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Flu arma esquema. Zequinha nJo vai andar

Renato e os zagueiros preocupam-se com a melhor pega ofensiva do GrSmio, explorando a altura de Alcino. A ordem 6 comejar a fase final com uma vit6ria, no Estddio Olfmpico (Oltima pdgina)
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8alu ontem aqui no J8 a foto doa 3

candidatos à presidência do Flamengo

dando-se as mãos. Aparentemente, unidos.

E, não duvidem disso, mais separados do

que nunca nos seus propósitos para alcan-

çar a vitória de 16 de dezembro. Foi o que

deduzi depois da importante festa rubro-

negra de queijos e vinhos que promoveu a

família Mário Arnaud. Tào desunidos quan-

to divergentes. Tào incertos da vitória

quanto desejosos do posto.

Quando Mário Arnaud começou a re-

ceb-.r seus convidados (jornalistas éramos

apenas 2 no começo e 3 no fim), quem

fosse desavisado tinha a impressão de uma

reunião das grandes 
"famílias" nova-io/-

quinas. Vocês me entendem? Hélio com

George F»lal; Márcio Braga com João

Carlos Magaldi; Radamés Lattarl com 011*

berto Prates.

E as 3 facções foram se engrossando

com Antônio Moreira, Orlando Souza Bar-

ros, Alvará Sá Portinho, Flávio Soares de

Moura, Fernando Pereira da Cunha, Ro-

berto Fragali, Jair Corrêa, Orlando Costa,

Manuel Vaz, Valdemar Fizmann, Carlos

Manta, Drault Ernany, Hélio Barroso, Al-

fredo Saadi, os irmãos Valter e Nélson

Oaquim, Celso Franco.

Mas havia um grupo dos Indefinidos,

pois os que citei acima estão perfeitamen-
te identificados com seus candidatos. To-
davla, quem tem os votos de Augusto do
Amaral Peixoto, Hilton Santos. César Cha-
ves?

O próprio anfitrião, Mário Arnaud, es-
conde habilmente o Jogo. Confessou que
sua promoção na Cia. Souza Cruz tira-lhe

pretensões de presidência no clube. E pre-
sidlu a noite copi simpatia e às vezes ener-

gla ao afirmar que os estatutos do seu
clube estão obsoletos. E que o Flamengo

precisa modificar-se pois o mundo se al-
terou totalmente.

O importante da noite foi a entrega
dos estudos sobre a situação econômico-fl-
nancelra do clube. Hélio Maurício guardou
os trabalhos e parecia não querer entre-

gá-los a Márcio Braga e Radamés Lattarl
sob um coro de 

"não 
apoiado". Até que

surgiu o compromisso: ninguém usar
números e conclusões para a campanha
eleitoral que está quente.

Conclui qqe: Márcio Braga conduz
tua candidatura em termos altos e que
Magaldi é o 

"cérebro"; 
que Radamés Latta-

ri é opção para determinado grupo; que
Hélio Maurício (desgaste natural de tantos
anos) tem parte do grupo tradicional e que
acv ppucos perdoa ele n&o ter passado o
bastão para Qeorge Helal; que, se Oeorge
Helal trabalhar de mangas arregaçadas,
lera SOO votos; que, se todos fizessem um
acordo, Helal seria candidato único sem
dividir o clube; que Mário Arnaud será can-
didato de Márcio para presidir o Conselho;

que por pouco 
"a 

mesa não foi virada" der-
rubando os saborosos queijos e entornando
o vinho francês da família Arnaud. Prin-
elpalpiente quando Hilton Santos falava
demais em si próprio e Hélio Maurício ou-
via carrancudo!

Conclusão final: se votarem 1.500,
Hélio Maurício vence. Se comparecerem
acima desse número, Noelsa Braga poderá
contratar orquestra para o prometido bal-

le 
"Noite 

Preta e Vermelha". Façam o jogo,
senhores!

E 

garantia imobiliária
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nON Alfredo Oonialea passou, on-

tem, na redação do JS e foi logo

cercado pelos repórteres, que gos-
tam de ouvir suas histórias sobre o

futebol brasileiro dos anos 40. Qon-

sales desembarcou no Rio em 1938,

com Oludlcelll, um dos mais esper-

tos empresários de todos os tempos.

Tudo se passou como se fosse ape-

nas uma escala, em trânsito pata a

Europa. Mas, logo no dia seguinte,

Oludlcelll começou a visitar os clu-

bes, levando Oonialez, que Unha

apenas 20 anos. Antes mesmo de

encaixá-lo no Flamengo, Oludlcelll

havia assombrado o Jovem argentl-

no, com o fantasma da guerra, que,
segundo ele, estava preste* a estou-

rar na Europa. Foi «ms boa jogada

para. o Flamengo e para Alfredo

Oonzalez. O clube armou um dos

mais brilhantes ataques brasileiros

de todos os tempos: Valido, Valde-

mar de Brito, Leônidas, Oonzalez e

Jarbas. E Oonzalez nunca mais

abandonou o Brasil.

i

cos. O último livro d* O* Vaney vai

wovocar polêmicas apelannada».
Tema: a verdade sobre Filé. Con-

trarlando tudo quanto se tom esert-

|to, apssar de «conhecer as quali-
De Vaneydades do famoso

faz grandes^H
trò e fora doH

i fádi

a Peíé, den-

poi um meia notável. Podia cru-

sar todo o campo trocando bo-

Ias com Valdemar de Brito e Leôni-

das sem dar nenhuma chance ao

adversário. Craque a nível de sele-

ção; parou de Jogar e iniciou car-

reira de treinador. F0Í um dos

grandes Jogadores que, no Flamen-

go, ouviu as primeiras preleções de

Krueschner. Era um homem muito

competente, diz Oonzalez. E lembra

que, no aproveitamento e dinamiza-

ção das idéias do famoso técnico

húngaro, a contribuição de Flávio

Costa foi incomparável. Oonaalez

classifica Flávio oomo homem decl-

sivo.

E apontou quatro, 
no seu tem-

B, 

cbmo Jogadores fora-*de-série,

mingos da Ouia, Leônidas da 811-
va, Valdemar de Brito e um outro,
cuio nome não consegui recordar,

quando me ocorreu escrever este

papo de redação. •

TELEFONOU-ME, 
de Santos, De

Vaney, o último historiador do
futebol brasileiro dos tempos herói-

indignação

que sempre levantam as leatrlçoes

leites a um Molo. De Vaney pode
se preparar pua tuna grande ta-

talha.

VOLTARAM a circular, ontem. ln-|

formações insistentes de que o

Botafogo reforça sua equipe para 17,

com alguns grandes Jogador** |
Além de pedido mais de

uma ves pela tordda, que é o prí-l
meiro nome da lista de reforços,

pois o Presidente Charles Borer

confirmou sua Intençio de Iniciar

gestOes com os dirigentes do Fia-

mengo, no fim da Oopa Brasil, a

lista inclui Paulo César do FHuni-l

nense e Oeraldo do América.

Embora pareça uma coisa Im-

possível e fora de época, as mesmas

fontes que deixaram filtrar a lnfor-l

mação global acrescentaram um

detalhe por assim dizer fantástico.

Paulo César não custaria um cen-l
tavo ao chibe. Seria dado ao Bota-

fogo, de presente, por um de seus

dirigentes. Diante de uma noticia

deste teor, todos nós (eu e vocês)

vamos, naturalmente, dar uma dei

8ão Tomé. Ê ver para crer. Des-

culpe o Fantasma que, em bastido-

res do Botafogo, é imbativel. Mas

esta é forte e duvidar é um direito
sem restrições. 1 possível, mas é

muito difícil, Fantasma.

Q 
PRESIDENTE Aulio Nazareno,

da COBRAF, convidou os Jor-
nalistas para um encontro, ontem,

às 17 horas, no 7.° andar da CBD.

Dia 30 começa a fase final da

Oopa Brasil. A Comissão Brasileira

de Arbitragem de Futebol concentra

todas as suas forças no sentido de

que este período decorra num clima

de tranqüilidade e segurança, n,o

que diz respeito à arbitragem.

E o convite a Jornalistas, para
ouvir 

"sugestões 
e críticas", eviden-

cia o propósito de absorver as con-

tribuições de homens que, por dever

de oficio, estão dentro do grande
sistema do esporte brasileiro.

Q 
LATERAL Alfinete compareceu

ao escritório do advogado Joa-I

qulm Reis e ficou sabendo que o

Uberaba não podia, unilateralmen-1

te, rescindir o contrato, deixar de

pagar salários e, ainda assim, ga-l
r&ntlr a permanência do vinculo.

O contrato de Alfinete vai até
outubro de 1077. O Uberaba alega

que pagou 170 mil cruzeiros ao Vas-
co e não pode soltar o Jogador sem
ser reembolsado. Mu também não

quel- continuar pagando os salários
nem arranjou nenhum clube para
negociar o atleta. Evidentemente, o
Uberaba não pode, sem a concor-l
dáncia do Jogador, suspender o con-
trato e ficar com o passe, do con-
trárío estaria criando condições em

que o jogador nio poderia exercer
sua profissão e resvalaria para uma
situaçfto de lndlgtocla. O Uberaba

pode ter as suas rasOes, e certamen-
te as terá, mas a soluçio. além de
violenta, nio parece reveetida de
legalidade.

