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Renato deverá entrar durante o jogo com os paraguaios na quarta-feira A agressividade de Pimentel é uma das armas do Vasco no Mineirão
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Charles aproveita a falha dos zagueiros para marcar o gol da vitória do Grêmio. O resultado revoltou a galera que abandonou a partida para ofender os dirigentes do Fluminense

Senna na Williams: acerto deve ser anunciado hoje

O Ingresso de Ayrton Senna na equipe Williams deve

ser anunciado hoje, em Londres, por Frank Williams.
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As cariocas deram um show nas areias de icaraí e venceram

Maada/Adrlana Behar em apenas 49 minutos, classificando-se para

o Mundial de Vôlei de Praia. Página 9

Pdgina 7

Os velejadores fizeram bonito

K28B

I

j

SBrfV W

] 

¦ m . 4 ^ 
I

«.|i

¦ 
~*Sl' ^ 

^f\cj 
I

Renato deverd entrar durante o jogo com os paraguaios na quarta-feira

Fla barra Nelio e vai

de Edu contra Olnnpia

Pdglna 12



2 • FUTEBOL
#

Jornal do* Sporla Ri» üc Janeiro B Segunda-feira B 11 de outubro de 1993

JOGO PERIGOSO

Bons negócios

Muita gente st surpreendeu com

¦ chegada dr Romário ao Rio. Ele

foi liberado pelo Barcelona, pelo fa-

to de ontem náo ter havido rodada

pelo Campeonato Eapanbol. Ma» a

vinda do atacante já estava prevista.

Ele veio pare tratar de negócios lmo-

biliários. Como todos sabem, Romá-

rio gosta de aplicar os dólares que

ganha com o futebol na compra de

coberturas. Já tem mais de uma de-

zena.

Sondagem

O Vasco recebeu, muito na moi-

ta, uma sondagem para negociar o

passe de Valdir. O alto-comando do

clube náo se interessou de conver-

sar, mesmo extra-ofícialmente, so-

bre números. Afinal, a situação náo

i propícia para fazer qualquer negó-

cio nesse sentido. O time precisa mui-

to de Valdir.

Um título

Ézio não gostaria, porím admite

sair do Fluminense. Mas queria que

isto acontecesse depois que ajudar o

clube a conquistar um titulo. O ata-

cante disse que ficou muito abatido

por ter perdido algumas decisões im-

portantes de uns dois anos para cá.

Porém, náo deu para ficar de astral

baixo porque tem recebido a maior

força dos seus familiares.

Troca fácil

O Catanduvense, da Federação

Paulista de Futebol, mudou de no-

me. Passou a chamar-se E. C. Ca-

tanduva. A mudança foi aprovada

devido à má campariha do clube no

Campeonato Paulista. Como o Ca-

tanduvense padaria a ser chamado,

por gozação, de Catanduperde, a tro-

ca de nome foi aprovada sem pro-

blema...

Revelação

Fernando Sampaio, 27 anos, é

apontado, por unanimidade, como

uma das revelações mais gratas da

arbitragem no futebol do Rio de Ja-

neiro. Ele ontem trabalhou como au-

xiliar no jogo Madureira x Vasco.

Mas Fernando precisa de chance pa-

ra apitar porque já mostrou o que vale.

Mudanças

Não se surpreendam se acontece-

rem mudanças nas equipes de espor-

tes das principais emissoras dfc rádio

cariocas. Anotem: Doalcei Bueno de

Camargo deverá deixar a Globo pa-

ra chefiar o time de esportes da Tu-

pi. José Cabral, por sua vez, poderá

sair da Nacional para compor a nova

equipe da Rádio Tupi. E Luís Peni-

do, como é sabido, vai deixar esta

última, podendo acertar com o Na-

cional.

Salvação

O Olympiakos, da Grécia, salvou-

se da ruína. Ou melhor dizendo, o

clube foi salvo pelo Governo grego,

que saldou a dívida de CR$

30.692.580,00 com impostos e com

o empréstimo contraído no Banco

de Creta, produto de gastos desme-

didos nos últimos anos. O Olympia-

kos, desta forma, teve que começar

a temporada seguindo uma linha rí-

gida de austeridade.

As últimas atuações de Marceli-

nho na equipe do Flamengo têm si-

do autênticas bola dentro. Ele fir-

mou-se na ponta direita e vem dig-

nificando a camisa n° 7. Sábado, por

exemplo, além de atuar bem, ainda

garantiu o empate para o Flamengo.

A conduta do ataque do Botafo-

go, na primeira fase de classificação

do Campeonato Brasileiro, foi uma

legítima bola fora. Não marcou um

gol sequer em sete jogos 
— 630 mi-

nulos, portanto 
— e, assim, não deu

a menor colaboração para que o ti-

me hotalogurnse saísse da incômo-

da lanterna e fosse desclassificado

da competição antes do tempo.

MILTON SALLES

A hora de observar

A comissão técnica da

Seleção Brasileira deve-

rã se reunir na próxima

quarta-feira com vista aos

amistosos que serão dis•

putados contra a Alemã•

nha e o México. Na opor•

tunidade serão discutidos,

certamente, os critérios de

convocação e os nomes

que deverão ser chama-

dos para compor o elen-

co para ambas as parti-

das. O ideal seria aue o

treinador pudesse dispor

do mesmo grupo para os

dois últimos amistosos do

ano.

Sabe-se que o técnico

defende o ponto de vista

de que contra a Alemã-

nha a Seleção deve ter a

maioria de 
"estrangei-

ros". Afinal, o jogo será

disputado na Europa e is-

so facilitaria as coisas, se-

gundo Carlos Alberto Par-

reira. Na partida contra

o México, o treinador en-

tende que será melhor lan-

çar uma Seleção mais
' 'doméstica'digamos 

as-

sim. Com isto cria-se um

problema: por que armar

duas Seleções para dois

simples amistosos?

Já está provado que es-

te não é o melhor cami-

nho. Como vimos nas re-

centes eliminatórias, Par-

reira enfrentou problemas

para armar o time ideal

porque, antes do torneio

classificatório para a Co-

pa do Mundo, usou equi-

pes diferentes em dois tor-

neios distintos. Por isso

que, para o observador

atento às coisas da Sele-

ção, acredita-se que se-

ria mais prático o técni-

co chamar a maioria de
"domésticos" 

para as

duas partidas.

Desse modo, ele pode-

ria realizar algumas ob-

servações importantes,

porque já conhece os 
"es-

trangeiros". Através des-

ses amistosos, que são im-

portantes até um certo

ponto, ele testaria nomes

selecionáveis ou algum jo-

gador que tenha se des-

tacado no Campeonato

Brasileiro, por mais des-

conhecido que seja. No

próximo ano, sim, é que

ele poderia então concre-

tizar o plano de selecio-

nar realmente quem já

pronto para a Copa.

m

ENTORNANDO O PAPO

Nelson Rodrigues, fiho

Um universo cinza escuro

O Grêmio tinha tudo para ven-

cer. Favorito por qualquer lado

que se analisasse as forças em

confronto.

O Fluminense vem mal. No

início da competição apareceu

como aquele azarão que desafia

a lógica de uma corrida. Dois

goleadores faziam o ataque fun-

cionar e davam um alento espe-

ciai aos torcedores desanimados

Cr 

não estarem vendo um time

muito sonhado.

O Grêmio, longe de uma boa

equipe, está procurando mudar

os rumos das coisas. Contratou

o Carlos Alberto Dias e o Bran-

co, jogadores que mexem com

qualquer conjunto.

O Tricolor carioca além de

suas limitações entrava com três

desfalques na defesa graças a

problemas com cartão e contu-

são. De quebra de treinador can-

sado com as circunstâncias que
envolvem seu trabalho. Se o co-

mandante cansar, o elenco sen-

te. Nota-se nos comentários após

as partidas, no clima da derrota.

O Grêmio está em terceiro,

bem na batalha pela classifica-

ção e o Fluminense é vice-lan-

terna. Ingredientes que também

apontam para a vitória gremista.

Na primeira fase o Grêmio

foi melhor. Nei, o destaque do

Fluminense. Duas excelentes de-

fesas em chutes do Carlos Al-

berto Dias que poderia ter des-

pachado em definitivo os cario-

cas.

No segundo tempo o Flumi-

nense cresceu. A entrada do Ser-

ginho (ainda fora de forma físi-

ca) deu mais ritmo ao meio cam-

po. O Grêmio ficou nos contra-

ataques e até aí se mostrou fa-

lho. O jogo caiu e houve mo-

mento que as duas pequeninas
torcidas 

"enalteciam" 
os trei-

nadores pelas substituições. Er-

ros atrás de erros irritaram a

todos.

A derrota no atual universo

das Laranjeiras não surpreende

ninguém embora náo se possa
reclamar da entrega dos joga-
dores que lutam contra todas as

adversidades.

Não era necessário, entretan-

to, que as coisas do Além e o

juiz também se juntassem a elas.

O gol do Grêmio nasceu de uma

espirrada que encontrou o Char-

les sozinho na cara do gol e o

juiz não marcou um pênalti des-

carado à sua frente perto do

fim do jogo.
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Carlos/Vtacêdo

Alerta rubro-negro

O Flamengo escapou de per-
der pela terceira vez consecuti-

va no jogo contra o Bahia e

Júnior deve tirar boas lições da-

quela partida em que sua equi-

pe teve o domínio total das

ações, mas jogou sem qualquer
inteligência, permitindo que a

equipe baiana conseguisse um

bom resultado utilizando a tá-

tica de amontoar todo mundo

lá atrás e dar bicões pra frente

para aproveitar a velocidade do

rápido Naldinho.

O problema é que o meio

campo do Flamengo está buro-

crítico demais. Charles corre

como sempre, luta como pou-

cos, mas lhe falta o clarividên-

cia para produzir um lançamen-

to mais iluminado para Marce-

linho e Casagrande. Edu Lima

é jogador de conclusão, não de

armação e Marquinhos está nu-

ma fase negativa. Isso impede

que a bola seja melhor traba-

lhada a partir do momento em

que ela sai dos pés dos zagueiros.

Para o jogo com o Olímpia,

vai set preciso acertar alguns

detalhes porque os paraguaios
vão repetir a tática do Bahia e

vão amarrar a partida. Se o ti-

me de Júnior não der velocida-

de às jogadas de ataque, certa-

mente vai encontrar dificulda-

des para conseguir a vantagem.

De qualquer forma, em ter-

mos de Campeonato Brasilei-

ro, a posição do Flamengo é

muito tranqüila. Basta ele em-

patar todos os seus jogos que
estará classificado. O proble-
ma agora é a Supercopa que o

time precisa vencer para conti-

nuar na briga pelo tão sonhado

título.

GOL DE LETRA

O torcedor do Botafogo já

jogou a toalha. Ele não fez mais

questão de qualquer vitória nos

sete jogos que lhe restam no

Brasileiro. Ele só quer um gol-

zinho. Unzinho apenas e já o

fará ficar bastante feliz. Afinal,

o Botafogo disputou três títu-

los (Estadual, Conmebol e Bra-

sileiro) e ganhou. O Flamengo,

por exemplo, já disputou um

monte e ainda não faturou um

caneco sequer. Este pensamen-

to não eleva, mas na pior das

hipóteses, consola o invicto, ao

contrário, botafoguense.

BATE-BOUA

Hoje 

venho falar daquele que lança

bolas com uma perfeição que pa-
rece ter fita métrica naa chutara»

Que amortece as bolaa com toda ca lego-

ria, náo importo a força, nem altura do

chute. Daquele que domina a criança e

dribla como um malabaristo e esconde a

bola doa adversários como ae fosse um

mágico. Daquele que foi campeio sul-

americano e mundial de juniorea, meda-

lha de prata em Seul e que ajudou o

Vasco a colocar muitas faixas no peito
É claro que estou falando de Geovani,

um senhor craque de bola.

Cândido Silva — Centro — RJ

Através 

desta fabuloaa coluna, de-

sejo colocar no ar a minha idéia

de formar um campeonato com

os dubes mais importantes da Europa e

da América. Seria o campeonato euro-

americano de futebol, que reuniria a na-

ta do futebol.

Já imaginaram confrontos como Flumi-

nense x Real Madrid, Vasco x Benflca,

Coríntiana x Boca Juniora, Sio Paulo x

Barcelona etc. Além de tudo, o referido

torneio serviria para aumentar o merca-

do de trabalho eaportivo, tanto nos jor-
nais como no rádio e na televisáo.

Gostaria que os nomes abalizados da crA-

nica eaportiva ae manifestassem s rea-

peito das minhaa idéias porque o meu

objetivo é ampliar o futebol como es-

porte e como mercado.

Osmaslr da Rosa — Niterói

Prezada 

Redaçáo do JORNAL DOS

SPORTS.

Nós, da Torcida Jovem do Bo-

tafogo, lotadas em Niterói, estamoa vin-

do por meio desta conceituadíssima

coluna para avisar a todos oa verda-

deiroa torcedores do Botafogo de Fu-

tebol • Regatas, que acatem vontade

de torcer de uma forma alegre, dlfe-

rente e dinâmica, que está em plena
atividade, o Esquadrão de Niterói da

torcida Jovem do Botafogo.

Para entrar para o nosso grupo de

valentes e Incassáveis torcedora da

estrela solitária, basta procurar em

qualquer doa Jogos do Botafogo, os

componentes Alexandre "Italpu" ou

o Rafael "Urso". 
Nós nas raponsabl-

llzaremos pela confecção de sua car-

teirinha de sócio.

Entre para a Jovem, e sinta a sensa-

ção de estar com o Botafogo aonde o

Botafogo estiver.

Alexandre Oliveira "Itaipu" —TJ.B.

— Niterói

Amigo 

Russéo, da Folgada, torce-

dor exemplo de uma torcida de

paz, vamos dar força a esto garo-
tada que surge como já aconteceu em 61

e 62. Vem aí a nata do futebol brasileiro

para levar nossa seleção a grandes con-

quistas. Sem Botafogo forte, não existe

amarelinha que preste.

Antonio Dias — Italpu

Se 

você mora em Duque de Caxiaa

e quer fazer parte do Comando

Caxias da Raça Rubro-Negra, apa-

reça todas as sextas-feiras na Praça do

Pacificador, defronte ao McDonald'*, is

20 horas. Aproveito para lembrar a to-

dos da Raça Fia que o Campeonato Bra-

sileiro está em andamento e a gente náo

pode deixar de comparecer aos jogos

para dar um show nota 10 com a nossa

bateria.

Vagulnho — Caxias

Por 

favor, gostaria de lembrar a

você que é santisto e mora no Rio

ou em outros estsdos e deseja se

filiar i Sangue Jovem Santisto, escreva

para Avenida Gua rara pes, 12, Campo

Grande, Santos. Cep 11075-570

Geovani — Santos
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Washington Rodrigues

Edmundo estraga a festa do Porco

O 

Palmeiras tinha tudo 
pata 

uma

reapresentoçio tranqüila e har-

mónica hoje. No sábado i tar-

de, no Parque Antártica, fez a sua me-

lhor apresentação no Camepeonato Bra-

sileiro, ao derrotar o Vasco por 2 a 0,

virar o turno como lfder do Grupo B

e, numa resposto ao adversário, deixar

claro que as manobras, de Eurico Mi-

randa, só serviram para tumultuar a

competição e retardar o vexame vas-

caíno. Mas Edmundo nio se emenda e

estragou a festa do campeão paulista
diante do bicampeio carioca.

Ao ser substituído por Paulo Cé-

sar, gesticulou em protesto e abriu uma

nova crise de relacionamento no clu-

be, agora com o técnico Vanderlei Lu-

xemburgo, que nio deixou por menos.
"Ou 

Edmundo se torna um profissio-
nal ou vai se dar mal comigo", adver-

tiu o treinador, que assistiu ontem ao

jogo de vôlei entre Palmeiras e Suza-

no, no ginásio do Parque Antártica,

acompanhado do «rente de esportes

da Parmalat, Joaé Carlos Brunoro. 
"E*

le tem de entender que aqui há coman-

do e esse comando sou eu".

A irritação de Luxemburgo foi lio

instantânea quanto os gestos com o

braço de seu rebelde jogador. Ele dei-

xou o banco e, dedo em risle, foi to-

mar satisfações do atacante. Após o

jogo, a portas fechadas no vestiário,

fez questão de chamar a atenção de

Edmundo na frente dos demais joga-
dores. 

"Náo 
admito que me faltem com

o respeito como profissional e como

homem", declarou. 
"Disse 

muito mais

a ele, coisas que só interessam a nós."

Em público, no entanto, o treina-

dor palmeirense deixou claro que ou

Edmundo muda seu comportamento ou

pode procurar clube. 
"Da 

maneira co-

mo ele pensa, tem de pedir para ir

embora , ameaçou. 
"Se 

quiser ficar,

precisa integrar-se ao processo, como

eu penso, ou então exigir dos diretores

a minha saída".

O pivô da nova crise náo deu en-

trevistas. Inconformado com a suba ti-

tuição, Edmundo ouviu as broncas do

chefe e foi embora do estádio, recu-
sando-se, dar a sua versão dos fatos.

Oa dirigente, do Palmeiras têm novos

motivos de preocupação com o joga-
dor da Parmalat. Mas o diretor de fu-

tebol Gilberto Cipullo procurou a saí-

da mais fácil. 
"Não 

vi nada", garan-
tiu. 

"Só 
tomei conhecimento do pro-

blema no vestiário, e vamos adminis-

trá-lo da melhor maneira possível, de

cabeça fria, e este não i o momento".

O momento era de comemorações

e Luxemburgo bem que preferiria enal-
tecer a atuação individual de Mazinho,
o melhor em campo, e de todo o Pai-

meiras. 
"Esta 

foi a nossa melhor apie-
sentaçio no campeonato", considerou.
"E 

a tendência é 
que 

continuemos evo-
luindo na competição".

Mas para que isso ocorra, é funda-
mental que a diretoria tome providên-
cias não só quanlo a Edmundo, mas,

principalmente, com relação a Zinho.

O contrato deste jogador, autor do se-

gundo gol contra o Vasco, acabou sá-

bado. Se não houver acordo entre seu

Bi 

Cnzan de Oliveira e os dirigentes,

nho não enfrentará o Guarani, ama-
nhá i tarde, na abertura do segundo

turno.

O lateral Roberto Carlos costuma
comparar seu time a uma.orquestra.
"Que 

vai afinando a cada apresenta-

çio e tocando mais bonito", acrescen-
tou. Só Edmundo se recusa ás vezes a

ler a mesma partitura de Luxemburgo,
desafina, tira o maestro do séno, e

pode perder o instrumento

(Interino)
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Vasco acredita na

^yggl

*3

Ale ir espera 
que o

Vasco faça um ótimo

segundo turno

0 Vasco inicia ho-

jc pela manhã, os

preparativos para o

returno do Campco-

nato Brasileiro —

estreia amanhã à tarde contra o

Atlético Mineiro—com uma cer-

teza: as coisas serão bem melho-

res» daqui para a frente. Depois

de um início complicado no pri-
meiro turno, onde perdeu pontos

preciosos jogando em casa, e ten-

do ficado três jogos sem vencer

— contra Guarani, no empate de

0 a 0, e nas derrotas para Grêmio

por 4 a 2, e para o Sport, por 1 a

0, — o técnico Alcir Portela vê o

time com um novo ânimo. A

falta de garra, determinação e amor

à camisa que muitos chegaram a

reclamar ao que parece acabou.

O empate em 1 a 1, contra o

Santos, na Vila Belmiro, a boa

vitória por 3 a 1, sobre o Flumi-

ncn.se e mesmo a derrota para o

Palmeiras, por 2 a 0, dão a certc-

/a de um novo tempo; segue Alcir:

— Não há como negar que o

time mudou radicalmente seu com-

portamento dentro de campo. O

time apático e sem entusiasmo,

deu lugar a uma equipe determi-

nada e com vontade de chegar. A

empolgarão do grupo dá a certe-

za de uma grande campanha nes-

ta segunda fase da competição.

Para a partida de amanhã, con-

tra o Atlético Mineiro, ele tem

duas dúvidas. Silas, que sentiu o

adutor da coxa direita contra o

Fluminense e não enfrentou o Pai-

meiras, pode continuar de fora, e

Leandro que saiu durante a parti-

da com o Palmeiras, com uma

pancada no joelho também está

ameaçado de não jogar. Se eles

ficarem de fora, Alcir tem como

opção Bernardo, lan e Gian. O

time viaja para Belo Horizonte

após o apronto de hoje pela manhã.

MirriW Mtj»

Sorato arruma malas 
para 

voltar

Sorato começa a arrumar as ma-

Ias para voltar a São Januário, de

onde saiu no final de 1991. A

torcida do Vasco tem gratas lem-

branças deste jo^dor. Foi ele quem
fez o gol que deu ao Vasco o

título de campeão brasileiro de

1989, e era ele, sempre ele, que,

por influência do sobrenatural e

muita sorte, decidia os jogos con-

tra o Flamengo. Tanto que seu

apelido passou a ser 
"Carrasco

do Flamengo".

Os dirigentes do Vasco e Pai-

meiras decidiram num almoço on-

tem, em São Paulo, conversar so-

bre a volta do jogador ao Vasco,

mas resolveram adiar o encontro

para quarta-feira, no Rio. Se a

sorte o ajudou no Vasco, onde

começou sua carreira, juntamente
com Bismarck, Cássio, França e

Tiba, hoje no Guarani, dentre ou-

tros, e onde por muitos anos foi

titular absoluto no ataque, ele não

teve a mesma felicidade depois

que se transferiu para São Paulo.

Sofreu uma séria contusão no joe-
lho direito que o afastou dos cam-

pos por oito meses. Para se recu-

perar mostrou uma força de von-

tade incomum. Chegava no clube

normalmente de manhã, e ficava

períodos inteiros fazendo tratamen-

to na sala de musculação.

Totalmente recuperado e bem

próximo de sua melhor forma fí-

sica e técnica, Sorato deve a sua

volta ao Vasco, principalmente ao

fato de ter poucas oportunidades

no Palmeiras. Todas s preferên-
cias no clube são para Edmundo,

Edilson e Evair. No Vasco, ele

tem tudo para readquirir a condi-

ção de titular, no ataque, ao lado

de Valdir.

Capitão, com vergonha,

pode 
deixar o Botafogo

£3^2)

Náo é só o técnico

Carlos Alberto Tor-

res que está enver-

gonhado. Hoje, qual-

quer botafoguense já
não tem mais cora-

gera de olhar-se no espelho. Passa-

do o êxtase da conquista da Copa

Conmebol, ninguém mais duvida

que tal feito não foi além de um

acaso. Em 23 anos de disputa de

Campeonato Brasileiro, esta é, de

longe, a pior campanha do clube.

630 minutos sem gols nestas com-

petições, um mês sem vitórias e o

Botafogo transformou-se no 
"íbis"

carioca.

O técnico Carlos Alberto Tor-

res, como bom Capitão que é, faz

questão de dividir a culpa dos se-

guidos fracassos com o 
grupo. Mas

é possível que, antes mesmo do 
"na-

vio" afundar, entregue o cargo à

diretoria alvinegra. O contrato é ver-

bal, e o próprio Torres sabe da in-

satisfação do diretor de futebol Al-

cides Aguilar com relação aos seus

métodos de trabalho. O cartola pre-
fere Dé, o 

"Aranha".

O velho Capitão sente-se des-

gastado. Seguramemte foi um dos

responsáveis pela conquista do tí-

tulo inédito da Copa Conmebol di-

rigindo e incentivando um elenco

de jovens, desconhecidos e inexpe-

rientes jogadores. Mas a pressão
de treinar um time que há 630 mi-

nutos não faz um gol e não sente o

gosto de uma vitória há um mês,

pode ser insuportável.

Por enquanto ainda sou trei-

nador do Botafogo e não penso em

sair — sentenciava o capitão antes

do jogo com Cruzeiro, ontem, no

Mineirão.

Sobre a sexta derrota do Bota-

fogo em sete jogos disputados no

Campeonato Brasileiro, aliás, Car-

los Alberto Torres considerou umn

resultado justo. Ele apenas fez uma

ressalva com relação a atuação do

árbitro paulista Silas Santana.
Acho 

que o juiz deveria ter

respeitado mais o torcedor. Não ha-

via necessidade para cinco expul-

sões. Não houve violência e tam-

pouco deslealdade no jogo. É por
essa e outras razões que os está-

dios estão vazios — resigna-se Car-

los Alberto Torres.

