz, da Academia Ri-

va, Carlos Augusto— o Guto — e

Jorge Caratê, ambos do Esporte Clu-

be Iguaçu, foram convocados ontem

pela Confederação Brasileira de Ca-

ratê. Jorge, que tem na força dos gol-

pea sua principal arma, e Guto, mais

sificatórias e até mesmo conquistar

o bicampeonato estadual, mesmo re-

conhecendo que a tarefa não será

nada fácil, em razio da participação
de outros reais candidatos ao título

de 1993.

Ex-atleta, e por isso sempre em-

polgado quando fala do basquete, Fer-

nando Lima acredita que o atual cam-

peonato tem tudo para ser um dos

melhores dos últimos anos: 
"Acho

que é a primeira vez que contaremos

com tantas atrações internacionais nu-

ma só temporada. Provavelmente te-

remos sete ou oito norte-americanos

e dois dominicanos neste final de

temporada, equilibrando e melhoran-

do o nível técnico da competição.

Liga 

Angrense arrisca hoje,

contra o Jequiá, a partir dias

20 horas, no ginásio da Ilha

do Governador, a liderança invic-

ta e absoluta do Campeonato Es-

tadual de basquete adulto mascu-

Uno, promovido pela Fbeij. No ou-

tro bom jogo da rodada, o CEE

Nova Friburgo recebe em seu gi-
násio o Tyuca/Selector, vice-lfder

da competição.

Estão assim programados os de-

mais jogos da primeira rodada do

re turno de classificação: Olaria x

Flamengo, na Rua Bariri; Jacaré-

paguá x Vasco/Santal, em Jacaré-

paguá; Fluminense x Grajaú

Country, em Álvaro Chaves; e He-

braica x Botafogo, nas Laranjei-

ras, todos às 20 horas. Domingo,

jogam Flamengo x Fluminense,

abrindo a segunda rodada.

Cecília Guglielmi vê com satisfação o

desafio de participar, pela primeira vez,
de uma prova nos moldes do Rali Pa-

ris-Dacar ou do Enduro da Indepen-
dência, com etapas de velocidade cro-

nometradas e largadas individuais. 
"É

uma experiência nova, que pode ser
válida para competições no exterior".
O evento cresce muito de importância

quando se sabe que as provas de moun-
tain blke serão disputadas como es-

porte de exibição na Olimpíada de 96,
em Atlanta, Estados Unidos. Com is-
so, os mais importantes bikers brasi-

leiros, que já confirmaram participa-

çáo na prova, poderão fazer parte da

próxima equipe olímpica do Brasil.

No primeiro dos dois dias de pro-
va, os ciclistas percorrerão um total de

40 quilômetros, sendo 18 deles em três

trechos de velocidade, cronometrados,

e os restantes 22 quilômetros em des-
locamentos, sem cronômetro. As cate-

Pri 

as Iron Biker Feminino, Feminino
e Infantil poderão fazer os desloca-

mentos do catTO. No segundo e último

dia de competição, haverá três outras

etapas de velocidade.

técnico, esperam boas colocações em

Pretória.

Os faixas-pretas da Baixada Flu-

minense vão defender os títulos mun-

diais conquistados pelo Brasil em 1972
— 

quando Luís Watanabe foi o pri-
meiro sul-americano a ganhar um

Mundial — e em 1992, ano em que
Maria Cecília de Almeida sagrou-se

campeã. A carateca não participará
do campeonato este ano por falta de

verba da CBC. O Mundial da África

do Sul será de 25 a 27 de novembro.

O paraibano Fábio

Gouveia é a maior

atração do Seaway

Classic, 40* etapa

do World Qualif-

ying Series (WQS)
e terceira do Circuito Brasileiro,

que começa hoje, na Praia de Ma-

racaípe, em Ipojuca, a 60 quilô-
metros de Recife, Pernambuco. O

surfista chegou do Japão, onde

competiu em duas etapas do World

Championship Tour (WCT), a

principal divisão do surfe mun-

dial, e venceu um evento espe-

ciai realizado em uma piscina com

ondas artificiais.

Fabinho não quis deixar de

Nova Iorque — O promotor de

boxe norte-americano Don King, fa-

moso por administrar no passado lu-

tas de Mike Tyson e atualmente agen-

ciando a peleja entre Chris Eubank e

Nigel Bcnn na Inglaterra, vai ser indi-

ciado por fraude e evasão de impôs-

tos, noticiou ontem o jornal 
"The 

New

York Post". O FBI teria reunido pro-
vas suficientes para incriminá-lo.

O caso envolve quase um milhão

de dólares em papéis submetidos à

companhia inglesa Lloyds de Segu-

ros, para duas lutas de 1991 que tive-

ram de ser adiadas: uma delas, entre

o então campeão Tyson e Alex Ste-

wart e outra entre Júlio César Chavez

e Harold Brezier. King recebeu am-

bos os seguros. A luta de Tyson foi

realizada três meses depois, mas o ou-

tro embate, nunca.

O serviço de receita interna dos

Estados Unidos, que colaborou com o

FBI nas investigações, está examinan-

do também alegações de que King te-

ria ajudado boxeadores estrangeiros a

sonegar impostos no país. A firma do

promotor também está sendo acusada

de fraude.

competir rtn Maracaípe, i praia
onde mais treina quando está no

Brasil, porque a família de sua

mulher, Elka, mora em Recife.

Mas, ele espera estar melhor adap-

tado ao fuso horário antes de en-

trar na água: 
"Acordei 

às 3 da

manhã boje (ontem) e estou me

sentindo meio mole", disse o sur-

fista, que voltou do Japão com

um saldo positivo: subiu uma po-
sição no ranking do WCT e fa-

turou US$ 35 mil (cerca de CR$

4 milhões) ao vencer o Marui Wa-

ve Pool, evento realizado em uma

piscina com ondas artificiais:'' Foi

como estar no Maracanã com uma

piscina no meio", disse, referin-

d o-se ao grande estádio construí-

do pelos japoneses para os afiei-

nados do surfe.

O surfista paraibano é o favo-

rito para vencer o Seaway Cias-

sic, mas sabe que não vai ter mo-

leza. Afinal, além dos estrangei-

ros — os sul-africanos Justin

Strong e Nigel Gibb, que confir-

ma ram suas inscrições ontem —,

os mais bem colocados no ran-

king brasileiro estarão presentes.
Entre eles, o líder na classifica-

çáo geral do circuito nacional, o

carioca Ricardo Tatuí; o vice, Tin-

guinha Lima, de São Paulo; o con-

terrâneo de Tinguinha, Ricardo To-

ledo, terceiro colocado; o baiano

Jojó de Olivença, quarto; e Ar-

mando Daltro, vencedor, no últi-

mo domingo da etapa cearense

do WQS e do Brasileiro. O Sea-

way distribuirá US$ 20 mil (cer-
ca de CRS 2,7 milhões) em pré-
mios e mil pontos no ranking do

WQS e do Brasileiro.

Além do surfe, a competição

terá festa e shows noturnos na

Praia. Hoje, tocam as bandas Ka-

ya na Real, Paulo Francis Vai pa-
ra o Céu e Mônica Papaya. Ama-

nhã, o show fica por conta do

Mundo Livre S.A., Via Sat e uma

das melhores bandas de reggae

do País, a maranhense Tribo de Jah.

De 
primeira

Cláudia vence

São Paulo — A tenista brasilien-

se Gáudia Chabalgoity conquistou

ontem sua segunda vitória na Copa

Perdigão de Tênis Feminino ao der-

rotar a gaúcha Sabina Giusto por 2

seis a 0, com parciais de 6/0 e 6/3,

em Cotia, São Paulo. Cláudia volta

a competir hoje, às 12 horas, em

partida válida pela semifinal do tor-

neio, contra a carioca Stephani Ma-

yorks. Em Porto Alegre, Joana Cor-

tez e Rodrigo Ribeiro são os repte-

sentantes do Rio na semifinal da X

Copa Gerdau de Tênis.

Oncins na cabeça

O tenista Jaime Oncins, número

70 no ranking mundial, será o pri-

meiro cabeça-de-chave do 56a Cam-

peonato Aberto da Cidade de Curi-

tiba, de 16 a 24 de outubro, no Gra-

ciosa Country Club. A competição,

é uma das mais tradicionais do ca-

lendário nacional, tem dotação de 25

mil dólares e é comemorativa dos

300 anos de Curitiba.

^ Sandokan de caratê

A Associação Sandokan de Cara-

tê vai realizar no próximo dia 12, a

partir de 9h30min, na Rua Augusto

Ruchi, 45, Colubandê, São Gonçalo,

na sede da associação, o 1" Torneio

União de Caratê. O evento, que con-

tará com a participação de cerca de

300 atletas tem na sua direção e or-

ganização o presidente da associa-

ção professor Santiago e como des-

taque as seguintes academias: Flu-

minense, CTA, Kadena karatê-dô,

Senshu-kan Angra, Studio 47, Ke-

bukan, Santa Luzia, Muschin, Ação

I, AME, Funakosh e Kimekan.

^ 
Atletismo infantil

O Campeonato Estadual infantil

B de atletismo será realizado neste

final de semana, no Estádio Célio de

Barros, no Maracanã. O Botafogo,

campeão do torneio infantil A, é o

grande favorito da competição. As

provas de amanhã começarão às 14

horas, e no domingo, às 9 horas. Os

competidores disputarão nas moda-

lidades corridas simples e com bar-

reiras, salto em altura e distância,

lançamento de disco e dardo e arte-

messo de peso.

Vira a criança

Será reali/ado no próximo domin-

go, na Avenida Atlântica, entre as

Ruas Santa Clara e Barão de Ipanc-

ma, o projeto 
"Viva 

todas as crian-

ças". O evento reunirá mini-atlrtas

de várias idades, em competições de

atletismo, ciclismo, caratê e video-

game. Depois das disputas acontr-

cerá um show de dança. As inseri-

ÇÕe», gratuitas, podem ser feitas pe
los telefones. 255-0849 e 273-1277.

Nova Iguaçu manda três

ao Mundial de Pretória
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
PAM HENRIQUE VALADARES

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO
"CURSO BÁSICO DE BIOQUÍMICA APLICADO

A LABORATÓRIO DE ANALISES CUNICAS"
08/10 A 26/11/93

SEXTAS-FEIRAS — 13 HORAS

tÇÁOi CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO.ORGANIZAÇ.,— 
COORDENAÇÃO! DR. ABÍLIO KAC.
CONFERENCISTAi ROBSON PEREIRA FRANCO

(DIRETOR TÉCNICO DO LABORATÓRIO
D1AGNOSE ANÁLISE* CLÍNICAS)

PROGRAMA
aa/ia

Apresentação do Curso.
Aparelhos e equipamento* de uao geral.

15/10
Obtençfto e separação do material em bioquímica.
Anticoagulantet mais utilizados nas dosagens bioquímicas.

22/10
Calorimetria e fotometria (1* parte)

29/10
Calorimetria e fotometria (2* parte).

OS/11
Curva, padrfto e diluição.
Controle de qualidade.

12/11
Fotometria de chama — Doaagens de sódio e potássio.
Üossgens de cloro, reserva alcalina, cálcio e magnéaio

19/11
Cálculo de soluçáo padrfto e determinação do fator de calibracâo
Comentários sobre diversas dosagens: smilsse, bilirrubinas, triglicerídios, gli-

cose, etc
21/11

Dosagens bioquímicas no líquido cefalorraquidiano (liquor) e demais líquidos
biológicos

CLIENTELAi FUNCIONÁRIOS E COMUNIDADE
INSCRIÇÕES] AV, HENRIQUE VA1ADARKS, 151 —6» and» (ula 625)

por ocasiáo do evento
CERTIFICADOS! serio fornecidos sos que obtiverem 2/3 de freqüência
CARGA HORÁRIA: 12 (dort) boru
LOCAL DAS PALESTRAS: Auditório do Centro dc fotudos e Aperfeiçoe

menu» (CE A do PAM Henrique Valadares (Av Henrique Valsdsres, 151 — 6" sndsr
— Centro)

INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS GRATUITOS
DR ABÍLIO KAC

DIRETOR I*) C P A IX)
PAM HENRIQUE VALADARES
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WASHINGTON RODRIGUES A HILTON ABI RIHAN

DE 0:30 AS 3:00H.