TELS: 260 7191 -2300031
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Núcleo de Arte da Urca tem lnauguraç&o

confirmada para 11 de novembro próximo, sob

a orientaçáo de Lúcia Coelho. O primeiro a

ministrar um curso é o antlquárlo Paulo Afon-

so, que dará oito aulas sobre antigüidades

brasileiras. Outros nomes expressivos também

farão cursos e palestras, como Jorge de Salles,

Roberto Magalhães, Márcio Mattar, Cecília

Conde, Calque Botkay, Pedro Domlnguei,

Magda Modesto, Diane Callum, Sandra Fraga,

Vera Wately, Isménla Dantes e Vicente Ro-

cha.

O décimo aniversário da Casa Aldeias de

Portugal será festejado domingo, na sede pró-

prla da Ruf Jordão, 376, em Jacarepaguá. A

programação é a seguinte: torneio de futebol,

às 8 horas; missa campal, ás 18 horas; lnau-

guraçáo das novas instalações, ás 1» Horas,

seguida de coquetel. Haverá, ainda, uma apre-

sentação de grupos folclóricos, ás 21 horas,

e sJtows de gultarradas e cantores, até às 34

horas.

A nova Patvonagem (Diretoria) do Cen-

tro de Tradições Oaúchas Estância dos Oau-

dérios, eleita para o biênio 70-77, está assim

constituída: Patrão (Presidente) — Prof. Ar-

gemlro do Nascimento; Capataa (Vlce-Pre£-

dente) — Joe Corrêa Espíndola; 1.° Sota-Ca-

patas (1.° Secretário) — Oraci lllicclanl Ma-

chado; 1° 8ota-Capataz (2.° Secretário) —

Marilene Dias; 1.° Agregado dos Pilas (1.°

Tesoureiro) — Edmir A.M. de Oliveira; 2.°

Agregado dos Pilas (2.° Tesoureiro) — Car-

los Reglnaldo Espíndola; Invernada (Depar-

tamento) Artística — 1.° Posteiro (1.° Dire-

tor), Manuel de Pina Martins; 2.° Posteiro

(2.° Diretor), Luís Armando Trlstão; e Pos-

teira das Prendas (Diretora Feminina), Oraci

F. Machado.

Sétimo aniversário de Forno 6 Fogão é

comemorado hoje. Aroldo Araújo, sob a le-

genda de que Viver é precioso, Jaime Barcelos

com o elenco de A garçonièrt do meu marido

e Chico Anísio és Alcione Mazzeo Já reserva-

ram suas mesas.

Forró quente, com o ritmo nordestino ao

vivo, é o que a Banda Portugal apresenta hoje,

a partir das 23 horas. Amanhã e domingo,

com a participação de conjuntos modernl-

nhos, a Banda realizará bailes animados.

A Comissão de Carnaval do 8al Como

Pode avisa: amanhã haverá A noite do tam*

ba-enredo, com a apresentação dos sambas

que v£a concorrer para o carnaval de 1977. Os

ensaios do 8ai Como Pode são uma tremen-

da curtição para quem mora em Duque de

Caxias.

Baile do Centro Cívico Leopoldinense é

hoje e promete. Pudera, quem vai tocar é o

conjunto The Fevers, um dos mais badalados

desta freguesia. Para o dia 5 de novembro, o

CCL está anunciando Benlto de Paula.

Otávio, relações-públicas do bloco Ale-

gria de Copacabana, está rindo de orelha a

orelha. O motivo? Fez muitos amigos novos e

os ensaios do Alegria estão sendo prestigiados

por gente de príméira.
Acadêmicos do Cubango realizará amanhã

uma sessáo de samba redondinho na sede do

Fluminense A.C., em Niterói Anotem: Rua

Xavier de Brito.

n Seminário de Educação da Associação

Cristã de Moços será realizado no período de
10 a 12 de novembro próximo, sempre das 14

ãs 18 horas. O tema será Atividade física e

prevenção às doenças cardiovasculares no /to-

mem de meia idade. Local: Sede da ACM,
na Rua da Lapa, 230, 0.° andar.

Nélson Cavaquinho, que fez 66 anos on-
tem, será homenageado com shàus de seus
amigos artistas, na 8ala Corpo/Som do Mu-

seu de Arte Moderna do Rio. O programa é o
seguinte: hoje, Jks 21 horas — Clara Nunes e
conjunto Nosso Samba; amanhã, ás 20 horas
— Elza Soares, Paulo Moura, Ivone Lara
Xangó da Mangueira, Balaninho, Tina Flor
do Samba; e domingo, às 31 horas — Jofio
Nogueira, Be th Carvalho, Bandola e Fina
Flor do Samba. Mário Lago e Carlos Eduar-
do Dolabela funcionarão como mestres-de-
cerimônia. Toda a renda dos espetáculos será
doada a Mestre Nélson Cavaquinho como pre-
sente de aniversário.

Associação dos Profissionais em Institutos
de Beleza do Estado do Rio de Janeiro rea-
iizará amanhã uma grande gincana, comemo-
rativa do seu aniversário de fundação. A gin-
cena constará de quatro equipes de trabalho.

divididos em quatro «mas, na qual cada«.,
pe deverá cumprir uma sírle de tarefai 

'

Rua do Russel, 496. 12.® andar 
LOcll:

A Diretoria do B C. Fala Meu Louro r..
liza aquela roda-de-samba, hoje, a nartiVT
23 horas, na quadra da Avenida cidad.^
Lima, 212. O Diretor Social Luís Gaspar «í
convidando a moçada para o ílriguidum

Percl e Beto, dupla que não dorme no
ponto, está preparando uma roda-de-samS,
de primeira para amanhã, no Oarnler ei„
conseguiram a participação de partldelros7,
pesada, além de algumas mulatas para ent.7
tar o zirlguidum. niel"

Zélla Dinamite, . Tânia Furacão Helolu
Helena, Tânia Ventania, Nagae Cristina SaíT
dra Expolsão, Maria Lúcia, Angela sórriín
Sônia Maria e Mlrlma Ternura são algumu
das mulatas pecado que vão comparecer hcJI
à roda-de-samba que a Mocldade Indenen
dente de Padre Miguel realiza nas depcndta
cias do Bangu A.C., na Avenida Cônego Vas!
ooncelos.

Claudionor Cruz, veterano músico e com
positor, vai se apresentar hoje, no auditório
da Associação Brasileira de Imprensa, eu»
de Lima comparecerá para dar aquele reca-
do. A partir das 20 horas.

A turma do Bola Preta está muito ouriça,
da e hoje vai mostrar, outra vez, que está dis-
posta a fazer bonito sempre que for chama-
da a exibir sua euforia. Portanto, a roda-de-
samba de logo mais, na sede da Avenida Tre-
ze de Maio, deve ser prestigiada por quem
gosta daquele ziriquidum.

Show dos 80 anos do veteranissimo Jara-
raca está confirmado para amanhã. Na sede
do Clube dos 500, em Caxias, com a partici-
paçèo de muita gente famosa do rádio e da
televisão.

As Andreletes serão o ponto alto da roda-
de-samba programada para amanha, na sede
do Riachuelo Tênis Clube. Comando de Mestre
André.

O lançamento dos sambas-enredo de Cre-
do-Cruz, da Lins Imperial, será amanhã, m
sede do Piedade Tênis Clube, na Rua Torres

de Oliveira.

Vila Isabel tem fim de semana multo

quente. Hoje, a partir das 23 horas, Casa it
Bamba, sob o comando de Zeno Bandeira

Amanhã, também com inicio às 23 horas, en-
saio da Unidos de Vila Isabel, com a tr,teria

Locomotiva. Tudo na quadra da Rua Teodoro

da Silva.

O Bloco Flor da Mina, ali na Rua Leopol-

do, n.° 954, no Andaraí, realizará mais um
ensaio amanhã, a partir das 21 horas, quando
eliminará oito sambas, deixando somente dois

para a final. O enredo para o desfile do pró-
ximo (Urnaval é 

"As 
nupeias de Oxalá e

lemanjà", escrito pela jornalista Maria Hele-

na Fareli.

A comemoração dos 1S anos Simone Bruc*

Leite constituiu um acontecimento jubiloso vera

seus pato, Lia-Ant&nxo Leite, e para seus avós, o

Jornalista e Sra. Fernando Bruce. Simone, por ws

elegância • beleza, é tma das presenças Mil

destacadas da vida associativa do Crajaú T.C. t

da AA. Vila Isabel

BATE BOLA
J

unidos vacados

"Sou 
uma das tantas toroedoras que o Bota-

fogo possuí no momento. Broto esta carta, não

por estar sentida por suas consecutivas derrotas,
mas sim como resposta a incessantes críticas atri-
buidas ao dube. No seu último encontro, torcedo-
rss, num momento de grande exaltação, atingiram
o presidenta Charles Borer oom incessantes vaias,
t necessário nesta oportunidade esclarecer a posl-
ção do presidsnte, posição esta bastante válida

1 seu desejo a construção de uma nova ssde
como substituta da ssde psidida. Acha ele que o
olube deve dar preferência a este empreendimento
antss de qualquer outro problsma. Quanto á fôrma-

ção de um time mais forte, aoredtto que será for-
mado logo «Bés a eonstrucfto da sede. Com rela-
tio ao problema levantado pela torcida botafo-
gusnse sobre o téeoftoo do clube, Paulo Amaral,
acho que devemos rsoonheoer sua dedicação e até^^Msua 

lealdade para com a equipe lmpteg.
espirtio ds luta, quenando a equipe de um

aó ele poderia dar.