Problemas do time continuam

Problemas e mais problemas.
Durante as últimas semanas, esta

tem sido a sina do Botafogo. Dian-

te do Cruzeiro, o time esteve des-

falcado de sete titulares — Car-

lão, Ciei, Perivaldo, Rogerinho,

Nélson, Suélio e Eliel. O pióxi-
mo jogo da equipe alvinegra nes-

te Campeonato Brasileiro só acon-

tecerá no domingo (dia 17/10) com

o mesmo Cruzeiro, às 16 horas,

no Caio Martins, mas as perspec-
tivas não são nada boas.

É muito provável que Nélson,

Suélio e Eliel — todos contundi-

dos — confirmem a volta ao time

durante os treinos desta semana.

Outro que retorna é o lateral-di-

reito Perivaldo, que cumpriu sus-

pensão contra o Cruzeiro por ter

recebido o terceiro cartão amare-

Io. Ciei ainda é dúvida, e quanto

a Carlão e Rogerinho, talvez nem

joguem neste Campeonato Brasi-

leiro, pois recuperam-se de con-

tusões mais graves.

Mas, de cara, Carlos Alberto

Torres já perdeu outros três joga-
dores para a partida do próximo
domingo, com o Cruzeiro, no Caio

Martins. André, Rcgílson e Chi-

na, todos expulsos no Mineirão.

Na reta final da Copa Conmebol

e durante todo o primeiro turno

do Campeonato Brasileiro o téc-

nico do Botafogo ainda não con-

seguiu colocar em campo duas es-

calações iguais em jogos conse-

cutivos.

— Infelizmente, os problemas
do Botafogo são muitos, e acon-

tecem a cada dia. Desta forma

fica difícil trabalhar, e mais que

isso, alcançar os resultados dese-

jados por todos nós — desabafa

Carlos Alberto Torres.
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Valdir e Alex esperam que o Vasco mostre mais combatividade contra o Galo no Mineirão

William feliz com

o ótimo retorno

William ficou satisfeito com seu
rendimento na partida contra o Pai-

meiras. Ele lembrou que a partida foi
um ótimo teste, pois a marcação dos

jopdores adversários foi muito forte
e mesmo assim ele conseguiu suportar
bem o ritmo do jogo:

Estava muito ansioso para vol-
tar ao time e gostei de meu rendimen-
to, pois a partida foi muito disputada,
mesmo assim me senti muito bem. Pe-
di para sair no intervalo pois eslava
cansado.

O jofpdor acredita que com a se-

qüíncia de jogos vai readquirir seu
melhor condicionamento físico e téc-
nico. Totalmente recuperado de uma

pancada que sofreu no tórax, na ex-
cursáo que o Vasco fez í índia, Wil-
liam acredita na classificação do time

para a próxima fase do Campeonato
Brasileiro:

O time começou mal, perdeu
pontos jogando em casa, mas se recu-

perou. Fez uma grande atuação contra
o Palmeiras depois de ter empatado
contra o Santos, fora de casa, e venci-
do o Fluminense. Não tenho dúvidas

que a equipe vai crescer muito de pro-
duçáo nesta segunda fase da competição.

m.
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Que 

Vai Ter De Ônibus

A Serviço Das Crianças,

Esfa Semana,

Mão E Brincadeira.

Na Semana da Criança, as empresas de

ônibus do município do Rio de Janeiro

também vão fazer muitos programas.

Com as crianças. Transportando-as

gratuitamente em passeios recreativos e

instrutivos à Quinta da Boa Vista, Zoológico,

Jardim Botânico, Planetário da Gávea, Parque

da Cidade, Ilha do Fundão, Cine Campo

Grande, Museu Histórico Nacional, Maracanã,

Circo Popular Brasil, Pão de

Açúcar, Mangaratiba, Museu

Aero Espacial e

Parque Lage.

São mais de

quinhentos ônibus

colocados à disposição das escolas públicas de

1o grau da cidade, durante toda esta semana,

numa iniciativa particular de interesse coletivo.

Pois as empresas de ônibus existem para isso

mesmo: para servir às crianças e aos adultos.

A coletividade. A nossa cidade. Para cumprir o

seu destino de transportar pessoas. Nas 24

horas do dia, todo dia.

A

Ônibus. A serviço de todos, todo dia.

DAS

Empresas

De Ônibus

Da Cidade

Do Rio.

I
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FLUMINENSE O X 1 GRÊMIO

Local: Maracanã

Puminfiut: Na; Mira o, André, Brasília e Aleisandro; Alaéraa Qiu(uinho(Serpnho), Julinho eMaraio;

Nilson e Ézio (Celinho).

Grêmio: Danrley; ürolto, Pauláo, Aguinaldo e Bnnco; Pingo, Jamir, Carl<» Miguel e

Dias (Marco Aar^io); Fabinho (Caio) c Charles.

Gol: Charles, aos 12 minutos do primeiro tempo

Renda: l.UÍ.OOO.OO

Público: 2.296 pagantes
Cartão amarelo: (hotto, Pauláo, Alessandro, Alaércio

Jtiz; Oscar Roberto Godoy, auxiliado por Odair Bodeguesi e Alhano de Paula Neto

Primeiro tempo

2 minutos — Jamir lança Carlos

Alberto Dias dentro da área e o joga-
dor chutou mal, por cima do traves-

são do goleiro Nei.

12 minutos — Gol — Grêmio 1

a 0: Jamir chuta e a bola bate em

Alaércio, sobrando para Charles. O

centroavante ganha na velocidade da

zaga ao invadir a área e desloca o

goleiro tricolor.

14 minutos — Charles faz boa

jogada e toca para Dias na esquerda.

O meia chuta forte, e Nei defende

parcialmente. Márcio despacha para
córner.

26 minutos — Chiquinho lança

Julinho, que dá um lençol em Dan-

rley. Na jogada, porém, o tricolor adian-

tou a bola e perdeu o ângulo para
concluir para o gol vazio. Julinho ain-

da toca para o meio, mas o goleiro
consegue segurar a bola.

36 minutos — Carlos Alberto Dias

recebe passe preciso de Carlos Mi-

guel, penetra livre na área, chuta for-

te, mas Nei faz grande defesa.

41 minutos — Chiquinho, de fora

da área, dá o primeiro chute do Flu-

minense ao gol, mas a bola sai por
cima do travessão.

Segundo tempo

ATUAÇÕES

Fluminense

7 minutos — Branco cobra fal-

ta pelo lado direito do ataque. O

chute sai forte, mas Nei faz mais

uma bela defesa.

19 minutos — O Fluminense

faz uma boa jogada. Serginho pas-

sa para Julinho, que lança Nilson,

livre. O centroavante acerta um be-

lo chute, rasteiro. Danrley se esti-

ca todo e coloca a bola para fora.

26 minutos — Carlos Miguel

cobra escanteio, da esquerda, e Caio

sobe e cabeceia livre de marcação.

Nei defende mais uma bola perigosa.

34 minutos — Celinho é lança-

do dentro da área, dribla o zaguei-

ro Agnaldo e vai em direção ao

gol. Porém, o defensor segura o

atacante pelo calção e o juiz man-

da o lance seguir: a zaga despacha.

38 minutos — Caio recebe no

meio campo, vira o jogo e lança

Charles pelo lado direito. O ata-

cante penetra sem qualquer marca-

ção e dá um forte chute. Brasília,

que se recuperou no lance, desvia

para escanteio.

Nei — Não teve culpa no gol.

Fez três defesas difíceis ainda no pri-
meiro tempo e transmitiu segurança

para os companheiros, incentivando-

os a reagir e partir para cima do

adversário. Nota 6

Márcio — Poderia ter apoiado

mais o ataque, principalmente por-

que o Giêmio não tinha um ponta
esquerda especialista. Perdeu quase

todas no confronto com Dias e Car-

los Miguel que caíram pelo seu se-

tor. Nota 4

André — Envolvido por Char-

les, mostrou pelo menos disposição

nos chutões e faltas que fazia na

entrada da área. Não esteve bem na

Grêmio

cobertura do seu companheiro de za-

ga. Nota 4

Brasília — Parecia que estava as-

sustado no jogo. Começou errando

passes e fazendo muitas faltas. No

mesmo nível de seu companheiro,

foi facilmente envolvido pelos ata-

cantes do Grêmio. Nota 4

Alessandro — Outro que não es-

teve bem. Perdeu todas para o ponta
Fabinho. Preocupado com as invés-

tidas do atacante, ficou fixo na defe-

sa, deu chutões, o que também não

resolvia. Nota 4

Alaércio — Começou com muita

disposição, cobrindo todos os seto-

res da defesa, e ajudando na marca-

ção no meio campo. Sem criativida-

de, se limitava a tocar para os lados,

errando muitos passes. Nota 4

Chiquinho — Não esteve bem.

De bom, só a ajuda que dava na

proteção à defesa, ficando mais fixo

na frente dos zagueiros. Nota 4. Foi

substituído por Serginho, que entrou

bem, dando mais mobilidade ao meio

campo. Nota 6

Julinho — Foi o mais criativo

do meio campo. Era o único que
Chegava para tabelar com os atacan-

tes Ézio o Nilson e criava alguma

coisa no time. Nota 6

Moreno — O pior do time. Mui-

ta correria e pouca produtividade. Er-

Danrley — Não teve trabalho.

Passou a maior parte do jogo orien-

tando sua defesa para que evitasse

as entradas de Ézio e Nilson na pe-

quena área. Nota 5

Grotto — Sem ter a quem mar-

car, tentou algumas jogadas de li-

nha de fundo e foi uma das opções

de ataque do Grêmio. Nota 6

Pauláo — Mostrou mais uma vez

que é um jogador estabanado e que

gosta de desarmar as jogadas ad-

versárias através de chutões. Tra-

vou um bom duelo com Ézio. Nota 5

Aguinaldo — Teve muito traba-

lho em parar Nilson. Levou vanta-

gem, devido à ajuda que recebeu do

meio campo. Nos poucos momen-

tos de reação do Fluminense, foi

prático, parando as jogadas com fal-

tas. Nota 6

Branco — Mostrou que ainda

Uramar de Assis

não está bem condicionado física-

mente. Se tivesse melhor, teria apoia-

do mais o ataque, pois não teve a

quem marcar. Mesmo assim, foi mais

atacante do que lateral. Nota 6

Pingo — Jogou com muita dis-

posição na cobertura à defesa, des-

locando-se por todos os setores. Mar-

cou Nilson de perto. Nota 6

Jamir — O lance do gol partiu

de seus pés ao chutar forte da entra-

da da área. Foi auxiliar de Pingo na

cobertura da defesa e ainda apare-

ceu em alguns lances de ataque. No-

ta 5

Carlos Miguel — Jogou como

quarto homem do meio campo, fa-

cilitando a marcação no meio cam-

po do Grêmio. Com a fragilidade

do adversário, tentou jogadas de pon-

ta, auxiliado pelo lateral Branco. No-

ta 6

rou muitos passes e quis resolver

tudo sozinho. Nota 3

Nilson — Um dos poucos que se

salvaram. Arisco, confundia a defe-

sa adversária com deslocamentos rá-

pidos e jogadas em velocidade. No

segundo tempo, quase marca um gol
ao girar rápido na entrada da área e

chutar rente à trave. Nota 7

Ézio — No primeiro tempo este-

ve no mesmo nível que seu compa-

nheiro de ataque, com investidas rá-

pidas na área do Grêmio. Cansou no

segundo tempo e ficou apagado no

jogo. Nota 5. Foi substituído por Ce-

linho, Sem Nota.

Arbitragem

Dias — Surpreendeu com boas

jogadas de linha de fundo em velo-

cidade. Foi uma das opções de ata-

que, quando partia em velocidade

pela direita, confundindo a defesa

do Fluminense, com deslocamentos

rápidos pelo setor. Nota 7

Fabinho — O atacante mais ha-

bilidoso do Grêmio. Ganhou todas

as investidas que fez como ponta.

Técnico, tem facilidade no drible

curto. Nota 8. Foi substituído por

Caio, que manteve a mobilidade no

ataque. Nota 7

Charles — Marcou o gol e jo-

gou com garra durante os noventa

minutos. Perdeu um gol, no segun-

do tempo, que normalmente não per-

de, depois de passar pelo goleiro

Nei e chutar para fora, rente a tra-

ve. Nota 8

O juiz Oscar Roberto Godoy

esteve bem na parte disciplinar, e

mim no lado técnico. Errou ao não

dar um pênalti a favor do Flumi-

nense, no segundo tempo, quando

Celinho foi puxado pela camisa

pelo zagueiro Aguinaldo dentro da

área. Fez 
"vista 

grossa". Confu-

so, inverteu e inventou faltas. Po-

deria ter expulsado o lateral Ales-

sandro, que havia levado cartão

amarelo, depois que o jogador fez

falta violenta na entrada da área

do Fluminense, impedindo que o

atacante do Grêmio penetrasse na

área. Seus auxiliares foram um pou-

co mais felizes, mas poderiam ter

sido melhor chamando sua aten-

ção nos erros que insistia em co-

meter, como a inversão de faltas.
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Flu leva torcida ao desespero

Derrota para o Grêmio

no Maracanã mostra que

time 
precisa de mudanças

EDIR LIMA

A derrota de 1 a 0 (Charles)

para o Grêmio, no Maracanã, mos-

trou mais uma vez que alguma coi-

sa precisa ser feita no Fluminense.

O time é fraco tecnicamente, não

tem qualquer prestígio junto a seus

torcedores e está ameaçado de não

passar para a segunda fase do Bra-

sileiro. O jogo com a equipe gaú-
cha irritou os 22% pagantes. O

retrato da partida aconteceu exata-

mente no primeiro tempo, com boa

parte da torcida hostilizando o pre-
sidente Arnaldo Santiago, que as-

sistia ao jogo da Tribuna Especial.

O time gaúcho começou mais

aplicado taticamente. Organizado no

meio campo, o Grêmio chegava fá-

cil à área do Fluminense. Logo aos

12 minutos, Jamir chutou de fora

da área, a bola bateu em Alaércio

e, no rebote, Charles dominou e

tocou na saída do goleiro Nei. 1 a

0, merecidamente. Confuso, o time

tricolor não passava de sua inter-

mediaria, nem tentava a reação. A

pouca criatividade saía dos pés de

Julinho. Mas era muito pouco para

quem precisava muito da vitória pa-
ra se reabilitar no Brasileiro e dian-

te de sua torcida.

A partir dos 20 minutos, o jogo

ficou lento, chegou a ser sonolento

e começou a irritar os torcedores.

O meio campo do Fluminense não

conseguia chegar à área do Grêmio

nem encostar nus atacantes Ézio e

Nilson, que voltavam para basear

jogo. Do outro lado, normalmente

o apático Dias surpreendia com boas

jogadas pela direita em velocidade.

Fabinho e Charles, se fossem mais

aplicados e apostassem mais nas

jogadas disputadas, principalmente
dentro da área, teriam feito mais

gols. A defesa do Fluminense este-

ve muito mal na partida.
O intervalo parece que fez bem

ao time carioca. O Fluminense vol-

tou mais organizado e disposto a

empatar o jogo. O Grêmio, por sua

vez, voltou desinteressado e deter-

minado a garantir o resultado de 1

a 0, o que fez com que o nível

técnico, que já era ruim, piorasse.
Aproveitando-se disso, o Fluminen-

se tentava alguma coisa, com Juli-

nho, Nilson e Ézio, que rondavam

a área adversária, com jogadas cm

velocidade e chutes fortes que es-

barravam no bem colocado goleiro
Danrley.

Mas não era dia do Fluminense.

Aliás, a época é uma das piores

para o tricolor das Laranjeiras. Além

das dificuldades técnicas de sua equi-

pe, o Fluminense ainda teve pro-
blemas com o juiz Oscar Roberto

Godoy, que inventou e inverteu fal-

tas, e ainda não deu um pênalti a

seu favor aos 34 minutos, quando

Celinho foi puxado pela camisa por

Aguinaldo. Todo mundo viu me-

nos o árbitro. Haja paciência para

agüentar tanta mediocridade não só

dos jogadores, como do trio de ar-

bitragem.

J® kü£ 

- 

.•Í*1

iK

Wm-

>4

Pingo empurra Márcio que leva a mão direita à bola mas não acha nada para sorte do Flu. Tricolores ficaram assustados

Julinho hem que tentou, mas não arrumou nada para o Flu Márcio derruba Carlos Miguel e impede que o jogador gremista arme outro ataque perigoso para a defesa do Fluminense

PRINCIPAIS LANCES

ATUAQOES
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Flujá não é o mesmo

Clube 
perde o 

glamour e torcedor, a 
paciência

PAUIX) MURILO VALPOKTO 
*"^5

Toca essa boi* direito. Wal-
lace! «¦» 

^ntava, nervoso, um tricô-
lor, refenndo-se a Moreno.

Jop com raçi, Serginho! —

berrava outro, em aluaio ao apoia*
<kJr que, até estio, ainda n«o havia
«¦#•40 em canmo, o que s6 acco-
«um ao «aguado tempo.

_ *igm jogadores ia deaa»be-
cidos psts boa puta doa kxcedo-
ro. Até ai» nada de anormal. Pou-
«m atam os fiunao* no time de
83, e o Fluminense fora tricampeio
«»a anos mbwqfleniea, com oa 

"a-

aíaimos" Branco, Rktrdo Gomes
* <*„ ganhando notoriedade e tor»
naoáo-se ídolos do detonar desse
tempo.

Hoje em dia, porôn, tudo é dl-
ferente, e os oito soos «em tftuk*
estio mexendo com i fidalguia tri-
cotar. O gfcuMar do clube foi pos-
to de lado peto» poucos e irados
torcedores presentes no Maracani.

As vaias começarem • pipocar aos
12 ramotos do primeiro tempo. A

partir dai, sobrou ofensas pare to*
<tos —• time, <8rifeates e «té para o
técnico Nel swho, chamado de 

"bur-

ío" ao colocar Celinho ao lugar de
' 
fido.

O presidente Arnaldo Santiago
nio foi capaz de esconderem seu

I rosto o constrangimento com o de-
Isenwenho em campo do Fluminen*

^HBam pouco com as ofensai re-

¦chesdas de paisvrfas de que foi
vítima.

O FK é tradiçio, nio é bu«
railbaçfto — foi um doa corinhos
msit suaves cantados peloe insatit-
feitos tricolores.

Ao lado de Ama Ido Santiago na
Tribuna de Honra, outros cartolas
do clube também foram vftimas das
ofensas, como o vice-presidente ju-
rídico, Álvaro César, bepoii do jo-
go, o diretor dt AMaboi, Ntem Oiatf-
na, deixou de lado oa bons modos
e rebateu:

Sã© uns ra.~ Vieram pedir
400 ingresso* par* assistir àpatti-
ds e depois aos ofendem. Nio sei
onde essas torcidas organizadas do
Fluminense 

querem chegar.

Um miato de tristeza e raiva coo-
SMdja os sentimentos do* que tor-
ciam pelo time das Laranjeiras. O
espetáculo foi tio mim que, quan-
do Serginho pisou na bois e caiu
sentado, aos oito minutos do se-

gundo tempo, ninguém se pteocu-
pou em aumentar o tom das vaias.
A pisada fez parte do e-petiatlo.

E, assim,o jogo continuou. Vaias,

protestos e desconsolo de uma tor-
cida que nio agôenta mais prender
na garganta um pito, pere ela, nor-

É campeio!

DESTAQUE

Charles espera ser mantido

Não vem ao caso dizer que Char-
les fora o responsável pela vitória
do Grêmio ontem à tarde diante do
frágil Fluminense. Mas o centroa-
vante causou o tempo inteiro preo-
cupação à zaga tricolor. Com seus
deslocamentps constantes para as
extremas do campo, levava com ele
a marcação, abrindo espaços para
seus companheiros. Além disso,
marcou um gol bem ao seu estilo:
no peito e na raça.

Depois de algum tempo amar-

gando a reserva no Boca Juniors,

da Argentina, o atacante revelado

pelo Bahia, cujo passe pertence a
ninguém menos que Maradona, es-

pera não sair mais do time. E no

que depender do técnico Luís Feli-

pe, isso vai mesmo acontecer.
— O Charles tem muito faro de

gol, mas precisa estar mais atento
aos lances. Gritei várias vezes com
ele para acompanhar as jogadas, e
os outros jogadores precisam re-

preendê-lo. Não fosse isso, seria
um dos melhores centroavantes do

Vitória entristece Branco

Entre as muitas promessas feitas

pela diretoria tricolor para reforçar a
equipe e a contratação de Branco foi

uma das que mais empolgaram o tor-
cedor. Afinal, o gaúcho de Bagé for-

mou na equipe tricampeá carioca

(83/84/85) e campeã brasileira (84),
sem dúvida a melhor formada pelo
clube nos últimos dez anos. Ontem,

porém, a torcida do Fluminense teve
de se contentar em ver o futebol do
lateral com a camisa do Grêmio. A
atuação não foi das melhores, mas
mesmo assim ficou claro que ele te-
ria lugar no time de Nelsinho. Uma

constatação que entristeceu até mes-
mo o jogador. No vestiário, após o

jogo, Branco não escondia o abati-

mento por ter constatado que a si-

tuação do Fluminense é mesmo mim.
— Eu sabia que o Fluminense

não estava bem — comentou. — É
triste ver que a equipe precisa de

muita coisa para fazer valer a tradi-

ção do clube. Não custa lembrar que,

quando cheguei ás Laranjeiras, está-

vamos também em um início de tra-
balho. Mas não posso esconder mi-
nha tristeza pelo que vi e por ter
derrotado o time que é ainda a mi-
nha grande paixão.

Branco acredita que os clubes do
Rio estão sendo prejudicados no Bra-
sileiro em razão da desorganização

do futebol no campeonato regional.
"Como 

torcedor e admirador do fu-
tebol carioca, torço para que esta se-

ja apenas uma fase mim, que seja
superada em pouco tempo".

Quanto ao Grêmio, o jogador diz

que ainda está se ambientando, mas
confessa que a escolha foi a melhor

que poderia ter feito. 
"O 

Grêmio é
um dos três melhores clubes do Bra-
sil em termos de organização", ga-
rante. Além disso, diz que o fato de
estar mais próximo dos parentes pe-
sou na hora da decisão. 

"Fiquei 
sete

anos fora do Brasil e a saudade era

grande". A vitória, ontem, deu mais
animação. "Vamos 

nos classificar",
aposta confiante.

futebol brasileiro — elogiou o trei-
nador.

Charles, Anjo 45. Em uma esto-
cada rápida, aproveitando-se de um
rebote da defesa do Fluminense, ti-
rou a bola do alcance de Nei e fez
o seu primeiro gol na competição.
Perdeu algumas boas chances de
fazer mais um, é verdade, mas nem
isso tirou o brilho de sua atuação.

O titular até então era Gilson,
centroavante arisco e de caracterís-
ticas semelhantes às suas. Amigos
fora de campo, Charles acredita que
chegou o momento de mostrar o
seu valor. Pensa até em brigar pela
artilharia. Depois da partida, ele era
só empolgação ao comentar sobre
o seu desempenho:

— A defesa do Fluminense é

jovem e senti que estava um pouco
desentrosada, mas são bons joga-
dores. O meu gol foi marcado por
méritos meus, e não por descuido
dos adversários. Agora o Grêmio
vai chegar lá.

O Grêmio de Charles.

Aosgpajtafo 
pela sua d,re,om, o presume Arnaldo Santogo <nfre»M os praeslos ia «rada, 

que
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i Nelsinho
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deve deixar

clube 
hoje

FLAVIO FALCÃO

Grêmio vai atrás de oito

A menos que leve em

consideração a tontei-

ra da diretoria tricô-

lor, o técnico Nelsi-

nho deve entregar,

hoje, seu cargo a

qualquer outro disposto a segurar
uma nau desgovernada. Até a espo-
sa do treinador — Dona Néia —,

em entrevista à Rádio Globo, disse

que seu marido deveria deixar o
Fluminense. Porém, com a habitual
tranqüilidade, ocomandante não quis
abandonar o barco (pelo menos lo-

go após o jogo) e saiu do vestiário

direto para um jantar com dirigen-
tes do clube.

Ainda no vestiário, após a quar-
ta derrota consecutiva no Campe o-

im~m r~jJ&È&jL![jÈÊb* 
#«ÍÉilÉ9KÉ^V 

nato Brasileiro, Nelsinho dis.se que

Sa*"*"4*'«P^CarksUig^UBranco^para^o^dorcamcani^ ££

ça quente. Porém, algumas fontes
do clube já haviam garantido que o
treinador deixgria o cargo em caso
de novo fracasso — o que aconte-
ceu no jogo com o Grêmio.