FBI indicia Don King 
por 

fraude

Dirigente desafia o Senado

Novo Iorque — O presidente
do Conselho Mundial de Boxe

(CMB), José Sulainwn, estaria se
recusando a entregar a investindo*

ra do Senado dos Estados Unidos

os cartões de notas dos jurados da

controversa lota do mês passado en-

tre o mexicano Júlio César Chavez
e o norte-americano Pemell Wbita-

ker, noticiou ontem, o jornal 
"The

New York Post".

De acordo com o jornal, Solai*

roan teria levado os cartões de vol-

ta para soa casa na cidade do Mi*

xteo. O 
"Post" 

diz ainda que seus

repórteres investigaram pôr conta

própria o caso e descobriram nu-

metosa» irregularidades na lata, vá-

lida pelo título dos médios ligeiros

do CMB e que terminou empatada,

o que manteve o titulo de campeio

com Chavez.

A maior parte das pessoas que

acompanharam a luta achou que
Whitaker merecia vencer. Aumeo-

tendo a polêmica, descobriu-se-mais

tarde que um dos jurados teria ile*

galmente deduzido um ponto de Whi-

taker por golpe baixo. 
"Post" 

sus-

tenta, com base em sua investiga-

ção, que Sulaiman pressionou os ju-
fados de modo a favorecer o pugi-
lista mexicano.

Ele teria instruído os jurados a

recompensar mais o pugilista que
se mostrasse mais agressivo, o que
combina mais com Chavez do que
com Whi taker, dono de um estilo

mais rebuscado e ligeiro.

¦ Deacordocom o 
"Post", 

foto»

que o escore do ju»

^H^HfVann, que deduziu um

I posto de Whitaker, foi colocado,

durante o controverso sexto round,

era uma coluna diferente da usada

para o* demais 1! assaltas.

Desafio das Montanhas

tem 
percurso 

de lOOkm

m

m

m m

. v, % *

^

Fabinho voltou do Japao comFabinho voltou do Japão com CRS 35 milhões e mais bem colocado no ranking. Agora, só precisa adaptar-se ao fuso horário
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MINISTfeRlO DA SADDB
PAM HENRIQUE VALADARES

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO
"CURSO BASICO DE BIOQUIMICA APLICADO
A LABORATbRIO DE ANAL IS ES C UNI CAS"

08/10 A 26/11/93
SEXTAS-FEIRAS — 13 HORAS

ORGANIZAQAOi CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO.
COORDENAQAOt DR. ABlLIO KAC.
CONFERENCISTAi ROBSON PEREIRA FRANCO

(DIRETOR TfiCNlCO DO LABORATbRIO
DIAGNOSE ANALISES CLlNICAS)

PROGRAMA
OS/IS

Apreaenta^fto do Curao.
Aparelhos e equipimentos de uao feral.

15/10
Obten$fto e sepiraffto do material em bioqufmica.
Anticoagulantea mala utilizados nas dosagens bioqufmicas.

22/10
Calorimetria e fotometria (1* parte)

29/10
Calorimetria e fotometria (2* parte).

05/11
Curva, padrfto e diluiffto.
Controle de qualidade.

12/11
—¦ Fotometria de chama — Dosage ns de s6dio e poUUsio.

Dosage na de cloro, reaerva alcalina, cilcio e magn£aio
19/11

Cilculo de soluflo padrfto e determinate do fator de calibrayfto
ComenUrios sobre diversaa dosage ns amilaae, bilirnibinas, trigliceridios, gli-

coae, etc
26/11

Dosagens bioqufmicaa no Ifquido cefalorraquidiano (liquor) e demais liquidos
btol6gicos

CLIENTEXAi FUNCIONAlUOS E COMUNIDADE
INS< RK.OES: AV. HENRIQUE VAl-ADARFS. 151 — 6* andsr (sala 625)

por ocasifto do evento
CERTinCADOSi serfto fornecidos aos que obtiverero 2P> de freqUtncis
CARGA ll< )kARIA 12 (dore) boras
LOCAL DAS PALESTRASt Audit6rio do Centro dc F^ludos t Aperfei^os

raenu> (C E A do FAM Henrique Vsladares (Av Henrique Vslsdares. 151 — 6" andsr
— Centro)

INSCRIBES E CERTJFK:AD0S GHATUITOS
UR ABlLIO KAC

I)1RFTT>R I*) CPA tx>
PAM HENRIQUE VA1ADARP-S

Qd ANUNCIE

Amarelas TEL.

220-5590
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WASHINGTON RODRIGUES & HILTON ABIRIHAN

DE 0:30 AS 3:00H.

Dirigente desafia o Senado

Nova lorque — O presidents acompanharam a luta acbou que
do Conselho Mundial de Boxe Whitaker merecia veneer. Aumeo-

(CMB), Jos6 Sulaiman, estaria se lando a po^mica, descobriu-se-mais

recusando a entregar a investigado- tatde que um das jurados teria ile*

res do Senado dos Estados Unidos gaimente deduzido um panto de Whi*

os cartdes de notas dos jurados da taker por golpe baixo. 
"Post" 

sus-

controversa lutadom6spassadoen- tenta, com base em sua investiga-

tre o raexicano J6lio Cisar Chavez 5S0, que Sulaiman pressionou os ju*
e 0 norte*americano Pemell Wbita- rados de raodo a favorecer 0 pugi-
ker, noticiou ontem, 0 jomal 

"The lista 
mexkano.

New York Post". Ele teria instruido os jurados a

De acordo com 0 jornal, Sulai* recompensar mais o puclista que
roan teria levado as cartdes de vol* se mostrasse mais agressivo, o que
ta para sua casa na cidade do Mi* combma mais com Chavez do que
xtco. O 

"Post" 
diz ainda que seus com Whitaker, dono de um estilo

rep&rterea investigaram por conta mais rebuscado e ligeiro.

p-opria 0 caso e deaeohriram mi- De acordo com o 
"Post", 

foto-

merosas nreaularidades na luta, v$- ofoias 
provam que o esccie do ju-

lida pelo tftulo dos midios ligeitos rado Mickey Vann, que deduziu um

do CMB t que terminou empatada, poato de whitaker, foi coiocado,

0 que manteve 0 tftulo de campeio durante o controverso sexto round,

com Chavez. en uma col una diferente da osada

A maior parte das pessoas que para os demais 1! assaltos.
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Play For faz teste à tarde

Se estiver em forma

corre milha da ANPC

no final do mês

Play For, um filho de Baro-

nius, sétimo colocado no GP Bra-

si) do mês de agosto, vencido por
Villach King, faz um teste para a

milha da Copa ANPC, no final do

mês, em São Paulo, nos 1.500 me-

tros do terceiro páreo da reunião

de hoje à Urde, reunindo produ-
tos de 4 anos e mais idade, com

pesos especiais.

O defensor do Stud Play For

Four, aos cuidados do treinador

Alcides Morales, tem suas melho-

res participações em percursos na

milha, e na programação de hoje,

na direção de Jorge Ricardo, cor-

re por uma colocação ou vitória,

mas o importante é que fique no

ponto no campo da terceira pro-
va, inaugurando o Bolo de Ven-

cedor com pule milionária.

Há muitas esperanças na apre-

sentação de Du Bec, um filho de

Curren Charge, do treinador An-

derson F. Santos, com vitória na

última, Over Speed, familiarizado

com o percurso, Piraguara e Mes-

serchmidt.

Produtos de 3 anos, sem vitó-

ria no Rio e em São Paulo, estão

no campo do primeiro páreo e

pode acontecer a vitória de Old-

Agile, do Stud Araré do treinador

N. A Monteiro, candidato do re-

trospecto, com três segundos lu-

gares seguidos. Kashan, do Haras

Dar-el-Salam, do treinador João

Luís Maciel, é um forte concor-

rente.

Se correr o que sabe e pode

Dumkopf, de criação e proprieda-

de do Haras Faxina, alazão, um

Olho de So Happy, montaria de

Carlos Lavor, vem de dois segun-

dos lugares seguido, reúne condi-

ções para influir no desenrolar da

competição. Noble Passion e Ozó-

rio da Toca estão na relação de

competidores com chance na com-

petição.
Dr. Vinito, do Stud Green and

White, do treinador Juan Canales

Marchant, montaria de Marcelo Al-

meida, reúne condições para rea-

lizar Chrystell e Vendruscolo são

fortes competidores e devem rea-

lizar uma boa apresentação. Vale

a indicação de Dr. Vinito, do trei-

nador Juan Canales Marchant.

Produtos de 6 anos e mais ida-

de, sem mais de cinco vitórias no

Rio e em São Paulo, formam o

campo do quinto páreo, em 1.600

metros, e Veered Babble, por Pre-

sent the Colors, de Júlio César

Gonçalves, vai dar trabalho para

ser alcançado. Hill. Top é o seu

principal adversário e Kemago, e

Hungry for Money completam a

relação de competidores com chan-

ce de colocação e vitória.

No campo da sexta prova os

mais credenciados são Don Jean,

Tussot e Never Faint. Alto Vuelo

não deve ser esquecido nas apostas.

CRUZADAS

Saafc» Alves

Mon Trèsor é uma dúvida

Jorge Ricardo, líder absoluto da estatística do turfe carioca, será o jóquei de Play For, na terceira prova

Pro^ram^dejio^

1* Páreo às 16 horas — l.QOOm

(Grana) CR$ 125 mil —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Luar de Bagé, W. A. Alves.... 56 1

Kashan, J. Ricardo 56 2

Robelius, G. Guimarães 56 3

Light Foot, G. Souza 56 4

Chapilio, M. Almeida 56 5

Old-Agile, W. F. Coutinho 56 6

2* Páreo às 16h30min — 1.600m

(Grama/Aprox.) CR$ 100 mil —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Xobai, A. L. Sampaio 57 1

Dumkopf, C. Lavor 57 2

Ozorio da Toca, J. F. Reis 57 3

Voust Noir, N. D. Silva Ap.4. 57 4

Gold Canny, G. Guimarães 57 5

Noble Passion, J. Ricardo 56 6

Prova dos alunos da E.P.TJ.C.B. às

16h40min — 1.300m (Areia/Var)
3* Páreo às 17 horas — 1.500m

(Grama/Aprox) CR$ 100 mil —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta —

Pesos Especiais — Início do Bolo de

Vencedor com Pule Milionária

Du Bec, C. Lavor 58 1

Esempio, A. L. Sampaio 55 2

Over Speed, E. R. Ferreira 58 3

Dom Lark, C. G. Neto 55 4

Play For, J. Ricardo 57 5

Piraguara, G. Guimarães 55 6

Messerchmidt, M. Almeida 55 7

Autumn Glow, W. A. Alves... 55 8

Fábio, M. Cardoso 58 9

4* Páreo às 17h30min — l.OOOm

(Grama) CR$ 81.250,00 —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Vendruscolo, A. Batista 58 1

Gold Music, M. Aurélio 58 2

Dr. Vinito, M. Almeida 58 3

Capitan, G. Guimarães 58 4

Ourodolar, N. D. Silva 58 5

Chrystell, C. G. Neto 56 6

Salino, L. Abreu 58 7

5* Páreo às 18 horas — 1.600m

(Areta/Var) CR$ 68.750,00 —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Veered Babble, C. Lavor 58 1

Hill Top, J. Ricardo 58 2

Heresa, R. L. Santos 52 3

Hungry For Money, CC. G. Neto54 4

Ielko, N. D. Silva 54 5

Kemago, M. Cardoso 54 6

6* Páreo às 18h30mln — l.lOOm

(Areia/Var) CR$ 68.750,00 —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta —

Início do Bolo de Dupla com Pule

Milionária

Epson Road, J. Poletti 58 1

Tussot, M. Almeida 58 2

Crown Royal, E. R. Ferreira...58 3

Charme Moreno, W. F. Coutinho58 4

New Quality, J. R. Gonçalves. 54 5

Never Faint, J. Ricardo 56 8

Alto Vuelo, J. Malta 58 9

Don Jean, P. Chandelier 58 6
" 

Don Star, E. M. Silva 58 7

7* Páreo às 19 horas — 1.300m

(Areia/Var) CR$ 100 mU —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta —

Páreo de Claiming — Categoria
"G/H"

Parkway, W. A. Alves 57 1

New Book, F. Pereira 58 2

Jambolão Negrão, M. Cardoso 56 3

Viva Arkina, G. Guimarães .... 56 4

Aqualung, J. Ricardo 57 5

House of Common's, E. R. Ferreira58

6

8* Páreo às 19h30min — l.lOOm

(Areia/Var) CR$ 68.750,00 —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Questran, M. Cardoso 58 1

Sabor de Vitória, L. Corrêa .... 56 2

Paloma Picasso, W. F. Coutinho52 3

Ililiane, R. S. Santos 52 4

Inhatium, A. Ramos 54 5

Cleef Road, A. Esteves 58 6

9* Páreo às 20 horas — l.lOOm

(Areia/Var) CR$ 100 mil —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Highcano, J. Ricardo 57 1

Keroi, W. F. Coutinho 57 2

Venture Capital, J. James 57 3

Pintagol, R. L. Santos 53 4

Big Harrow, L. Abrêu 57 5

Itaquere Must, J. Poletti 57 6

Ker Laugh, M. Cardoso 57 7

Paysan, G. Guimarães 57 8

10* Páreo às 20h30min — 1.300m

(Areia/Var.) CR$ 68.750,00 —

Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Notelle, J. Machado 58 1

Hussita, C. 56 2

Galeon Airport, J. Ricardo 58 3

Kaziela, L. Abreu 56 4

Negrada, M. Cardoso 56 5

Ichris, G. Guimarães 58 6

Domingueira, R. L. Santos 56 7

Vanadia, J. James 56 8

11* Páreo às 21 horas — l.lOOm

(Areia/Variante) CR$ 81.250,00 —

Exata/Dupla/T rifeta/Quadrifeta

Un Premier, M. Cardoso 58 1

Caro Mio, N. D. Silva 54 2

Ocean, J. Freire 54 3
Cris Hinshaw, P. Chandelier... 54 4

Under my Skin, C. Lavor 54 5

Chamejante, W. A. Alves 58 6

Ikram, L. Esteves 58 7

Maq Grande, A. Esteves 54 8

Instant Replay, J. Ricardo 54 9

10 Basilio, W. F. Coutinho 54 10

Indicações

Páreos

Io — Old Agile — Kashan — Robelius

2o — Dumkopf — Noble Passion —

Osório da Teca

3" — Play For — Piraguara —

Messerchmidl

4o — Dr. Vinito — Chrystell —

Vendruscolo

5o — Veered Babble — Hill Top —

Kemago

6" — Dom Jean — Tussot — Never Fai nl
7o —Aqualung — Viva Arkina — New

Book

8" — Inhatium — Quesran — Ililiane
9o — Highcano — Keroi — Venture

Capital

10° — Celeon Airpor — Ichris —

Domingueira

1 Io — Ikram — Caro Mio—Un Premier

Dumkopf (2o), Play For (3°) e Dr. Vinito

(4°), são bem indicados para fechar uma

acumulada hoje no Hipódromo da Gávea.

HORIZONTAIS

1 — Grupo de jogadores encarre-

gados principalmente de obstar os

ataques do adversário e a conseqüen-

te marcação de gols; 6 — Jogador

do Palmeiras, SP, em 1991/92; 7 —

Sigla do Estado a que pertence o

clube 
"São 

Sebastião"; 8 — Clube

de Futebol de Alagoas; 9 — Sigla

automobilística do Brasil; 10 — Jo-

Bdor 

da Seleção Olímpica de Fute-

1 do Brasil, em Tóquio, 1964; 12
Clube de Futebol do distrito de

Viseu, Portugal; 14 — Jogador do

Store Ery, da Nigéria, em 1984; 15
Jogador da Portuguesa de Des-

portos, SP, em 1993; 16 — 
(... Ka-

towice) Clube de Futebol da Polô-

nia; 18 — Mônaco x Auxerre (pelo
Campeonato Francês); 19 — 

(Hugo
de...) Jogador da Seleção de Futebol

do Uruguai, nas eliminatórias da Co-

pa 90; 20 — Bloqueies, contenhas

(o adversário).

VERTICAIS

1 — Provocar ou sofrer uma dis-

tensão; 2 — Jogadora de Voleibol

do E.C. Indaiatuba, SP, em 1985; 3
— Flamengo x América (pelo Cam-

peonato Carioca); 4 — Jogador da

Seleção de Futebol da Grécia, nas

eliminatórias da Copa 
'90; 

5 — Si-

gla do Estado a que pertence o clube
"Capelense"; 

6 — Entrega a bola a

um companheiro; 9 — Jogador do

^ 

2 3

HH9 WM

¦¦ 11

12 13
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18 ¦Il9 ""
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I I ¦

Treze, PB, em 1984; 10 — Cedes a Sanduíche — área — BxF — era —

bola ao companheiro; 11 — Jogador Neto — Edevilson — Itá — Ado

do Flamengo, campeão carioca em Fred — Elzo — Ele — TR.

A

colunado CHACRINHb

Nanato Barbosa

'Sonho 

meu'

ressuscita romance

Um romance que deu muito o que falar e que
fez muita gente chorar, na novela Renascer —

entre Leonardo Vieira (o coronézinho) e Patrícia

França (a Maria Santa) —, está sendo revivido

na novela Sonho Meu, da Rede Globo. O par
romântico retoma, noutros papéis, na novela das

seis. O Bom aproveita, mais uma vez, o sucesso

de um par amoroso que deu muito Ibope na

novela de horário mais nobre da emissora.

AQUELE ABRAÇO

Para Álvaro Barros Moreira (o da Camélia),

Denis Menezes, José Carlos Araújo, Washington

Rodrigues, Dayse Lúcidi, Lui/ Mendes, KJeber

Leite e Léo Batista.

Divulgação
Takes

Valéria

Ahbade,

atriz e

produtora

de
'Um

homem

chamado

pecado'

ir
1*

W -
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Cauby Peixoto fez convite > Jorge Masca-

rrnhas pira produzir seu próximo disco. O Maska

«tá pensando no caso, pois anda atarefado.
IN

Cos tinha, o Seu Mazarito. reapareceu na

Escolinha do Professor Raimundo e provou que
tem banca na Rede Globo.

• ••

Romário continua festejado na Espanha. Por-

laria da sede do Barcelona não chega para tantas

cartas c telegramas
•••

Rainha da Primavera t o concurso de be~

leza que I úcio I egrand coordena no famoso Bola

Preta do Rio.
• ••

Nathália do Valle, Helena Kanaldi e Mana

Zilda Hethlen estão disputando Tony Ramos na

novela Sonho Meu Ouem ganhará o duelo?
«II

Virgínia I Jine confessou estar com 73 anos

Mas, avisou que é mais nova que a amiga Oerry
Gonçalves, que soma H4 Mocinhas, ainda

Mon Trèaor pode ficar de fora do

Clássico Primavera, no próximo do-

mingo, no Hipódromo da Gávea, cm

2 mil metro» na grama. Ao morder a

liga que envolvia seu tendão direito,

o animal machucou-se e não apron-

tou ontem, conforme o planejado. O

treinador só definirá se o cavalo cor-

re, horas antes do páreo. Mon Trésor

foi inscrito no clássico para se prepa-
rar para o Grande Prêmio Bento Gon-

çalves, principal prova do turfe gaú-
cho, marcada para novembro.

Ossan, dos Haras São José e Ex-

pedictus, correrá sem apronto. St. Cloud

encerrou os trabalhos fazendo uma

partida de mil metros, em 70s. Nos

1.200 metros, Duchamp-Villon assi-

nalou 78s. Quarta-feira, Infalibile, mon-

taria de Jorge Ricardo, trabalhou sua-

ve, completando os trabalhos em 8s.

O ganhador do Grande Prêmio Lin-

neo de Paula Machado, Grande Cri-

terium de Potros, Pacelli, reaparecerá

em novembro. O potro correrá o Gran-

de Prêmio Frederico Lundgren, no dia

14, em 2 mil metros na grama. A

prova coloca frente a frente produto*
de três e quatro anos.

Òmega Bis tem presença garanti-
da nos 2 mil metros da Copa ANPC,

no final do mês, cm Cidade Jardim.

A informação é do treinador Venân-

cio Nahid. A égua foi segunda para
Stratas, no GP Oswaldo Aranha, mas

acabou desclassificada por falta de pc-
so. Stratas terá definição da campa-

nha após o treinador Cosme Morgado

Neto retomar do Paraná, para onde

viajou, a fim dc visitar os potros do
Haras Ponte Nova e assistir ao GP
Paraná, no domingo, em Tarumã.

Devido ao horário de verão, a par-
tir do dia 17, domingo, as reuniões

dos fins de semana terão início às 14
horas, e não mais às 13h30min. As
de sexta, às 16 horas; e as dc segun-

da, às 19 horas, tiveram o horário

mantido.

A programação de hoje no Hipódromo da Gávea, com 11 páreos pro-

gramados, começa às 16 horas, com uma prova de 1.000 metros,
-^grama, se a raia estiver em condições, com a participação de Luar de

Bagé, Kashan, Robelius, Light Foot, Chapilio e Old-Agile. Sc correr o que
sabe e pode, deve ganhar mesmo Old-Agile, com o aprendiz de 2* categoria

W. F. Coutinho. O páreo, com premiaçáo de CR$ 125 mil, vale para as

modalidades de apostas da Exata, Dupla, Trifeta e Quadrifeta.

PHOTOCHART

Estreantes — Chapilio, do Ha-

ras das Estrelas, criação do Haras

Piraí do Sul, alazão, um filho de

Chapelier e Aquilea, trabalhou 1.000

metros em 68s2, e pesa em torno de

448 quilos. Está sob a responsabili-

dade de J. J. Tavares e é inédito.

Para a mesma reunião está pre-
vista a primeira apresentação de Ozo-

rio da Toca, tordilha, por Adamante

e Iraiara, propriedade do Stud V. Ros-

berg, com o treinador Luís Artur Fer-

nandes, pesa 490 quilos, trabalhou

1.600 metros em 106s e no último

cobriu a mesma distância de 112s.

Traz uma vitória de São Paulo.

Pintagol é um estreante de Amo

Hodecker. Decende de Garboso e Ge-

noveza, traz uma vitória de São Vi-

cente e tr*s de São Paulo. Tem ain-

da, em campanha, 13 colocações. De-

ve figurar.

Ainda na relação de estreantes es-

tá Vendruscolo, por Marxane e Cas-

sandra, de propriedade do Haras San-

ta Vitória do Rio, do treinador Juan

Canales Matchant, tem uma vitória

em Amorim e três em Porto Alegre,

no Rio Grande do Sul.

Play For — Para atuar no campo

da terceira prova Play Bor, montaria

de Jorge Ricardo, completou 700 me-

tros em 44s, redondos, revelando dis-

posição no arremate. Dom Lark, com

C. G. Neto, percorreu 700 metros

em Sls, redondos.

Ourodolar — Ourodolar, com o

aprendi^N. D. Silva, para participar
da quarta prova da reunião de hoje à

tarde, no Hipódromo da Gávea, des-

ceu a reta de 600 metros em 38s2, e

para a quinta prova Veered Babble,

com Carlos Lavor, um dos desta-

ques da competição, fechou os 800

metros em 52s2.