Aabo que ao tmHa de man1l«eteç8es ssm o mo-
fundamento, devemos aos unir para que iun-

ajudar o dube a «alr desta má fase,
também oue

¦¦¦não há de ssr nada. Jun-
(CARLXNDA MARTINS DA 8X1-

ALÔ, ALÔ, GENTE

"Amigos rubiooefio*, fiquem atentos para a
final do BrasIMrio, pois a "Tordda FlantasUca".
organizará novas caravanas.

¦Seja sócio da noan torcida, oasta adquirir

^¦a carteira, levando um retrato 3x4 e mais

a10,00. 
No Mário Filho, estamos localizados ao

do placar central, e para pertencer ao nosso
quadro social as informaçoss poderão ser obtidas
com Jomyr, Luiz ou Toinho, isto é, nos dias de
jogos, ou então nos seguintes endereços: Rua O,
entrada Z0S — apto. »f - Conj do XNPS de Pa-idre 

Misuel. (To.nbo), e aqueles que quiserem U-
letonar" poderão ligar para 891-1732 (ResidéncU),

com s Srta. Neuza.ZiS-1423 (Trabalho)

com a n< can-Outra novidades Já _ _ 
iidata oficial para 

"Rainha do Carnaval Carioca",
trata-se ds lrte. Célie Macá rio Crus. uma rubio-
negra fervoross. que por certo há de causar grão-
de impacto oo dia da eleição." (Jomjr Perein —
RJ).

0 TIME, AS CONDIÇÕES

"Em 
qualquer ramo de atividade profissional,

são fatores importantes para o sucesso, a quaiwa-

de do grupo, os aplausos e os estímulos flnancej-

ros que esse mesmo grupo recebe. No futetpl nad»

difere.

Com isso, queremos diser que o Fluminense

reúne plenas condições de alcançar o suceiiotao

almejado pelo incomparável Presidente Dr. rran-

cisco Horta e toda a torcida tricolor, no final d»

competição que ora se realiza.

Todds, em sã consciência, concordam que $

fluminense conta com o melhor grupo, tem rece-

bido aplausos de sua torcida, recebe os melhoro

salários e os maiores 
"bichos" no futebol brtfl-

leiro e nem por isso foi bem sucedido, simpiei-

mente pqrque não ljderou os grupos de que pw*

ticipou nas duas primeiras fases da compeu^w.

tendo a sua equipe se apresentado de forma irrc-

guiar, até mesmo decepcionante.

Estou plenamente de acordo, em número.

nero e grau. Porém é preciso considerarmos qw

em se tratando de uma conipetição na qual o

vale é a classificação pura e simples, nas Priinf!

ras fases, em que os pontos não se somam, rr

tornando tudo á estaca sero. a equipe triccloc^im

o seu papel, sem precisar impor o seu meinw

Bstamos certos de que. agora que a °°m^

tiçáo entrará em sua fase decisiva, a «qulP®

color voltará a brindar a sua numerosa e entu

slásttca tordda com atuações do mais alto niw

técnico e tático e acabará por se incluir entre si

quatro equipes finalistas do Copáo Brasil.

Além da semana disponível para a

ção de sua equipe, o Fluminense contará com --

retornos de Miguel e Rodrigues Neto. além do «

traordinário reforço que representa a volta

Cléber e a inclusão de Uchoa. um lâteral tw »

racteristlcas semelhantes s de Nellnho. Ixm »

mo a de Oilson, um ponteiro desconcertam* Q

tanto poderá atuar na extrema-esquerda como n»

extrema-direita, revelando com Oil.

Neste momento, o alto-comando tricolor 
JJ

trou em regime de reuniões permanente». 
» '

de traçar os planos estratégicos para > arranca

rumo ao Utuio

mcom
revelo para o Flu um fmal brilhante j*

.paráveis recursos de que dispõe •o™»*;.

Isso o descrédito com que seus adversários con

Ca 
encará-lo pelas caricaturais spresenw^j

fases anteriores, quem sabe se para ^t}:.
seus adversários da hora do capitulo final

roldo de Carvalho — RJ). ^
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Coutinho sabe hoje se lança o Fia completo

0 técnico Cláudio Couti-

pretende 
escalar o time

pleto para enfrentar o Atló-

-o Mineiro, domingo, no Es-

v, Mário Filho. A definição

equipe depende do coletivo

hoje à tarde, quando Meri-

e Rondineli serão observa-

Os dois não deverão ser

oblemas para o Flamengo,

ja opinião do treinador man-

m uma expectativa quanto ao

adversário d© domingo e à Sé-

jg r( na qual seu time foi in-

luldó: para Coutinho, os dois

nalistas da Copa Brasil sairão

sta série.

Embora reconhecendo a

força e estilo competitivo do

internacional, clube gaúcho In-

cluldo em outra série, Cláudio

Coutinho afirma que a Série R

deverá apontar o campeão e

íice do futebol brasileiro. Sua

jpinião a respeito das partidas

jo Flamengo é basicamente a

nesma:
— Não se pode destacar

um jogo como mais difícil. A

chave é equilibrada, sem dis-

linção. Por isso, creio que os

dois finalistas deverão sair de

nosso grupo. Nfio quero dizer

que o outro grupo é mais fá-

cil, mas não apresenta o mes-

mo equilíbrio. O Flamenpo tem

que manter o nível das atua-

ções anteriores, para tentar

uma vaga na finallssima. fato

que considero dificílimo, dada

a equivalência de forças na

nossa série.

ALTERNANDO — Coutinho co-

nhece o time mineiro apenas

por observá-lo, no jogo contra

o América do Rio, válido pela

classsftcação, quando foi der-

rotado por 2 a 1. O técnico

destacou o conjunto como a

principal torça do Inimigo, So-

bre a tática de domingo, o trei-

nador garantiu que o Flamengo

jogará alternando o ritmo de

jogadas, conforme vem usando

ultimamente, com bons resulta-

doa:

— Contra o São Paulo,

por exemplo, Jogamos cautelo-

samente no primeiro tempo e

partimos para o ataque no se-

gundo. Fizemos os gols, o time

recuou, mas mesmo assim não

deixamos de ser perigosos. £

válido alternar a forma de mar-

Merica faz toste no coletivo de hoje

JOGAR LOGO FORA

NÁO É UMA BOA, RECLAMA A

DIRETORIA DO GALO

BELO HORIZONTE (Sucur-
— A diretoria do Atlético

não gostou da tabela da CBD

aara a fase semifinal do Cam-

peonato Brasileiro, achando

ue o time foi prejudicado por
azer os dois primeiros jogos

no campo dos adversários.

Para o jogo com o Fia-

mengo, domingo, o Atlético
usará os mesmos jogadores

as últimas partidas, já que"einaldo 
continua com a per-

na engessada e somente sabe-
rá se vai precisar de uma ope-
ração na segunda-feira. Tam-
bém Getúlio está na enferma-
"a cuidando da distensão e
seu retorno à equipe pode
acontecer dentro de 8 a 10
dias.

A definição do time vai
-air hoje, mas é certo que até
o meio de campo não há dú-
vida. Na ponta-direita, o técnl-
c° Barbatana deverá escalar
Cafuringa logo de salda, ten-
tando um golpe psicológico,
Pois sendo seu primeiro jogo
pelo Atlético, no Rio, o Joga-
dor deverá apreeentar-se bem.

Cafuringa ficou afastado
do time e até da regra três por
duas partidas e nas duas se-

guintes ficou na regra trêo,

sendo aproveitado no segundo

tsmpo. Mas domingo ele deve-

ré começar de salda no lugar

de Paulinho, que pode ser des-

locado para a ponts-etquerds

A escalaçâo de Paulinho

na ponta-esquerda é a forma

que o Atlético tem para refor-

çar o meio de campo, pois

Bozó é um ponteiro tipicamen-

te ofensivo, enquanto Paulinho

é mais solidário e poderia ser

útil ao esquema que o Atliti-

co pretende uaar: ficar recua-

do e tentar pegar-o adversário

cie surpresa em contra-ataques

rápidos usando a velocidade

de Cafuringa • Paulo Isidoro.

Marcinho deverá continuar

fazendo dupla com Paulo Isi-

d oro, substituindo Relnaldo,

que tem sido uma ausência

sentida não só pelo time mas

também peio técnico:

— O Reinaido faz muita

falta, porque é um jogador di-

ffcil de ser marcado, devido à

sua agilidade. E é também, im-

previsível conseguindo fazer

gols inesperados, pois emenda

de primeira muitas bolas que

outros atacantes ainda teriam

que ajeitar. Além disso, ele faz

falta por causa do conjunto —

explicou o técnico

O time faz um treino re-

creativo amanhã cedo, na Vila

Olímpica e á tarde viaja para

o Rio, onde fica no Copacabs-

na Plaza Hotel. Hoje, depois

do coletivo, os jogadores slo

liberados, mas os solteiros se

concentram ás 18 horas no

Brasil Palace Hotel.