O próprio Nelsinho já não vis-

lumbra um horizonte para a equipe,

pelo menos num curto prazo de tem-

po:
— Nossa chance de classifica-

ção é muito remota, após mais essa

derrota. Amamos com uma zaga to-
talmente improvisada e tive, inclu-

sive, dificuldades para armar o ti-

me. O jogo não teve superioridade

de uma equipe, foi uma partida de
aproveitamento de chances e o ner-
vosismo pela obrigação de vencer a

qualquer custo pesou na atuação de
alguns jogadores. Não sei mais o

que fazer —, desabafou.

Nelsinho ainda reclamou de um

pênalti claro em cima do ponta Ce-

linho, embora tenha declarado que
não foi isso que determinou a der-

rota do tricolor carioca. O técnico

fez questão de ressaltar que o Flu-

minense — com extensão a todo o
futebol do Rio — deve se reestni-

turar, procurar novos talentos e se

organizar para não passar por tan-

tos vexames — em clara crítica à

organização (ou desorganização) dos
cartolas daqui.

Graúna não abre

m •

' 
*JL

Nijsonpresswno, mas o goleiro gaúcho Dar lei salta para defender com toda firmeza, impedido a conclusão
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Ao lado do médico Mar Laranja, o treinador Nelsinho viu o Fluminense ser derrotado pelo Grêmio sem perder a calma

pontos para 
ter a vaga

mão do treinador

O técnico Luís Felipe já traçou

os planos do Grêmio para se cias-
sificar à próxima fase do Campeo-

nato Brasileiro: o time precisa so-

mar oito pontos nos próximos seis

jogos que lhe restam. Ele ficou sa-
tisfeito com o rendimento da equi-

pe diante do Fluminense e revelou

que orientou seus jogadores para
explorarem a inexperiência dos za-

gueiros adversários:
Do meio campo para a fren-

te o Fluminense atuou com os titu-

lares. A defesa é que jogou junta

pela primeira vez e procurei tirar

proveito disso. Vencemos um time

determinado e de valor.

O treinador gostou da atuação

de Dias e acredita que o apoiador

vai ser fundamental para um bom

desempenho do time na competição:
Aos 

poucos, vamos nos acer-

tando. Chegou o Branco e agora o

Carlos Alberto Dias. O Grêmio se

reforçou e, pelo próprio investimen-

to que fez, deve estar entre os oito

da próxima fase.

Outro que mostrou só sorrisos
no vestiário após a vitória foi Pin-

go. O ex-botafogüense foi um dí-
na mo no meio campo. Fator de equi-
líbrio de sua equipe, comentou que
espera ser lembrado por Carlos Al-
berto Parreira para as próximas con-
vocações da Seleção Brasileira:

Tomara 
que ele esteja me

observando. Estou em excelente fa-
se.

Enquanto uma vela se queima-
va dentro do abafado vestiário gre-
mista — sempre uma é acesa antes
das 

partidas 
—, Dias era cercado

por jornalistas, desejosos de saber
se ele havia se adaptado bem ao
seu novo clube, após a tumultuada
saída do Vasco. E ele respondeu:

Joguei em dois grandes clu-
bes do Rio e não tenho do que
reclamar desse tempo. Agora, a mi-
nlw realidade é outra. Encontrei no
Sul uin ambiente excelente para tra-
balhar. O time é bom e o Grêmio

oferece a seus jogadores a melhor
estrutura possível.

Apesar da sucessão de derrotas,

o vestiário tricolor não tinha um cli-

ma pesado. Havia apenas a tristeza

prolunda estampada nos rostos tri-
colores. Só o dirigente Nflton Graú-
na se exaltou diante do assédio da
imprensa a Nelsinho, para saber se
o técnico continuaria.

— Ele é nosso técnico e não va-
mos deixá-lo sair—, bradou o cartola.

Porém, fontes do clube já afir-

mam que um novo nome vem sen-

do estudado para o cargo. Entre eles,

surgem o ex-técnico Sérgio Cosme,

o gaúcho Cassiá e o ex-jogador As-

sis — o do Casal 20.

Cassiá dirigiu recentemente o Gré-

mio e vem com forte lohhy do em-

presário Machado que tem forte in-

fluênda no clube. Sérgio Cosme le-

va vantagem pela sua capacidade

de unir grupos com problemas, en-

quanto Assis sena uma opçcào for-

te pelo carisma dentro do clube. Po-

rém, por enquanto, os dirigentes tn-

colores afirmam que a preferência é
manter Nelsinho na direção técnica
— falo considerado impossível.

I
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as redesJorginho balan

Lateral brasileiro faz

umgol na vitória do

Bayern sobre o Colônia

Colônia, Alemanha — O Ba-

yern dc Munique obteve ótimo re-

sultado na 11* rodada do Campeo-

nato Alemão: goleou o Colônia por
4 a 0, fora de casa. Um dos gols
foi marcado por Jorginho, lateral-

direito da Seleção Brasileira. Scholl,

Helmer e Zickler fizeram os ou-

tros gols do Bayern.

Desde 27 de fevereiro deste ano,

isto é, no campeonato passado, o

Bayern não vencia fora de casa,

Bla 

competição. Agora o time de

unique está em quarto lugar no

campeonato, ao lado de kaiseislau-

tem e Duisburg.

O Eintracht Frankfurt venceu em

seu campo o Leipzig por 2 a 1,

resultado que o manteve na lide-

rança da Alemanha. Com esta vi-

USria, o Eintracht quebrou o recor-

de de melhor início de temporada:

20 pontos em 11 jogos. O recorde

anterior pertencia ao Bayern de Mu-

nique, que havia obtido 18 pontos
em dez rodadas na edição 80-81.

Isso tudo contando também os cam-

peonatos da Alemanha Ocidental,

competição de maior prestígio an-

tes da reunificação alemã e, conse-

quente mente, do futebol deste lado

do país com a parte oriental. Os

gols do Eintracht foram feitos pelo

polonês Fuitok (dois) e Edmond

marcou para o Leipzig.

O Werder Bremen, vice-líder des-

te campeonato e campeão da tem-

Brada 
passada, goleou o Borussia

irtmund por 4 a 0, gols de Vota-

va, Hobsch, Eilts e Herzog. Ape-

sar de ter começado a competição

como um dos favoritos, o Dort-

mund está em séria crise, ainda mais

agora depois desta derrota em Brc-

mW B

HI

Mattháus (á esquerda), meio-campo do Bayern, disputa bola com Olaf Janssen, do Colônia

men. A grande figura do Werder

na goleada sobre o Borussia Dort-

mund, Hobsch, teve de deixar o

campo a 15 minutos do fim, devi-

do a contusão na virilha. Ele deve

ficar de fora do amistoso da Sele-

çáo da Alemanha, quarta-feira, com

o Uruguai, em Karlsníhe. Hobsch

marcou o segundo gol do Werder

e deu passes para outros dois.

Os demais resultados pela 11*

rodada do Campeonato Alemão fo-

ram os seguintes, com os artilhei-

ros de cada jogo entre parêntesis:
Hamburgo 2 (Von Heesen e Hart-

mann) x Wattenscheid 1 (Lesniak),
Borussia Moenchengladbach 4 (Sa-

lou, Dahlin, dois, e Wynhoff) x

Duisburg 1 (Koezle), Kaiserslau-

tem 5 (Kuntz, três, Eriksson e Ma-

rin) x Stuttgart 0, Schalkle 04 1

(Mulder) x Freiburg 3 (Zeyer, Wass-

mer e Braun), Karlsníhe 2 (Ben-

der x Kiriakov) x Bayer Leverku-

sen 0 e Nuremberg 3 (Schwabl,

Zarate e Koepke) x Dínamo Dres-

den 0.

Classificação — 1») Eintracht,

20 pontos; 2a) Werder Bremen, 17;

3B) Hamburgo, 15; 4") Bayern de

Munique, Kaiserslautern e Duis-

burg, 14; T) Bayer Leverkusen,

13; 8S) Borussia Dorlmund, 11; 9a)

Karlsníhe e Colônia, 10; 11a) Bo-

russia Moenchengladbach, Stuttgart

e Dínamo Dresden, 9; 14a) Nu-

rcmberg, 8; 15a) Freiburg e Leip-

zig, 7; 17a) Wattensheid, 6; 18a)

Schalke 04, 5.

Dieqo Júnior

Diego Armando Júnior, reconhe-

cido legalmente como filho de Die-

go Maradona, vi entusiasmado, lan-

ces do jogo em que seu pai es-

treou no Newell's Old Boys. Ma-

radona marcou o gol no amistoso

em que o time argentino venceu o

Emelec, time equatoriano, por 1 a

0, em Rosário. Diego Júnior assis-

tiu à jogada pela televisão, na Itália.
"Meu 

papai continua sendo o

mais forte do mundo e faz gols
com o pé direito como eu", co-

mentou o garoto, de sete anos. Die-

go Júnior é filho de Cristiana Si-

nagra, uma italiana que lutou mui-

to nos tribunais para que a justiça
reconhecesse a paternidade de Ma-

radona.

Costajlica

A Seleção da Costa Rica derro-

tou a Guatemala por 3 a 2, em

jogo da ida válido pelas eliminató-

rias dos décimo-sextos Jogos Es-

portivos Centroamericanos e do Ca-

ribe, que vão ser realizados em

Porlo Rico.

A Costa Rica fez 1 a 0, aos 24

minutos do primeiro tempo e au-

mentou a vantagem, dois minutos

depois. Já no segundo tempo, a

Guatemala fez seu primeiro gol aos

17 minutos, mas a Costa Rica mar-

cou pela terceira vez, aos 34. O

segundo gol da Guatemala, que jo-

gou cm casa, aconteceu aos 44 mi-

nutos. O jogo dc volta será dispu-

tado dia 24 deste mês, em San

José, Costa Rica.

Rio de Janeiro, RJ. 08 de outubro de 1993
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Paraguai

O Olímpia venceu o Nacional

por 1 a 0, resultado que o manteve

na liderança isolada do Campeo-

nato Paraguaio. Os demais jogos

pela quarta rodada do segundo tur-

no foram: Cerro Porteno 2 x Pre-

sidente Hayer 0, Atlético Colegia-

les 2 x Libertad 0, Guarani 2 x

Sport Colômbia 1. Na quinta-feira

passada, Sol de América e Sporti-

vo Luqueno empataram por 0 a 0.

Classificação — Ia) Olímpia, 8

pontos'; 2a) Sportivo Luqueno, Gua-

rani e Cerro Cora, 6; 5a) Cerro

Porteno, 5; 6a) Sol de América, 4;

7a) Nacional, Libertad e Colegia-

les, 3; 10") Presidente Hayes e Ri-

verPlate, 2; 12a) Sport Colômbia, 1.

Rússia

O Spartak Moscou está na lideran-

ça do Campeonato Russo. Resultados:

Lokomotiv Novgorod 2 x Lokomotiv

Moscou 0, Spartak Vladikavkaz 4 x

Zhemchuzhina 0, Uralmsh 1 x Rost-

selmash 1, Kamaz 3 x Dínamo de

Stavropol 0 Dínamo de Moscou 3 x

Okcan ü, Spartak Moscou 4 x Luch 0

e Asas dos Sovietes 2 x Tckstilshik 1.

Classificação — 1") Spartak Mos-

cou, 45 pontos; 2") Rotor, 36; 3°) Tor-

pedo, 35; 4a) Dínamo de Moscou, 33;

5a) Lokomotiv de Moscou, Tekstil-

shik e Spartak Vladikavkaz, 32; 8o)

Uralmash, 30; 9U) Kamaz, 29; 10")

Dínamo de Stavropol, Asas e Zhem-

chu/.hina, 26; 13") Okean, Lokomotiv

Novgorod e Luch, 25; 16") CSKA,

24; 17°) Rostelmash, 24; 18a) Asma-

ral, 19.

Batistuta

é destaque

da 
goleada

Florença, Itália— Grande atua-

çáo do atacante argentino Gabriel

Batistuta na goleada do Fiorentina

sobre o Pisa por 4 a 1, pelo Cam-

peonalo Italiano da Série B. Ele mar-
cou três gols neste jogo.

Batistuta fez 1 a 0 para o Fiorcn-
tina, aos 20 minutos do primeiro
tempo, com certeira cabeçada. Aos

12 do segundo tempo, marcou o se-

gundo do Fiorentina com toque por
cima do goleiro. Aos 30, completou

o placar com esplêndido 
"sem-pulo".

O Bari, que lidera a segunda di-
visão italiana ao lado do Fiorentina,

venceu o Ascoli por 3 a 1. Cesena

e Cosenza, que também disputam

as principais posições da tabela de

classificação, empataram em casa.

O Lucchese arrancou um ponto do

Cesena (2 a 2) e o Fidelis Andria

parou o Cosenza (0 a 0).

Os outros resultados pela sétima

rodada da Série B italiana foram

estes: Acireale 0 x Padova 0, Anco-

na 3 x Palermo 0, Brescia 5 x Mon-

za 0, Modena 3 x Ravenna 3, Pes-

cara 0 x Verona 2 e Vicenza 0 x

Venezia 0.

No fim do campeonato, os qua-
tro mais bem colocados vão garan-
tir seus lugares na primeira divisão.

Classificação — 1°) Fiorentina

e Bari, 11 pontos; 3a) Cosenza e

Cesena, 10; 5a) Anco na e Padova,

9; 7°) Brescia, 8; 8a) Lucchese, Ve-

rona e Fidelis Andria, 7; 11B) Aci-

realle, Ascoli, Modena, Vicenza e

Venezia, 6; 16a) Pisa, 5; 17a) Ra-

venna, Monza e Palermo, 4; 20a)

Pescara, 1. O Pescara foi punido
com a perda de três pontos.

Itália

Por causa do jogo de quarta-

feira que vem entre Itália e Es-

cócia, pelas eliminatórias da Co-

pa do Mundo, ontem não hou-

ve jogos pelo Campeonato Ita-

liano da primeira divisão. A Sé-

rie A vai voltar no próximo do-

mingo com as seguintes parti-

das: Cagliari x Napoli, Cremo-

nese x Parma, Foggia x Milan,

Internazionale x Torino, Juven-

tus x Atalanta, Lazio x Piacen-

za, Lecce x Genoa, Reggiana x

Udinese e Sampdoria x Roma.

O Milan lidera a competição,

com 12 pontos.

Marrocos e

Camarões vão

ao Mundial-94

Marrocos e Camarões garantiram
ontem seus lugares no Mundial de

1994, que será disputado nos Estados

Unidos. Os dois países vão represen-

tar a África na competição com a

Nigéria, que, sexta-feira, se classifi-

cou depois de empatar (1 a 1) com a

Argélia.

Ontem, o Marrocos venceu a Zâm-

bia por 1 a 0, na cidade marroquina

de Casablanca, e a República dos Ca-

maróes derrotou o Zimbabwe por 3 a

1, também em casa, na capital Yaoun-

dê. Tanto Marrocos como Camarões

vão participar do Mundial pela ter-

ceira vez, feito inédito no futebol afri-

cano. Marrocos classificou-se antes

em 1970, 1986; a Seleção de Cama-

rões, em 1982 e 1990.

O gol da vitória do Marrocos foi

marcado por Lakhinssi, aos 5 minu-

tos do primeiro tempo, de 
"peixi-

nho". Os marroquinos terminaram em

primeiro lugar no Grupo B, com seis

pontos em quatro rodadas, seguido

de Zâmbia, com cinco; e do Senegal,

com apenas um. A Zâmbia foi preju-
dicada pelo acidente aéreo na costa

do Gabáo, que matou 18 jogadores
de sua seleção, em abril deste ano.

Com time remontado, chegou à fase

final das eliminatórias precisando ape-

nas do empate com Marrocos, mas a

pressão da torcida local foi decisiva.

Zâmbia teve boas chances de empa-

tar. Kalusha Bwalya, atacante do PSV

(Holanda), ex-time de Romário, per-
deu dois gols no primeiro tempo. No

segundo, Charles Masonda, do An-

derlecht (Bélgica), e Gibby Mbasela

desperdiçaram outras chances.

François Oman-Biyik fez dois gols
da vitória de Camarões — aos 14 e

28 minutos — sobre o Zimbabwe,

para quem marcou Ndlobou, aos 40.

Kessack, aos 44, fez o outro de Ca-

maróes. Todos os gols aconteceram

no primeiro tempo. No Grupo C, Ca-

maróes fez seis pontos em quatro ro-
dadas seguido do Zimbabwe, com qua-
tro, e da Guinea, com dois.

Devido, principalmente, à campa-

nha de Camarões em 90 — foi o

primeiro país africano a chegar às

quartas-de-final na história da Copa
—, a Fifa decidiu aumentar de dois

para três os representantes da África

na Copa.

Agora são 11 os países já classifi-

cados para o Mundial de 1994: Bra-

sil, Bolívia, Colômbia, Estados Uni-
dos, Alemanha, Grécia, Rússia, Mé-

xico, Nigéria, Marrocos e Camarões.

Faltam ainda decidir 13 vagas, das

quais dez serão da Europa, duas da

Ásia e a outra sairá da disputa entre

Argentina e Austrália.

Dois toques

HUNGRIA

Ferencvaros e Debrecen dividem

a liderança do Campeonato Húnga-

ro, com 15 pontos, seguidos do Be-

kesesaba e Vac, que estão na tercei-

ra colocação, com 12. Os resultados

foram os seguintes: Vac 4 x Video-

ton 0, Bekescsaba 2 x Ujpest 2, Va-

sas 1 x Sopron 2, Pecs 0 x Ferenc-

varos 0, Siofok 1 x Debrecen 0, Kis-

pest 0 x BVSC 0, Raba 0 x Csepel

0, MTK 3 x Haladas 2.

^ BULGÁRIA

O Levski, com 22 pontos, lidera

sozinho o Campeonato da Bulgária.

O CSKA está em segundo lugar, com

17, seguido do Botev, com 15. Os

jogos da rodada búlgara terminaram

assim: Slavia 1 x Botev 3, Lokomo-

tiv Plovdiv 0 x CSKA 0, Dobroudja

3 x Beroe 1, Lokomotiv G.O. 2 x

Pirin 0, Cherno More 1 x Spartac

Vama 2, Chernomorets 2 x Loko-

motiv Sofia 1 Levski 1 x Etur 0.

^ ESLOVÁQUIA

O Slovan Bratislava está em pri-

tneiro no Campeonato Eslovaco com

17 pontos, seguido do Dac Dunbajs-

ka Streda e do Inter Bratislava, am-

bos com 12. Resultados: Slovan Bra-

tislava 1 x lnter Bratislava 0, Tatran

Poresov 1 x Lokomotiva Kosice 1,

Nitra 0 x Chelmon Humenne 0, Spar-

tak Trnava 0 x Dukla Banska Bvstri-

ca 4, Kosice 3 x Batúk Prievidza 1

e Zilina 0 x Dac Dunajska Streda 3.

ÁUSTRIA

O Admira Wacker lidera o Cam-

peonalo Austríaco, com 20 pontos.

Áustria Viena, Innshruck e Sal/burg

dividem a segunda colocação, com

18. Os resultados foram os seguin-

tes: Áustria 2 x Rapid Viena 1.

lnnsbnnk 2 x Admira Wacker 1,

Sporlclub 0 x Sturm Graz 0, Vor-

waerts Stevr 2 x Samt Polten 0 e

Moedling 1 x Sal/burg 1
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VEROLME ESTALEIROS S.A.

(Nova denominação 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. (Nova denomlnaçio de Verolme Estaleiros Reu-
nidos do Brasil S.A ), acomparecera AssemblélaGeral Extraordinária/Ordinária, ase realizarem conjuntamente no próximo
dia 18 de outubro, as 17:00 horas, na sede social, a Rua Ouatis, n? 426, Ilha do Governador, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:

I- Na Assembléia Geral Extraordinária

1. Ratificar a assunção, pela companhia, deliberada na Assembléia Geral Extraordinária de 30.07.1993, de débitos até então
de responsabilidade de Emaq-Engenharia e Máquinas S.A., no valor, já expresso na nova unidade monetária, de CRI
3.704.661.408,53 (Trás bilhões, setecentos e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oito cruzei-
ros reais e cinqüenta e três centavos), na data da referida AGE;

2. Aceitar, em daçáo em pagamento do crédito da companhia, perante a Emaq-Engenharia e Máquinas S.A., oriundo da alu-
dida assunção de débitos, bens e direitos daquela sociedade, vinculados á atividade de construção naval, no valor de CRI
3.704.661.408,53 (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 de 30.07.1993, atualizado pela variação da UFIR;

3.Retificar o aumento do capital social da companhia, deliberado naquela AssemblélaGeral Extraordlnária(de 30.07.1993),

para que o mesmo passe a ter as seguintes características:
3.1.0 referido aumento passa a ser de CRt 4.279.198.000,00 (Quatro bilhões, duzentos e setenta e nove milhões, cento e

noventa e oito mil cruzeiros reais), já expresso na nova unidade monetária, pela emlssáo de 5.500.000.000 (Cinco bl-
Ihões e quinhentos mllhões)de ações ordinárias e de 2.200.000.000 (Ooiabllhõas e duzentos milhões) de ações prefe-
rendais, de cujo montante a Emaq-Engenharia e Máquinas S.A. subscreveu CRt 2.084.025.000,00 (Dois bilhões, ol-
tenta e quatro milhões e vinte cinco mil cruzeiros reais), já expresso na nova unidade monetária, mediante a subscrl-

çáo de 3.750.000.0000 rés bilhões, setecentos e cinqüenta milhões) de ações ordinárias, com integrallzaçáo em bens
e direitos vinculados à atividade de construção naval:

4.Ratlficar o preço unitário de emissão de Crt 555,74 (Quinhentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e setenta e quatro centa-
vos), em 30.07.1993, atualizado até a data da subscrlçáo e integrallzaçáo pela varlaçto da UFIR;

5.Ratificar a aprovação da KPMG Peat Marwick como empresa especializada, Indicada pela administração da companhia,
encarregada de proceder à avaliação dos bens e direitos a serem vertidos á companhia, ratificando, ainda, a aprovaçáo
do respectivo laudo:

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

gralizado mediante o aporte, pela Emaq-Engenharia e Máquinas S.A., de bens e direitos vinculados á atividade de cons-
truçáo naval, no valor de CR$ 2.084.025 000,00 (Dois bilhões, oitenta e quatro milhões, vinte e cinco mil cruzeiros reais),
atualizável, dito valor, até a dala da Integrallzaçáo, pela variaçáo da UFIR;

7.Ratificar adellberaçáo, adotada na AGEde30.07.1993, de que, tendo a Emaq-Engenhariae Máquinas S.A. subscrito ações
em quantidade superior ao montante a que faria jus, pelo exercício do direito de preferência, seja assegurado o repasse,
aos demais acionistas da companhia, do direito de exercer, perante a referida Emaq-Engenharia e Máquinas S.A., a subs-
criçâo das ações a que têm direito, na forma do que dipõem os parágrafos 1? e 2° do art. 171, da Lei N? 6.404/76;

•.Ratificar o prazo para exercício, pelos demais acionistas da companhia, do direito de preferência á subscrição das ações
a que fazem jus;

•.Deliberar que as sobras, verificadas após o decurso do prazo de preferência, devem ser objeto de colocaçáo pública no
mercado primário de ações, autorizando os administradores da companhia a contratar instituições financeiras a serem
incumbidas de liderar aquela distribuição publica de ações, assim como de efetivar o registro da emlssáo perante aCVM
- Comlssáo de Valores Mobiliários;

10. Retificar a deliberação adotada na AGE de 30 071993, quanto á homologaçáo do aumento de capital entáo aprovado, e
aconsequente alteração estafutária de modo a que dita homologaçáo só ocorra após a conclusáo do aumento a ser deli-
berado na presente Assembléia;

11. Ratificar todas as demais deliberações adotadas na aludida Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 30.07.1993,

12. Deliberar a respeito da aprovação dos termos e condições, especialmente quanto á oneraçáo de bens, previstos na decl-
sáo N° DiR 313/93 BNDES, de 04 08 93. que autorizou a assunção, a consolidação e o reescalonamento das dividas da
companhia e da Emaq-Engenharia e Máquinas S A.;

13. Assuntos de Interesses geral da sociedade.

II Na Assembléia Geral Ordinária

14. Apreciar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da companhia relativas ao exercido de 31121992,

15. Aprovar a reserva de correçáo monetáriado capital social e a sua capitalização, sem a emissáode novas ações, alterando se.
em conseqüência, a redaçáo do art 5° do Estatuto Social.