Crown Royal — Na direção de

Eriton R. Ferreira, encenou os trei-

nos para participar do sexto páreo
da reunião, com uma partida de 600

metros coberta em 37s.

Questran, com Marcelo Cardoso,

fechou os 600 metros de reta em

38s. redondos, mostrando disposição

no arremate.

Montarias — André L Sampai

que já ganhou depois de um perioo
em que atuou e ganhou no Tarumã,

Paraná, volta com a montaria de Xo-

bai, nos 1.600 metros do segundo

páreo e Esempio, na terceira prova.
Esempio está familiarizado com a

distância, e mesmo na prova em que
Play For parece a força da competi-

ção, não deve ser esquecido nas apos-

tas.

Prêmio Ramirito — Para atuar

nos 1.300 metros do primeiro páreo
da corrida de amanhã, no Hipódro-

mo da Gávea, Avan, com J. Poletti,

encerrou os treinos com uma partida
de 38s nos 600 metros de reta.

Amadores — Adonis, montaria

de Carlos Arroxelas, inscrito no pá-
reo de amadores, aprontou com de-

sembaraço em 38s nos 600 metros,

deixando boa impressão.

Armando Carneiro — Ainda na

reunião de amanhã será realizado o

Clássico Armando Carneiro, funda-

dor do Haras Nacional, e Indian Blos-

son, americana, do Haras Santa Ana

do Rio Grande, em Itaipava, percor-
teu 600 metros em 37s2. Ballad Moon,

com um redeador, no Centro de Trei-

namento de Teresópolis, fechou os

600 metros em 39s2, e Toptoptop

Class, com Marcelo Cardoso, des-

ceu os 600 metros em 37s, redondos.

1939; 12 — Sigla do Estado a que

pertence o clube 
"Isabelense"; 

13
Jogador do CRB, AL, em 1984;

16 — Grêmio Esportivo Elite (São
Paulo, SP.); 17 — Santos x Nacio-

nal (pelo Campeonato Paraibano); 18
Sigla do Estado a que pertence o

clube 
"Barra 

do Garças"; 19 — Si-

gla aérea internacional da Argentina.

Solução do problema anterior

(N* 3.467): — HOR. — Saibene —

ar — Fred — Nei — ate — Date —

OxV — IxF — Edel — crê — Ols

Helt — Zó — Ederson. VER. —

Na hora de 
publicar

seus Balanços, Atas e

Editais, consultem os

nossos 
preços.

Tel.: 232-8010

Ramal S

Impressão de Jornais Tablóides e Standards

material político (cartazes, panfletos etc.)
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CRUZADAS

SaatmAlm

[SI colunado 
CHACRINHh

U 
Nanato 

Barbosa

'Sonho 

meu' 

5£g?

t i 
• 

Cauby Peixoto fez convite a Jorge Masci-

ressuscita romance «ti pensando no caso, pois anda atarefado. I

a 
**

A4 * Cos tin ha. o Seu Mazarito. reapareceu na

Um romance que deu muito o que falar e que W 
gf 

Hscolinha do Professor Raimundo e provou que

fez muita gente chorar, na novela Renascer — !B i\ tem h,ncl M Rcdc

entre Leonardo Vieira (o coron«zinho) e Patricia 4 M , 
RonlirioronIinua fesltjado M ^ hi. Por.

Franca (a Maria Santa) est* sendo revivido lf7 
KM uria da sede do Barcelona nao chega para tantas

na novela Sonho Meu, da Rede Globo. O par Valeria !/ cartas e telegramas

romfintico retorna, noutros pap£is, na novela das Abbade, "t 
;

seis. O Bom aproveita, mais uma vcz, o sucesso 
Qtriz e iPv^Elli < * ^a*n'>* **' ^*nmi4trl * o concurso dr he

de um pur amoroso que deu muito Ibope na . 
* 

1^^" leza que I-iicio Ugrand coordena no famoso Bola

novela de horfirio mais nobre da emissora. prodUtorQ 

do 

H-io 
|M

.miei .. .1,1,...,. Naihilia do Valle, Helena Kanaldi e Maria
AQUELE ABRA(,0 (Jm aid, Heihlen esiio disputando Tony Ramos na

homem novela Sonho Meu. Ouem eanhari o duelo?
Para Alvaro Barros Moreira (o da Camllia), . . V l •••

Denis Menezes, Jos< Carlos Araujo, Washington Cnamaao • Virginia I -ane confrvsou esur com 7 i anos I

Rodngues, Dayse Lucidi, Luiz Mendt'S, Kleber pecadtt' . JM 
Mas. avisou que t mais nova que a amiga Dercy

Leite e Iio Batista. /V Oo^aivw, que soma H4. MoiinKts. ainda.
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NO JS, TODO DIA E DIA DE VESTIBULAR. DE DOMINGO A DOMINGO

UERJ encerra atendimento hoje

Coordenação não confirma

eventual prorrogação 
do

prazo de inscrições

Apesar de o prazo de inseri-

ções do vestibular/94 da Univer-

sidade do Estado do Rio de Ja-

neirio (Uerj) terminar oficialmen-

te hoje, não está descartada a pos-

sibilidade de prorrogação do aten-

dimento. A expectativa da coor-

denação é de que 40 mil estu-

dantes participem da seleção, mas

até a última quarta-feira, somen-

te 21.800 inscrições haviam sido

realizadas* 
"Em 

princípio não

prorrogaremos, mas tudo vai ser

decidido somente amanhã (ho-

je)" 
— afirmou a coordenadora-

geral do concurso, Maria Apare-

cida Andrade.

O atendimento está sendo rea-

lizado em 23 postos espalhados

por todo o Estado, os quais fun-

cionam das 10 às 17 horas. A

taxa, no valor de CR$ 2.500,00,

deve ser depositada em qualquer

agência do Banerj, para crédito

na conta na 085-00244-12, em

nome do Vestibular Uerj/94. Pa-

ra oficializar a inscrição o estu-

dante deverá apresentar a cartei-

ra de identidade e a ficha de re-

querimento preenchida num dos

postos de atendimento.

O cartão de confirmação será

enviado pelos Correios aos can-

didatos no período de 11 a 15 de

novembro. Quem não recebê-lo

deverá se dirigir ao Centro de

Ciências Matemáticas e da Na-

tureza (CCMN), na Cidade Uni-

versitária, Ilha do Fundão, no pe-
ríodo dc 16 a 19 de novembro,

para regularizar a situação. O mes-

mo procedimento deverá ser ado-

tado por aqueles que receberem

o documento com algum dado

errado.

A disputa pelos 4.131 vagas

disponíveis terá início dia 28 dc

novembro, quando será aplicada

a primeira prova do vestibular,

abrangendo as disciplinas dc Lín-

gua Portuguesa/Literatura Brasi-

leira, Língua Estrangeira (Espa-

nhol, Francês ou Inglês), Quími-

ca e Biologia. A primeira fase

prosseguirá no dia 4 dc dezem-

bro, quando os estudantes serão

avaliados em Matemática, Físi-

ca, História e Geografia. Esta cta-

pa será composta apenas por ques-

tões objetivas.

Os aprovados na fase inicial

passarão à segunda etapa, a ser

realizada no dia 15 de dezem-

bro. O exame consistirá cm ques-

tões discursivas abrangendo três

disciplinas de acordo com o gru-

po da carreira optada, além de

uma redação.

Eis os postos de inscrição:

Horário: da» 10 ài 17 horu

A) MUNICÍPIO DO RIO UK JANEIRO

— IJERJ - 1"MVHRS1I)ADF. IX) ESTADO IX) RIO DK JANEIRO
Rua Sào Franciico Xavier. 524

— COLÉÜIO DE APUCAÇAO DA 1'HtJ
Rua J. J Seitas, a/n*

S — COLÉGIO ESI" ADI'Al. INFANTE DOM IIHNRIUH
Rua Itclfc*J Roxo, 4*3

« — COLÉGIO LARANJEIRAS
Rua Conde de Baependi.

— COLÉGIO ATENAS
Rua Pereira da Costa, .101

— COLÉGIO ESTADUAL VIS(X)NI)K DE CA1RU
Rua Soares, 95

— COLÉGIO MARISTA SÀO JOSÉ
Rua Barão de Mesquita. 164

— EDUCANDÁRIO THALES DE M1LETO
Rua Ten. Cleto Campeio. 625

— COLÉGIO BEUSARIO DOS SANTOS
Rua Augusto Vasconcelos, 420/480

10 — MAM — MODERNA ASSOC HRAS DE ENSINO
Rua do Ritchudo, 124

POSTOS ESPECIAIS — SOMENTE PARA ISENTOS

11 — COLÉGIO ESTADUAL JOÁO A1JREDO
Av. 28 dc Setembro, 109

SOMENTE PARA DEFICIENTES DA VISÃO
12 — INST. BENJAMIN CONSTANT

Av. Pasteur, 350

Bi OITROS MUNICÍPIOS

13 - COLÉGIO EQ11PE GRAL'
Rua Coronel Francisco Soares. 245

14 — FAC DE EDUCAÇAO DA BAIXADA FLUMINENSE
Rua Gen Mitre. 587 — 25 de Agosto

15 — C OLÉGIO FLUMINENSE DE S. J DE MKRITI
Rua da Matriz, 204

16 — CURSO PROJETO UNIVERSIDADE
Av. Getúlio de Moura, 1.483

17 - COLÉGIO GRAFITE I
Rua Moreira César. 392

18 — FAC. FORMAÇÃO DE PROFESSORES — ITRJ
Rua Dr. Francisco Portela, 794

19 — COLÉGIO SÃO JOSÉ
Rua Monte Caseros. 240

:0 — COLÉGIO SÃO JOSÉ DA SERRA
Av. Alberto Torres. 1148

21 — FAC Dh ADM DA CÂNDIDO MENDES
Rua Prof. Freeze, 38

22 — INSTITUTO DE REDENÇÃO
Rua Voluntários da Pátria, 362

23 — CURSO DE ENG DF. PRODUÇCÃO DA UERJ
Rua do Rosário, 1028

idt lOh à. 2Mil
Maricank

Jardim Botânico

Copacabana

Laranjeiras

Madureira

Méier

Tijuca

Ilha do Governador

Campo Grande

Centro

Vila luhcl

Praia Vermelha — RJ

Nova Iguaçu (Centro)

Duque de Caxias

Sào Joio de Menti (Centro)

Nilópolis (Centro)

Niterói (Icaraf)

São Gonçalo (Paraíso)

Pdrópolis (Centro)

Teresópolis (Alto)

Nova Friburgo (Vilage)

Campos (Centro)

Resende (Centro)

Rural: lista de habilidade dia 19

No próximo dia 19, a Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
liberará o resultado das provas de

habilidades específicas de seu

vestibular/94. Dos 36.294 inscritos

no concurso, 1.716 participaram des-

tes exames. Os estudantes reprova-

dos no teste não estarão necessaria-

mente fora da disputa por uma das

6.046 vagas disponíveis, já que es-

tes tiveram oportunidade de optar por
uma segunda carreira. O curso alter-

nativo substituirá automaticamente o

primeiro, caso o candidato venha a

ser considerado inapto na habilidade

específica.

O vestibular prosseguirá em de-

zembro, com a realização das pio-
vas escritas, que terão apenas ques-
tões discursivas. Os exames serão

aplicados nos dias 5, 11 e 19, sem-

pre com início às 8 horas. Para a

participação nestes testes, os estu-

dantes deverão apresentar o cartão

de confirmação, que será enviado pe-
los Coneios até dia 29 de novem-

bro. Quem não recebê-lo ou verifi-

car que o documento apresenta erro

em seus dados deverá se dirigir ao

Centro de Ciências Matemáticas e

da Natureza (CCMN), na Cidade Uni-

versitária, Ilha do Fundão, no perío-
do de 29 de novembro a 3 de de-

zembro, para regularizar a situação.