Uma enorme caravana da

torcida atletlcana segue ama-

nhi à noite para empurrar o

time contra o Mengo e também

para fazer turismo, aproveitan-

do o fim de semana prolon-

qado.

cação ou de ataques, pois evi-

tamos bitolar os jogadores. Es-

pero que domingo a equipe

possa executar o mesmo tipo

de jogo, cadenciado em alguns

períodos e veloz em outros.

Tudo depende da forma de en-

carar o adversário.

DEFINIÇÃO — Apesar de pra-

ticamente ter escalado o time,

o treinador quer esperar o re-

sultado do coletivo de hoje ã

tarde, quando Merica e Rondi-

neli devem ratificar boas con-

d!ções para que voltem ao ti-

me. O zagueiro Jaime, afasta-

do do último jogo, Já garantiu

sua vaga. Merica fez exercei-

c'os no centro de recuperação

muscular, nada srentlndo. Ron-

dineli correu em torno do cam-'

po. Paulinho fez tratamento no

joelho esquerdo. Marciano e

Luisinho foram os únicos pou-

pados de atividades puxadas,

com dores musculares. Ama-

nhã, pela manhã, Coutinho di-

rige treino recreativo, seguido

de concentração. Zico, Luís

Paulo e Vanderlei treinaram

cobranças de faltas, depois do

treino na academia.

QUE^¦OSNI 

ACHA

^^¦A 
ESTRÉIA-

PODE SER

CONTRA O BAHIA

O Departamento Médico do

Flamengo e o técnico Cláudio Cou-

tinho estão estudando a hipótese

do lançamento de Osni, dia 14,

domingo, contra o Bahia, em Sal-

vador. As controvérsias a respeito

dos resultados de algumas radio-

grafias da distensão do Jogador,

com ameaças de inatividade tem-

porária ou definitiva, geraram cll-

ma de intranqüilidade até o mo-

mento em que os médicos do clube,

técnico e o próprio jogador se

encarregaram de desmentir a gra-
vidade da notícia.

Osni admitiu que até a parti-

da contra o Bahia, um de seus an-

tigoe rivais, estará em condições

de ser lançado sem perigo. Cláu-

dio Coutinho e os preparadores fí-

sicos acreditam que até a data ele

{¦& 

tenha recuperado todo seu pon-

¦encial físico-técnico. Ontem, de-

pois de correr durante 20 minutos

em tomo do campo, Osni realizou

uma série de exercidos de peso,

para fortalecer a musculatura das

pernas.
Observando a carga de peso

colocada no aparelho leg-press,

utilizado para fortalecer os mús-

culos adutores das coxas — Osni

fez duas séries de dez cada, levan-

tando apenas 20 quilos —, o mé-

dico Oélio Cotecchia comentou:
Olhe o Osni treinando. Se-

rá que uma pessoa ameaçada de

não jogar nunca mais, com com-

plicações ósseas, pode treinar no

campo, correndo, e também fazer

exercidos de musculação sem ris-

co? Nós seriamos responsáveis por

qualquer dano a ele. Foi tudo um

mal-entendido e creio que já há

expectativa quanto à estréia de

Osni. Se continuar evoluindo com

sua recuperação, talvez jogue an-

tes do que pensamos.
Cláudio Cbutinho, menos

preocupado que os médicos com a

repercussão dos fatos, explicou a

seu modo o problema:
Realmente nós fizemos uma

série de radiografias de Osni, con-

trolando sua recuperação.. Houve

um certo sigilo dos resultados e

exatamente esse fato gerou toda

a controvérsia. Pensaram que não

divulgamos o problema de seqüela

porque Osni estava liquidado.

Apenas foi tão rotineira a radio-

grafia que resolvemos ou pensa-
mos que não seria de utilidade pú-
blica, E os fatos comprovam por
si mesmos que Osni está muito
bem, evoluindo no tratamento.

Osni realmente estava entre-
tido no bate-bola com o goleiro
Cantarele, ao lado de outros jo-
gadores do Flamengo. Chutava
com a perna esquerda, mas ainda
demonstra pouca força. O prepa-
rador Francalacd afirma que em

pouco tempo de exercidos na aca-
demla o jogador recuperará a po-
tênda no chute. Na próxima se-
mana, Osni já deverá ser liberado

para forçar a perna direita, inclu-
sive chutando. Um detalhe ape-
nas: o catnpo e as bolas estavam

e^Kdos, 

durante o treino de on-
mas o Jogador se movimen-

tou e chutou sem sentir qualquer
problema no abdômen.

1/—Uma surpreso—|

no fim 4o treino: I

I roubaram I

I o som d« Júnior I

I O lateral-esquerdo Júnior I

I teve uma surpresa pouco agra-l

I dável, ontem, ao deixar o está-1

I dio do Flamengo: seu carro ha- ¦
via sido aberto. Faltavam o rá-1
dio TKR (com toca-fitas), além ¦

Ide várias fitas gravadas. O Jo- ¦

Igador não conseguiu descobrir!
como os ladrões haviam entra- I

do no automóvel, pois as portas I
não estavam arrombadas. I

I Havia apenas um enguiçol

I na maçaneta de «eu Corcell
branco, com possibilidades de ¦
entrada caso houvesse alguém!

ootn habilidade suficiente para I
forçar a fechadura até que ela ¦
abrisse Aborrecido pelo prejul- I

co — um rádio semelhante ¦
custa atualmente cerca de ¦

Cr$ 3 500,00 — Júnior lamentou I
que Uvesse sido o escolhido pari ¦

vitima. ¦

O grandioso e histórico mo-

delo WM dos anos 30, praticado

pelo Arsenal e que lhe valeu cln-

co vezes o Campebnato e duas ve-

pes a Copa, merece ser perpetua-
do. O primeiro zagueiro-c^ntral

(third back) chamava-se Roberto.

Os jogadores Hulme-Jack-Drake-

James-Bastln, jogando de forma

escalonada, foram os atacantes

mais famosos do sistema WM de

todos os tempos,

Foi graças ao WM que a Ale-

manha obteve o surpreendente

terceiro lugar no Mundial de 1934,

na Itália. Os alemães foram a pri-
meira equipe nacional que prati-
cou o futebol moderno. Até a Aus-
trla, célebre nos anos preceden-
tes como Equipe Maravilhosa, fra-

cassou diante dos germânicos.
Com o extraordinário Szepan;

com o zaguelro-central Munzberg;

com Janes, que batera o recorde

como internacional em suà posi-

ção; com Conen. o melhor cen-

troavante do torneio (como tan-

que), e com Lehnerk-Kobierski,

ponteiros ao estilo de Hulme e

Bastin, a seleção alemã tinha os

típicos jogadores do modelo WM

no Continente.

&

^¦Alnda 
no mundial da Fran-

¦T em 1938, se defrontaram na

Knal dois centromédios ofensivos:

[o da Itália e o da Hungria; Igual

a 1934, embora esta vez tivessem

sido da Itália e da Tchecoslová-

qula. Nas duas vezes venceu a

I equipe italiana, dirigida por Foz-

so. Seus médios ofensivos Montl e

Anáreolo eram de classe mundial.

Pouco a pouco, o sistema WM
se estabeleceu no Continente. O

primeiro pais que concebeu uma
nova estratégia para enfrentar o
WM e o zaguelro-central foi a
Suiça. Seu treinador Rappan, pro-
veniente de Viena, desenvolveu e
cultivou durante 25 anos o Fer-
rolho (não deve ser confundido
com o catenaccio). Ainda Hoje se
encontram vestígios do velho fer-
rolho em alguns sistemas táticos.
Rappan não suprimiu o velho
centromédio ofensivo, ainda mui-
to popular, mas fixou os médios

0 Segredo

dos

Sistemas

Uma visão retrospectiva

sobre 100 anos de métodos

táticos no mundo

futebolístico

DR. FRIEDEBERT BECKER~

PARA 

antecipar: foi um erro

capital, acreditar, durante

décadas, que o sistema WM

era multo defensivo. Com seu

quadrado mágico — médios

e meias — èra muito mais

ofensivo do que os sistemas

que vieram depois e, pelo nienos,

tão ofensivo quanto o método 2-2-5»

com o centromédio atacante. O

Arsenal de Londres causou grande

sensação por todos os lados com

este novo sistema, que, sem «n-

bargo, foi Imitado com vacilações.

É Incrível que na Europa, com

exceção da Orà-Bretanha se te-

nha demorado quase uma década

para compreender as conseqüên-

cias táticas da modificação da re-

gra. Quando em 1934, a Alemanha

seguiu o exemplo do Arsenal, sob

a Influência de seu treinador Nera,

que estudava a fundo o futebol na

Inglaterra, recomendei em 
"Fuss-

bali", a revista técnica de Munich

daquela época, denominar este sis-

tema com o centromédio recuado

("third back"), sistema WM, Jà

que o ataque tinha a forma de um

w e a Unha defensiva de um M.

Apoiado pelo precursor da atual

revista parisiense 
"France-FOot-

bali, este termo se propagou e es-

tabeleceu, com o correr dos anos,

por todo o mundo.

Os outros paises do continen-

te europeu seguiram muito lenta-

mente o modelo britânico e ale-

mão. Na América do Sul, o culto

idolatra do centromédio ofensivo 
^

chegou a tal ponto, que as modi-

ficações táticas demoraram ainda ^

mais a ser adotadas e quando isto

aconteceu, se fez muito dlsslmu-

ladamente.

wrcadmuJirts,

£ 4'.¦ v* 
- * *w ; . . j

%(•' *, * - -é|éé-*' .

vi
IM

—A.

mi W

pi

ShK. 