1(. Deliberar sobre adestinaçáo do resultado do exercido findo a 31121992,

17.Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a remuneraçáo dos admlnlalradores,

18 Deliberar que as publicações da companhia, exigidas pela legislaçáo societária, passem a ser feitas no Jornal do Comércio

Esclarece se que. para os efeitos do previsto na Instruçáo CVM N° 165/91, o percentual para a solicitação de voto múltiplo
é de 5% do capital votante

PROMOÇÃO ESPECIAL

CAMPEONATO BRASILEIRO/94

Nova Coleção de Produtos By-tico ^ 
^

Jogos de Camisas em Jacar (14) a partir de CR$ 14.000,00

Calção Oficial de Futebol a partir de CR$ 450,00

Promoção Especial Bola de Volley SFERA CR$ 1.500,00

Bola de Campo SFERA Oficial CR$ 2.200,00

Meia Soquete Amam Esportes 5 Cores CR$ 250,00

Chuteira Mana Finta CR$ 4.650,00

Meião Pérola a partir de CR$ 400,00

Camisas de Mangas compridas do Flamengo, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro

e Palmeiras.
Preços válidos só para outubro de 93
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AMARO ESPORTES
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A Bala de Guanabara teve ontem um cendrio todo especial com a 48§Regata Naval, que contou com um total de 650 embarcagoes
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A Baía de Guanabara teve ontem um cenário todo especial com a 48'Regata Naval, que contou com um total de 650 embarcações

0 acerto entre a equipe

de Frank Williams e Senna

deve ser anunciado em Londres

1 A oficializado da con-

trataçâo do piloto bra-

Q í ?jv 
H f*'a Williams deverá

M| V,* m ser feita hoje, em l.on-

 , dres. Nessa data, Frank

Williams vai revelar,

também, o nome do segundo piloto
da equipe, devendo confirmar a pre-
sença de Damon Hill, depois de pra-
ticamente afastada a hipótese da con-

trataçâo do francês Olivier Panis.

Um comunicado conjunto da Wil-

liams e da Renault vai precisar os

objetive» da equipe após a saída de

Alain Prost. Quando o campeão fran-

cês anunciou que se retiraria das pis-
tas no final da temporada, Frank Wil-

liams estabeleceu um prazo de 10 dias

para anunciar a sua decisão, mas não

pôde fazê-lo em virtude dos compro-

missos publicitários de Ayrton Sen-

na, entre eles, a Marlboro. Como se

sabe, no próximo ano, Ayrton Senna

será patrocinado por uma outra mar-

ca de cigarros — o grupo Rothmans.

O acerto final entre Williams-Rc-

nault e Ayrton Senna foi concluído

no último dia 14 dc setembro, duas

semanas após Alain Prost ter comu-

meado sua decisão à direção da equi-

pe, mantendo-se em sigilo até o Gran-

de Prêmio de Portugal. Depois de mui-

ta discussão no interior da equipe, pre-
valeceu a opinião de um dc seus di-

retores, Patrice Head, contra a reno-

vacáo total da equipe. Ele foi um dos

defensores da 
permanência 

de Damon

Hill, convencido de que a mudança

dos dois pilotos 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-

punha de relações públicas na França

para facilitar a assimilação de Ayrton

Senna pelo público francês. Afinal,

durante vários anos uma grande parte
do marketing em tomo da F-l foi

desenvolvida a partir da rivalidade en-

tre os dois melhores pilotos do circo,

o francês Prost e o brasileiro Senna.

A equipe Wllliams-Renault acabou

sendo adotada pelo público francês,

mesmo sendo orginariamente britânica.

Lotus contrata Lamy 
para 

94

Londres — A Lotus anunciou on-

tem a contratação do piloto portu-

guês Pedro Lamy para a temporada

de Fórmula-1 de 94. Ele já havia dis-

pulado este ano dois GPs pela escu-

deria inglesa — na Itália e em Portu-

gal 
— devido a ausência do italiano

Alessandro Zanardi, que sofreu um

sério acidente no GP da Bélgica e

teve de ficar de fora nas duas corridas.

O diretor-gerente da Lotus, Peter

Collins, enfatizou que sua equipe fi-

cou impressionada com o desempe-

nho de Lamy, recompensando-o com

um contrato de temporada plena.
"Gostamos 

do que vimos até agora

em Monza e Estoril", disse Collins.
"Ele 

tem uma direção delicada e mui-

ta habilidade natural, conseguindo um

nível excepcional de desempenho em

sua curta caneira".

A 12* Etapa e última do Cam-

Z^peonato Italiano de F-3, dis-
^pulada ontem, no autódromo

de imola, definiu o campeão da tem-

porada embora a briga pela primeira

colocação tenha sido acirradíssima en-

tre os quatro pilotos que disputam o

título. Quem acabou levando a me-

lhor foi o alemão Michael Krumm,

que venceu sua segunda corrida na

categoria, mesmo tendo participado

apenas das duas últimas provas.

Krumm é companheiro de equipe do

piloto brasileiro Gualter Salles, que

assim como Krumm também corTeu

somente as duas últimas provas do

italiano de F-3.

A F-3000 está na página 8

O surfista de Mon-

gaguá James Sato foi

o grande vencedor da

quarta etapa do Cir-

cuito Lightning Bolt

de Surf Amador, que

terminou ontem na praia dos Pes-

cadores em Itanhaém, litoral sul de

São Paulo. A competição define

os campeões e o ranking paulista

das categorias Júnior (até 18 anos),

Mirim (até 15) e iniciantes (até 13).

Sato chegou à vitória na Júnior,

depois de derrotar na bateria final,

pela ordem, a Rogério Ribeiro (I-

tanhaém), Rodrigo Lima (Guarujá)

e Jean Freitas (Santos). Com os

mil pontos que faturou, o 
"japo-

nesinho" de Mongaguá subiu para

a sétima posição no ranking.

Mesmo não competindo em Ita-

nhaém (está com um dos braços

fraturado), Robson Silva (Ubatu-

ba) permanece na liderança princi-

pai da categoria em disputa. Isso

porque, o vice-líder e grande favo-

rito para vencer a etapa, o 
"local"

Binho Nunes, decepcionou.

Não passou da 13' colocação e

perdeu a chance de praticamente

garantir o título. Agora, Binho vai

tentar esquecer o fracasso para bus-

m

Cláudio Lopes vence Tranquilini

São Paulo — Cláudio

Lopes, um gaúcho de

19 anos, foi a grande
revelação do judô nos

Jogos Abertos. Atleta de

Santos, Lopes, da cate-

goria pesado, surpreen-

deu o público que compareceu às com -

petições do judô, neste final de semana,

ao vencer José Mário Tranquilini no

torneio individual, e empatar com Au-

rélio Miguel na competição por equi-

pes. 
"Ele 

é mesmo uma revelação e

deve ter muito futuro", analisou Auré-

lio, que ontem garantiu o ouro dos meio-

pesados para Guarulhos no torneio in-

dividual. Guarulhos ficou com o pri-
meiro lugar nos torneios por equipes

masculino e feminino e Santos, çm se-

gundo.
Cláudio Lopes Leonardo pratica ju-

dô desde os sete anos de idade, partici-

pou pela terceira vez dos Jogos este

ano e treina na Associação de Judô Ro-

gério Sampaio, em Santos. Treina qua-
tro horas por dia e já interrompeu os

estudos no segundo ano colegial para
dedicar-se ao esporte. Neste final de

semana, já recebeu sua primeira recom-

pensa. 
"Empatar 

com o Aurélio Mi-

guel foi o melhor resultado da minha

vida", comemorou. Os dois acabaram

se encontrando na fase final da compe-

tição por equipes, no sábado. 
"Daqui

para frente, o negócio é crescer no ju-

dô", continuou o atleta, que trabalhará,

agora, para ser convocado para a sele-

çáo principal, participar da Olimpíada

de Atianta, em 1996, e do próximo Mun-

dial. Até o ano passado, Lopes defen-

dia a equipe de Guarulhos e tem os

títulos paulista, tetracampeão brasileiro

e campeão pan-americano júnior em 91.

Nos Jogos, ele só perdeu duas lutas.

Uma para Tranquilini, na competição

por equipe, e na final dos pesados indi-

vidual, para Frederico Flexa.

Presidente 

Prudente, no femlnl-

no, e São Caetano do Sul, no

masculino, fizeram a festa do

atletismo nos 571 Jogos Abertos do

Interior, em Guarulhos. Guarulhos

ficou em terceira lugar nos dois tor-

nelos. Mais que as vitórias de Valde-

nor dos Santos, do Sesi São Caetano,

nos 10 mil metros, e de Amélia Mo-

reira, da Funilense, de Presidente Pru-

dente, no arremesso do disco, as equi-

pes contaram com eficientes atletas.

Sato fica com o título

da 4- etapa 
paulista

Neptunus foi o fita azul na Naval

hoje o dia, Senna?Williams: é

car a coroa do Mundialito Ama-

dor, que será disputado de 5 a 7 de

novembro, em Barbados, no Caribe.

Na Mirim, Edgar Bichoff (Uba-
tuba) mostrou radicalidade nas on-

das de meio a um metro de altura

que quebraram ontem na 
"Prainha"

e conseguiu uma importante vitó-

ria na briga pelo título da catego-

ria. Na iniciantes, na qual estão os

surfistas mais jovens do Estado, Leo-

nanlo Oliveira (Guarujá) faturou a

etapa e disparou no ranking

A quinta e última etapa do 6°

Circuito Lightning Bolt de Surf

Amador de 1993 acontece nos dias

27 e 28 de novembro, junto ao

Canto do Maluf, na praia das Pi-

tangueiras, no Guarujá.

foi totalmente formada por mulheres,

entre elas Andréa, esposa de Torben.

Segundo o Diretor do Grêmio de

Vela e responsável pelo evento, Co-

modoro Ciola, 100 aspirantes partici-

param da competição e 800 estive-

ram envolvidos na organização de ati-

vidades recreativas paralelas.
O veleiro Neptunus VII, classe

oceano do Comandante Sérgio Mirs-

ki, foi o fita azul (embarcação que
cruza a linha de chegada em primei-
ro lugar, mas nem sempre é a vence-

dora) da Regata. Atrás dele vieram o

Sargaço, da Escola Naval, e o Kali-

meratria, comandado por Paes Leme,

Comodoro da Associação Brasileira

da classe Oceânica.

O dia não foi só dos velejadores,

as crianças também tiveram sua vez.

Divertiram-se com a peça infantil
"Quebra 

Cabeça Ecológico", com as

exposições de canos antigos, tanques

de transporte de tropas, helicóptero e

ainda puderam participar de uma gin-
cana cultural. Não pararam um ins-

tante. O público infantil não se inti-

midou nem com o sol escaldante.

Canoagem tem seu espaço
MÁRCIA HA1CAL

A 48' Regata da Es-

cola Naval foi um su-

cesso. Cerca de 3 mil

iatistas foram premia-
dos com um sol forte

e o vento moderado,

ideal para o tipo de

competição. O tradicional evento foi

dividido em 42 classes, as inscrições

puderam ser feitas até minutos antes

da largada e, como nos anos anterio-

res, vieram barcos de todo o país 
—

num total de 65) embarcações. Mas

a grande novidade de 93 foi a parti-
cipação de um veleiro da Lituânia.

Nomes famosos do esporte vele-

jaram"pela Baía dc Guanabara. Entre

eles, os irmãos Grael — Torben e

Lars—Axel Smith, ex-campeão Mun-

dial da classe Snipe e o exímio juiz
de Regatas de Laser, Pedro Paulo Pe-

tersen.

A embarcação Taxi Driver repre-

sentou o sexo frágil, cuja tripulação

A Escola Naval abriu, definitiva-

mente, espaço para a Canoagem. E,

pela quarta vez consecutiva, no dia da

tradicional competição de Vela, foi

realizada a IV Maratona dc Villcgag-

non.

0 evento, organizado pela equipe

de canoagem da Escola e supeivisio-

nado pela Federação de Canoagem do

Estado do Rio de Janeiro, contou com

a participação de 100 barcos e valeu

para a terceira etapa do Campeonato

Estadual. Vários nomes de peso do

esporte disputaram a prova: a Cam-

peã brasileira de Velocidade, Tatiana

Ilek, o campeão estadual de canoa-

gem oceânica e vice-brasileiro, Caio

Pacífico, foram os destaques.

A quarta e última etapa do Esta-

dual será disputada no próximo dia

28 de novembro, em Angra dos Reis.

A prova valerá também para as etapas

únicas do Sul-Americano e do Brasi-

leiro.

Segundo o Diretor da Confedera-

ção Brasileira de Canoagem, Maurí-

cio Cramer, a etapa de Angra é a mais

importante. 
"Cerca 

de 500 atletas vão

contornar a Ilha da Gibóia, o que sig-

nifica 29km remando", explicou Cra-

mer.

As Assoiações de Canoagem de

Angra, Cubetão/Santos, São Paulo, San-

to Antônio de Pádua, Friburgo e Rio

de Janeiro prestigiaram a IV Maratona.

Natação

A Maratona de Natação contra

a Fome, movimento realizado na

piscina do Fluminense, no Rio,

em 30 horas de revezamento, en-

cerrado ontem, foi um espetáculo

de grande emoção. Não faltou em-

penho a artistas, nadadores e ex-

nadadores, que se dedicaram a

um esforço extra colaborando com

a campanha contra a miséria e a

fome no País. Paralelamente, a

sexta etapa do Circuito Qaybom

de Natação teve o Flamengo co-

mo vencedor, com 3.336 pontos,

seguido por Fluminense, com

2.423, e Grajaú Country Club, com

1.982. O destaque foi Paula Re-

nata Aguiar, que bateu o recorde

brasileiro dos 50m, com o tempo

de 26s74.

São

Geraldo
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A MEDIDA C0HA DO CONFORTO

Excelentes apartamentos de 3 quartos 
com 1 suíte ou 2 quartos

com 35 reversível, sala, 1 ou 2 varandas, cozinha, banheiro social,

dependências completas, 1 e 2 vagas.

As coberturas são duplex e tem ainda 2 salas, closct c terraço

com uma vista maravilhosa.
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0 prédio 
tem uma lielissima fachada, excelente acalamcnto.
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antena coletiva 2 elevadores c está localizado
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Tijuca

fácil e segue

vice-líder

1/PlirP 

Maleeva surpreende Navratilova

1W I 
' 

] Zurique —

—»  
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Apesar do apoio da torcida,

a equipe carioca despacha

o Nova Friburgo: 86 a 69

NEWTON ZARANI

Um jogo muito dis-

putado e de boa qua-
lidade técnica, o Ti-

juca/Selector derrotou

o CEE Nova Fribur-

go por 86 a 69 e com

este resultado manteve a vice-lide-

rança do Campeonato Estadual de Bes-

quete, categoria principal. Dwayne

Percy (Tijuca) e Jorginho (Nova Fri-

burgo) foram os cestinhas da parti-
da, ambos com um total de 20 pontos.

O jogo tinha tudo para agradar

um belo ginásio, uma torcida alegre

e disciplinada, além de duas equipes

reforçadas por atletas norte-america-

nos. Com um início eletrizante o Ti-

juca/Selector não deixou o esperado

equilíbrio acontecer, dominando am-

piamente o adversário, chegando mes-

mo a colocar uma vantagem de 22

pontos (27 a 5).

Alertado pelo técnico Márcio, os

fnburguenses iniciaram o segundo

tempo com um basquete mais equi-

librado, enquanto o Tijuca, ampara-

do pela vantagem de 15 pontos, não

mostrava a mesma disciplina tática.

Valendo-se disso e da ajuda da sua

torcida, o Nova Friburgo reagiu de

maneira espetacular, reduzindo a des-

vantagem para apenas sete pontos.

Aí foi a vez do técnico Pingo exi-

gir dos tijucanos o mesmo compor-

tamento do primeiro tempo, no que
foi prontamente atendido. Firme na

marcação e preciso no ataque, o Ti-

juca voltou a abrir vantagens variá-

veis de 10 a 17 pontos, enquanto o

Nova Friburgo, sentindo visivelmen-

te o esforço dispendido com a rea-

çáo, valeu-se apenas da garra dos

seus atletas, para tentar impedir o

sucesso do time adversário, que aca-

bou fechando a partida com a mere-

cida vitória por 86 a 69.

Vander Lobosco e Eduardo Au-

gusto foram os árbitros com um bom

trabalho e as equipes jogaram assim:

Ty uca/Selector — Dwayne (20), Al-

berto (17), Ique (8), Waldeir (5), Car-

lão (15), Alexandre (11) e Zé Mauro

B). 

Técnico — Pingo. CEE Nova

burgo — Jorginho (20), Derek

(11), Pecê (9); Vítor (7), Marcelo

(12), Dennys (4), Cláudio (5), Celso

(1) e Zé Luís. Técnico — Márcio.

Outros resultados: Grajaú

Country 92 x Olaria 69, Flamengo

79 x Abatedouro Carioca/JTC 60 e

Liga Angrense 103 x Jequiá 78. Prin-

cipais colocações na luta pelas qua-
tio vagas classificatórias: 1°) Liga An-

grense 0; 2") Tijuca/Selector 1; 3o)

Vasco 3; 4") Flamengo 4; e 5') CEE

Nova Friburgo 5 derrotas. Jogos de

hoje, às 20 horas: Vasco x Jequiá,

Botafogo x CEENF, Liga Angrense

x Hebraica e Abatedouro Carioca x

Olaria.

Mais basquete na página 9

Francês Olivier Panis

é o campeão da F-3000

I lNogaro, 
França —

Durou menos de cm-

iGwa^H00 
m'nu,os a expecta-

flVV^v^jltiva para se conhecer

novo campeão da

J Fórmula-3.000. Já na

terceira volta da nona

e última etapa, disputada ontem no

circuito de Nogaro, os três únicos can-

didatos ao título já estavam fora da

pista. O escocês David Couthard, com

o cabo do acelerador quebrado aban-

donou logo após a largada. O francês

Olivier Panis, envolvido em um cho-

que com o italiano Vicenzo Sospiri,

desistiu na segunda passagem. E o

português Pedro Lamy nem pôde co-

memorar a má sorte do rival, já que
Gene, danificou a suspensão traseira

e entrou nos boxes. Lamy ainda retor-

nou com três voltas de atraso, mas o

milagre que esperava não aconteceu.

Panis, por apenas um ponto conquis-

tou o campeonato.

A vitória ficou pela segunda vez

seguida com o francês Fanck Lagor-

ce, companheiro de Panis. A equipe

EDITAL DE FIXAÇÃO DE VALORES E ENCARGO EDUCACIONAIS

SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE, mantenedora do curso técnico profis-
sionalizante de Formação de Ator, com sede à rua Almirante Sadock de Sá,

276 - Ipanema, cumprindo o que determina a Lei 8.170/91," comunica aos

alunos, pais e respoasáveis que o valor da 1* parcela 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 variação do fndice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC (ou outro que o venha a substituir) apurado no período
de outubro/93 a |aneiro/94, inclusive

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

aos professores de novembro de 1993 a janeiro de 1994, inclusive

Curso Técnico de Formação de Ator CR$ 25.157,00

Os valores acima foram, provisoriamente, determinados pela compatibiliza-

ção dos preços com os custos decorrentes dos planejamentos pedagógicos e

econômico-financeiros, com base no mês de outubro/93

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

sido divulgados, serão utilizadas projeções desses índices publicados na

revista Suma Econômica, do mês de novembro de 1993

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 1993

A Direção
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Zurique — Faltando

poucas semanas para ie

retirar do tênis, a húl-

uara naturalizada suíça

Manuela Maleeva Frag-

niere surpreendeu ontem

a primeira cabeça-de-

chave Martina Navratilova na final do

Torneio Indoor de Zurique, com 7S0 mil

dólares em prêmios Manuela venceu com

parciais de 6/3 e 7/6 (7/1) e levou um

cheque de 750 mil dólares, o maior de

sua carreira.

A vitória de Manuela, de 26 anos,

teve ainda um sabor de vingança fami-

liar, poii Navratilova havia vencido sua

irmi mais nova Madgalena Maleeva nas

semifinais. Foi a dédma-oitava vitória

de Manuela em 36 finais por ela dispu-

tadas em torneios da ATP. 
"Nào 

pode-
ria sonhar com um encerramento mais

belo para minha carreira", disse ela após

o triunfo.

A búlgara disse que sua atitude havia

mudado desde a decisio de se retirar.
"Ainda 

estou jogando 100 por cento,

mas já nío tenho medo de perder. O que
eu nío podia mais suportar era a pressão
antes das partidas, o treinamento duro, o

cronograma pesado de viagens. Nío que-
ro mais sofrer, simplesmente o preço a

pagar é muito alto", explicou.

Também a veterana Navratilova, che-

ca naturalizada norte-americana, com 37
anos de idade, está para se aposentar,

pelo menos no que diz respeito a jogos
de simples: sua saída está marcada para
o fim da temporada. Sua fraqueza na

rede foi bem explorada por Manuela,

que além disso acertou sete aces durante

a partida.
Quando a búlgara sacou para vencer

o primeiro set e um juiz de linha deu

bola fora, Navratilova, em atitude ele-

gante, se dirigiu ao árbitro e lhe disse

que, ns verdade, a bola da rival havia

sido dentro, e o erro foi corrigido. Foi a

terceira vitória de Manuela, a mais ve-

lha das três irmãs Maleeva, no Circuito

Mundial do Tênis, em 14 encontros dis-'

pulados com Navratilova.

O 

Francês Arnaud Boetsch, ca-

beça-de-chave número cinco,

conquistou ontem o título de

campeão do torneio de tênis de Tou-

louse ao derrotar na final seu compa-

triota Cedrtc Plollne, pré-classificado
número dois, com parciais de 7/6 (7/5),
3/6 e 613. O torneio teve uma dotação

de 400 mil dólares em prêmios.

iWrm
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Manuela Maleeva vingou a irmã mais nova e faturou o título

Tomejojwntuajoarajnnundla^

Salvador — O mais importante torneio
infanto-juvenil do país se tomou agora iam-
bétn uma ponte para melhores colocações no
ranking mundial. A Copa Banco Econômico
começa hoje no Costa Verde TC de Salva-
dor, com a 

presença expressiva de 23 estran-

geiros de oito países, entre eles um croata e
um norte-americano. A competição foi in-
duída no calendário internacional e agora
distribui pontuação para o ranking mundial

DAMS, de propriedade do ex-piloto

Rene Arnoux, estabeleceu um recorde

ao ganhar a quinta corrida consecuti-

va. E os brasileiros voltaram a decep-

cionar: Gil de Ferran foi apenas o sé-

timo, correndo sempre longe do pelo-
tão da frente, enquanto Pedro Paulo

Diniz e Constantino Júnior chegaram

emm 14" e 15".

Os 

pilotos Ingo Hoffmann, na

categoria Graduados A, e Ro-

berto Giorgi, na Graduados B,

foram os vencedores da oitava etapa

da Copa Onix Jeans de Fórmula Uno,

realizada ontem no autódromo de Bra-

sília. Foi a terceira vitória de Ingo na

temporada. Ele manteve a liderança

de seu grupo, agora com 105 pontos.
Walter Travaglini chegou em segun-

do e o resultado da prova deixou ape-

nas Ingo e Xandy Negrão, que termi-

nou em quarto, com chances de che-

gar ao título. Giorgi venceu pela pri-
meira vez, mas o líder da B continua

sendo Carlos Apezzatto, que chegou

em quinto lugar e soma 77 pontos.

Um domingo de esporte e saúde

Mr MotU

A prática esportiva assume papel
cada vez mais importante na luta con-

tra as drogas. A VII Maratona Comu-

nitária de Ricardo de Albuquerque, rea-

lizada ontem, no subúrbio carioca, foi

um exemplo disso. O sol reapareceu

com força e conttibuiu para o sucesso

do evento. Segundo os organizadores,

cerca de três mil crianças e jovens par-
ticiparam das atividades esportivas, in-

centivídos pelo ator Milton Gonçalves,

que comandava a festa de cima do pa-
Ianque montado na rua Japoara.

O pastor evangélico e presidente do

SOS Vida, Armando Macedo, um dos

responsáveis pelo evento, estava muito

feliz com a receptividade obtida: 
"A

resposta foi ótima. A comunidade está

começando a entender que o esporte é

uma saída. Enquanto a criança está na

rua correndo ou jogando bola, não está

se drogando". O pastor só lamenta a

falta de incentivo do governo, 
"que

não dá apoio às iniciativas da Igreja e

da comunidade". Milton Gonçalves ex-

plica sua adesão: 
"Sempre 

pratiquei
esportes e no que eu puder ajudar no

combate às drogas, Ricardo de Albu-

querque pode contar comigo". Tinho,

zagueiro do Vasco da Gama, também

esteve presente e reiterou que 
"o 

im-

portante é divulgar o esporte".