No primeiro dia de prova os es-

tudantes serão avaliados em quatro
disciplinas, enquanto que nos dois

últimos, em duas. Os temas variarão

de acordo com o grupo de carreira

optada. A redação será realizada no

dia 11, juntamente com a prova de

Língua Portuguesa/Literatura Brasi-

leira. Somente os inscritos à carreira

de Música não serão submetidos a

todos os exames. Estes serão avalia-

dos somente em testes específicos

(dias 5 e 19) e em Língua Portugue-

sa/Literatura Brasileira (11/12).

lOHf mSECRETARIA EXTRAORDINAR1A
tDE PROGRAMAS ESPEC1A1S

FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

A Faep torna público que realizará na Avenida Bartolomeu de Gus-

mão, 850 - térreo, São Cristóvão, a Licitação por TOMADA DE PREÇOS

n"82/93, no dia 25/10/93, às lOh, relativa à prestação de serviços de vigilância.

A documentação e informações serão fornecidas no endereço acima,

mediante apresentação do CRJ ou Certificado expedido pela Superinten-

dência de Material do Estado ou do Município.

EDITAL DE FIXAÇÃO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS

Sociedade Educacional Laranjeiras Ltda, CGC. 33.298.811/0001-70, man-

tenedora do COLÉGIO LARANJEIRAS, nos termos do Art. 1 * da Lei 8170

de 17/01/91, fixa a i.1 cota de anuidade de 1994: Pré-Escolar e 1? grau

- CRS 18.898,20; 2.° grau 
• CR$ 21.689,00. Estes valores serão corrigidos

no período Novembro/Dezembro-93, dentro do que determina a legislação

em vigor. Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1993. A DIREÇÃO.

ASSOCIAÇÃO 
"MARIA 

IMACULADA"

A ASSOCIAÇÃO 
"MARIA 

IMACULADA", entidade mantenedora do Coló

gio 
"MARIA 

IMACULADA" localizado na Rua SSo Francisco Xavier, 936, cumpria

do o que determina o Artigo 1 .* da Lei 8.170/91, comunica aos Pais e Responsáveis

que o valor da primeira quota da anuidade de 1994 resultará da atualização do valor

básico abaixo indicado, que será feita de acordo com os seguintes parâmetros

a) 30% (trinta por cento) da variaçlo do índice Nacional de Preços ao Consumidor

- INPC (ou outro índice que venha a substituir) apurado no período de outdbro a de

zembro de 1993 inclusive;

b) 70% (setenta por cento) do índice de aumento que vier a ser concedido aos pro-

fessores no período de novembro de 1993 a janeiro de 1994, inclusive.

PRÉ-ESCOLAR CRI 11.284,80

CA á 4.'s do 1? grau CRI 10.600,80

6.' á 8.'s. do 1? grau CRI 11.618,19

Os valores acima foram determinados pele compatibiüzaçlo dos preços com os eus-

tos em função dos plenejamentos pedagógicos e econômico-financeiro, nestes in

cluídos os tributos, com base no mês de outubro de 1993. As Reservas de vagas

para 1994, estario vinculadas à anuência dos responsáveis em contrato de presta

ç(o de serviços, no qual constarlo todos os crttários de aplicaçio, bem como as pre-

visSes de pagamentos de provas de 2.' chamada, atividades extra-mensalidades que

possam incidir.

Rio de Jsneiro, 07 de outubro de 1993.

Zalra Leite da Silva - Diretora

EDITAL DE FIXAÇÃO DE VALORES DE ENCARGOS EDUCACIONAIS

COLÉGIO ANDREWS S/C., sociedade mantenedora do COLÉGIO AN-

DREWS, localizada na Praia de Botafogo n8 308, Rio de Janeiro, cumprindo o

que determina o artigo 1" da lei 8170/91, comunica aos pais e responsáveis os

valores-base para cálculo da primeira parcela da anuidade de 1994, a serem

corrigidos no momento da matrícula em 70% dos reajustes salariais do magisté-

rio que ocorrerão em novembro e dezembro do corrente ano.

PRÉ-ESCOLAR & 4' SÉRIE CR$ 25.118,00

5* à 8' SÉRIE (1° GRAU) CRS 27.550,00

1» à 3« SÉRIE (2° GRAU) REGULAR CRS 32.681,00

1' à 3* SÉRIE (2° GRAU) CRÉDITOS 32.681,00

Em janeiro de 1994 o valor da primeira parcela será corrigido na base de

30% (trinta por cento) da inflação acumulada no período de agosto a dezembro

de 1993, inclusive, tal como indicado pelo INPC-IBGE ou, na sua ausência, pelo

IGP-FGV.

Outros serviços escolares, a partir de dezembro de 1993, serão cobrados

pelos seguintes valores, mensalmente corrigidos pelo IGP-M/FGV ao longo de 1994:

Material de Artes Plásticas do Pré-Escolar à 6' série do 1° Grau (valor

semestral a ser cobrado em maio e outubro de 1994) CRS 3.000,00

Atestados, declarações, certidões, carteira de cinema, etc CRS 532,17

2' via de transferências, histórico escolar, caderneta, etc CRS 1.869,88

Inscrições para matricula CRS 1.332,24

Os valores acima foram determinados pela compatibilização dos preços com

os custos, nestes incluídos os tributos, com base no mês de outubro de 1993.

Na hipótese de, na data da matrícula, os índices do INPC não terem sido

ainda divulgados, serão utilizadas projeções desses índices, publicadas na revista

Suma Econômica do mês anterior ao de sua aplicação.

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1J>93.

A DIREÇÃO

AULA

A Geografia no Vestibular

CHARLES PENNAFORTE

do Grupo Impacto

Há 

algum tempo, os estudantes

de 1° e 2° Graus vêm notando

a diferença qualitativa no en-

sino de Geografia. Cada vez mais,

valoriza-se a capacidade de refle-

xão do que a memorização. Hoje, a

questão fundamental do ensino de

Geografia, não restringe-se somen-

te em saber mecanicamente os afluen-

tes da margem esquerda do rio Ama-

zonas. O fundamental é conhecer

não somente a hidrografia amazôni-

ca, mas sim, como estão as relações

sociais, a estrutura fundiária e a apro-

priaçáo dos recursos minerais da re-

gião norte. Esta é a grande diferen-

ça no atual ensino da Geografia.

Para facilitar a compreensão do

estudante, faremos um mini-históri-

co deste novo enfoque da Geogra-

fia que passa a abordar a sociedade

e a natureza conjuntamente. Vamos

a ele.

Desde o final da década de 70, a

ciência geográfica vem passando por

grandes transformações, principal-
mente em sua abordagem. A Geo-

grafia abandona a sua perspectiva

de ciência natural exclusivamente;

torna-se uma ciência social. Esta no-

va linha de abordagem denomina-

se 
"Geografia 

Crítica".

Dentro deste quadro, as bancas

de Geografia das universidades vêm

assimiliando esta linha do pensa-'
mento geográfico, que caracteriza-'

se pelo predomínio de questões re-

flexivas e analíticas. As questões 
"de-

corebas", estão paulatinamente sen->

do abandonadas. Assim, o estudan-

te deve abandonar a sua 
preocupa-

ção em memorizar determinados as-1

suntos e perspectivas. O momento é

de compreensão.

Fazer uma boa prova de Geogra-

fia é estar capacitado a analisar e

compreender as questões propostas.
A seguir, propomos um roteiro de

estudo dos últimos assuntos mais

focalizados nos vestibulares anterio-

res; junto a isto, anexamos os que
certamente serão abordados. Ao fi-

nal, indicamos uma bibliografia dos

melhores livros do mercado para au-''

xiliar a sua preparação.

ROTEIRO DE ESTUDO

Geografia do Brasil

** Os conflitos agrários da Região Norte
" A 

"internacionalização" 
da Amazônia

** A degradação ambiental amazônica
" A estrutura fundiária e as sub-regiões do Nordeste
" As características da colonização da Região Sul
"Os recursos mineirais
" A urbanização
*' As paisagens climato-botánicas

Geografia Geral

América

" A crise econômica norte-americana
** A união econômica dos EUA/Canadá/México (NAFTA)
"As conseqüências da colonização de exploração para a América Latina
" Os problemas de Cuba socialista
"As características do subdesenvolvimento latino-americano
" A América Latina e a sua relação desigual no comércio com os países desenvolvidos

Europa

" O Mercado Comum Europeu
" O fim da URSS e a sua desintegração
"A unificação alemã
"A xenofobia
" A recessão e o desemprego
"A imigração
" Os conflitos na antiga Iugoslávia
" O leste europeu e a sua inserção no capitalismo

1 tll

Ásia

•X

pi!
Vtj

i.*»A
'í

"A China e o seu crescimento econômico
"O modelo chinês de desenvolvimento
" O Japão e sua hegemonia econômica
"Os Tigres Asiáticos
" A paz entre Israel e a OLP
" A criação do Estado Palestino

África

"As conseqüências do neocolonialismo
" O subdesenvolvimento agudo
" O fim da segregação racial e a luta pelo poder entre os negros na África do Sul

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Geografia do Brasil

Geografia do Brasil
Autor: Celso Antunes — Editora Scipione

Sociedade e Espaço
Autor: José William Vesentini — Editora Atica

Dinâmica e Contrastes
Autores: Hélio Carlos Garcia e Tito Márcio Garavello
Editora Scipione

Geografia do Brasil
Autor: Marcos Amotim Coelho — Editora Moderna

Geografia»Ciência do Espaço: O Espaço Brasileiro
Autores: Diamantino Pereira/Douglas Santos/Marcos de Carvalho
Editora Atual

O Espaço Brasileiro
Autor: lgor Moreira — Editora Ática

Panorama Geográfico do Brasil
Autor: Melhem Adas — Editora Moderna

Geografia Nova
Autores: Demétrio Magnoli e Regina Araújo — Editora Moderna

Geografia Geral

' Sociedade e Espaço
Autor: José William Vesentini — Editora Atica

Geografia Geral
Autor: Marcos Amorim Coelho — Editora Moderna

Nova Geopolítica
Autor: Reinaldo Scalzaretto — Editora Scipione

Geografia Geral e do Brasil
Autor: Murilo Alves da Cunha — Editora Francisco Alves

Geografia Ciência do Espaço: O Espaço Mundial
Autores: Diamantino Pereira/Douglas Santos/Marcos de Carvalho — Editora Atual

Geografia Nova
Autores: Demétrio Magnoli e Regina Araújo — Editora Moderna

oH

CURSO MIGUEL COUTO

1

;5

I

ANÁLISE E TREINAMENTO DAS

PROVAS ANTERIORES.

MATERIAL DIDÁTICO ORGANIZADO

POR DISCIPLINA.

MATERIAL SUPLEMENTAR DE

MATEMÁTICA: LIMITES E

DERIVADAS.

CENTRO

V/l

< í

turma

PUC
m

MATRÍCULAS ABERTAS

DIAS DA SEMANA: SEGUNDA A

SEXTA

TURNO:TARDE

HORÁRIO: 14H30M ÀS 17H15M

MATRÍCULAS ABERTAS

1

RUA SETE DE SETEMBRO, 43 
- 

2.° AIMDAR

TELEFONES: 221-3382 
• 

252-8251

0
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PRF: inscrições chegam ao final

Candidatos têm somente

o dia de hoje para

comparecerem aos postos

Terminam hoje às inscrições

nra o concurso da Policia Ro-

doviária Federal, que visa ao

preenchimento de 4.438 vagas

em todo o pais. Deste total, 109

destinam-se ao Rio de Janeiro.

O atendimento está sendo feito

em 30 postos do Estado e a

taxa, no valor de CR$ 1 mil,

deve ser paga em qualquer agén-

cia do Bradesco, em favor da

Fundaçfo Cesgranrio, c/c

13000-1, da ag£ncia 174S-0.