¦ 
••

vv-: % wmm

www**;.

-¦ m

Obdúlio Varela, peça

importante do esquema de jogo uruguaio

no Mundial de 1950

direito e esquerdo, que jogavam
ofensivamente no sistema WM

para cobrir as alas adversárias;

escalou os . dois zagueiros, um

atrás do outro, como em épocas

anteriores ao WM; e deixou que
'o 

enorme raio diante deles fosse

dominado por uma dupla central:

o centromédio ofensivo e um meia

recuado. Com este sistema, Rap-

pan alcançou um êxito sensacio-

nal nos anos trinta, inclusive

frente à Inglaterra, que nessa

época era a potência futebolisti-

ca dominante. Durante muito

tempo não se pôde encontrar um

antídoto. Claro que é preciso
mencionar que, para esta tarefa

especial, Rappan tinha vários Jo-

gadores extraordinariamente ta-
lentosos & sua disposição: o ofen-

alvo Vernati, centromédio de re-

nom* mundial e com grande raio

de ação; o defesa, de classe mun-

dial Minelll; o incomovivél médio

Sprlnger; os extremas Blckel e Ae-

by; e os grandes meias canôneros

Abegglen e Amado. O fato de que
a Suiça ataeava praticamente
com centroavantes, lado a lado,

desorientava a todos os zagueiros-

centrais. Além disso, o compacto

ferrolho defensivo (escalonado)
era muito difícil de destroçar.

Em 1950, durante a Copa do

Mundo no Brasil, constatou-se com
surpresa que, contrariamente às

afirmações, também os sul-ameri-

canos praticam o WM ou o fer-

rolho. Isto se dissimulava com

um linha oblíqua, similar á que
se empregava as vezes na Europa

para satisfazer aos espectadores,

que reclamavam a presença de

centromédios ofensivos. Fixava-se

a um dos médios e dava-se-lhe a
tarefa de cobrir o extrema e, tatl-

camente, o defensor que aparecia
com tal na escalaçâo passava para

o meio da defesa, como defesa-

central. O suposto centromédio
ofensivo, que atuava com o núme-

ro 5, jogava junto com outro mé-
dio na meia cancha com uma es-

péde de centromédio lateral. Tu-

do isto igual ao WM, porém com
nome diferente.

O Uruguai consagrou-se cam-

peão em 1950 com uma variante do
ferrolho. Bateu os grandes favori-
tos do Brasil, na última partida dos

quatro finalistas, depois de haver
tido dificuldades com a Suécia e a
espanha (2 a 2 e 3 a 2). O Brasil
derrotou claramente, em um deli-
rio de triunfo, as mesmas equipes

por 6 a 1 e 7 a 1, e necessitava

apenas do empate contra o Uru-

guai. Por que perdeu então sensa-
cionalmetne por 2 a 1? Durante
as semifinais os suiços causaram

grande sensação ao empatar (2 a
2) com os brasileiros, embora se
tratasse de uma segunda equipe
brasileira. O Uruguai copiou o fer-
rolho dos suiços. O extraordinário
ataque do Brasil chocava-se cons-
tantemente com a defesa escalona-
da em forma de triângulo, em que
um cobria o outro, e inclusive o

goleador Ademir — um dos melho-
res centroavantes de todos os tem-

pos — encontrou-se perdido dian-
te da defesa inexpugnável da du-

pia Varela-Andrade e Varela-Teje-
ra. O gigantesco centromédio Va-
rela teve sempre a possibilidade de
var ataques impetuosos, assim co-
mo fazia Vernati na equipe suiça.
O célebre Andrade, sobrinho do

grande Andrade do primeiro cam-

peonato mundial de 1930 e das

Olimpíadas de 1924 e 1928, formou

nesta variante de ferrolho uruguaio

uma "Jaula", 
como a denominou

Varela.

VILA

VASCA1NA

l ^

MAO 

é com promes-
sas que a Chapa

Vila Olímpica

Vascaina se apresenta

ao quadro social, mas,

ao contrário, credencia-

da por efetivas realiza-

ções que dão a certeza

do total cumprimento

de um programa futuro.

Vamos, pois, falar do-

ravante de realizações e

de programa. A volta a

São Januário é uma

conquista da admlnls-

tração de Agatlrno. Nos-

so portentoso Estádio há

muitos anos estava de-

serto e esquecido, de tal

sorte que alguns patro-
cinavam a sua venda e

outros até mesmo a

construção de um gran-
de cemitério.

A centralização adml-

nistrativa, as obras de

recuperação do estádio,

indusive a moderna ilu-
minação, e os jogos em

São Januário trouxe-
ram, de novo, vida a &

Januário com sensíveis

e benéficos efeitos na

valorização do patrimô-
nio, no convívio e no

aumento considerável do

quadro social, com re-

flexos na arrecadação.

A luta foi árdua e,

ainda hoje, os vascainos

presenciam, perplex o s,

as campanhas que são

feitas contra nosso Es-

tádlo.

t um direito do Vas-

co Jogar em São Januá-
rio, pois nosso Estádio

foi construído com o sa-

crificio de Inúmeros vas-

cainos e Agatlrno, re-

conduzido à Presidência

é a certeza de que easa

conquista sert preserva-
da.

Não importa que ou-

tros clubes não pudes-
sem ter Estádios ou de-

les se desfaçam. O Vas-

co tem o colosso de São
Januário e no programa
futuro de Agatlrno se

induem outras obras,

inclusive a mudança das

cadeiras sociais, já em

equacionamento, que,
cada vez mais darão me-

lhores condições de con-

forto ao quadro social.
A volta a Sáo Januá-

rio muito contribuiu pa-
ra outra realisaçâo de

Agatlrno. ou seja a uni-
dade da família vascai-

na, resultado da simpa-
tia do Presidente, orlun-
da do respeito e da con-
stderaçào que ele se™-

pre dedicou, e dedica, a

todos os vascainos. fato

que ninguém pode se-

quer contestar

O
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A

Copa do

Mundo será

mesmo rea-

llzada na

Argentina", reiterou on-

tem o Sr. Joio Havelan-

ge, durante a coníerén-

cia que realizou na Es-

cola de Educaç&o Física

do Exército. O Preslden-

te da FIFA falou ante

um auditório compacto,

constituído de alunos,

professores, oficialidade*

e o comando daquele es-

tabeleclmento de ensino

militar. Foram duas ho-

ras de uma exposição

clara e objetiva, em que
mostrou as razões que le-

vam a FIFA a n&o se im-

pressionar Jamais com a

perspectiva de um clima

de Intranqüilidade. 
"A

FIFA — acrescentou o
Sr. Jo&o Havelange — é

uma entidade internado-

nal, com atribuições es-

pecíflcas de fcupervlslo-

nar e desenvolver o fute-

boi. N&o lhe compete, de

modo algum, interferir

na vida política de qual-

quer naç&o. Para isso
existe um outro organls-

mo, cuja sede n&o fica
na Suíça, mas em Nova
Iorque, nos Estados Uni-
dos da América do Nor-
te. O Sr. João Havelan-

ge referiu-se à organiza-

çào da Copa e exaltou o
trabalho dos argentinos,

que estão se preparando
com carinno e entusias-

mo. "Eles 
estão rigorosa-

mente dentro do calendá-
rio previsto pela própria
FIFA. São estádios novos,

que vão surgindo. Outpos

em plena fase de amplia-

çào. Temos provas disso.
E são realmente concre-
tas".

ESQUEMA

"Ainda 
recentemente —

prosseguiu o Sr. João Have-
iange — recebemos na sub-
sede da FIFA, no Rio de Ja-
neiro, três delegados argen-
tínos. Eles trouxeram um
mapa contendo as especiíi-
cações de tudo que já foi
executado. Posso garantir
que estão perfeitamente
dentro do quadro que tra-
çamos. Além disso, em no-
vembro, vamos ter algumas
reuniões em Buenos Aires.
Vamos ter uma nova opor-
tunidade de ver tudo, des-
ta vez, de perto e ao vivo.
Essa visita não tem nenhum
caráter se n&o o de se cum-
prir aquilo que se fixou des-
de o momento, em que se
indicou a Argentina para a
sede da Copa. Portanto, não
eu apenas, mas todos que
ocupam postos de responsa-
bilidade na entidade, não
vêem outro motivo se n&o o
de compartilhar desse en-
tusiasmo que vivem os ar-
gentinos. Repito que os pro-
blemas políticos da Argenti-
na s&o dos seus governantes.
N&o nos pertencem de mo-
do algum. Só tratamos de
esporte e dentro desse as-
pecto tenho razões para rei-
terar de que a Copa será no
pais que o Congresso da
FIFA determinou. Apenas
isso.