O dia começou com uma corrida

rústica de nove quilômetros. Cerca de

150 corredores estavam inscritos, e o

primeiro colocado da prova, com 23

minutos, foi Marcelo Riba, 26 anos,

pupilo de Carlos Alberto Cavalheiro

|P|" 
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Anderson venceu no ciclismo

— treinador de atletas renomados co-

mo Róbson Caetano e Zequinha Bar-

bosa. 
"Eu 

estou por fora do evento,

vim mais para treinar mesmo", disse o

desinformado vencedor. O segundo co-

locado, Álvaro Nascimento, não estava

nada satisfeito: 
"Ele 

ganhou fácil por-

que falaram que eram nove quilôme-
tros. Eu estava me poupando e quando
vi já tinha acabado. Foram só uns sete

quilômetreos", lamentou.

A programação continuou com o

circuito ciclístico vencido por Ânder-

son Moreira entre os náo-federados. Ain-

da estavam agendadas para o resto do

dia competições de natação, vôlei, fu-

tebol de salão, soçaite e infantil, pin-

gue-pongue, saltos em distância e altu-

ra e arremesso de peso. Os troféus e

medalhas de todas as modalidades fo-

ram entregues às 16h. Segundo o ma-

jor Borges, oficial da PM e assessor do

SOS Vida, eram aguardados no início

da noite os jogadores do Flamengo Fa-

binho, Marquinhos e Charles, além do

ex-artilheiro Nunes. Duas camisas au-

tografadas, do Santos e do Fluminen-

se, foram sorteadas entre o público pre-
sente.

A VII Maratona Comunitária de Ri-

cardo de Albuquerque, que acontece

duas vezes por ano, teve o apoio da

Fundação Rio Esportes, das Federações

Aquáticas e de Ciclismo do Rio, das

Faculdades Castelo Branco, do Bata-

lhão de Comunicações e Escola de Ma-

terial Bélico do Exército, da Rádio Na-

cional, do Clube de Regatas Flamengo

e do JORNAL DOS SPORTS. Uma

peça teatral com o grupo Gênese e o

show do grupo evangélico de Cláudio

Claro encerraram o evento. Mas a fes-

Ia continua amanhã. No Dia da Crian-

ça em Ricardo de Albuquerque haverá

distribuição de camisetas e bonés, brin-

cadeiras de rua, show musical, peça
infantil, brindes, brinquedos, material

escolar, doces e balas. O encerramento

terá uma mesa de fnitas para a garota-
da se empanturrar.

DE PRIMEIRA

? Brasileiro vence

O brasileiro Arthur dr Freiu» Ctsiri

conquistou a maratona de Veneza, marcan

do o ttmpn de 2hl0minta A segunda ao

loctòlo ficou com o italiano Sslvalore Het

tiol Demais colocacóet:

no (Portugal); 4*) liam llanninncn (Fm
3*) Paulo Calari

eal), 4*) riarri
Iludia); 5*) Barbauas Katui (Quênia); 6')

Ivamo Manon (Itália); T) Walter Noro (I-
ti lia); «*) Igor Salamun (Tcheoo Ealova

ca); 9*) Gabriel Kamau (Ouénia) c 10*)

Mário Cabri (Itália)

? Carmcm corre hoje

Depois de participar da final dos 10.000

metros do Campeonato Mundial de Atletis-

no, em agosto, na Alemanha, quando foi a

11' colocada, com o tempo de 3lm47s. a

fuodista brasileira Carmcm de Oliveira (Ban-
co do Brasil) volta s competir boje, quando

participa da prova feminina, 
"Tufts", 

de

10 Km, na cidade americana de Albuqucr-

doa 18 anos e para o ranking sul-americano
dos 16.

O setor feminino terá uma curiosa dispu-
ta entre as gaúchas Míriam D'Agostini e Lu-
ciene Kelbert contra a uruguaia Sofia Ai-
shemberg e a angola Ana Gonga. Atual 11'
do raaldng mundial, apesar dos 15 anos,
Míriam í a sensação da Copa deste ano, es-
racialmente após a conquista de ontem, em
Porto Alegre.

que, no Novo México.
— Mesmo estando fazendo treinos es

pecffioos para longas distlncias. pois mi-

nha meta é a Maratona de Tóquio, em no-
vembro, acredito que lenha boas chances

de obter uma boa classificação nesta pro-
va. No ano passado fiquei na quarta oolo-

cação, com o tempo de 32m47s, mas tenho

condições de diminuir bem esu marca ho-

je, afirmou a atleta brasileira

^ Fia é bicàmpeão

O Flamengo venceu a segunda partida
do Play OIT Final contra a AABB-Campos

por 3 a 0 e se sagrou bicàmpeão estadual
adulto masculino. As parciais foram 15/6,
17/15 e 15/13 e a partida teve a duração de

1 hora e 29 minutos. A equipe rubro-negra

já havia vencido a primeira partida. cm
Campos, por 3 a 1 (17/15, 15/17, 15 N e

15/11). A partida foi disputada desde o

inicio com as duas equipes variando muito
aa jogadas de ataque.

^ Clarimundo Silva

O Hospital Ana Nery divulgou ontem
um boletim médico sobre o estado de saú-
de do boxeador Clarimundo da Silva, que
foi transferido para este hospital ns msdru-

gada de ontem. O boletim é assinado pelos
médicos João Ardi to, neurocirurgião, e Ale-
xandre Marine Zola, responsável pela UTI.

"O 
paciente Clarimundo Aparecido da

Silva, que deu entrada neste hospital a 00h20

de ontem, não apresentou alteração em seu
estado clínico e neurológico. O paciente
encontra-se estável e apresenta quadro neu-
rocirúrgico grave, correodo ainda risco de
vida."

? Tênis I

O tenista peruano José Luís Noriega
não deixou dúvidas de seu talento e con-

quistou o título da Copa Perdigão de Tênis,
torneio válido para ranking mundial, com

Erêmios 
de US$ 25 mil e pontuação de

ISS 50 mil para a ATP (Associação dos
Tenistas Profissionais). Na partida final, dis-

pulada, ontem, na quadra central da Aca-
demia Meyer Tennis. cm Colia, ele den
tou o brasileiro Danilo Marcelino por 3/6
7/6 (7/1) e 6/1. Pelo campeonato, Noriega
recebeu um prêmio de USS 3,6 mil e so-
mou 53 pontos no ranking. Enquanto Da-
nilo Marcelino embolsou um cheque de USS
2.120 e 38 pontos na ATP.

^ Tênis II

A tenista paulista Andréa 
'' 

Dadá 
" 

Viei-
ra venceu ontem a brasiliense Cláudia Cha-
balgoity na decisão do Torneio Perdigão
de Tênis Feminino por 2 seis a 0, com

parciais de 6/1 e 7/5. A partida, disputada
debaixo de forte calor, foi bastante equili-
brada no segundo set, quando aconteceram
várias quebras de serviço.

Para Cláudia Chabalgoity, foi muito im-

portante chegar à decisão. 
"Fazia 

muito
tempo que eu não jogava um torneio no
Brasil e, é claro, fiquei um pouco tensa na

partida decisiva.

^ Vale Tudo

Os melhores lutadores do mundo esta-
ráo participando dia 12 de novembro do
Campeonato Mundial de Vale Tudo, em
Colorado, nos Estados Unidos. O evento
contará com lutadores de jiu-jitsu, boxe,
tae-know-do, cara té, entre outras modali-
dades. Nos dias 4 e 5 de dezembro, a dis-

puta será na AABB da Lagoa, pelo titulo
da I Copa Cidade do Rio de Janeiro de Jiu-
Jitsu.

Na hora de 
publicar

seus Balanços, Atas e

Editais, consultem os

nossos 
preços.

Tel.: 232-8010

Ramal S

MÁRMORES, GRANITOS E

PEDRAS EM GERAL

PAGAMENTO FACILITADO COM O MELHOR PREÇO DE MERCADO

Bancas para cozinha e hanheiro. Peças
decorativas, consoles, pedestais, colunas, etc..

Cortam-se peitoris, soleiras, portarias, es-
culturas e belas artes.

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO

Fax: (021) 220-8267 LIGUE: 255 0419
 

255 0581 e 255 0986

EySQCÊLQ^ * peç» • visita de um

representante sem

compromisso.
Rua llUárt. * Gwik, M
Crvp«791 §792

CONCURSO

BOLAS LÍDER

"Lançamento 
do 

jogador1

Nunes, campeão mundial"

Participação: Loiras Selvagens

if»

J

ifMft

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

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

bolas 
"Líder". 

Mande quantas cartas quiser.

NOME:

ENDEREÇO:.

BOLAS LÍDER 
-LIGUE: 021-269-1274

"ÍDOLO 

MAIOR

DO BRASIL"

APOIO: AMARO ESPORTES

/#<"8

4 v

Atleta:

Clube:

Modalidade:

Votante:

Toreedor 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.

I

tWrm

A

M m
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Isabel e Roseli no Mundial

Sl. Cloud, 495 quilos, ura filho de Clack-
son e Gambardina (Piduco), criação do (la-
ras Nacional e propriedade do Slud Lo-Ve,
apresentado por Alberto Nahid, ganhou com
facilidade o Clássico Primavera, com Fran-
cisco Pereira Filho, o quarto páreo da reu-
nião de 11, no Hipódromo da Gávoa, em raia
de grama úmida, com o tempo de 2min33s.

O cavalo, alazão, que não teve confirma-
da a sua participação no GP Paraná, em Cu-
ritiba, correu e ganhou com ferraduras espe-
ciais. Acompanhou o train de Ossan, aproxi-
mou se na grande curva e, na entrada da reta,

já tomava a ponta para não mais se deixar
alcançar. Ossan, com Gilvan Guimarães, man-
teve a dupla 15 e Duchamp-Villon, J. Pinto,
obteve a terceira colocação, sem ameaçar.
Mon Trèsor, que esteve ameaçado de não
atuar, foi o quarto colocado, com C. G. Neto,
e Infallibile, J. Ricardo, completou o marcador.

St Cloud tem 25 apresentações na Gá-
vea, para ganhar sete 

provas, três comuns e

Suatro 

clássicas: Clássico Imprensa, GP José
luarque de Macedo, Grupo III e o GP Jó-

quei Clube Brasileiro, Grupo I. Soma, em

prêmios, a importância de CR$ 658.749,05.

1» Páreo — 1.300 metros — GU — CR$

100 mil
1* Galluty, M. Cardoso 57

2® Danei ng Magic, L Esteves 57

y Kan Bane, W. A Alves 57

4" Palomin, J. F. Reis 57

5' Great Puma, A Batista 57
Dif. Vários Corpos e Vários Corpos — Exata

(01-04)CR$ 67,00 — Trifeta (01-04-03) CRS
412,00 — Quadrifeta (01-04-03-02) CRS
1.117,00 —Tempo lmin22s — Venc. (1) —

CRS 14,00 — Dupla (14) CRS 77,00 — Pia-
cês (1) CRS 11,00 e (4) CRS 15,00 — Prop.
Haras Iamani — Tr. P. Salas.
2* Páreo — 1.600 metros — Gl) — CR$
100 mil
1* Delfi, M. Cardoso 57
2° Wild Zuca, J. Ricardo 56
3S Farandine, J. F. Reis 57
4" Pretty Love, R. L. Santos 54
5® Gentle Look, A. Esteves 53
Dif. Vários Corpos e Pescoço — Exata (03-02)
CRS 36,(X) — Trifeta (03-02-05) CRS 98,00
—Quadrifeta (03-02-05-01) CRS 136,(10. Tem-

po: lmin40s — Venc. (3) CRS 26,00 — Du-

pia (23) CRS 16,00 — Placês (3) CRS 12,00
e (2) CRS 11,00 — Prop. Haras Penale —

Tr. O. Cardoso.
3* Páreo — 1.100 metros — GU — CRS
100 mU
1* Mac Morena, M. Almeida 57

2' Kibury, A. Ramilo 53
3* Petyma, J. Poleti 55
4" Holystone Horse, C. G. Neto 57
5' La Carelle, J. Ricardo 57
6S Bela Guaçu, P. Chandelier 53
7" Percale, G. Guimarães 57
8' Kiss And Love, R. L. Santos 50
9' Law-Breaker, M. Cardoso 57

Dif. Dois Corpos e Paleta — Exata (06-05)
CRS 5.300,00 — Trifeta (06-05-09) CRS
9.190,00 — Quadrifeta (06-05-09-01) CRS
42.311,00 — ret.: Chère-Dame — Tempo:
5Smin3s — Venc. (6) CRS 100,00 — Dupla

(56) CRS 1.529,00 — Placês (6) CRS 57,00
e (5) CRS 235,00. Prop. Stud Fabinha — Tr.
J. C. Marcham
4» Páreo — 2.400 metros — GU — CR$
250 mil
1° St. Cloud, F. Pereira 61
2® Ossan, G. Guimarães 59
3® Duchamp-Villon. J. Pinto 60
4° Mon Trèsor, C. G. Neto 62
5® Infallibile, J. Ricardo 61
Vencedor (1) CRS 11,00 — Dupla (15) CRS
45,00 — Placês (1) CRS 10,00 e (5) CRS
10,00. Tempo: 2min33s. Dupla Exata: 01-05:
CRS 58,00 — Trifeta: 01-05-03: CRS 85,00
— Quadrifeta: 01-05-03-02: CRS 172,00. Pro-

prielário: Stud Lo-Ve. Treinador: A Nahid.
5» Páreo — 1.300 metros — GU — CR$
125 mil
1® Real Star, J. James 56
2° Panamaricaine, J. Ricardo 56
3® Chiarezza, J. Poleti  54
4® Lavorata, W. A Alves 56
5" Dancer Fly, G. Guimarães 56
Vencedor (3) CRS 196,00 — Dupla (23) CRS
242,00 — Placês: (3) CRS 40,00 e (2) CRS
17,00 — Tempo: lmin22s Náo correu (7)
Queen Marina, retirada. Dupla Exata: 03-02:
CRS 906,00 — Trifeta: 03-02-06: CRS

5.975,00 — Quadrifeta. 03-02-06-04: CRS
89.606,00. Proprietário: Stud Santa Sofia da
Gávea. Treinador: R. M. Sou/a.
68 Páreo — 1.500 metros — GU — CRS
100 mil
1® Colt-Runner, J. M Silva 58
2® Fool Dasher, L. Esteves 58
3® Ripply Ole, M. Cardoso 56
4® Hockey Dream. E. S. Rodrigues 58
5" So Pai, R. Costa 58
Vencedor (2) CRS 19,00 — Dupla (02-01)
CRS 91,00 — Placês: (2) CRS 13,00 e (1)
CRS 23,00. Tempo: Imin33s2. Náo correu

(4) Le Français. Dupla Exata: 02-01: CRS
95,00. Trifeta: 02-01-10: CRS 1.299,00. Qua-
drifeta: 02-01-10-09: CRS 5.642,00. Proprie-
tário: Stud Los Angeles. Treinador. R. Na-
hid. Ripply Ole (10) foi desclassificado do
segundo para o terceiro lugar.
7' Páreo — 1.300 metros — GU — CRS
125 mil
1® Ringleader, J. James 56
2® Rupestre, J. M. Silva 56
3® Zagal, J. Poleti 54
4® Tapelier, J. Ricardo 56
5" Luigi D'Oro, J. Queirós 56
Vencedor (5) CRS 43,00. Dupla (57) CRS
70,00. Placês:(5)CRS 18,00e(7)CRS 16,00.
Tempo: Imin20s3. Dupla Exata: 05-07: CRS
122.00. Trifeta: 05-07-06: CRS 1.217,00. Qua-
drifeta: 05-07-06-01: CRS 4.055,(X). Proprie-
tário: Marlene Fernandes Serrador. Treina-
dor: L. S. Viana.

8® Páreo — 1.000 metros — GP — CRS
704 mil — Clássico Paulo José da Costa —

Keali/ado em Sáo Paulo
1® Exacta Camera. A. Queirós 59
2® Aguillyjin, J. Manoel 59
3® Ogarhus, A Manas 59
4® Gantus. E. Ferreira 59
5® Oscar, G. Assis 59
Vencedor (6) CRS 52,00. Dupla (36) CRS
1.039,00. Placês: (6) CRS 30,00 e (3) CRS
126,00. Tempo: 57s4. Dupla Exata: 06-03:
CRS 2.440,00. Trifeta: 06-03-05: CRS
7.208,00. Quadrifeta: 06-03-05-02: CRS
36.771,00. Proprietário: João Roberto de Me-
lo. Treinador: S. Bernardo Filho.
9» Páreo — 1.000 metros — GU — CRS
125 mil
1® Flor Violeta, J. Ricardo 56
2® Lambaterie, J. M. Silva 57
3® By the Law, J. Pinto 56
4® Bela Baynoum, L Abreu 54
5® Songerie Tropical. E. R. Ferreira 56
Vencedor (2) CRS 18,00 — Dupla (27) CRS
29,00 — Placês: (2) CRS 12,00 e (7) CRS
14,00. Tempo: 57s4. Náo correu (8) Days of
Thunder. Dupla Exata: 02-07: CRS 51,00 —

Trifeta: 02-07-03: CRS 236,00 — Quadrife-
ta: 02-07-03-05: CRS 2.916,00. Proprietário:
Coudelaria Parlamento. Treinador: L. S. Viana.
10* Páreo — 1.200 metros — AIJ — CRS
68.750,00 mU
l®Gabbler Boy, J. Ricardo 60
2® Alei Lindo, G. Guimarães 56

3® Let Me Go, J. M. Silva 58
4® Durasnal. J. James 58
5® Nastuti. R. L Santos 54
Vencedor (3) CRS 12,00 — Dupla (34) CRS
31,00 — Placês: (3) CRS 11.00 e (4) CRS
11.00 — Tempo: 75s. Náo correram (5) Buy
Mee (6) Garreto. Dupla Exata: 03-04: CRS
51.00. —Trifeta: 03-04-02: CRS67,00. (Jua-
drifeta: 03-04-02-01: CRS 137.00. Proprietá-
rio: Stud Aperibé Del Gramado. Treinador:
G. L. Ferreira

11* Páreo — 1.600 metros — AU — CRS
100 mil
1® Pargus, G. Guimaraes 57
2® New-Money, E. M. Silva 50
3® The Flashv, E. D. Rocha 53
4® Péguy, W. A. Alves 57
5® Jim Clark, J. M. Silva 57

Vencedor (4) CRS 31,00 — Dupla (24) CRS
158,00 — Placês: (4) CRS 31,0(1 e (2) CRS
25,00. Tempo: 102s3. Náo correu (5) Doutor
Chermont. Dupla Exala: 04-02: CRS 183,00
— Trifeta: 04-02-08: CRS 11.442,00. Qua-
drifeta: 04-02-08-01: CRS 31.088,0(1. Proprie-
tário. Haras São José e Expedictus. Treina-
dor: R. M. Souza. Movimento de Apostas:
CRS 36.247.017,00. Concurso de ponta saiu

com sete pontos para 1 (um) ganhador.

Rateio de CRS 691.872,00, e o de Dupla saiu

com cinco pontos, com rateio de CRS
720.450,00. Três acertadores.

Kijolighadeer volta no GP Salgado Filho domingo Nayroyal e Pernambuquinho

 são candidatos a 1- 
prova

9 Nilove, com A. Vale, ganhou o GP

Paraná, em Curitiba, em pista de areia leve,

em 2.400 metros, com premiação de CRS

850 mil, deixando Ebano Day, S. Generoso

em segundo, e D'Oscar, N. Cunha, Mentor,

E. A. Fernandes e Invadido, C. Lavor, a se-

guir. O tempo foi de 157s3.

9 No GP Governador do Estado, em 1.600

metros, o ganhador foi Born Faxina, com

Nelito Cunha e no GP Delegação do Jóquei

Clube de Sáo Paulo, Kill Doe, com J. J.

Vilorino, foi o primeiro colocado.

9 Kijolighadeer, filho de Ghadeer, de

propriedade do Ilaras Doce Vale, reaparece-

ré neste domingo, disputando a milha do Gran-

de Prêmio Salgado Filho. O pensionista de

Adail Oliveira vem de vitória no Grande Prê-

mio José Carlos de Figueiredo, no início de

setembro. Ele fará, aos cinco anos, sua déci-

ma quinta corrida Rifage, do treinador Luís

Artur Fernandes, Warrant, do Stud T. N. T.,

Dispaccio e ainda a potranca Careless Queen
têm presença confirmada no compromisso.

Desclassificada após vencer um Clás-

sico em seu último compromisso, a 
potranca

Bicolte, do treinador Alcides Morales, será

apresentada no Clássico Moacyr de Carva-

lho. em 1.300 metros na grama A égua Ira-

tnlhou para o compromisso passando a dis-

tància em 85s Luta Armada, do Slud Vasco

Ferreira, t outra inscrição assegurada

Country Baby, líder da geração de três

anos na Gávea, trabalhou em Teresópolis a

milha em 121s, no úliimo sábado A polran
ca apronta na quarta feira e na sexu embarca

para Cidade Jardim, a fim de participar do

Grande Prêmio Diana, segunda prova da rri-

pine Coroa de éguas, de São Paulo, e 2 mil

metros, no domingo. Villach King também

esteve na raia no sáhado e fez um galope
largo em 2 200 metros, para a 

prova 
clássic a

da ANPC, no final do mês em < idade Jardim

Depois de fracassar no Clássico José

Bastos Padilha, vem ido por Juan Platero, Apo

lowawe tenu a reabilitação esta semana O

pensionista de Adail Oliveira corre um han-

diop em 2 400 metros esta semana e Iraha

lhou para o compromisso assinalando 157s

aos 2 mil metros

Programa de hoje

1* Páreo às 19 horas — 1.200 metros

(Areia-Var.) — CRS 81.250,00 —

EXATA/DUPIATRIKETA/QUADRIFCT
A

Itaqueré Crying, M. Cardoso 58 1

Pernambuquinho, J. Ricardo 58 2

Nayroyal. J. Malta 58 3
Great Oásis, W. F. Coutinho 58 4

Fladyluso, E. M. Silva 58 5

Itaqueré Chad, N. D. Silva 58 6

2® Pareô às 19h30min — 1.100 metros

(Areia-Var.) — CRS 68.750,00 —

EXATA/OUPUVTRIFETA/QUADRIKET
A — Início do Bolo de Vencedores com

Pule Milionária
Fabulous Jack, C. G. Neto 58 1

Rajosol, W. A. Alves 50 2

Harvest Time. J. Ricardo 55 3

Don Castelões, M. Cardoso 52 4

Didahan, A. S. Santos 50 5
New-Fan, J. Leme 54 6

Henak, J. Polelli 56 7

Antomis, M. Aurélio 53 8

3* Páreo às 20 horas — 1.600 metros

(Areia-Var.) — CRS 68.750,00 —

EXATA/DUPLA/TRIKETA/QUADRIFET
A

Pedrel, C. lavor 58 1

The Cure, C. G. Neto 58 2

liando Tiger, J Ricardo 54 3

Computado, Excluído 54 4

Creiva, W. F. Coutinho 52 5

De leão, R. L. Santos 54 6

4® Páreo às 20h30niin — 1,600 metros

(Areia-Var.) — CRS 81.250,00 —

KXATA/DUPLATRIKKTA/QUAUR1KET
A

El Cariman, J. Ricardo 58 1

Jirceu, A. L Sampaio 58 2

Ornatus, J. Pinto 58 3

Noche Oscura. M Almeida 58 4

Beetle, I- Abreu Ap 58 5

Jigoletlo, C. Lavor 58 6

5* Páreo as 21 horas — 1,100 metros

(Areia-Var.) — CKS 8I.2SO.OO —

KX.VIA DUPLATRIFETA/QUADRIFET
A — I(lírio do Bolo de Dupla com Pule

Milionária
Renata Star. J. R. Gonçalves 58 1

Great Old Lady, A. Batista 58 2

Orvilia, J. Ricardo 58 3
Ilbry, J. Poletti 58 4
Elize Di Bond, A. L Sampaio 54 5

Orticária. W. A. Alves 54 6
Madame Anuska, E. M. Silva 58 7
Abafina, J. l^me 54 8

6* Páreo às 21h30min — 1.100 metros

(Areia-Var.) — CR$ 68,750,00 —

EXATA/Dl IPLA/TRIKETA/QUADRIFET

A
Nice Ouro, J. M. Silva 58 1
Ziuston, J. Pinto 58 2
\jt Cottage, G. Guimarães 58 3
Hechizio, J. I^erre 58 4
Clever Trick, J. Ricardo 58 5

Filão de Prata, C. G. Neto 58 6
Wood Allan, E. M. Silva 54 7

V Páreo às 22 horas — 1.200 metros

(Areia-Var.) — CRS 81.250,00 —

EXATA/DUPLA/TRIKETA/QUADRIFET
A

Newness, N. D. Silva 58 1
Kirvala. R L Santos 58 3
Vai lena, M. Cardoso 58 5
Ibióca, C. Lavor 54 8
Princesa llarmony, F. Pereira 58 2

" Odalisca Thais, E. S. Rodrigues 58 4
Sei-Xuan, W F. Coutinho 54 6

" 
Allowance, J. Ricardo 58 7

8* Páreo ms 22li30inin — 1,100 metros
(Areia-Var.) — CR$ 6H.7sO.00 —

EXATA/DUPIATRIKI IAQUADRIFKT
A

Moshi-Moshi, E M Silva 58 1
Nelário. J. C. Oliveira 54 2
Comandante lark. N D. Silva 58 3
Keni Just, L. Abreu 58 4

Diamond l.ark. M. Aurélio 54 5
Osprey Buli. R L Santos 56 6

Faddish, J. Ricardo 58 7
V' Pareô as 23 horas — 1.200 metros
(Areia-Var.) — CRS *1.250,00 —

EXATA/Ut l'IA/1 RIU 
"IA 

UIIADRIKET
A

Fakir, J. Ricardo 58 1

King David. E. M. Silva 58 2

Filtíssimo, R. L. Santos 58 3

Rei Mareei, E. S. Gomes 58 4

Barbarocha. J. F. Reis 58 5
Orbec, M. Almeida 58 6

Al Risk. C. Ijtvor 58 7

Bhagavad-Gita. M. Cardoso 58 8

10* Pareô às 23h30min — 1.300 metros

(Areia-Var.) — CRS 68.750.00 —

EXATA/ DUPLA/TRIFETA/QUADRI FET

A
Captain Gull, J. Poletti 58 1

Jersey-Brow, E. Marinho 58 2

Home of Winners, J. Ricardo 58 3

Negro Mundo. M. Almeida 58 4

Indaialíssimo, R. L Santos 58 5

Natalion. M. B. Santos 56 6

Nedless, C. (i. Neto 58 7

Oganacho. J. Ume 54 8

Arthur Rei. M. Monteiro 58 9

10 Fruit de L'Amour, J. Malta 58 10

11 Ninjo, E. S. Rodrigues 58 11

Indicações

Páreos

Ia — Nayroyal — Pernambuquinho — Fladyluso

? — Ne» Fan — Harvest Timt — Amorais

3a — Lando Ttgtr - The Cure — Crtiva

El Caiiman — Noche Escura — Ornalus

9 — Cre;ii Old Lady — Madanu Anuska - Orvilia

tf - Hechizio - Lt Cottajx - Nice Ouro

í — Allo»ance — Prínoesa Harmony — Vai lena

Diamond Lark - Comandanle Lark — Fadásh

V — Ftkir — Barhanvha Bhapvad-Gila

l(f Fruil dt L Amour—Hoot of Winners - Hnjo

Lindo Tiger (3*) El C;mman |48) e Hechizio (fr| sáo

bem injõdoi para fecitat uma acumulada hoje, á

noite, no Hipotkamo da Gávea.