Para participar da seleção os

candidatos devem atender aos

seguintes requisitos: ter nacio-

nalidade brasileira, estar em dia

com as obrigações civis e mili-

tares (se do sexo masculino),

possuir certificado de conclu-

são do 2" grau, ser motorista

habilitado çm qualquer catego-

ria e ter idade mínima de 18

anos até o encerramento das ins-

crições.

A entrega dos cartões de ccn-

firmaçáo — com indicação de

locais eile prova 
— acontecerá

entre 10 e 12 de novembro. No

dia 14 do mesmo m£s os candi-

da tos serio avaliados em

temática, Princípios Gerais de

Trânsito, Geografia e História.

De acordo com o calendário do

concurso, a divulgação dos re-

sultados das provas objetivas,

juntamente com a convocaçio

dos habilitados para os exames

psicotécnicos está marcada pa-

ra 2 de dezembro.

Os habilitados nos testes psi-

cotécnicos — 
previstos para 5

de dezembro — serio submeti-

dos aos exames médico e bio-

médico. Os candidatos concor-

rem apenas às vagas relativas à

Jurisdição que abranja a locali-

dade em que efetivem as suas

inscrições. Os aprovados nas

duas etapas do concurso serio

encaminhados a um curso de

formaçio, de caráter eliminató-

rio, com duração de 205 horas.

As aulas serão ministradas nas

capitais-sede ou nas cidades-pó-

Io.

As inscrições para o concur-

so da Polícia Rodoviária Fede-

ral podem ser feitas em 30 pos-

tos do Estado, das lOh às I7h.

Somente no Município do Rio,

o atendimento está sendo reali-

zado em nove locais.

Confira os endereços:

i pro-
i, Ma-vas objetivas de Português,

Museu

ensina

fotografia

Pkn quem gosta de fotografia, o Pa-

ço da Imagem está iniciando novas tur-

mas para cursos de fotografia e ilumi-

nação, a partir de quarta-feira, dia 13.0

curso básico tem duraçfio de três meses,

com aulas pela manhi, das 9 is 11 ho-

tu e è noite, das 19 às 21 horas, às

segundas e quartas-feiras, ou terças e

quintas-feiras. Haverá, também, turmas

aos sábados, das 9 às 12 horas e daa 12

àa 15 boraa.

A opção para quem já tem algum

conhecimento na área é o curso de ilu-

minaçáo. Dentre oa temas a serem abor-

dados destaca-se 
"O 

Domínio Técnico

do Emprego da Luz para Eatúdio e Ex-

terior". As aulaa seráo ministradas às

terças e quintas-feiras, daa 19 àa 21 ho-

na ou aoa sábados, daa 9 às 12 horas,

com a meama duração do curso báaico.

Além doa cursos, o Paço da Imagem

lançará, este mês, o Projeto 
"Sextaa 

Li-

viea", cuja proposta t convidar fotó-

grafos de destaque nas áreas de fotojor-

naliamo, moda e stíll para exposições e

debates abertoa a todos que deaejem par-
tícipar. Os intereasadoa poderão obter

maiores informaçõea no próprio Paço

da Imagem, na Rua Santa Alexandrina,

192, casa 7 — Rio Oomprido. O eapa-

ço eatá aberto de segunda a sexta, das 9

às 22 hoeue aos sábados, ali às 15 horas.

Equação

contesta

gabarito

A equipe de Matemática do Curso

Equação conteatou o gabarito oficial do

Colégio Naval em 2 queatõea: na prova
amarela, queatio 10 a resposta correta,

no entender da equipe, é x maior que
15, o que nio se encontra nu opções.

Auim, a queatio deveria ser anulada.

Na queatio 15, também da prova
amarela,'a opçio correta é a letra D e

nio a letra A
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Sra. Pala a Raafawivili
RaC MaaaaMada Eacalar — 1994
Caah^a 4» PMtçk i* Sarrl(M Edac«daa«l>

Extemlo Arpoa Uda, cumprindo o i|M dciermiiu o irt I* áa Lai R.I70AM, tu

oomuoic» «os p«i« « fopoaiávtii qu« o valor d» mcnulid»dei para o mè» dt janeiro dt

1994 aará o mulata:
— Pré Fjcolar CM 9.225,60

2—!*à#aária «tt « 35J.IO

3 — S* à I* léria CM 9 469.J4

Ol valorei «cími foram delermiaados pela compaliNlizaçáo do* prt(,o« cora oa cuato».

«iiWi iacluldoi oa tributoa e «crescidos dl margem dc lucro, com baae «o més de outubro

de 1993, a aará o meamo do més da janeiro de 1993. aio ocorrendo neahuma inflação «o

período, ou lujuiMt aalariais do neiaoal docente e técnioo adminiatrativo Ocorrendo

inflaçio, oa preço» das mensalidades lofreráo correçio de 30% (trinta por cento) da

meama, tonundo-ae por base o INPC e so caso de reajustes sslariai» do pessoal docente

a técnico-admiaiitrativo, serio repassados era 70% (setents por cento) para os valores daa

Cordial raentt,
Exteroato Arpoa Ltda.

EDITAL DE FIXAÇÃO DE VALORES DE ENCARGOS EDUCACIONAIS
Centro Educacional da Ilha do Governador, Sociedade Mantenedora do COLÉGIO

Bem-Mc-Quer, localizado na Rua Eit do Dendê o* 1.995, cumprindo o que determina
o ártico 1' da Lei 8.170/91, comunica aoa pais e responsáveis que o valor da primeira
parcela da aouidade de 1994, resultar! da atualizaçáo do valor básico abaixo indicado,

que será feita de acordo com os seguintes parâmetros:
a) 30% (trinta por cento) da variaçáo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor

— INPC (ou outro Índice que o venha s substituir) apurado no período de Outubro a

Dezembro de 1993 ioduaive; b) 70% (setenta por cento) do índice de aumento que
vier a aer concedido aoa profeasores no período de Novembro.

Jardim de Infâncis de 1 e II CM 10.087,24
Classe de Alfabetizaçáo CM 10.087,24

1« à 4« Série do 1* Grau CM 10.087,24
5» à 8» Série do 1* Grau CM 11.697,24

Oa valorea acima foram determinados pela compatibilizaçáo doa preços com oa

cuatoa, nestes incluídos os tributos, com base no més de outubro de 1993.

Na hipòleae de, na daia da matricula, os índice do INPC náo lerem ainda sido

divulcadoa, seráo utilizadas projeções desses índices publicadas na Revista Suma

Econômica, do méa de Novembro de 1993.
Rio de Janeiro. 8 de Outubro de 1993

adireçAo

Marinha retifica local de exame

Os wdidalns aprovsdós ao proessso s«letivo d» «dmissio «o Corpo de S«ád« da Marinha (a
ralacio completa, cora u ««calas, foi publicad« «« ediçfo i» oatea do JS) bifo a Satefta
PaicoBsics no Hospital Central da Marinna (HCM), localizado na Ilha das Cobras, Piacs Barfo da
Lsdirio, a/a*, Centro, de 13 « 15 d* outubro. Nio no C«atro de lnatnjçlo Almirante Wsndankolk,

conforme checou a aar publicado por ano de divulftçio da Diretoria de Eaiino da Marinha.

No QAW, que Cca na Ilha daa Enxada*, aerio realizada* a pena» oa Exames d* Suficiência
Física, nos dia» 21,22 e 25 de outubro, de «cordo com • nota oficial divulpda ontaa i Imprensa.

Pata eate» Exames, os csndidstos que forem considerados aptos na Seleçio Paioofiaica deverio m

apresentar munádoa de documento oficial de identidade, ficha d« inscriçio, tênis, cslçio e csmiseU

para ginástica, além de calçio paia natacto. Todo» deverio embarcar em lancha da Marinha, êa

8hl5min, no cail do 1* Distrito Naval, que fica na Praça Ba tio de Ladério, a/n", Centro, conforme caca Ia.

Antes deaau duas fites, porém, todos os candidato» aprovados te rio que preencher o Que» tio-

nério Biográfico Simplificado. Ele deveri aer retirado no próximo dia 11, no Serviço de Recruta-

manto do 1* Diatrito Naval, daa 8h30min àa 12 hora» ou daa 13h3Qain êa 16h30min. A entrega

aeri noa meamos local a horário, ao dia 13 de outubro.

EDITAL DE F1XAÇÀO DE VALORES DE ENCARGOS EDUCACIO-

NAIS

DECRA LTDA, sociedade mantenedora da ESCOLA CHEZ 1'ENFANT,

è Av. Paateur 445/49 Urca, cumprindo o que determina o artigo l1 da Lei

8170/91, comunica que o valor da primeira parcela da anuidade de 1994

resultará da atualizado do valor básico abaixo indicado, que será feita de

açodo com oa aeguintea parâmetros:
a) 30% (trinta por cento) do INPC (ou outro índice que o venha a

substituir) apurado no período de agosto a dezembro de 1993 induaive;

b) 70% (setenta por cento) do fadice de aumento <jue vier a aer concedido

aoa profeaaores no período de novembro 1993 a janeiro 1994, inclusive.

Valorea da mensalidade: Pré-Eacolar —1# grau 
— CR$ 21.980,00.

Oa valores acima foram determinados pela oompatíbilizaçto doa prea»

com oa cuatoa, nestes incluídos oa tributos, com baae no mês de agostcV93.

Na hipóteae de, na data da matrícula, oa índices do INPC nio terem ainda

tido divulgados, serio utilizadas projeções deaaes índices.

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1993

A Direçio

Colégio Naval: depois do choro, ainda resta uma esperança

EDTTAL DE FIXAÇÃO DBVAL0W3 DE ENCARGOS HXJCAQONAISEDIl NOTIFICAÇÃO

^ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE PAIS BAUJWS

A Aaaoáaçio Qvil daa Servia da Maria do Branl, manhtwdnra do COLÉGIO NOSSA SENHO-

RA RAINHA D08 CORAÇÕES, com sede a Av. Germino Dutu, W9 - Jacmpaguí na ckM»

do Rio da Jmeira, n cumprimento i leyilacio am vigor, ávulga oa valera» dxadoa prõviaoriamanl»

para animeira parcela da «nuidtdt d« 1994, bam «mo para oa demais Mp «doodoMÜ s

aaber Pré-Eacdar e CA Oi 12.463,69; 1' i 4» série: CR$ 11.594,37; 91V ién«ÇM 11602,41;

Ateatadoa, Dedaraoftea « CtrídS*: CR$ 100,00; Taxa d« V vi« de doM*** CS$ WMft Tto

d» material: CXjT000,00; 7 chamada d» provas: CU 150,00. Oi valorea «ama flsado* Mrto

atualizado» para janeiro de 1994, de acordo ocm oa seyáttes critérios: 70» do (ndice d« «unMMo

concedido aoa profèaorm e 30* INPC (ou outro todio. que • »^tuí4o)^CHpen»tt«s

•crtoa r«ulti<& * virisçlooaiipiwidieees» iniwdei|D*de 19TO ejinárode 1994, íbcémíw.

AtraW» do ptMenta, também notifica b antidade» repMWbávM d* aluno» <w pus cm, tm m

ausência, à «asodaçáo estadual de pais e Alunos ea federsçáo da ««ocUçáo da paia, qu««BOoairiji-
ae «d lujarea ignora doa, para o recebimento dos elementoa indupentáveia ao «aa« do valor dos

3fixados. 