DEBATE

Assim que terminou a sua
longa exposiç&o, o Preslden-
te da FIFA colocou-se & dis-'
posiç&o, para qualquer escla-
recimento. Depois disso, teve-
que suportar uma verdadei-
ra sabatina, algumas per-
guntas até certo ponto com-

plexas. De todas, porém, ex-
traímos a que se refere & ad-
miss&o da China Oontinen-
tal na FIFA. "Como 

todos
sabem, há bem pouco tem-
po, o Congresso da FIFA
aprovou a filiação da China.
Mediante essa resolução, es-
perávamos apenas que se
processassem as formalidn-
des para a complementaç&o
desse processamento. Mais
tarde fomos supreendidos
com um oficio da China
Continental, Informando que
*6 aceitar* a filiação des-
de que se consume a exclu-
s&o da China Nacionalista.
Desse momento em diante,
as coisas se tomaram dlfi-
cels e estão nesse pé. Vou
repetir mais uma vez: a
FIFA é uma entidade es-
portiva e não política". O
Br. Jo&o Havelange foi
muito aplaudido e cumpri-
mentado pelo comando da
sacola. Assistiram & oonfe-
réncia os senhores Abílio de
Almeida, Alfredo Curvelo,
Carioe Alberto Pinheiro e ó
***** José

PROFÍCUO

*n contata com oi jor>-
*aUetae eeporUvoe, on-
tom, lis CBD, o Presiden-
te da Comiteão Nacional

ia Arbitragem, manifet-
tou-te tatitfetío com o
índice das arbitragem nas
duai primeira» fatet to
Campeonato Brasileiro.
DUse que te tratava de
um trabalho muito bem
baseado e que esperava

Que em termoi de arbt-
tragem, o campeonato ti-
vem o brilho compatível
com a expressão que de-

Hjnpenha no nosto fute-
boi. o Coronel Avlio No-
reno respondeu a muiiat

pergunta* e procurou
sempre usar a força do

argumento para justificar

cartas deliberações que

chegaram a merecer criti-

IDÉIA

A repercussão foi multo favorável ms «atos

esportivos cariocas. Dirigentes de alguns elubee

Acharam muito interessante o enoontro doProet-

dente do Botafogo com as seus torcedorss

Inclusive, que Isso devia ser seguido por
demais clubes. Assim, os torosdores estarlããiBH

pre inteirados de tudo, • principalmente dMdifl-1

ouldades
melhores
Charles
mais sito nível, aiors hesita emJaãer^^^^H

1 rocias ae luao, w pnwipwnrenw mmm_ IMM-

que as veses impedem a contrata**» és

i Jogadores. Salientaram que o Presidente

Borer, antes partidário de ura futebol ée

tos, argumentando que a reeuiHH^^^^^^H

do clube é um assunto prioritário. Os mesmas M-

I rigentes não censuram de modo algum^^^^H

I dores que pregam o grande futebol.

compreender que, em certas ocasiões* o sdminla-
trador tem que pessr as coisas e partir para dqui-
lo que pareça mais sensato para o clube. A im-

pressão que tivemos ê de que alguns clubes pode-
rão repetir o exemplo do Presidente do Botafogo*
abrindo ss portas para os seus torcedores e cem
eles debater franca e objetivamente os probtem—
que afligem o futebol. Entendem que e teveeáor

qua oomparece aos sstádlos, e é a rasle da peóftia
existência de futebol nms tsdi a eemáêsseqtm.

OUTRO

Na CBD a surpresa foi
muito grande. Dirigentes
e funcionários receberam a
desclassificação do Cruzei-
ro como um fato aclden-
tal. Campeio Mineiro e
Campeio da Taça Liber-
tadorea da América, o Cru-
zeiro tinha todas as chsn-
ces e as melhores condi-

ções para fazer os trés

pontos, contra o Londrina,
o que lhe asseguraria uma
vaga na decisão. No en-
tanto, aconteceu aquilo

que todos classificaram de
ImposMvel. N&o houve
ma!ores comentários. Mas
alguns dirigentes cariocas
disseram que o Cruzeiro
tem uma despesa muito

grande com o seu elenco
e agora vai encontrar dl-
ficuldades para conseguir
jogos, mesmo possuindo
um dos melhores times do
País, que está á espera
de decidir o titulo mun-
dial contra o Bayern Mu-
nich. As críticas contra o
regulamento do Campeo-
nato Brasileiro se acen-
tuaram ainda mais com a
exclusão do Cruzeiro.

PREVISÃO

Ingressas para o

Flamengo x

Atlético Mineiro estarão

à dlapoalçft* dos torce-

dores a partir desta ma-

nhâ. Eles podem ser ad-

Qulridos nas bilheterias

do Teatro Municipal,

Mercadinho Azul, em

Copacabana e também

no oentro de C ixlas.

Tanto a SUDERJ como

a Federação Carioca de

Futebol adotaram ai

providências de pr#xe.

Quanto a previa&o de

renda, até ontem n&o

havia ainda uma estl-

mativa seguiu Em prln-

cípio, os entendidos

acham que deve ir a

Cr$ 1 milhão e 500 mil.

com possibilidades de

ultrapassar, mas em pe-

quena proporção.

INCOMUNICÁVEL

A CBD está há vários dias sem telefones e com
o seu sistema de telex completamente pifado. Esse
imprevisto está causando grandes dificuldades às Fe-
derações que, a não ser pelo sistema de telegrama,
estão impossibilitadas de contatos com a entidade.
Ainda ontem, pela manhã, o Supervisor do Santa
Cruz, nosso amigo Edgard Campos, ligou para a nossa
residência para saber se Já havia saído a tabela cor-
respondente ao seu grupo. O Sr. Edgard Campos dis-
se que o Santa Cruz estava parado, sem saber as pio-
vldências que iria tomar, pois ignorava o adversário
e também nfio sabia se o jogo seria realizado fora de
Recife. Estranhou que estando no Rio o Presidente
da Federação Pernambucana, Sr. Rubens Moreira,
nfio tenha até agora, dado as informações que sio
imprescindíveis para todos os clubes de Pemambuoo,
no Campeonato Brasileiro. O Sr. Edgard Campos
adiantou ainda que o Santa Cruz pretende ficar oom
fcdson, agora, definitivamente. Mas acha que o Fia-
mengo está criando dificuldades, Já que se recusa* a
fazer a redução no preço do passe. O empréstimo de
Êdson termina no final do ano.

IMPORTANTE

O América está preparando o velho campo do
Andarai para disputar o próximo Campeonato Ca-
rioca, fazendo os Jogos médios naquilo que antes
servia apenas para treinamento. As arquibancadas

metálicas Já estão no lugar, faltando agora apénas

um pequeno lance no fundo do gol do portão da

Rua Bar&o de S&o Francisco Filho. Além disso, todas

as Instalações estão sendo remodeladas. Máquinas

pesadas est&o aplainando certos lugares até ent&o

inacessíveis aos torcedores. A previs&o, agora, é de

que um público superior a vinte mil pessoas pode-
r& assistir aos Jogos. Essa importante oontrlbulçfto

o América deve ao dirigente Oérson Couttnbo % à

sua dedicada equipe. Ê uma obra que virá dar ao
América as melhores condições, até em termos de

aumentar o leu quadro sóclaL O campo fica situa-

do numa zona privilegiada e de fácil

TEMPORADA

Além de Jogar amanh&

em Volta Redonda, o

América talvez partici-

pe do torneio que está

sendo promovido pela
Federaçao de Goiás, que
deve incluir também

clubes do Estado de

Mato Grosso, além do

Santos e do América.

Desde Já, porém, está

prevista uma têmpora-

da internacional, em

77, a partir de Janeiro,
depois das férias regu-

lamentares dos Jogado-
res. Para conseguir essa
excurs&o, o Presidente

do América pediu a co-
laboraç&o d" Sr. Jo&o
Havelange, durante o

encontro que os dois

dirigentes mantiveram

ontem. O Presidente da

FIFA explicou que em

novembro esturi em

Buenoe Aires, partlcl-

pando de uma reunião

relacionada com a Oo-

pa do Ifunda

TARDE

Somente fc tarde »

CBD pôde distribuir as

tabelas da fase final do

Campeonato Brasileiro,

causando verdadei-

ro transtorno para os
clubes, especialmente

para aqueles que est&o

locallsados em rtglAes
¦mala afastada* do Rio
de Janeiro. O que nln-

guém Ignora 4 que a

programação de uma

partida ezlce uma ante-
cedéncla n&o inferior a
setenta e duas horas.
8&o Inúmeras as forma-
lidades a serem cum-

pridas. A começar pelo
pedido de policiamento,
para o qual existe um

praao legal. Além disso,
a própria programaç&o
de treinamento dos Jo-
gadores também sofre
com as ImnlIcaoOes. l

para culminar ainda o
problema da CBD ae
achar asm jmIob da ao-

paralisaram « telefo-

m e o sistema dl telex

COMPETITIVO

O Presidente do Vasco fará esta noite, uma

visita & concentraç&o doa seus Jogadores.
Ele pretende, na oportunidade, faser uma

exortação e fazer sentir a todos

que s&o merecedores do maior respeito

e do maior apreço pelo esforço

que realizaram e que resultou na dassiflcaç&o

para a fase final do Campeonato Brasileiro. O
Presidente Agatlrao Silva Gomes, ao confirmar

essa Informação, disse que o Vasco

possui um time de competlç&o, que pela
alma dos seus Jogadores pode

perfeitamente superar todas as dificuldades.

Mostrou-se particularmente impressionado oom

o ritmo do treino de ontem e acrescentou:
"Os 

outros podem ter supereraques ou coisa

parecida. Mas o Vasco Um uma equipe

com Jogadores dotados de coragem

e espirito de luta. Jà deram muitos exemplos e

podem perfeitamente repeti-los".