Produtos de cinco anos, sem vitória no

Rio e em Sáo Paulo, formam o campo do

primeiro páreo da reunião de hoje, à noite,

no Hipódromo da Gávea, e Nayroyal, nies-

mo afastado na última com um segundo lu-

gar, deve decidir os 1.200 metros em Per-

nambuquinho. do Haras Bongy, do treina-

dor Sílvio Morales. e Fladyluso, com o apren-

diz E. M. Silva.

Antomis, New-Fan e Harvest Time es-

tão na relação de competidores com chance

de colocação e vitória, nos 1.100 metros do

segundo páreo, e Fabulous Jack, do Stud

Sandra Tamara, do treinador Daniel Neto,

náo deve ser esquecido nas apostas. Páreo

equilibrado. Náo há uma força absoluta.

Produtos de seis anos e mais idade, sem

mais de cinco vitórias no Rio e em Sáo

Paulo, estão no campo da terceira prova, em

1.600 metros, e Lando Tiger. com Jorge

Ricardo, soma condições para realizar uma

boa apresentação, com Jorge Ricardo, can-

didato do retrospecto, dividindo a preferên-
cia do observador com lhe Oure. com C

G. Neto. que anda hem. Creiva. do treina

dor Luís Artur Fernandes, e Deleão comple-

tam a relação de competidores com chance

de colocação. Computado, numero quatro,
foi excluído.

Não se esta acreditando que I I C ariman.

por Braseante. de Amarildo Reino de Uma.

seja alcançado nos 1.600 metros do quarto

pareô da reunião. Noche hscura. do Haras

Manduruva. do treinador Juan Canales Mar

chant, e o principal competidor de OrnatUN

André I Sampaio condu/ira Jirceu, de Wal

dentar Viana Ribeiro, e Beetle, de C laudio

Abreu, náo deve ser esquecido nas apostas

(íreat Old Lady. uma filha de Land lor

ce. de criação e propriedade do Ilaras das

Estrelas, vem de vitoria, manteve a forma e

ptnie brigar pelas principais coKx ações d»*

1.100 metros do quinto pareô. Ha muitas

esperanças pela apresentação de Orvilia. do

treinador S L Silva, em Renata Star do

Haras Aragano. Madame Anuska, Ilbry e

Elize Di Bond. do Haras Fátima, e Márcio,

do treinador Dulcino Guignoni.

Hechizio, um filho de Heathen, do trei

nador G. A. Feijó, do Slud San Pierre. vem

de vitória, manteve a forma e reúne condi-

ções para fazer uma boa apresentação nos

1.100 metros da sexta prova, na direção de

J. Leme. Le Cottage. por Duplex. do Haras

Aloha. reúne condições para brigar por uma

colocação e vitória. Clever Trick. do Stud

Itália Mia, do treinador Silvio Morales. traz

campanha de Sáo Paulo para vencer, com

Jorge Ricardo. Nice Ouro. do Stud Grande

Guerreiro, montaria de Juvenal Machado,

fica como unia das opções. Se mantiver o

mesmo ritmo, Hechizio tem muitas possibi-
Iidades diante de I e Cottage e Cler Trick

Wood Allan correu e ganhou em Campos e

pode figurar nos 1.100 metros da competição

Allowance. do Stud Los Angeles, do trei

nador Roberto Nahid. uma filha de Crown

Bowler. e a candidata do retrospecto nos

1.200 metros do sétimo páreo, com a parti
cipação de aguas de cinco anos. sem mais

de uma vitoria no Rio e em São Paulo.

Odalisca lahis. de leda Nogueira Hassum

Moreira, aos cuidados de Alberto Nahid.

montaria de I S Rodrigues. pode e deve

chegar entre as primeiras colocadas. Vai le

na. muito regular em suas apresentações,

com Marcelo Cardoso, atravessa boa forma

e deve brigar por uma colocação Prova equ»

librada
Pela campanha que realizou no Rio Gran-

de do Sul, Diamond I ark. do Stud Green

and White. soma o>ndiç<H > para se impoi

nos 1.100 metros do pilavi» pano. oura o

aprendi/ de quarta categoria. M Aurélio,

lia muitas esperanças na apresentação de

Comandante 1 ark e ainda em Faddish. com

J Ricardo, do treinador Vítor Paim Kakir,

Hh.iiin.nl tiila. Iruit de I Amour e llome

of Winners são os maiores credenciados pa
ra decidir os ultin** páreos

Aft (mw>/U«>IK1o

tranco (de frente) sobe no bloqueio a Marios. Com a vitdria, Franco e Roberto Lopes conquistaram ontem seu quinto tiiulo

Os 

alas l^irry Johnson, Do-

minique VVilkiens e Derrick

Coleman estão entre os 10

jogadores da Liga NBA que acei-

taram jogar pela Seleção de Bas-

quetedos Kstados Unidos no Cam-

peonato Mundial de Basquete, no

ano que vem, em Toronto, no Ca-

nadá. Os outros atletas da Asso-

ciaçáo Nacional de Basquete (NBA)

que aceitaram o convite são: Alon-

so Mourning, Joe Dumars, Tim

Hardaway, Mark Price, Steve

Smith, l)an Mejerle e Shawn

Kemp.

St. Cloud 

ganha ganha 

fácil o Clássico Primavera

Dupla carioca conquista

vaga com show na final,

nas areias de Icaraí

Isabel e Roseli deram

um verdadeiro show

nas areias de Icaraí.

Elas precisaram apenas

de 4*) minutos para con-

quistar o tdulo da oi-

lava elapa feminina do

Banco do Brasil Open de VAIei de

Praia r garantir a segunda vaga para o

Campeonato Mundial, que será dispu-

tado de 11 a 17 de novembro, em

Santos. Na final da etapa carioca do

circuito, ontem, Isabel e Roseli, vice

líderes do ranking nacional, derrota-'

ram Magda/Adriana Behar (Alagoas
/Rio de Janeiro) por 2 sets a 0, par-
ciais de 12/4 e 12/5. Pelo título, o

terceiro nesta temporada, Isabel e Ro-

seli receberam o prêmio de CRS 285

mil. Na decisão da décima-segunda cia-

pa masculina do Banco do Brasil Open,

os cearenses Franco e Roberto Lopes

conquistaram o seu quinto título. A

dupla do Ceará superou Paulão/Mar-

los (Bahia/Rio de Janeiro) por 2 sets a

1, parciais de 12/7, 7/12 e 15/13, em

1 hora e 20 minutos de partida. Fran-

a> e Roberto, vice líderes do ranking

brasileiro, receberam CRS 574 mil.

Para chegar à final desta oitava cta-

pa feminina, a dupla Isabel/Roseli, do

Rio de Janeiro, derrotou, na semifinal,

Karina/Sandra, também do Rio, por
15 a 5. Na decisão, contra Magda/A-

driana, terceira colocada no ranking

brasileiro, Isabel e Roseli tiveram no

saque o fundamento decisivo no pri-
meiro set, vencendo por 12 a 4, em 23

minutos. No segundo set, Isabel e Ro-

seli também puderam se aproveitar das

falhas de suas adversárias para chegar

à vitória por 12 a 5, em 26 minutos.
— Esta foi uma etapa muito espe-

criai. A gente jogou taticamente em

todas as partidas como tinha que ser.

Apesar de ser giúcha, me considero

muito carioca, e a torcida sempre nos

apóia e isso é bastante importante —

garantiu Roseli.

As líderes do ranking nacional,

Adriana e Mônica, do Rio de Janeiro,

terminaram a etapa em quarto lugar.

Na decisão da terceira colocação, elas

perderam para Karina e Sandra, por
15 a 13. Apesar deste resultado, Adria-

na e Mônica já haviam assegurado a

primeira vaga para representarem o país
no Campeonato Mundial. A terceira e

última vaga para a competição que ain-

da falta definir está entre Magda/A-

driana, Karina/Sandra, Rejane/Cristi-

na (Rio de Janeiro) e Fabíola/Shelda

Ali UoaM/Diatlf^io

A bruxa eslá

solta na NBA:

Barkley desmaia

OO HRas/i <0
ti Am

u

tranco (de frente) sobe no bbqueio a Mar los. Com a vitória, Franco e Roberto Lopes conquistaram ontem seu quinto título

1'hovnix — A bruxa

parece estar solta na

NBA. Depois da saí-

da de Magic Johnson

(com o vírus da Atds),

Larry Bird (problema

nas custas) e Michacl Jordan (afeta-
do pelo assassinato do pai), os olhos

dos Ias do basquete se voltaram,

ontem, para o astro Charles Bar-

kley, pivô do Phoenix Suns, que
desmaiou durante um treinamento.

Barkley, que, ao lado de Jordan,

foi um dos destaques da serie final

perdida pelos Suns ante o Chicago

Bulls no campeonato passado, esta-

va para ser submetido a um ngom-

so exame médico de sua equipe. Elei-

to melhor atleta da NBA no certa-

me de 1992/93, ele perdeu os senti-

dos dentro do centro de treinos dos

SUNS em Flagstaff, Arizona.

Ao que tudo indica, o pivô está

com um problema na base das cos-

tas, possivelmente um nervo com-

primido ou hérnia de disco. Ele es-

tava treinando piques de corrida an-

tes de desmaiar, segundo o depoi-

mento do médico da equipe Richard

Emerson. O jogador permaneceu na

quadra por aproximadamente meia

hora, com o diagnóstico inicial apon-

tando para o problema de disco.

Barkley disse ter sentido as per-
nas dormentes e 

"problemas 
com o

tendão, antes de perder os sentidos.

No campeonato passado, ele teve

uma média de 25,6 pontos e 12,2

rebotes por partida.

(Rio de Janeiro/Alagoas).

Na final masculina, Franco e Ro-

berto Lopes também tiveram no saque

o principal fundamento para superar

Paulão/Marlos no primeiro set, em 30

minutos. No segundo, o saque já não

funcionou com a mesma eficiência, e

o bloqueio de Paulão dcfinu a vitória

por 12 a 7, após 35 minutos de jogo
levando a decisão para o tie-break.

Neste terceiro e decisivo set, as duas

duplas permaneceram empatadas até o

placar de seis pontos. A partir daí, as

defesas de Roberto Lopes e o bloqueio

de Franco determinaram a vitória por
15 a 13, em 15 minutos.

Para chegar à final desta 12a etapa,

Franco e Roberto venceram, na semi-

final, Moreira/Garrido, de Pernambu-

co, por 15 a 12. Por sua vez, Paulão e

Marins ganharam de Dennys/Everal-

do, (Paraíba/Bahia) por 15 a 4.

Os líderes do ranking nacional, Mo-

reira e Garrido, terminaram a etapa

carioca do Banco do Brasil Open na

terceira colocação depois que eles ga-
nharam de Dennys/Everaldo, por 15 a

12.

Um novo mercado de trabalho

O vôlei de praia é, comprovada-

mente, a modalidade esportiva que
mais cresceu nos últimos cinco anos.

Com isso, aumentou também o alto

grau de profissionalismo e técnica e,

hoje, não se pode mais pensar neste

esporte, sem falar nas premiações que
os jogadores ganharam ao longo do

ano, tanto que a maioria vive exclu-

sivamente do vôlei de praia.
Os pernambucanos Moreira e Gar-

rido são os que mais encheram os

bolsos de junho do ano passado para
cá. Eles já ganharam mais de US$

140 mil em premiação. Foram US$

26 mil com os primeiro e segundo

lugares conquistados no Banco do

Brasil Open 92 (eles venceram cin-

co etapas das 11 decisões disputa-

das), e ainda mais US$ 30 mil no

World Séries 92/93, no qual foram

vice campeões mundiais na Espanha

e na Itália, US$ 30 mil de bônus

pelo quarto lugar no ranking mun-

dial, US$ 9 mil pelo título de cam-

peões brasileiros em 93, US$ 7 mil

no Circuito Sul-Americano, US$ 4

mil pelo segundo lugar no Qualif-

ying para o Campeonato Mundial do

Ano Olímpico na Espanha, e mais

US$ 3 mil pela nona colocação no

Mundial do Brasil em fevereiro.
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PUC: inscrições na reta final

Aumentou a 
procura pelo

vestibular da Unicamp

Prazo terminará na

próxima sexta-feira

em apenas um local

Esta c a última semana dc ins-

criçóes para o Vestibular/94 da PUC
— Pontifícia Universidade Católi-

ca do Rio de Janeiro. Os interes-

sados têm até sexta-feira, dia 15,

para procurar o posto de iascri(,'áo

instalado no Pilotis do Prédio Car-

deal Leme, no Campus da institui-

cão, que fica na Rua Marquês de

Sào Vicente, 225 — Gávea. O aten-

dimento é das 10 às 17 horas.

O primeiro passo é se dirigir a

qualquer agência do Banco Itaú pa-
ra efetuar o pagamento da taxa de

inscrição, fixada em CR$ 3 mil.

Utilizando-se de uma guia de de-

pósito comum, o candidato deve

preenchê-la em favor da Fundação

Cesgranrio, conta n° 14436-9, agên-

cia 1108 — Rio PB-PUC. O paga-
mento só poderá ser feito em di-
nheiro ou cheque visado.

Para retirar o Requerimento de

Inscrição no posto da PUC, o can-

didato deverá apresentar, além do

comprovante do depósito, a cariei-

ra de Identidade (original ou cópia

autenticada). Uma cópia deste do-

cumento deverá ser anexada ao Re-

queriincnto, quando devolvido ao

posto devidamente preenchido.
A retirada dos cartões de con-

firmação da inscrição será entre os

dias 10 e 12 de novembro, de acor-

do com as instruções do Manual

do Candidato, no mesmo local. No

cartão, os candidatos encontrarão

as informações relativas ao seu nú-

mero de inscrição e local e horá-

rios das provas, que serão realiza-

das nos dias 21, 22 e 27 de no-

vembro.

Em caso dc erros dc informa-

ções no cartão dc confirmação, o

candidato devera imediatamente pe-
dir sua retificação. Os cartões cor-

rígidos serão entregues na sede da

Cesgranrio, que fica na Rua Cos-

me Velho, 155 — Cosme Velho,

nos dias 17 e 18, no horário das

10 às 17 horas. Os cartões de con-

firmação da inscrição devem ser

bem guardados, pois não haverá

emissão de 2* via em qualquer hi-

pótese.
O resultado final do

Vestibular/94 da PUC será divul-

gado no dia 23 de dezembro, com

a matrícula marcada para o perío-
do de 11 a 13 de janeiro.

Estarão sendo oferecidas 2.500

vagas, distribuídas por 27 cursos

da seguinte maneira:

1 No.DE VAG^S
CRUro SIC cOt) TABF.LA DE OPCflES Dl CU*S0S TURN0 ISStm 2?Scm

F.ngrnlmrla Civil
' Engcnlmrla de Computatao

FngenliarIn de Produgao (Clv/F.le/Mec)
Fngcnharla Fletrica

CCB 101 F.ngcnhnr la Her.in lea Dlurno 500
1 l.tigenli.ir la Mpfaltirglra

Ffslen (l.lcenclatura/Racliarelado)
Matcm.it lea (Lleenclatura/Bacliarclado)

Engenliarla Qtifmlca
CBQ 102 <}u(mlen (Meenclaturn/Bacliarelado) Dlurno 65

(Juftnlea Industrial

RCV ?0I Dpfw-ttlio InduBfrtnl/Cniminlrncao Visual Olurno 50 50
Bl'P ?0? Deyrnlio Industrlnl/Projeto da Produto Dlurno 50 30
CCM 201 Cowinlcacao Social (Publ-Prop/Jornal) Dlurno 150 110
CDD ?04 Dlrolto Dlurno 110 90
< Dli 2*»'» I'lfliw Noturno 80 65
CFL ?0(< rilnofla (l.lcrticlaCura/nacharelado) Dlurno 35

II CCC 20/ Crografla e Melo Amblente (Llc/B.ic) Dlurno 30
CHS 20R Hlfitorla (l.lecnclatura/Bacharclado) Dlurno 30
CM 209 l.ttraa (t.leenclatura/Bacharelado) Dlurno 100
CLF. 210 I rt ran-Port. -Eepanhol (Bacliartlado) Noturno 80
CI'D 211 Tcdagogla Dlurno 30

CPS 212 Pnlcologla (l.lc/Bac/Formacao de P»lc) Dlurno 140

CSS 213 Service Social Dlurno 30

CAD 301 Adintnlfitracao Noturno 120 65

III CF.C 30? F.eonomla Dlurno 150
I TP 30' Tec. Nlvel Super, em Proccs. de Dadoa Vesp/Not 125 125

CAM 30'« Admlnlatragao Dlurno 60 60

Superando Iodas as expectativas do rei-
tor Carlos Vogt, a Unicamp totalizou, este
ano, 44.024 inscritos para o seu vestibular

que visa ao ano letivo de 1994. Esse nume
ro representa um crescimento de 26.4% em
retaçio ao vestibular anterior e de 232% se
comparado a 1987, ano em que a Unicamp
implantou o seu vestibular próprio e pôs
abaixo o sistema de testes de múltipla esco-
lha, introduzindo os exames dissertativos.
com impacto nos vestibulares das princi-
pais universidades brasileiras.

Para disputar as 1.990 vagas oferecidas

para o 
próximo ano, acorreram candidatos

das mais diferentes regiões do país, o que
dá aos exames de acesso da Unicamp um
caráter de 

"vestibular 
nacional". A própria

Unicamp adotou hi anos uma filosofia de
descentralização que resultou na instalaçío
de postos de inscríçio em cinco capitais e
em 12 cidades do interior de Sio Paulo.
Com o crescimento percentual deste ano, a
relação candidato/vaga passa, em mídia, de
17,5 em 1993 para 22,1 em 1994.

A maior taxa de crescimento (44,6%)
deu-se no conjunto de capitais que, coinci-
dente mente, são também locais de exame:
Belo Horizonte. Brasília, Curitiba e Rio de
Janeiro. Segue-se o interior paulista, com
32%, a Grande São Paulo, com 26,6%, e

Campinas — cidade-sede da Unicamp —

com 14,3% Isoladamente, a cidade que aprt
sentou maior variação percentual foi Soro-
caba. com um crescimento dc 53.5%.

Para Carlos Vogt. são varias as razões

que podem explicar esse crescimento. A

principal delas foi o intenso programa de
encontros e reuniões com colégios promo-
vidos pela coordenação executiva do vesti-
bular. precisamente para explicar discutir a
filosofia aos exames de acesso. Outro fator
foi a distribuição gratuita, a estudantes se
cundaristas, dc mil exemplares do Ma

nual do Candidato e dc uma revista institu-
cional sobre o vestibular, a Revista do Vcs-
tibulando. Finalmente, este ano. a Unicamp
colocou nas bancas de lodo o país. cm coe
dição com a Editora Globo, uma serie dc

guias fasciculados sobre os conteúdos das
disciplinas abrangidas por seu vestibular

Outra razão a ser considerada, segundo o
reitor, é a relativa melhoria dos indicadores
sócio-econômicos do país

O calendário do vestibular da Unicamp

prevê para o dia 28 de novembro o exame
de sua primeira fase. A segunda fase será

realizada de 16 a 14 de janeiro de 1994. Os

locais de exames da primeira fase serão

anunciados no dia 21 de novembro, um do-
mingo.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1993

Sr. Pais e Responsáveis

Ref. Mensalidade Escolar — 1994

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

O Luarpe — A Casa do Curumim Lida, cumprindo o que determina o art. 1" da

Lei 8.170/91, faz comunicar aos pais e responsáveis que o valor das mensalidades

para o mês de janeiro de 1994 será o seguinte:

Maternal/Jardim CR$ 19.719,54

CA/4' Série CRS 22.615,48

5'/8« Série 25.634.16

2° Grau 27.200,00

Os valores foram determinados pela compatibilização dos preços com os custos,

nestes incluídos os tributos e acrescidos da margem de lucro, com hasc no mês de

outubro de 1993, e será o mesmo do mês de janeiro de 1993, não ocorrendo nenhuma

inflação no período, ou reajustes salariais do pessoal docente e técnico-administrtivo.

Ocorrendo inflação, os preços das mensalidades sofrerão correção de 30% (trinta por
cento) da mesma, tomando-se por base o INPC e no caso de reajustes salariais do

pessoal docente técnico-administrativo. serão repassados em 70% (setenta por cento)

para os valores das mensalidades. Cordialmente Luarpe —A Casa do Curumim Ltda.

Candidato do Cesgranrio

tem até sexta de 
prazo

NÚMERO DE INSCRIÇÕES POR CIDADE

(quadro comparativo 93/94)
Realizando inscrições em 12 cidades do

interior do Estado (Campainas. Santo An-
dré. Bauru, Jundiaí. Limeira. Piracicaba, Prc-
sidente Prudente. Ribeirão Prelo. Santos, São
José do Rio Preto, São José dos Campos e

Sorocaba) e em 5 capitais (São Paulo, Helo
Horizonte, Brasília, Curitiba e Rio de Ja
nciro), a Unicamp formalizou cerca de ,44.000
inscrições, totalizando um crescimento me-
dio dc 26,4%, ou seja. 9.189 mais candida-
los que o ano anterior.

II CORRIDA

(UNIVERSITÁRIA

IDO RIO DE JANEIRO

Os interessados em participar do

Vestibular Unificado devem se apres-

sar, pois as inscrições serão aceitas

somente até o dia 15 deste mês. Pa-

ra se inscreverem os candidatos te-

rão que comparecer à Fundação Ces-

granrio 
— Rua Cosme Velho, 155

— ou à Universidade Católica de

Pctrópolis, na Rua Barão do Ama-

zonas, 124, munidos de original e

cópia da carteira de identidade e com-

provante dc pagamento da taxa de

inscrição.

A taxa de CR$ 3.500,00 deverá

ser paga em favor da Fundação Ces-

granrio, nas agências autorizadas do

Banco Nacional, conta 010280, agên-

cia Lido, código 0010. No ato da

inscrição, o candidato receberá o ro-

teiro e o requerimento, que deverá

ser preenchido em letra de forma.