O» rafando* (lamentos aerio remetidos ao icpmaotan» legal da «ndade rapra-

doi púi e aluaot, no prazo de dai d» toit, ipói o tcnaavMto à uinttniAn di«pM

autenticada doa documantoa que comprovem a plena wfalitizsçlo da aiana, fluindo a pa« M

o prazo de da áai para impugMçfto ou oontrapropoata para 
oa valorea adna n»adna Omo

ftmdMfto importará oa aoeitaçio formal doa valorea ora fUadoa e de acordo oom a norma lepi WfHlk

Rio de Janeiro, 8 da ouubro de 1993

A Diraçáo

A equipe de professores do

Tamandaré, após resolver todas

as questões do Concurso para

Admissão ao Colégio Naval, en-

controu algumas respostas dife-

rentes do gabarito publicado nos

diversos jornais, tanto para o Ia

ano, quanto para o 2". Professo-

res de outras equipes — inclu-

sive de outros estados — 
que

nos procuraram, apresentaram as

suas dúvidas, numa demonstra-

ção do alto grau de dificuldade

das 
questões. 

Quanto aos pon-

tos ainda em discussão, a Dire-

toria de Ensino da Marinha, após

alertada do problema, está fa-

zendo revisão do gabarito. Na

Coluna do Tamandaré de domin-

go, você poderá tirar as suas dú-

vidas relativas às questões di-

vergentes do gabarito oficial. Por

enquanto, é manter acesa a cha-

ma da esperança e, depois, co-

memorar cofti a galera. Veja, a

seguir, os resultados encontra-

dos pela equipe do Tamandaré.

Há controvérsias.

1* Ano do Colégio Naval

Prova Azul: A — 4, 9, 13. B

2, 17, 18, 19. C — 3, 14,

15, 20. D — 1, 5, 7, 12. E —

6, 10, 11, 16. A questão nB 8

não apresentou opção correta.

Prova Verde: A — 5, 7, 10.

B — 2, 11, 18, 19. C — 6, 8,

13, 17. D — 3, 9, 15, 16. E —

I, 12, 14, 20. A questão nfl 4

não apresentou opção correta.

Prova Rosa: A — 5, 9, 15. B

6. 10, 13, 18. C — 3, 8, 16,

19. D — 4, 7, 12, 20. E — 2,

II, 14, 17. A questão na 1 não

apresentou opção correta.

Prova Amarela: A — 4, 9,

17. B — 6, 13, 18, 20. C — 2,

3,12, 19. D —5, 11, 15,16. E

1, 7, 8, 14. A questão n° 10

não apresentou opção correta.

2* Ano do Colégio Naval

Prova Azul: A — 18,19, 20.

B — 6, 10, 14. C — 1, 4, 5, 9,

11 D — 2, 11, 16, 17. E — 7,

13. A questão n° 8 apresenta

três opções corretas (X B, E).

A questão n° 15 não apresenta

opção correta.

A questão n° 3 apresenta erro

na formulação.

Prova Verde: A — 1, 8, 11.

B —2,3, 17. C —5, 6,10,14,

15. D — 9, 12, 13, 16. E — 4,

20. A questão n" 18 apresenta

três opções corretas (A, B, E).

A questão n" 19 não apresenta

opção correta. A questão ng 7

apresenta erro na formulação.

Prova Rosa: A — 14, 16, 19.

B — 4, 17, 20. C — 6, 7, 10,

12, 13. D —2, 9, 11, 18. E —

3, 5. A questão na 1 apresenta

três opções corretas (A, B, E).

A questão n° 15 não apresenta

opção correta. A questão n° 8

apresenta erro na formulação.

Prova Amarela: A — 3, 4, 7.

B — 8, 13, 19. C — 2, 9, 11,

12,16. D — 6,10,14,18. E —

5, 20. A questão nB 1 apresenta

três opções corretas (A, B, E).

A questão na 17 não apresenta

opção correta. A questão n" 15

apresenta erro na formulação.

Colégio Princesa Isabel

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 1993.

COLÉGIO PRINCESA ISABEL REDENTORA SOCIEDADE CIVIL LTDA.,

sociedade mantenedora do COLÉGIO PRINCESA ISABEL, localizado na Rua das

Palmeiras, números 46, 65/67, Sorocaba n® 461 e São Clemente n« 295, cumprindo o

que 
determina o Artigo lfi da Lei 8.170/91, çom alterações introduzidas pela Lei

8.178/91, comunica aos Pais e Responsáveis que o valor da primeira parcela da

anuidade de 1994 será fixado em OUTUBRO de 1993, cujo valor abaixo indicado será

utilizado com os seguintes parâmetros:

a) 30% (trinta por cento) da variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor

INPC 
(ou outro índice que o venha a substituir) apurado no período 

de outubro a

dezembro dc 1993 inclusive.

b) 70% (setenta por cento) do índice de aumento aue vier a ser concedido aos

professores 
no período 

de novembro de 1993 a janeiro de 1994, inclusive.

VALORES DAS MENSALIDADES

Pré-Escolar CR$ 
15.900,00

Casse de Alfabetizaçáo CR$ 17.500,00

1« à 4* Série do 1" Grau CR$ 17.500,00

51 à 8' Série do 1# Grau CR$ 19.700,00

1« à 2* Série do 2® Grau CR$ 26.200,00

y Série do 2® Grau CR$ 27.500,00

Os valores acima foram determinados pela compatibilizado dos preços com os

custos, nestes incluídos os tributos, com base no mês de outubro de 1993.

Na hipótese de„ na data da matrícula, os índices do INPC não terem ainda sido

divulgados, serão utilizadas projeções 
desses índices publicadas na Revista Suma Eco-

nômica, do' mês anterior ao da sua publicação.
A DIREÇÃO

0 TAMANDARÉ PREPARA VOCE

PARA QUALQUER 
BATALHA

DESDE A 5S SÉRIE

SISTEMA DE ENSINO TAMANDARÉ: 42 ANOS DE EXPERIÊNCIA COM

OS MELHORES ÍNDICES DE APROVAÇÃO.

PROFESSORES ESPECIALIZADOS E O MAIOR BANCO DE PROVAS

DE CONCURSOS ANTERIORES

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS NOSSOS TELEFONES

? Marinha -Exncito-AtrMéiitka

Escolas Técnicas e Vestibular

ALTOENO

TAMANDARÉ

Centro: Rui da Constituição, 71 - Td: 221-0106

Centro: Rui Evaristo da Váp, 20 ¦ Td.: 220-8820

Mtkr Rua Oldegud Sapucaia, 9 • Td 594-8197

Mafcrtta Praça Armando Guz, 120 - Td.:

450-1084 (Shopping Tan-Tudo)"

NOSSOS DEPARTAMENTOS

CENTRO: Rua da Constituição, 71 • 1' 12* andares — Tel.: 221-0108

Rua Evarisio da Vfiga, 20 e 22 — Tel.: 220-8820

MÉIER: Rua Oldfgard Sapucaia. 9 — Tel.: Í94-8197

MADUREI RA: Praça Armando Cruz, 120 SL (Shopping Tem Tudo),

I Tel.: 450-1084

NOSSAS FILIAIS

Vila da Penha, Ilha do Governador. Bangu,

Campo Grande (RJ), Nova lgua^-u, Jararepaguá.

Niterói, São Gonçaki, Pctrópoli»

Esta coluna é publicada às terças, sextas e domingos, com noticiário de interesse dos candidatos à carreira militar

Escolas Técnicas e Vestibular

SE1
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ATenttdades rotesentattvas DE PAIS EAUjroS 
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A Auociacio Civil daa Servu d* Maria do Bcaail, manteoadora do COLoGIO NOSSA SENHO-

RA RAINHA DOS CORAQOES, oom teda a Av. GerenUrio Danlaa, 769-Jacarapapii na adada

do Rio da Janeiro, am cumpiMoio 1 lapilaclo « vijor, dtadp oa valowi Bxadoa pMaoriimala

para a nimeira panda da aauidada da 1994, bam amo para oa danui atcarp <*cadertI a

aabar W-Eicdai a CA Oil 1X463,69; 1' 14» .tta: CR$ 11.594,37; 91V i4n«0» 11602,41;

Attatadca, Dadaradaa a QrtdS*: CM 100,00; Taxa da V via da doanaioi: OS WWft Tto

da material: CXjT000,00; ? cfaamadi da provaa: CU 150,00. Oa nioraa aama Bxadoa tarlo

atualizadoe para jaoeiro da 1994, de aoordo oom oa laguittaa crittfoa: 70% do todioe da aumauo

ooocedido aba profaaorea a 30* NFC (ou ouM fadloa que venha a^^^oV (Hpar^Mia

aerlo oa reaulttdoe da variaflo oonqwetdda ton oa naaaa da agoMo da 1993a Janeiro da 1994,

AlraWa do ptaacnta, tambto notidca b ntidadea repfaaettaivaa da aluaca ou pari cw, an m

auateeia, i aaaodaflo aatadual da paie a Alunoa a a federa^o da amocUflo da paaa, qua enoodHm-

a* cm lujma igooradoa, pan o reoebimento doa elemeatta iadupeoafvda ao anma do valor doe

3fixadoa. 

Oa nfendoa elementoa aerlo rematidaa ao repweentaala legal da Wi*de rapra-

doa pait a alunoa, to praio da doia daa dtaia, apAa o fornaamento i mantenedon da oopaa

auttodcadaa, doa doonmiloa que oomprovem a plena raplarixa^ da aMama, fluudo a partr M

o prazo de dec dial para impupafio ou ooBtrapropoata pan 
oa vilaaa aama niadra O mo

foroecimffllo import*! na ioatt^io formal doi vilom era finooi • de tcordo oom a dordi legpl

Rio de Janeiro, 8 da outubro da 1993

ADira^o

S'WffitMia

? Mwinha - Exntilo ¦ Afrooautiea
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A maré continua ruim para o late-

ral-esquerdo Josicler. Depois de vírios

meses inativo devido ao rompimento

do tendio de Aquiles esquerdo, o joga-
dor, do treino coletivo de ontem na Fa-

culdade Nuno Lisboa, torceu justamen-
te o tornozelo esquerdo, o que o impe-

dirá de treinar por duas semanas. O

médico José Luís Runco, entretanto, não

vê qualquer problema.
Enquanto isso, o apoiador Júlio Cé-

sar, que também enfrentou problemas
médicos, vem realizando trabalho de re-

forço muscular com o preparador físico

Helvécio Pessoa, que o julga em condi-

ções de entrar a qualquer momento que
Júnior desejar.

— O Júlio César estava necessitan-

do desse tipo de treinamento. É um jo-

gador forte e que por isso precisa estar

bem fisicamente para desenvolver o seu

potencial 
— enfatiza Helvécio Pessoa.

A Taça Estado do Rio de Janeiro,

cuja organização é muito criticada pe-
los clubes, está sendo importante para
o Flamengo colocar em ação esses atle-

tas que não têm sido aproveitados no

time principal por Júnior. E como eles

precisam adquirir ritmo de competição,

ela se toma importante para os rubro-

negros.

As fortes chuvas e a utilização

diária acabaram deixando o grama-
do da Gávea em péssimas condições.

Por isso, o treinamento dos que não

viajaram para Assunção realizou-se

no campo da Faculdade Nuno Lis-

boa. Aliás, é possível que a comis-

são técnica opte pela realização dos

próximos treinamentos em Vargem

Grande.

O gerente-geral do futebol do Fia-

mengo, isaías Tinoco, surpreendeu-

se com a informação de que o jogo

de volta com o Olímpia, pela Super-

copa dos Campeões, inicialmente mar-

cado para a próxima terça-feira, às

17 horas, no Maracanã, havia sido

confirmado para quarta-feira à noite

no Maracanã, pela Confederação Sul-

Americana. 
"Pelo 

que sei, o jogos

será na terça-feira. Aliás, foi um pe-

dido do time ao presidente do clube,

já que a partida, inicialmente, seria

disputada no Estádio Caio Martins.

Mas como a nossa torcida certamen-

te vai comparecer em peso, o presi-
dente aceitou as ponderações dos pra-

fissionais — explicou Isaías Tinoco.

0 goleiro Gilmar reeditou a ex-

celente atuação contra o Coríntians

e foi apontado por todos como o

melhor do jogo com o Olímpia em

Assunção, na estréia do Flamengo

na Supercopa dos Campeões. Certo

de que está em grande forma forma

física e técnica, ele atribuiu o brilho

de suas atuações ao trabalho que
realizou em Teresópolis, pela Sele-

ção Brasileira.