A CBD divulgou, ontem,

a tabela completa do

primeiro turno da fase

final da Copa Brasil, além

dos árbitros para as duas

primeiras rodadas. A Fase será

f 
aberta, no Rio, com o

jogo Vasco x CRB, amanhã

L1 RODADA

se-ie -

Grupo "B"

BOBA JOGO WTÁDIO

17:00 Veseo x C. R. Brasil - Mário Filho

Sl-W — Domingo

Grvpo "Q"

16:00 Corltlba x Inter — Belfort Duarte
17:00 Santa Cruz x Palmeiras — Arruda

16:00 Corlntians * Portuguesa — Pacaembu

16:00 Ponte Preta x Botafogo (BP) — Moisés LuearelU

Grvpo "RM

17:00 Bahia x Náutico — Fonte Nova
16:00
17:00

Grêmio x Fluminense — Olímpico
Flamengo x Atlético (MG) — Mário Filho

i.» RODADA

03-11 — Quarta-Feira

Grupo "Q"Grupo
HORA JOGO ESTÁDIO

21:05 Botafogo (SP) x Inter — Santa Crus
21:05 Caxias x Santa Cruz — Centenário
21:05 Palmeiras x Portuguesa — Pacaembu

21:05 Corltlba x Corlntians — Belfort Duarte

Grupo "B"

21:06 Náutico x C. R. Vasco da Oama — Arruda
21:15 Fluminense x C. R. Brasil — Mário Filho
21:05 Bahia x Atlético (MO) - Fonte Nova

04-11 — Quinta-Feira

Grupo "R"

21:05 Guarani x Flamengo — Brinco de Ouro

06-11 - Sábado

«.• RODADA

Gripo "R"

17:00 C. R. Vasco da Oama x Bahia — Mário Filho

07-11 — Domingo

Grupo «Q»

17:00 Inter x Santa Crus — Betra-Rio
16:00 Palmeiras x Corlntians — Morumbi
16:00 Ponte Preta x Corltlba — Moisés Lucarelli
16:00 Botafogo (SP) x Caxias — Santa Crus

Grupo 1"

17:00 OrAmio x Guarani — Olímpico
17:00 Flamengo x Fluminense — Mário Filho
16:00 Atlético (MO) x C. R. Brasil — Mlnelrto

«.• RODADA

10-11- Quarta-Nra

Grupo "Q"

21:06 inter x Caxias — Beira-Rlo
21:06 Portuguesa x Ponte Preta — Pacaembu
21:06 Santa Crus x Corltlba — Colosso do Arruda

Grupo "R"

21:06 C. R. Brasil x Flamengo — Rei Pelé
21:06 Bahia x Grêmio — Fonte Nova
21:06 Atlético (MO) x Náutico - Mlnelrto
21:06 fluminense x Guarani — Mário Filho

11-U - Quinta-Fdra

Grupo "Q"

21:06 Corlntians s Botafogo — Pacaembu

RODADA

J4-11 - Domingo .

Grupe "Q"

16:00 Palmeiras x Inter — iMwimyi

«SS Preí?_? Santa Crus - Moisés Lucarelli

J2 
®2 * 

ÇorfOtlaae 
- Centenário

10:00 Botafogo (SP) x Portuguesa — Santa Sruz

Romualdo Arpp Filho apita Fia x Atlético

Í™S° "Bahia x Flamengc — Fonte Nova

17>00 Fluminense x C. R. Vascc da Gama — Mário Filho

17:00 Náutico x Orémio — CoIomo do Arruda

16:00 C. R. Brasil x Guarani — Rei Pelé

Ia RODADA

17-11 — Qaarta-Feira

Sõ0° 

"portuguesa 

x Santa Cruz — Pacaembu

21:00 Botafogo (SP) x Palmeiras — Santa Cruz

21:00 Caxias 
*x 

Corltlba — Centenário

11-11 — Quarta-feira

Grupo *R"

21:00 Grêmio x Vasco da Gama — Olímpico

21:00 Náutico x Fluminense — Colosso do Arruda

21:00 C. R. Brasil x Bahia - Rei Pelé

21:00 Guarani x Atlético (MO) — Brinco de Ouro

18-11 — Quinta-Feira

Grupo "Q"

21:00 Corlntians x Ponte Preto — Pacaembu

7.* RODADA

20-11 — Sábado

Grupo "Q"

16:00 Portuguesa x Caxias — Pacaembu

21-11 — Domingo

Grupo *Q"

16:00 Corlntians x Inter — Morumbi

16:00 Ponte Preta x Palmeiras — Moisés Lucarelli

16:00 Corltlba x Botafogo (SP) — Belfort Duarte

21-11 — Domingo

Grupo "R"

17:00 
' 

Grêmio x C. R. Brasil — Olímpico

17:00 Flamengo x C. R. Vasco da Gama — Mário Filho

16:00 Atlético (MO) x Fluminense — Mineir&o

17:00 Náutico x Guarani — Colosso do Arruda

8.* RODADA

24-11 — Quarta-Fetra

Grupo "Qf

21:00 Inter x Ponte Preta — Beira-Rlo
21:00 Palmeiras x Caxias — Pacaembu
21:00 Corltlba x Portuguesa — Belfort Duarte
21:00 Santa Cruz x Botafogo (SP) — Colosso do Arruda

Grupo "RM

Flamengo x Grêmio — Mário Filho
Guarani j

21:15
21:00 Guarani x Bahia — Brinco de Ouro
21:00 C. R. Brasil x Náutico - Rei Pelé

25-11 — Quinta-Felra

Grupe "RH

21:15 C. R. Vasco x Atlético (MG) — Mário Filho

0.» RODADA

27-11 — Sábado

Grupo "R"

17:00 Flamengo x Náutico — Mário Filho

28-11 — Domingo

Orape f

17:00 Inter x Portuguesa — Bèira-Rio
17:00 Palmeiras x Corltlba Pacaembu
17:00 Santa Crus x Corlntians — Colosso do Arruda
17:00 Caxias x Fonte Preta — Centenário

17:00 Atlético (MO) x Grêmio — Mineirfto
17:00 Fluminense x Bahia — Mário Filho
17:00 Guarani x C. R. Vasco da Gama — B. de Ouro

UMA PEDRINHA NA CHUTEIRA

ZÉ DE SÂO JANUÁRIO

Todos lamentamos o afastamento de tradicionais clubes
do País» das finais do Campeonato Brasileiro.

Clubes famosoe, tanto no Brasil como noH^H
freram as conseqüências da inflaçfto dos passeedePMP
res, sendo obrigados a disputar partidas im^sV^sn durante
o transcurso do> campepnak para minorar os déficit» eom
o futebol profissional. Uso deu —M>—¦

¦por ¦
itecendo ao Vasco.Espirito Santo,

H&u desfaste, Infelizmente, teiTrtfõcõêlH^^^¦i^açlona^u^g^Mnda 

a grande
clubes oi

salidades s o décimo terceiro salário, ficando em repouso
40 dias, sem prestarem serviços aos clubes.

Ò Campeonato Brasileiro, oom 54 clubes, é um autên-
tloo cabide de empregos, obrigando à contratação de 64
técnlcj, e outros tantos massagistas, médicos e prepara-
dores físicos.

Finda a disputa do Campeonato Brasileiro, com 54 clfe-
bes, com duraçio apenas da trés meses, verificam-se as
dispensas em z
mos presenciar.

dos elementos contratados, como Ire-

da Selecio
e cuidadosc

na focmaçSo

os Jogado-

A entidade diligente do
portar dc

çôes, oom
o longe

nadonal terá^^¦deH

í claro que a partir de 1877, isso nio irá acontecer

Mal doa desporto, brasileiros será
ode tudo nos devidos eixos.

Com J6 clube» proflsslona^aproaa na disputa do Chm-

Des 64 clubes participantes do Cem
apenas une quatro ou
já que os dsmals nio

ipeonato

jogadores
tentos de

curto

OlBDh

maioria dos quais, sio emprestados ou contratados por q\ia-
tio ou cinco meses, tendo que voltar antes do fim do ano
aos seus clubes de origem.

Bsw clubes eom Jogadores emprestados ou oontratados
a curto praao. tiveram todas as vantagens por faka deHH
regulamentado que nio deveria permitir
Campeonato Brasileiro, transferência de jopSma^^^H
para outra Pedera«io, embora tosee Justo ms*
tre clubes da mssma entidade.

Os clubes da Federaçio Carioca de Futebol,^ pam^^H
pliflcar, poderiam ssr empregados ou contratados
prazo, apenas para as aeeodaçôes do Rio de Janeiro. I

Com o atual processo, os jogadores cariocas servem sl
clubes de outros Estados, para denotarem os clubes da suai
federação, ouando deveriam prestar serviços aos clubes dei
sus entidade, faaendo lembrar a Leglio Estrangeira, nal
África do Norte, a serviço da França. I

O mesmo sistema poeto em prático no momento, niol
permitindo que jogndores participantes do Campeonatol
Brasileiro, nio possam transferir-se. para os seus clubes dei
lorlgem. mesmo quando eliminados do certame, dsverlal

utilizado em relaçio^^^^^^^^^^^^^^^^H

jogadores emprestadoa eatio

peonato 
^Mllelro 

com duas Dlvlsfits. í> « i\ com direito
a aceno está resolvido .o problema, sem cometer injustiças,!
que nfe * eesa a finalidade da CBJX. dirigida pSo Alml-
rente Heleno Nunse, desportista militante e, portanto, oo-
nheoedor da altuaçio flnsnoelra aflitiva des clubes.