Nos dias 17, 18 e 19 de novembro

os inscritos devem retornar aos lo-

cais de inscrição para retirar o car-

tão de confirmação. Caso haja al-

gum erro no cartão, o estudante de-

verá informar imediatamente ao res-

ponsável pelo setor. Os cartões reti-

ficados serão entregues nos dias 25

e 26 de novembro, na Fundação Ces-

granrio.
O unificado oferece 10.890 vagas

distribuídos por 12 entidades de en-

sino particulares, além da Escola de

Formação de Oficiais da Polícia Mi-

litar. As provas serão aplicadas nos

dias Io, 2 e 3 de dezembro. As pri-
meiras serão de Português/Literatu-

ra, Matemática e Redação. No se-

gundo dia, de Biologia, Física e His-

tória e as do terceiro dia, de Geogra-

fia, Química e Língua Estrangeira.

Os resultados estão programados pa-
ra o dia 21, com matrículas nos dias

22 e 23 de dezembro. Estão previs-
tas, ainda, três reclassificações. A pri-
meira no dia 8 de fevereiro, a se-

gunda no dia 17, e a terceira no dia

3 de março. A Cesgranrio alerta que
essas datas podem sofrer alterações,

sendo no caso divulgadas imediata-

mente pela imprensa.

CIDADES 1993 1994 
VARIACAO

PERCENTUAL

CAMPINAS 9.560 10.931 14,3

JUNDIAl 1.055 1.224 16,0

LIMEIRA 907 1.075 18,5

PIRACICABA 1.422 1.982 39,4

S0R0CABA 982 1.507 53,5

SAO PAULO 10.478 13.182 25,8

SANTO ANDRE 1.291 1.759 36,3

SANTOS 905 1.089 20,3

RIBEIRA0 PRET0 2.484 3.133 26,1

S.J. DOS CAMPOS 1.118 1.458 30,4

BAURU 1.181 1.339 13,4

S.J. RIO PRETO 882 1.065 20,7

PRES. PRUDENTE 565

BRASILIA 650 981 50,9

CURITIBA 514 721 40,3

RIO DE JANEIRO 1.406 1.448 3,0

BEL0 H0RIZ0NTE 565

T0TAIS 34.835 44.024 26,4

(Sorte**0

UFF 
promete 

resultado da

habilidade 
para 

dia 19

,perc
;ur*o)
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A liberação do resultado do teste

de habilidade específica do

vestibular/94 da Universidade Fede-

ral Fluminense (UFF) está prevista

para o dia 19 de outubro. Como os

estudantes que participaram deste exa-

me foram orientados a optar por uma

segunda carreira no ato da inscrição,

eles não estarão necessariamente eli-

minados do concurso, caso sejam re-

provados no teste. A carreira alter-

nativa substituirá automaticamente a

primeira neste caso.

Os cartões de confirmação de ins-

crição serão enviados aos estudantes

através dos Correios. Quem não re-

cebê-lo ou detectar algum erro em

seus dados terá os dias 25 e 26 de

novembro para solicitar a regulariza-

ção. Para os inscritos em Niterói e

Campos, o atendimento será realiza-

do, das 10 às 16 horas, na Coseac

(Rua Dr. Celestino, 74,68 andar, Cen-

tro, Niterói), com exceção para os

candidatos a Serviço Social em Cam-

pos, que deverão se encaminhar à

Escola de Serviço Social (Rua José

do Patrocínio, 71, Campos), das 16

às 20 horas.

Para os inscritos no interior, o aten-

dimento será realizado, das 16 às 20

horas, nos seguintes locais: Nova Igua-

çu 
— Escola Municipal Monteiro Lo-

bato (Av. Governador Portela, s/n°);

Angra dos Reis — Secretaria Muni-

cipal de Educação (Praça Marquês

de Tamandaré, 116); Macaé — Co-

légio Costa do Sol (Rua Jesus Soa-

res Pereira, s/nfl); Itaperuna —1 Se-

cretaria Municipal de Educação (Av.
Francisco Sá Tinoco, 34); Santo An-

toniode Págua —Colégio Pádua (Co-
lina do Farol, s/n°). Os cartões retifi-

cados destes candidatos deverão ser

retirados nos mesmos locais, no dia

3 de dezembro, das 16 às 20 horas.

Os novos cartões dos inscritos para
Niterói e Campos deverão ser retira-

dos na Coseac, nos dias 2 e 3 de

dezembro, das 10 às 16 horas.

As provas para Niterói e Campos

serão aplicadas nos dias 12 e 17 de

dezembro (1* etapa) e 8 de janeiro

(2* etapa), enquanto que, para os do

interior, as datas são 13, 14 e 16 de

janeiro. O resultado final do vestibu-

lar para estes estudantes será divul-

gado dia 11 de fevereiro, enquanto

que para os de Niterói e Campos, no

dia 8 do mesmo mês. O concurso,

que se destina ao preenchimento de

3.685 vagas, totalizou 43.367 inscritos.

REGI0ES 1993 1994 V^IAC*0
PERCENTUAL

CAMPINAS 9.560 10.931 14,3

GRANDE SAO PAULO 11.769 14.941 26,6

SAO PAULO-INTERIOR 10.936 14.437 32,0

CAPITAIS

(BEL'O H0RIZ0NTE, 2.570 3.715 44,6

BRASILIA, CURITIBA,

RIO DE JANEIRO)

T0TAIS 34.835 44.024 26,4

NOMERO DE VAGAS 1.990 1.990 ZERO

RELAQA0 CAND/VAGA 17,5 22,1 26,4

Observações: Rio de Janeiro deve-se a Belo Horizonte.
onde até o ano anterior não eram realizadas

1. A partir do vestibular de 94 a Uni- inscrições nem provas.
camp passou a realizar inscrições e provas 3. A Coordenação Executiva dos Vesti
eiri Presidente Prudente e Belo Horizonte. hulares estará divulgando no final de outu-

2. O crescimento menor verificado no bro a relação candida tos/vaga por curso.

Diariamente, no JS, a melhor

cobertura do setor educacional

CURSO MIGUEL COUTO

ANÁLISE E TREINAMENTO DAS

PROVAS ANTERIORES.

MATERIAL DIDÁTICO ORGANIZADO

POR DISCIPLINA.

MATERIAL SUPLEMENTAR DE

MATEMÁTICA: LIMITES E

DERIVADAS.
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Última semana 
para 

o TRT

Concurso encerrará

inscrições na próxima

sexta-feira, dia 14

Uma boa oportunidade paro quem

já concluiu o 2° grau e tem noções

de datilografia é o concurso público

do Tribunal Regional do Trabalho

da l1 Região (TRT-RJ), cuja sele-

ção visa ao preenchimento de 17

vagas para o cargo de agente admi-

nistrativo. Os vencimentos estão na

faixa de CR$ 78 mil. Os interessa-

dos têm, até o próximo dia 14 para

pagar a taxa, no valor de CRS 1,6

mil, nas agências do Banco Itaú,

para crédito da Access-Seleção, atra-

vés do depósito bancário indentifi-

cado, código 888932, c/c 35241-3,

da agência 0311.

As inscrições estão sendo reali-

zadas em 13 postos do Estado. Para

participar da seleção é preciso aten-

der aos seguintes requisitos: serbra-

sileiro ou português legalmente am-

parado pela lei de reciprocidade; ter,

no mínimo, 18 anos; estar em dia

com as obrigações civis e militares,

não ter sofrido penalidades no exer-

cício de função pública, apresentar

atestado de sanidade física e men-

tal, além de declarações de bens e

RIO DE JANEIRO

CENTRO

Tribunal Regional do Trabalho

Rua da Imprensa, s/n", Térreo

COPACABANA

Unidade GPI

Av. N. S. Copacabana, 819—Sobreloja

CATETE

Colégio Estadual Amaro Cavalcante

Largo do Machado, n" 20

T1JUCA

Universidade Veiga de Almeida

Rua Ibituruna, nfl 108

NITERÓI

Unidade GPI

Rua Visconde do Rio Branco, 335 —

4° andar

NITERÓI

Instituto Gay-Lussac

Das 13h30rain às 17h

Rua Eduardo Luís Gomes, 134 —

Centro

NOVA IGUAÇU

Instituto Iguaçuano de Ensino

Av. Bemardino de Mello, 1.771 —

Centro

MÉIER

de negativa de acumulação de car-

go público.
Os caitòes de confirmação serão

enviados pelos Correios. Quem não

receber o documento deverá com-

parecer & Access-Seledto — Rua

Pinheiro Guimarães, 73, Botafogo

—, no período de 17 a 19 de no-

vembro, para requerer a 2' via do

mesmo. No comprovante de confir-

mação de inscrição constarão o dia

a hora e o local das provas.

O concurso será realizado em duas

etapas. Inicialmente, os candidatos

serão avaliados em questões objeti-

vas de Português e Conhecimentos

Específicos. Esta fase será de cará-

ter eliminatório. De acordo com o

edital do concurso, os habilitados

na prova objetiva, na proporção de

dez candidatos por vaga, serão sub-

metidos à prova prática de datilo-

grafia. Para não ser eliminado épre-

ciso obter um mínimo de 50% de

acertos nas questões de múltipla es-

colha e, ainda, não tirar nota zero

em qualquer disciplina.

As inscrições para o concurso do

TRT podem 
ser feitas até o próxi-

mo dia 14, em 13 postos do Estado.

Somente no município do Rio, o

atendimento está sendo feito em se-

te locais. Confira os endereços:

Unidade GPI

Rua Dr. Pache de Faria, nB 18

CASCADURA

Unidade GPI

Av. Ernani Cardoso, n" 21

MADUREIRA

Unidade GPI

Rua Padre Manso, n" 202

OUTROS MUNICÍPIOS

CAMPOS

Faculdade de Medicina

Av. Dr. Alberto Torres, n° 217

PETRÓPOLIS

Universidade Católica de Petrópolis

Relógio das Flores

Av. Barão do Amazonas, nO 124

V. REDONDA

Instituto de Educação Prof. Manoel

Marinho

Rua 43, nB 52

Praça Brasil

OBS: As inscrições em Municípios

diversos da sede do Tribunal não

vinculam o aproveitamento dos

classificados naqueles Municípios.

Saúde inscreverá 

para 

bolsas

Tel.: 260-5605

Botafogo

Colégio Princesa Isabel

Rua das Palmeiras, 46

Tel.: 286-4993 
* 286-4543

Colégio Santo Inácio

Rua São Clemente, 226

Tel,: 286-8022

Campo Grande

Colégio Antônio de Pádua

Rua Campo Grande, 1.520

Tel.: 413-3455

Centro

Colégio da Mabe

Rua do Riachuelo, 124

Tel.: 242-3461 
* 242-1258

Copacabana

Grupo Flanck-Einstein

Rua Cinco de Julho, 254

Tel.: 255-0993 
• 256-8714

Ilha do Governador

Colégio Olavo Bilac

Rua Pinto Alpaim, 370

Tel.: 396-0437 
• 396-1085

#uá
Unidade

Rua Araguaia, 389

Tel.: 392-0901

Ipanema

Centro Educacional Notre Dame

Rua Barão da Torre, 308

Tel.: 521-4846

Madureira

Colégio Santa Mônica

Rua Domingos Lopes, 784

Tel.: 450-1222

Méier

Colégio Metropolitano

Rua Lopes da Cruz, 72

Tel.: 269-6212

Santa Cruz

Colégio Santa Mônica

Rua Felipe Cardoso, 1.536

Tel.: 395-0647

Tijuca

Instituto Guanabara

Rua Mariz e Barros, 420

Tel.: 264-9647

Vila Isabel

Colégio Integrado Martins

Rua Souza Franco, 179

Tel : 268-5126

nti Escolii do Formação Técni-

ca em Saúde, situada na Rua

da Passagem, 179, Botafogo,

das 1U às 16 horas.

A oportunidade é para uni-

versitários que estejam cursan-

do os últimos períodos de seus

cursos. No ato da inscrição o

candidato deverá apresentar a

carteira de identidade, compro-

vante de escolaridade e guia

de depósito da taxa, fixada em

CRS 1.260,00, a ser realizado

em qualquer agência do Ba-

nerj, na conta n" 097-01001-32,

Serão abertas, no próximo

dia 26, as inscrições para o con-

curso de Estagiário Bolsista da

Secretaria de Estado de Saúde.

Estão sendo oferecidas 355 va-

gas para estágio curricular, dis-

tribuídas entre as funções de

Enfermagem, Fisioterapia, Fo-

noaudiologia, Medicina, Nutri-

ção, Psicologia e Serviço So-

ciai, além de 283 para Acadê-

mico Bolsista, nas áreas de Me-

dicina. Enfermagem e Odon-

tologia. O atendimento será rea-

lizado até dia 5 de novembro.

Ordem d* Cissslflese ao

Apôs i apresentação tia Unidade de escolha» o candidato deva

ri se dirigir ao Sen-lço ds Estágio Nív.l Supsrlor - SES/JJ

na Av. MsrschsL Cimaia, 350 - 79 :r><1*r,^de 10 as !6hors.,pa

rn entregar o «onprovante 
'de 

apresentação, aaainado paio Cen

tro de Estudos, da abordo com o cronograma abaixo:

Encaminhados em 16/12/93 até 20/12/93

Encaminhado» em 17/12/93 ate 21/12/93^

5.1

0 candidato que nâo entregar o comprovante da apreaentaçao na

data eatlpulada aerá conaldarado dealatanta. nâo lha aando

permitido contestação.

6

0 candidato aprovado i apresentado na Unidade de Estagio d*

verá dlriglr-se ao ói?ào de Recursos Humanos do Eatado ate o

dia 01/02/94, portando documento oficial de aua Escola ou^Fs

cuidada. comprovando iiatar matriculado, conforma aa condlcoee

abaixo determinada*:

Áreas períodos no ato do estácio" \]

Eatiilo. Curricular

Enfermagem

- 19 Semaatre

- 29 Se

"Jovem 

Embaixador" vai

dar 
prêmios 

a alunos

Os estudantes que ainda não se

inscreveram no Concurso Jovem Em-

baixador não podem perder esta opor-

tunidade. As inscrições serão aceitas

somente até o próximo dia 22 em

qualquer um dos postos determina-

dos. Poderão participar alunos de qual-

quer colégio ou escola da rede pú-

blica ou particular, da 5* série do 1°

grau à 2* série do 2o grau. Os me-

lhores colocados receberão diversas

premiações, como viagens e bolsas

de estudo.

Promovido pelo Sinepe/RJ—Sin-

dicato dos Estabelecimentos Paiticu-

lares de Ensino do Município do Rio

de Janeiro—e organizado pela Acess-

Seleção, o objetivo do concurso é

estimular a prática de redação e for-

inação de hábito de leitura. As ins-

crições são gratuitas, e para efetuá-

Ias, são necessários comprovante de

escolaridade, para determinar a série

que está cursando, e duas fotos 3x4.

Os candidatos deverão enumerar

na ficha de inscrição, por ordem de

preferência, dez colégios em que gos-

tariam de estudar, pois serão distri-

buídas 200 bolsas integrais de estu-

do, pata os primeiros lugares além

de seis viagens ao Chile, seis a Por-

to Seguro e também vários fins de

semana em hotéis de turismo do país.

Os candidatos competirão apenas

entre os da mesma série, cujo de-

sempenho deverá ser compatível com

a respectiva série. A prova será uma

redação sobre um tema da atualida-

de publicado na imprensa, a partir

do dia 7 de outubro, e será aplicada

no dia 7 de novembro.

Os resultados serão divulgados no

dia 24 de novembro com a premia-

ção programada para o dia 9 de de-

zembro. Maiores informações pelo

telefone 240-9926. A seguir a rela-

ção dos postos de inscrição:

Barra

Colégio Saint John

Av. Gen. Felicíssimo Cardoso, 841

Tel.: 325-3288

Bangu

Colégio Ferreira Alves

Rua Jackson Moreira, 105

Tel 331-2360

Bonsucesso

Colégio Santa Mônica

Av dos Democráticos, 1.251

C0222-á2íá£2í22J2í22—

Um carro 0 km será sorteado entre os professores 
c estudantes (de

todos os graus) que participarem 
da II Corrida Universitária, dia 15,

às 21 h O evento é promovido pela Universidade Estácio de Sa.

G>mo prêmio especial para professores, 
todos os que concluírem

a prova estarão concorrendo também a um curso de inglês no ELS

(English Language Service), nos Estados Unidos, com hospedagem

durante 15 dias. Os dois primeiros 
colocados em cada categoria

receberão troféus e medalhas.

A maratona terá um percurso de 5 km e a largada sera na Praça

do Ó (Barra da Tijuca). As inscrições podem 
ser feitas na Universi-

dade Estácio de Sá, na Rua do Bispo, 83, Rio Comprido Tel.. ^93-3112.

Fonoaudiologia

Fisioterapia

Medicina

Nutrição

19 Semestre

29 Semestre

Psicologia

Serviço Social

Acadêmico Bolsista

Hsbllltaçio cm Enfermagem

Medicina

Odontologia

Ültlmo período do tronco profla

a lona1.

Ültlmo período do tronco profla

slonal.

t? período.

79 e 89 períodos.

9C perlcdo Faculdade de M.dlc^

na de Vassouras

119 período.

79 e 89 períodos.

89 período.

89 e 99 períodoa.

69 e 79 período».

Habilitação

99, 109 e 11C períodos.

79 período.

em favor da Fesp RJ, Agência

SEENT-RJ.

A prova, que ainda não foi

marcada, será composta por 40

questões objetivas valendo 80

pontos. Serão considerados ha-

bilitado os candidatos que al-

cançarem nota igual ou supe-

rior a 40. Os habilitados serão

classificados por ordem decrcs-

cente de pontos e por área. Em

caso de empate ficará com a

vaga o estudante de maior idade.

As bolsas terão os seguintes

prazos de vigência: Estágio Cur-

ricular — Enfermagem e Nu-

trição — de 3/01/94 a 1/07/94

(1® semestre) e de 1/07/94 a

30/12/94 (2S semestre). Os de-

mais de 3A>l/94 a 30/11/94.

Acadêmico Bolsista — de

01/01/94 a 01/01/95. O resul-

tadu llnal do concurso será di-

vulgado dia 10 de dezembro,

juntamente com a escala de

apresentação para a escolha de

unidade de estágio. Eis a con-

clusáo da publicação do edital

do concurso iniciado no últi-

mo sábado:

/

0 candidato obrlga-ae a assinar o Termo de Compromlsao com o

Estado.

VI

DISPOSIÇÕES CERAIS

À Jornada da .rlvldade* \e E»tá*lo a «er cumprida pelo estu

dante d»verí cm»pat ltil < Uar-»e c¦ * **u *-r ir 1escolar c com o

horário da 1'nldads U»1 b.49*. de 07/U/77).

2

0 candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no

requerimento de Inscrição.

A tsxs de inscrição não será devolvlds em qualquer hlpótei-'.

Caso o csndldsto fsçs m.ils de uma Inscrição, sera cancelada

a «ala rscsnte. prevalecendo a primeira.

A prestação de declarado falaa ou inexata e a não

tacão de quaisquer docusentos exigidos loportsrso era lni ib

slstincls ds Inscrição, nulldsde ds hsbllltscso s perda «Ma

direito, decorrentes...» pr.juír0 d.. ..ncõ.. 3pllciv.1. s

falsidade ds dsclaracao (Decreto n8 5.638. de 28 05/82).

A inscrição vale. para todo e qualquer efeito, c -mo forma de

•xpreaaa aceitação, por parte do candidato, de todas as co^

dlçõea e exigências constantes deste Edital e da» Instruções

Reguladoraa doa Concursos promovido» pele FESP R\ eprovsdae

pela Portaria FESP CP/3679, de 20/12/89. publicadas no D.0.

-RJ - Parte I. de 03/01/90. daa quale nao poder» ser alenedo

desconhecimento, bem como de todoe oa atoa que forem expedi

dos sobre s Seleção.

Qualquer erro de digitação, que porventura ocorra no cartão

de confirmação de lnscrlçn", dever/i ser scusado pelo cindida

to no momento am que recebê-lo, nãn se aceitando poaterlorea
raclamaçõea.

Não eerão válidas »< liwcrtfn 4* Fsta.lárl * que 
'» ter.h«m

real liado eatãglo prev1«t<< irstm normas *= anos snterloree,

em qualaquer das Secretarias de Saúde.

0 candidato deverá .»;resenti r-ae n local <Ji prova, no hora

rio estabelecido, tr.unldo do docunrnto ofld.il d* identifica

ção que serviu de bsse « au.i Inscrição. Cartno de Cor.í lrnacao

de Inscrição, esneta ealeronráílcn azul ou preta e lápis pr.

to n9 02.

10

Não sérs permitida consulta dr nenhuma espécie a livro, re

vista, folhsto ou outro elenento qualquer.

11

Nao haverá segunda chamada i.ob qualquer hipótese* sendo con

Siderado eliminado da eeleçio o csndldato que faltar ã pro

va.

12 ...

Nenhum candidato fará provo fora do dia, horário e local fl

xadoa.

0 candidato que se Julgar prejudicado, em qualquer faae do

proeesao aeletlvo. poderá recorrer, através da requerimento,

de preferência datilografado, dirigido ao Dlretor-Prealdente

da FESP RJ, e entregue no Protocolo da FESP.8J ate aa 17 ho

raa do segundo dia poeterlcr ao de divulgação do ato que o

tiver motivado.

14

0 recureo deverá aer individual, com a lndlcaçao praclaa da

quilo que o candidato ae Julgar prejudicado, e devldamen

te fundamentado, comprovando aa alegacoea com a cltaçao da

artigo* da le|lslação, ltena, páginas de livros. nomeedeau

toree «te.. Juntando, sempre que posaívsl, cóplss dos compro

fWttl.

13 ,

0 candidato habilitado e convocado para apreaentaçao devera

obodacat a cumprir aa normae reglmentale estabelecidas paio

Órgão da Recursos Humanos a Unldadee locais.

0 valor mensal da bol»a rara estágio á de 60X da Claeee C de

Nível Superior.

•7 -

Atá o Início do perí'.'dc de Inscrição poderão ser acrescenta

daa a eetaa Normas, uutrss Informações complementaria. caao

.. façam neceaaárla..

II

0. caaoa omle.os serão resolvido» pela FESP RJ.

RECAPO 

Educação terá

nova série na TV

Os atores Jonas Torres, Andréa

Beltrão, Natália Lage e Antônio

Nóbrega serão os apresentadores

da nova série sobre Educação pa-

ra a Saúde, que irá ao ar no final

de outubro, pela Rede Globo, aos

sábados pela manhã, e nas tevês

educativas de todo o país. Os do-

ze programas já estão sendo pro-

duzidos pela Fundação Roberto Ma-

rinho e o Citibank, no Rio de Ja-

neiro

A série será especialmente pro-

duzida para o público jovem, na

faixa dos 9 aos 18 anos. Cada pro-

grama mostrará o que pode ser

feito para se ter mais saúde. Uma

equipe de peso, formada por Cláu-

dio Paiva, Pedro Cardoso, Claufc

Rodrigues e Luiz Petry, assina o

roteiro dos programas, que terão a

direção de Belizário França.

"Queremos um programa 
com

informações de qualidade", 
afir-

ma a gerente de Educação da Fun-

dação Roberto Marinho, Vilma

Guimarães. 
"Por 

isso convocamos

essa equipe para tratar o conteúdo

da série, unindo informação e des-

contração", avalia. Segundo Vií-

ma Guimarães, os temas dos pro-

gramas foram elaborados com a

consultoria de especialistas de ins-

tituiçoes como a Organização Mun-

dial da Saúde, Fiocruz, USP, Uni-

camp e Hospital das Clínicas de

São Paulo.

Cada programa abordara um te-

ma de maneira diferente. 
"O 

Hu-

mor será o tempero, mas usare-

mos documentários, ficção e pita-
das de jornalismo", esclarece o

atore roteirista Pedro Cardoso. Se-

guiulo o redator Cláudio Paiva, o

objetivo da série é provocar dis-

cussão. 
"Quando 

trabalhamos com

criação, temos que ter um pé no

chão e um detonador", diz ele.

Como exemplo, foi criado uni 
"re-

pórter microscópio, o correspon-

dente do interior", que estará no

fígado, entrevistando as enzimas.
"A 

possibilidade de fazer um pro-

grama para a tevê, sem o apelo

comercial, força-nos a ser mais re-

flexivos, mesmo quando estamos

fazendo humor'', argumenta o jor-

nalista Claufe Rodrigues.