Para muitos, ele seria o titular da

Seleção Brasileira, se a Copa do Mun-

do dos Estados Unidos fosse dispu-

tada agora. O seu objetivo não dei-

xa de ser a Seleção, mas enquanto

ela não se reúne, as suas atenções

estão voltadas para o Flamengo e,

conseqüentemente, o Campeonato

Brasileiro e a Supercopa dos Cam-

peões.
— Na verdade, gostaria de ter

feito poucas defesas e o time tives-

se conseguido ao menos o empate.

No entanto, o resultado acabou sen-

do benéfico para nós, porque, na

quarta-feira, no Maracanã, podere-
mos reverter o quadro 

— concluiu

Rogério assegura que, se não fosse o mau estado do gramado, o Flamengo não seria derrotado Gilmar.

Time

Renato está

Josicler torce o Time treina agora

tornozelo esquerdo em Vargem Grande

pronto para 

voltar

"'~m 

Gramado ruim leva

culpa 
pela 

derrota

Gilmar crê 
que 

a

vaga é do Mengão

O Vasco está se pro-

gramando para atacar

o Palmeiras no jogo
de amanhã, à tarde,

no Parque Antártica.

A vitória deixará o ti-

me na liderança do Grupo B, em

excelente condição para se classifi-

car à próxima fase do Campeonato

Brasileiro. O técnico Alcir justifi-
cou a postura ofensiva com que pre-
tende armar a sua equipe argumen-

tando que é arriscado demais espe-

raro campeão paulista na defesa par-
tindo em contra-ataques: 

"Aconte-

cendo isso, a pressão do Palmeiras

poderá ser insuportável. Quem se

dispõe a atuar na retranca geralmen-
te perde a partida".

Também não haverá marcação es-

pecial sobre nenhum jogador adver-

sárib: 
"O 

time deles tem tantos ata-

cantes habilidosos que uma marca-

ção individual acaba liberando ou-

tro jogador para criar. O Vasco vai

marcar por setor", disse Alcir. O

técnico considera o Palmeiras favo-

rito ao título do Brasileiro. Encaran-

do dessa forma, o clássico interesta-

dual de amanhã transforma-se em

um autêntico desafio. Os dois ülti-

mos confrontos entre os dois times,

no entanto, não demonstram tal fa-

Se empatar, time

decide Copa Rio

O Vasco enfrenta neste domin-

go o Madureira, às 15 horas, em

Conselheiro Galvão, precisando ape-

nas do empate para se habilitar a

disputar a final da malfadada Copa

Rio. O time venceu anteriormente

Botafogo por 2 a 1 e o Bangu por
a 0. O campeão da competição se

classifica para a Copa do Brasil. O

Vasco, entretanto, já garantiu a sua

presença no torneio por ter sido o

campeio estadual.

O técnico Alcir conta com o po-
der de fogo de Gian e Jardel para
vencer a defesa do Madureira. O

jogo inicialmente estava marcado

para São Januário, mas os cartolas

do Vasco aceitaram a mudança do

local em virtude da partida ser dis-

putada em Conselheiro Galvão ten-

do maior apoio popular. 
"Eles 

vão

fazer a festa", comentou um diri-

gente.
Furto — O zagueiro Tinho teve

o seu Gol GT vermelho, ano 88,

placa ZF 6637, furtado, ontem de

manhã, na Praça da Bandeira. Ele

só não ficou mais preocupado por-

que o carro estava no seguro.

Torres reclama

e 
pede 

atenção

França comemora

vaga de titular

"Basta 
o time corrigir peque-

nos defeitos que apresentou, prin-
cipalmente no segundo tempo, na

partida contra o Fluminense, e es-

tará bem próximo do ponto ideal e

em condições de garantir a classi-

ficação para a próxima fase, e até

mesmo brigar com grandes ct\?n-

ces pela conquista do título". Esta

é a opinião do zagueiro Alexandre

Torres. Para ele, a equipe ainda se

mostra sem concentração em al-

guns momentos do jogo e, 
"isso

precisa acabar".

— Concentração e atenção du-

rante uma partida não dependem

do técnico nem de treinamentos.

O time do Vasco é muito bom,

tem excelentes jogadores, mas às

vezes relaxa um pouco como acon-

tcceu na etapa final da partida com

o Fluminense, quando demos mui-

tos espaços. Se corrigirmos os pe-

quenos defeitos que temos apre-

sentado, e cada um tiver um pou-

co mais de determinação, o time

se classificará sem maiores pro-
blemas com grandes chances de

chegar ao título. Alex e Júnior puxam a fila de aquecimento antes do treuio tático, em São Januário

O apoiador França é um dos

jogadores mais otimistas no time

do Vasco. A boa apresentação na

partida com o Fluminense, onde

fez um dos gols na vitória por 3 a

1, lhe dá a segurança de que tem

tudo para ser mantido no time, em

lugar de Bernardo.

Ser escalado como titular não

depende de mim. O importante é

que fui bem e estou pronto para a

entrar na equipe. O Vasco fez uma

boa exibição contra o Fluminense

e estou certo de que daqui para
frente apresentaremos um padrão
de jogo bem melhor.

A partida de amanhã, contra o

Palmeiras, não chega a preocupar.
É um grande time, que me-

rece respeito, mas o Vasco nào

tem nada a temer. Nossa equipe

ainda não rendeu tudo aquilo que

pode neste campeonato e tem tu-

do para fa/er uma grande exibi-

ção. O Vasco sempre cresce nos

grandes clássicos e não será sur-

presa alguma se voltarmos de São

Paulo com vitória.

As más condições do gramado do

Defensores dei Chaco — irregular e

muito esburacado — foram decisi-

vas para a derrota do Flamengo pan
o Olímpia. Para o zagueiro Rogério,

poderia ter voltado ao Rio com pelo
menos o empate se náo fossem aa

condições do gramado. Ele próprio
acabou sendo vítima: a irregularida-

de do piso acabou traindo-o no mo-

mento de cortar o lance que resultou

no gol solitário dos paraguaios.
— O Júnior Baiano se embolou

com Cabalero, a bola sobrou na área,

mas, no momento de cortar, ela qui-
cou. Errei o chute e o Caidozo não

perdoou. Porém, no Maracanã, dian-

te da nossa torcida, temos condições

de superar tudo e garantir a vaga

para a próxima fase — 
garante.

O capitão rubro-negro, entretan-

to, acha que o resultado mais justo
seria o empate, principalmente a par-
tir dos 20 minutos do segundo tem-

po, quando o time se adaptou ao

estado do gramado e passou a co-

mandar as ações. De qualquer ma-

neira, as atenções, agora, se voltam

para o Bahia, amanhã, às 17 horas,

no Maracanã.

Vasco

O ponta náo vê a hora

de reaparecer, mas tudo

agora depende de Júnior

Renato Gaúcho pode-
rá ser a novidade do

time amanhã, no Ma-

racaná, no jogo com

o Bahia. O atacante,'

afastado desde agos-

to, devido a uma ci-

rurgia na perna esquerda, participou
de dois coletivos — 

quarta-feira e

ontem —, nada sentiu, e está à dis-

posição de Júnior. Renato treinou for-

te, mas náo se encontra no mesmo

estágio físico dos companheiros, o

que divide os membros da comissão

técnica quanto à sua escalaçáo de saí-

da, amanhã.

Apesar de náo se considerar ainda

no mesmo nível físico dos compa-

nheiros, o ponta garante que chegou

finalmente o momento de voltar a

jogar. Por isso, hoje à tarde, na Gá-

vea, se colocará à disposição de Jú-

nior. 
"Náo 

vejo a hora de entrar em

campo e ajudar os companheiros a

lutar pela conquista do Campeonato

Brasileiro e da Supercopa dos Cam-

peões" 
— diz Renato.

O médico José Luís Runco e o

preparador físico Helvécio Pessoa, que
ficaram no Rio acompanhando os tra-

baliu* dos jogadores que não foram

a Assunção, explicam que Renato es-

tá no ponto para jogar. 
"Eu 

diria que
chegou o momento dele jogar. Está

muito bem e a sua disposição é inco-

mdm" — afirma Runco.
— Renato participou dos coleti-

vos demonstrando estar recuperado

da cirurgia. Na quarta-feira treinou

durante 60 minutos e hoje cerca de

30 minutos, sem contar com o traba-

lho jle reforço muscular na academia

pela manhã, diariamente. Aliás, ama-

nhã, pela manhã, ele vai repetir o

trabalho de reforço muscular — anun-

cia Helvécio Pessoa.

Se depender da avaliação do mé-

dico e do preparador físico, é certo

que Júnior deverá incluir Renato nos

seus planos para o jogo de amanhã.

No entanto, o aproveitamento do ata-

cante deverá ser no segundo tempo,

porque ele ainda não reúne condi-

ções para correr durante 90 minutos,

mas 45 minutos é certo.

Júnior anunciará também à tarde

o time que enfrentará o Bahia. Nélio

não esteve bem mais uma vez e é

possível que o técnico mantenha Edu

Lima. Outro que poderá ter a sua

primeira chance na equipe titular é

Marcos Adriano. Apesar de ser espe-

cialista da lateral-esquerda tem trei-

nado bem na direita e poderá ocupar

a vaga de Jorge Antônio.

voritismo; Vasco 3 a 0, no Rio, e

empate de 1 a 1 em São Paulo.

Para conter o ímpeto do Palmei-

ras, que diante de sua torcida deve

imprimir ritmo frenético ao jogo, AJ-

cir optou por manter França no lu-

gar de Bernardo. O apoiador teve

boa atuação contra o Fluminense, e

espera não sair mais do time titular:

Estou no Vasco desde 1988 e

acho que chegou o momento de me

firmar definitivamente. Venho tra-

balhando forte para atingir esse ob-

jetivo. O Alcir confiou e acho que
correspondi às suas expectativas. No

que dependei de mim, não vai faltar

garra para que nós derrotemos o Pai-

meiras — comentou França.

No ataque, Pedro Renato será man-

tido ao lado de Valdir, ficando Her-

nande como opção no banco de re-

servas. O jogador entrou muito bem

no time na vitória sobre o Flumi-

nense, mas se cansou no final. Alcir

o considera um das principais reve-

lações que surgiram no clube nos

últimos tempos:

Só falta pegar ritmo de jogo.

A explosão do Pedro Renato quan-

do tem a bola dominada é impres-

sionante. Com ele no time, fico mais

confiante.
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um lugar no ataque do Mengoavisa que já está apto para voltar e tem que ter

Foloat Mamio Rijrt

é 

programado para

matar

Cássio esnoba

timè 
paulista

Confiante no time com as boas apre-

senta ções realizadas nos últimos dois

jogos 
— empatou com o Santos, na

Vila Belmiro em 1 a 1, e venceu o

Fluminense, no Maracanã, por 3 a 1
— Cássio não teme a força do Pai-

meiras, adversário do Vasco, na par-
tida de amanhã, em São Paulo.

Não há dúvidas de que o Pai-

meiras fez grandes investimentos, e

montou uma grande equipe, mas a

realidade do Vasco não é diferente. É

um clássico do futebol brasileiro e

não há uma equipe que possa ser con-

siderada favorita. Não dévemòs nos

preocupar com o Palmeiras, nosso ti-

me é bom, tem qualidades e se jogar
com garra e determinação certamente

voltará com um resultado positivo.
Para o jogador, o importante é que

o grupo já conseguiu superar a fase

negativa das primeiras rodadas, quan-
do os resultados náo foram favorá-

veis e, a partir de agora, terá mais

tranqüilidade para jogar:
Um time sob pressão perde a

tranqüilidade e rende menos. Com os

últimos resultados, a equipe voltará a

render tudo que pode 
—, 

garante.Hernahde distribui autógrafos para a garotada e aposta na nova fase da equipe
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