A série sobre Educação para a

Saúde é uma iniciativa pioneira
da Fundação Roberto Marinho e o

Citibank, com o apoio das Secre-

tarias de Educação. Os alunos e

professores assistirão aos progra-
mas em casa e farão os trabalhos

sobre os temas em sala de aula. O

projeto sera aplicado em 8(K) es-

colas de 12 Estados brasileiros, hc-

neficiando oito mil professores e

120 mil alunos, além de atingir 15

milhões de estudantes indiretamen-

te. O objetivo do projeto é contri-

buir para a melhoria da qualidade
de vida e para a prevenção dr doen-

ças, através de informações sobre

saúde.

Violência: tema

de exposição

Na última exposição que rea-

lizou de seus trabalhos em 
"pa-

pier-maché", 
Sheila Riente já

abordava a temática da cida-

de, com certa dose de humor

Agora, porém, na nova mostra

que fará, no Espaço Oficina-

Museu, da Universidade Está-

cio de Sá, a partir do próximo

dia 19, ela vê o Rio por outro

prisma: o da violência.

A Estácio de Sá fica ait Rua

do Bispo 83, no Rio Compri-

do, e a exposição estará aborta

de segunda a sexta-feira, das S

às 22 horas, com entrada Iran-

ca. A última mostra de Sheila

foi no Arquivo Geral da Cida-

de do Rio de Janeiro sobre o

tema 
"Urbana-Ciclo W".unia

paródia da cidade do Rio.



Nélio é barrado no Mengão

Mamte ¦•)*

Técnico decide escalar to nio mudará. tTécnico decide escalar

Edu Lima na ponta para

partida contra Olímpia

Júnior reconhece que
o Flamengo criou a>

oportunidades e pode-
ria ter derrotado o Ba-

hia — 
principalmen-

te no primeiro tem-

po. Por isso, anuncia

para o 
jogo 

com o Olímpia, nesta

quarta-feira, a formação que come-

çou a partida contra o Bahia, ou

seja, com Edu Lima na ponta ea-

querda, na vaga de Nélio, agora na

reserva.

Como somente a vitória por dois

gols de diferença classificará de itne-

diato o time — se vencer 
por 

um

gol de diferença a vaga sen dispu-

tada nos pênaltis 
—, Júnior quer um

Flamengo bastante guerreiro e deci-

sivo no ataque. Apesar de reconhe-

cer que Jorge Antônio nio mantém

uma regularidade durante os 90 mi-

mitos, o técnico diz que por enquan-

to nio mudará.
— As chances de gols foram cria-

das. Poderíamos ter liquidado o Ba-

hia no primeiro tempo. Sabíamos que
o adversário jogaria recuado e nos

contra-ataaues, nus nio nos faltou

empenho. Só nos resta, agora, jogar
com garra contra o Olímpia — diz.

Quanto a Renato, Júnior diz que
o atacante nio reúne condições pare
suportar os 90 minutos e que por
isso vai manté-lo no banco para ser

lançado no segundo tempo. O time

para o jogo com o Olímpia é: Gil-

mar, Jorge Antônio, Júnior Baiano,

Rogério e Piá; Fabinho, Charles, Mar-

quinhos e Marcelinho; Casa grande
e Edu Lima.

PAULO NUNES — O jogador
se submeterá nesta quarta-feira a uma

cirurgia no joelho direito que deve-

rá deixá-lo de fora do futebol por
seis meses. O médico José Luís Run-

co constatou rompimento no liga-

mento cruzado anterior e admite pro-
blemas no menisco externo.

Atacante reconhece má fase

Nélio reconhece que nio atravessa

uma boa fase. No entanto, a atuação do

Flamengo no empate com o Bahia, sá-

bado, deixou-o aliviado. Afinal, mostrou

que o time caiu de produção nos últimos

jogos e ele nio era o único culpado pela

produção do ataque. Porém, preferiu não

tecer críticas aos oompanheiros e ao téc-

nico Júnior. 
"Eu 

não queria nem ficar

no banco, mas o Júnior ponderou comi-

go e aceitei. Agora, tenho que e reoon-

quistar a vaga de titular", afirmou.
— O que falaram de minha atuação

diante do Coríntians foi uma brincadei-

ra. Chegaram ao cúmulo de dizerem que

São Paulo arranca

empate com Bragantino

São Paulo j— Com muita técnica

e garra, o Sio Paulo até que conse-

guiu um bom resultado, ontem, no

Pacaembu: chegou ao empate de 3 a

3 depois de estar perdendo por 3 a 0

para o Bragantino. Com o resultado,

as duas equipes mantém chances de

classificação no Grupo A.

O time do interior marcou logo

aos 9 minutos: numa falha de Ro-

naldo, Sílvio ajeitou e Joio Santos,

da entrada da irea, concluiu forte,

sem chance de defesa para Zetti —

Bragantino 1 a 0.

Os últimos minutos do primeiro
tempo foram alucinantes. Aos 38,

Sílvio acertou a trave e, no rebote,

Gaudinho conferiu — 2 a 0. Dois

minutos depois, Sílvio apareceu li-
vre de novo, driblou Zetti e, quase
sem ingulo, marcou 3 a 0. Mais um

minuto e Marcelo Prates foi empur-

rado por Cafu dentro da irea — o

juiz nio marcou o pênalti que daria

oportunidade para o Bragantino che-

Br 

ao quarto gol. Na volta do lance,

nior Cesarc fez pênalti em Juni-

nho — Aparecido marcou e Dinho

cobrou bem aos 42, diminuindo para
3 a 1. Aos 44, Gabriel evitou gol de

Juni nho.

O Sio Paulo deu mais emoção ao

jogo aos 4 minutos do segundo tem-

po: Valdeir tocou paia Palhinha que,
diante do goleiro, devolveu para o

centroavante, que tocou para o gol
vazio — 3 a 2. A pressão do time

aumentou e aos 7 Dinho cobrou fal-

ta na trave. Aos 11, Cerezo ajeitou

de cabeça e Palhinha desperdiçou.

O Bragantino, no entanto, estava

atento aos contra-ataques e aos 32
Valmir foi seguro por André na irea.

Pênalti que Sílvio cobrou na trave.

Os são-paulinos ainda reclamaram

um pênalti em MUIIer, mas chega-

ram ao empate aos 39: Juninho lan-

çou Jura, que cruzou da linha de

fundo para Palhinha completar — 3

a 3.

São Paulo: Zetti; Cafu, Gilmar,

Ronaldo e Ronaldo Luís (André); Di-

nho, Cerezo (Jura), Juninho e Palhi-

nha; Valdeir e Müller.

Bragantino: Gabriel; Valmir, Jú-

nior, Mircio e Júnior Cesarc; Pires,

Marcelo Prates, Donizete (Ronaldo
Alfredo) e João Santos; Gaudinho e

Sílvio (Zé Teodoro).

PLACAR.

SÁBADO
Campeonato Brasileiro — Série A
Grupo A
Belo Horizonte Cruzeiro 3 x O
Sio Paulo Coríntians 2 x O
Rio de Janeiro Flamengo lxl
Grupo B
Vila Be 1 miro Santoa 3 x O
Sio Paulo  Palmeiraa 2 x O
Grupo D
Curitiba AJlétlco/PR 5x1
Taça Rio de Janeiro
Chave 2
Niterói  Bota fogo 2x1
Copa Santa Catarina
Araranguá Sombrio 1 x O
Campeonato Alagoano  Octogonal
Santana Ipanema 2 x O
Campeonato Maranhente  3a Turno
Sio L.ula Maranhão 2 x O
Campeonato Plaulenae  3a Turno
Campo Maior Comercial 1x2
Ara Ia toa o
Nova Lima Vila Nova/MO 1x2
Campeonato Brasileiro — Série A
Grupo A
Sá o Paulo  Sio Paulo 3x3
Grupo *
Rio de Janeiro  Fluminenae O x 1

Botafogo
Internacional
Bahia

ort
aco

ato Braallelro — Série A —— 9a Rodada

América /MG

Bangu /

Laguna

ASA

Imperatriz

Coriaabá

Atlético/MG

Bragantino

Grêmio

Porta le /a
 Náutico
Goláa

Campeou
Grupo C
Fortaleza ...
Recife
Goiânia
Grupo D
Curitiba Curitiba
Vitória Deaportiva
Sio Paulo  P. Deaportoa  
Faae Claaalflcatórta para Campeonato Braallelro-Série B/94
Grupo C
Itajai M.rcflio Oi../SC O * O JoinvIlle/SC
Grupo E
Sio Luia Sampaio/MA lxl Moto Clube (•)

I Oba.j^Eate jogo também é válido para o Campeonato Maranhenae

Perto vi ário/CE
América /RN

3x1
1 x O
#2

lxl
O x O
2x1

Vitória
Remo
Ceará

Criciúma
Paraná
Uniio S. Joio

r») o
Grup
Juazeiro Icaaa/CE O x O
Natal ABC/RN 1x2
Grupo fi
Toca ntinópo lia Toca ntinópo lia 2x1
Cio ia tuba Goiatuba/GO 1 x O
Taça Rio de Janeiro
Rio de Janeiro Vaaco
Supere opa Mlnaa Gerala  Retorno
Patoa de Mi na Mamoré 2 x O
Uberaba Uberaba lxl
Sete Lagoaa  Democrata/SL lxl
Três CoraçAea Atlético/TC lxl
Patrocinioo Patrocineiue lxl
Uberlindia  Uberliitdia lxl
Com Eatado do Rio Grande do Sul
N. Hamburgo... Novo Hamliurgo O x 1
Pelota  Braail 3 x O
Venlnrio Ayrea  Guarani/VA 3 x O
Hul Sio Lui. O * O
Cope Santa Catarina  Primeira Turno
(>rupo A
Araranguá Araranguá 4x1
Tuba rio Tubario O x O
(*rupo B
Chapeoó ( haperoenae 4 x O
Xanaere Xanaerenae lxl
Concórdia Concórdia x

Grtapo C
Blumenau Hlumeiuu O x O
Ibiruita  Atlético lxl
Carapeonato Braalllenae —— 2a Turno
Taguatinga Tiradentea 3x1
Guará Guará 2x1
Cia ma  Cia ma 2x1
C 'arn|»eo»iMto 

Alagoano —— Octogonail
 < Hll 2 « 2

Palmeiraa d<*a fndi«»a ( "SH 2x2
< 'arnpeonaato Plauleiiaa —— 3a Turno
Tereaina River lxl
l'a rua ét»s l'a ihmmikIu 2*2
' a mpu Maior < Mijara (lxl
Cam|>eiinalo Sergipano - Krliiiiiu 2* I »%r
Aracaju Sergipe I t lj
Itabaèana Ital.aiana n O
Maruim  Maruirteitae 2x2
Gararu Gararu 2x1

At lé tico/GO
Vila Nova/GO

O x O Madureira
Ia Rodada

Nacional
Alfene nae
Va leriodoce
Ca Ide nae
Ara xá
URT

Braail/F
Lajeadenae
Santa Cruz
Internacional

Hercflio Lua
Avaí

Cavadorenae
lute r
Joaoaba —
adiado

Juventua
Operário

Planaltina
Taguatinga

( 'onaercial

Capela

•I de Julho
Picoe
l is me sigo

C «»itfis ll<,S
' »lnii|»»« «»
S. C 'ristóvác

Rischuel*»

JfcaSa

%

o nosso time atuara com dez homens no

segundo tempo. Mas ninguém reconhe-

ce que eu não estava bem fisicamente.

Mas sou jovem e a cada dia aprendo mais.

Muita gente estranhou o fato do jo-

gador, acostumado a atuar pela esquer-

da, ter entrado no segundo tempo pela
direito, ji que Marcelinho, especialista

do setor, ocupava a outra extrema do

gramado. Nélio, todavia, preferiu afir-

mar que entrou com ordens para jogar

pela direita.
— Quando entrei, as coisas estavam

mais ou menos definidas. Mas procurei
lutar ao miximo. Nio deu. Paciência.

,V

Gilmar 
pede 

apoio da torcida

Esfriara cabeça e reservarener-

gia* para superar o Olímpia. A

receita é do goleiro Gilmar, que
acredita na vitória por dois gols
de diferença — resultado que das-

sifica de imediato o time para a

fase seguinte da Supercopa dos

Campeões. Principalmente, con-

tando com o apoio da torcida ni-

bro-pegra, que deverá compare-

cer em peso ao Maracanã, nesta

quarta-feira i noite, devido i que-
da do preço dos ingressos.

— O nosso time realmente não

atuou bem diante do Bahia. As

coisas não funcionaram a con-

tento. Só nos resta, agora, pensar
seriamente no Olímpia, e depois

buscar os pontos fora de casa no

Brasileiro. O Bahia foi adversa-

rio de luta, embora tivéssemos

oportunidade 
para vencer.

Considerado 
"bruxo" 

pela im-

prensa paraguaia, devido às gran-
des defesas que fez no Defenso-

res Del Chaco, quarta-feira pas-
sada, o goleiro acha que a equi-

pe encontrará dificuldades para
vencer os paraguaios, mesmo no

Rio de Janeiro.

— A torcida, mais do que nun-

ca, teri que comparecerem gran-
de número ao Maracanã e mos-

trar que é realmente o nosso me-

Ibor jogador. Afinal, o Olímpia

certamente vai impor grande blo-

queio defensivo, e somente com

luta e determinação e o apoio da

galera poderemos levar vantagem

no confronto —, disse.

Renato 
quer 

iniciar 
partida

Renato espera manter invencibilidade diante dos paraguaios

Renato Gaúcho promete ter uma
conversa com Júnior a fim de tentar

mudar a sua situação no Flamengo.

Para o jogador, que ainda não está

no mesmo estágio físico dos demais

oompanheiros, seria melhor entrar con-

tia os paraguaios desde o início, em

vez de entrar no segundo tempo, co-

roo aconteceu diante do Bahia.
— É claro que não estou bem ain-

da, mas uma coisa é você entrar des-

de o início, esquentar durante a dis-

puta e a outra é ser lançado no de-

correr do jogo. Afinal, quando entro
em campo a 30 quilômetros, os ou-

tros estão desenvolvendo a velocida-

de de 100 quilômetros. Além disso,

enfrentei os paraguaios em 92, pelo
Cruzeiro, e ganhei as duas partidas.

Renato está satisfeito por ter vol-

tado a jogar sem sentir a contusão na

perna esquerda, que o impediu de atuar

por mais de dois meses.
— Infelizmente, não pude evitar o

empate do Flamengo, resultado ruim

se levarmos em consideração que jo-

gamos em casa. De qualquer manei-

ra, acredito muito na força dos com-

panheiros e vamos reverter esse qua-
dro — explicou.

Romário faz um alerta à CBF

O alerta é do próprio Romário:

a CBF deve iniciar imediatamente

os entendimentos com os dirigen-

tes do Barcelona com o objetivo de

conseguir sua liberação antecipada

para a Seleção Brasileira que dis-

putará o Mundial dos Estados Uni-

dos, caso a equipe venha realmente

a iniciar os preparativos um mês

antes da Copa, como deseja Carlos

Alberto Parreira.
Se não heuver um acordo

prévio, mesmo convocado, não te-

rei condições de me apresentar à

comissão técnica, porque o Cam-

peonato' Espanhol somente deverá

terminar duas semanas antes do

Mundial. E os dirigentes do Barce-

lona, a exemplo do técnico Cruyff,

já disseram que não vão me liberar

antes do prazo.
De licença no Rio — voltara

Sara 

Barcelona amanhã à noite —,

omário acredita que o mesmo de-

ve ser aplicado a Bebeto e Mauro

Silva, outros jogadores da Seleção

Brasileira em atividade na Espanha:
O entendimento prévio ser-

virá para evitar problemas com três

jogadores que, sabidamente, estão

nos planos de Parreira para o Mun-

dial dos Estados Unidos. Mesmo

que a Seleção Espanhola se classi-

fique, não creio que o encerramen-

to do campeonato seja antecipado,

porque eles estão trabalhando com

um planejamento de preparação pa-
ra a Copa de apenas 15 dias.

Quanto ao aproveitamento dos

jogadores em atividade na Espanha

em amistosos da Seleção Brasileira

nos primeiros meses da próxima tem-

porada, Romário imagina que isso

será possível se os jogos acontece-

rem em países europeus:

— Se os amistosos forem reali-

zados fora da Europa, nossa libera-

ção será bem mais difícil, porque
os clubes criarão dificuldades para
nos dispensarem por vários dias.

Se tivermos de jogar pela Seleção

lá mesmo na Europa, três dias de

licença são suficientes para garan-
tir nossa presença. O torcedor pre-
cisa entender que temos interesse

em participar dos jogos da Sele-

ção, mas que isso somente será pos-
sível com a autorização dos clubes,

porque não serão partidas oficiais.

Comissão técnica traça 
planos

A comissão técnica da Sele-

ção Brasileira fará uma reunião

quarta-feira quando começará a

traçar o planejamento para os

amistosos com Alemanha (17 de

novembro) e México (16 de de-

zembro). Para o jogo com os ale-

mães, o técnico Carlos Alberto

Parreira, que chega da Europa

hoje, adiantou que tentará a li-

beraçáo dos 
"estrangeiros". 

Co-

mo a partida será na Europa, mais

precisamente na cidade de Co-

lônia, o técnico acredita que não

terá problemas.

Parreira quer manter em ação

a Seleção titular, que derrotou

os uruguaios por 2 a 0 no Mara-

canã, em pelo menos um amis-

toso por mês, antes de iniciar os

preparativos para a disputa da

Copa do Mundo. A reunião ser-

virá também para que a comis-

são técnica trace o esboço do

calendário da Seleção em 94,

quando o Brasil jogará de três a

cinco amistosos. Adversários e

datas, porém, ainda não estão de-

finidos.

Para o amistoso com os me-

xicanos, entretanto, dificilmente

a Seleção terá sua força total, já

que alguns campeonatos europeus

estarão em andamento. Além des-

te problema, Parreira sabe que
os jogadores que estiverem de

folga chegarão cansados. Por is-

to, é bem provável que o técni-

co volte a utilizar a Seleção 
"do-

méstica". Parreira ainda não tem

os 22 jogadores que disputarão

a Copa do Mundo e precisa tes-

tar mais algumas opções. O amis-

toso com o México então será

uma boa oportunidade para que
o técnico sinta como se saem

estes jogadores com a camisa da

equipe brasileira.
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GRUPO A Artilheiros

Io) Coríntians

2") Flamengo

3a} São Paulo

4°) Bragantino

Internacional....

6B) Cruzeiro

Bahia

8a) Botafogo

GRUPO B

7

7

7

7

8

7

PG V D GP GC

12 5 10 2

11 4 11 5

3 13 8

15 16 6

3 3 9

2 4 9

2 4 11

1_1 6—11

V E D GP

Ia) Palmeiras

Santos

3°} Grêmio..

4a) Guarani.

Sport

68^ Vasco

7a) Fluminense...

Atlético-MG.

10 13 7

10 12 7

11 9

6

9

9

11 15

6

»goi» — Ozias (Uniio São João); 7 gols — Bcntinho (Portuguesa); 5 gols — Paulinho

(Portuguesa): 4 gols — Nilson (Fluminense), Guga (Santos), Clóvis (Guarani), Argeu

e Geovani (Remo), Pichetti (Vitória), Marcelo (Bahia), Gralak e Hamilton (Paraná) e

Edilson (Palmeiras); 3 gols — Valdir (Vasco), Claudinho e Roberto Cavalo (Vitória-
BA), Almir (Santos), Ézio (Fluminense). Casagrande e Marcelinho (Flamengo), Rival-

do (Coríntians), Dinho e Palhinha (São Paulo), Cláudio Adão (Santa Cruz), Paulo

Leme (Náutico), Gilson (GrêmioJ, Dêner (Portuguesa), Djalminha (Guarani), Edmundo

(Palmeiras), Ronaldo (Ceará), Ronaldo (Cruzeiro), Euler (América-MG) e Everaldo

(Criciúma) e Bujica (Fortaleza); 2 gola — Célio (Santa Cruz), Vladimir, Vágner.

Paulinho e Adilson (Internacional), Darci (Santos). Flávio (América-MG), Matosas e

Valdeir (São Paulo), Zinho (Palmeiras), Israel (União São João), Adoflson (Paraná),
Tupãzinho (Coríntians), Rogério (Flamengo), Geovani (Vasco). Fernando e Paulo

César (Coritiba), Júnior e Vítor Hugo (Ceará), Sérgio (Fortaleza), Alex (Vitória-BA),
César Mineiro e Vivinho (Goiás), Valdir (Atlético-MG), Jorginho. Marcos Roberto e

Everson (Paissandu), Barbosa (Desporliva-ES), Wilson e André Carpes (Criciúma),
Sílvio e João Santos (Bragantino), Luís Américo (Paraná), João Carlos Cavalo (Atlé-
tico-PR); 1 gol — Duda e Naldinho (Bahia). Edu Lima e Júnior Baiano (Flamengo),
Chiquinho. Julinho, Jerri e Ura (Fluminense), Elias, Zé Elias. Válber. Leio. Leandro e

Leandro Silva (Coríntians), Zé Renato. Sérgio Manoel e Ranieli (Santos), Dói e

Alaílson (Fortaleza), Sérgio Alves, Osmar, Gilson, Mirandinha e lvanildo (Ceará),
Marcos Roberto. Dema, Alex, Edson. Biro-Biro. Agnaldo. Emerson. Júnior e Mário

Sérgio (Remo). Rogerinho, Oberdan. Carlos André e Argeu (Paissandu). Jura, Toninho

Cerezo, Guilherme (São Paulo), Sérgio Winck, Pauláo, Caio, Charles, Pingo e Adil

(Grêmio), Alexandre Rosa. Fabinho. Evair, e Paulo Sérgio (Palmeiras). Nonato, Mace-

do, Boiadeiro e Roberto Gaúcho (Cruzeiro), Gustavo (Guarani), Niquinha. Gilberto,

Rizza, Maurício e Nílton Lima (Náutico). Marco Antdnio. Serginho. Lé, Alan e

William (Santa Cruz), Hamilton. Fagundes e Gutemberg (América-MG), Serginho,

Davi, Mareio e Tolo (Paraná), César. Wallace, Alex e Didinho (Goiás), Jairo Lenzi.

GRUPOC

1 ooESflHHHBB I'fcp GC

1") Vit6ria-BA 13 16 8

2s) Remo 11 17 12

Cearf 11 12 10

4a) Paissandu 8 10 7

5°) Nautico 9 9

6") Santa Cruz 8 11 10

Gotis 9 15

8°) Fortaleza 9 18

GRUPO D

CLUBES PG V GP GC

la) Portuguesa 11 18 12

Paran£ Clube... 11 12 6

3a) Uniao Sao Joao 10 15 8

Coritiba 10 6

5a) America-MG... 9 14 16

Criciuma 9 14 17

7") Atl£tico-PR 9 13

• Desportiva-ES. 9 17

Clóvis, Ornar, Ànderson, Paulo da Pinta. Dalmi e Soares (Criciúma), Maurício, Geral-

dão e Fernando (Portuguesa). Paulo Isidoro, João Marcelo. Jerónimo e Alex Alves

(Vitória-BA), Esquerdinha, Edinho. Alexandre e Chiquinho (União São João), Ronaldo

Cosme, Jorge Luis e Êlcio (Coritiba), França e Hemande (Vasco). Barbosa, Cleomar.

Assis, Ademir e Paulo Rink (Atlélico-PR), Serginho (Santa Cruz) Claudinho e Alberto

(Bragantino), Válber, Dedé e Márcio Bueno (Desportiva-ES), Gilberto Gaúcho. Zinho

e Moura (Sport); gols contra — Marcão (Paraná) a favor da Desportiva-ES; Paulo da

Pinta (Cnciúma) a favor do América-MG; Andrei (Fluminense) a favbr do Sport.

Marcão (Internacional) a favor do (Flamengo). Edenílson (Paraná) a favor do (Améri-
ca-MG) e Ronaldo (América-MG) a favor do Allético-PR.

Próximos jogos

Hoje
Grupo C

Paissandu x Santa Cruz — —lh — Belém

Amanhã:

Grupo A
Coríntians x Bahia — 16h — Pacaembu

Bragantino x Internacional — 16h — Bragança Paulista

Grupo B

Atlético-MG x Vasco — 16 h — Mineiráo

Palmeiras x Guarani — 16h — Parque Antártica

Quarta-feira:
Grupo C

Fortaleza x Remo — 21h — Presidente Vargas

Goiás x Náutico — 20hMlmin — Serra Dourada
Grupo I)

Paraná x Allético-PR — I5h3(>min — ("umiba

América-MG x Portuguesa — tOmin — Independência
União São João x Contiha — 20h.M)min — Arar»
Desportiva x Criciúma — 20h30min — Vitoria-ES

CLUBES J PG V E D GP GC