Cumprida e miaha promessa, vou publicar mais uma
reUçfto de crnndes vaacafnoe que oontribuiram paia a ooos-
truçio do Istádie de 8io Januário, inicio da grandesa do
poaeroeo Vasco da Oama. Segue a lista de eubecrltos:

SSomT^ um! _ 
Aufwto_'Ito«|lra Andrade, 1:0600000; Armando Tava-I

J? de Oliveira, várias veies diretor do Vaaco, 7000000: An-

¦aiaia'*

ido em relação a jogadoras dlsputantea dos eem-
racionais, nio permitindo Uíscrlçio dessas eis-

n federações de OutrOs lotados

A partir da hoje
volta aos seu* clubes S perceber men-

^^^S 
Álvaro JÕeéHB^^maaBSSWi^H

TÍSEF Albirto iiaillus, ¦¦
1206000; AntOnlo Plrvío da rowec». 4406000; Baslllo Cons-
tantlno_ Quetra,.7001000; Carioe Augusto rsrrelia. 6106000:
Ilkco Cardoso, S60$000k José da Costa Lima, 5006000- José
Gomes Duarte. 6106000; Jost Vilaça FerwSa 

^alEFvmSto

«R I 
7ÍSK92L ^ CarméUÓ

TeUeir. Dias (006000- Msnuel FeU-

Oom esses heróis do Vaeoo, foi poaaivei a construção
do Kstádlo de Sio Jsnuáiio. Agora vamos^A áornt^

da Vila Olímpica, em homenagem ao Ilustre Presidente
¦ República. General Ernesto Goisel.

O resto eonUrtl àepou Devagar a asmpr, eh.0LTd lá.

Juizes

poro

as duas

primeiras

rodados

Dia 30-10-76 - Amanhi
Vasco x C. R. Brasil.

Arbitro - Carlos
Rosa Martins (RS) a
do por Jarbas de Castro
dra e Anlvaldo Seixas
galhaes.

Dia 31-10-76 _
Bahia x Náutico.

Arbitro - José Assu
gio (8P), auxiliado

Prancisco de Assis Po
e Ozlres Pizzol.

Orémio x Fluminense

Arbitro — Dulcidio w
derley Boschilia (8P), t
liado por Milton Jorp
Eraldo Palmerini.

Flamengo x Atlético <M0)
Arbitro — Romualdo Arp.

pi Pilho (Int.), auxiliado
Rubens Paulis e Irandi
va.

Cor<lba x Intemacíoml

Arbitro — Aírton Vieira
Morais (RJ), auxiliado

Silvio Luis Peres e

Antônio Ferrari.

Santa Cruz x Palmeiras.

Arbitro — Agomar Mar-
tins (Int.), auxiliado pu
Edyr Pires Teixeira e Ney

Andrade Nunes Maia.

Corintians x Portugeua
Arbitro: José Faville Ne-

to (Int.), auxiliado por
Oréncio Caputo e Sérgio

Bertagnolll.

Ponte Preta x Botafofo

(SP) Arbitro: José Roberto

Wright (RJ), auxiliado por

Alcirio Walter Ferreira

Agostinho e Antônio Carlos

Gomes.

Dia 3.11.76 — quarta-W-

ra — Botafogo (SP) x In-

ternacional — Arbitro: Wal-

qulr Magalhães Pimentel

(RJ), auxiliado por Aloisio

Felisberto da Silva e Alíon-

so Ricardoni.

Caxias x Santa Cruz -

Arbitro: Luis Carlos Félia

(RJ), auxiliado por Célio

Laudelino da Silva e José

Carlos Bezerra.

Palmeiras x Portuguesa

Arbitro: Dulcidio Wan«

derley Boschilia (SP), auxi-

liado por Êdson Mazza l

Márcio Campos Sales.

Corltlba x Corintians -

Arbitro: Agomar Martins

(Int.), auxiliado por José

Carlos Cavalheiro de MO*

raes e Moacyr Miguel doi

Santos.

Náutico x Vasco - Arbl-

tro: Roberto Nunes Morga*

do (SP), auxiliado por José

Gilberto Faria Lima e Ed*

mundo Abissanra.

Fluminense x CR Brasil

Arbitro: Sebastião Rufr

no (Int.), auxiliado por Jo-

sé Alberto Teixeira da

Santos e Cid Marivald»

Silva Fonseca.

Bahia x Atlético (MO) -

Arbitro: Carlos Costa (RJ),

auxiliado por José Leandro

de Castro Serpa e Bartholo-

meu Vas Lordello.

Dia 4.11.76 — quinta-fei-

rg — Guarani x Flamengo

~ Arbitro: Luis Zetterman

Torres (R8), auxiliado V

Bráulio Zanotto Gonçslte

e Abel Santos.

'Jornal

doe8ports

Dlntor-PrcSMU

CÀCELDA FERNAiNDll
DE SOUZA

• Dirttor-Vlee-Predáealt

MARCELO MAGALHA0
G1ANNETTO

Dirafer-Seeratárlo

DUARTE GRALHEXRO

Radacio — Admlni»tr«cSo:
Publicidade - OflcW-:
Rua Tentntt PoüoIo. » •

IS — Tala.: -
242-819#

AGÊNCIA CARIOCA

Racapçio d* tnüncioa
cio da aatlnaturaa. elaiefl;
cados a informaçôar Ajr. »

da Maio *.• 47. »obreloí«
Sucursal — Sio £»«••
Avenida Sio Lula
•obreloja 19 - Teleíoo*
297-0001 .
Ml — Balo Horisonta: *5

da Bahia, 1.14S - Conjunj
1010 — Telefone: SSt^Sü

PREÇOS

DIAS ÚTEIS - Maneu» •

Territórioa. Crf S.OO — 
JJJ

da Janeiro. Mlnae • **

Paulo. Cr» 100
Eatadoa a Di^rlto
Crf SJO. DOMINGOS 

-

Manaua a Territórtoe. -

Cr» «.oo - Peré. ^
Maranhio. Ceerá. a»

Grande do Norte, Peruo*'
buco. Paraíba, Ala#oaa
Sergipe. Bahia. Mato Groj-

ao, Braaiua. Goláa. j»"»
Catarina. Paraná. Rio Graj-

da do Sul. laplrtto SaaW,
Sio Paulo e

«ri)

*â «V
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Somente hoje à noite na concentração,

decidido, numa conversa entre o Jo-
e o técnico, se Zanata começa jo-
contra o CRB amanhft à tarde, no

hwO Mário Filho, ou te 
'fica 

para entrar

decorrer da partida. Mesmo cojn a boa

fto do apoiador nos primeiros 35 mi-

, do coletivo, o assunto será bem anali-

para evitar precipitações.

Depois dos 35 minutos o Jogador caiu

jum pouco 
— situação confirmada pelo pre-

oarador físico Djalma Cavalcante — e mes-
1 

assim ainda ficou mais 10 minutos no
»reserva. Em seguida trocou de camisa

i Zandonaide e passou para a equipe

[titular, onde ficou mais 15 minutos onde

mostrou perfeito entrosamento com os com-

panheiros, apesar de estar afastado há qua-
tro meses, devido a contusão no Joelho es-

|querdo e à operação dos meniscos.

Paulo Emílio pretende colocar o Joga-

[dor 
- se nào puder no inicio, pelo menos

[do segundo tempo — pois com ele o time
irá mais consistência no meio-campo.

o treinador quer se cercar de todas as
I precauções. Por isso após o treino conver-

em particular com o Jogador. Pediu que
analisassem bem sua atuação no coletivo,

[as vantagens e desvantagens de voltar ao
time na partida contra o CR Brasil amanhã,

porque os dois discutirão o assunto defini-
tivamente na concentração à noite, na sede
náutica da Lagoa.

Quero contar com Zanata o mais rá-

pido possível, mas em perfeitas condições.
Ele está parado há muito tempo. Fez um
trabalho intenso de recuperação. Treinou
com desembaraço sem mostrar receio nas

I bolas divididas e ainda participou ativa-
mente de todas as Jogadas no setor, pare-
cendo até que nào estava afastado. Mas an-
tes de tomar uma decisão preciso estudar
os vários aspectos do caso. Essa conversa
de hoje à noite vai ser muito importante.
0 jogador vai dizer o que sente e pensa e
se esté em condições de retornar amanhã.

O técnico disse ainda que ficou satis-
feito com o primeiro coletivo do Jogador que
influiu até na atuação dos companheiros
Mas também não quer fazer nada precipita*
(lamente.

O preparador físico DJalma Cavalcante
acompanhou a atuação do Jogador, com
uma tabuleta na mão. Depois que terminou
o treino conversou com o técnico.

Informei que Zanata correu até os
35 minutos e depois sentindo o esforço pas-•ou a tocar a bola. Acho prematura, falan-
ao pela minha parte, sua volta esta sema-
na. Desde o inicio falei que ele teria boas
condições na segunda rodada. Acho até que
Zanata foi bem demais devido ao longo tem-
po que esteve parado — cerca de quatro

Mas ¦yiiawtâ»» ama*
nbft (hoje) para ver sua reação.

Quando terminou o treino os repórteres
cercaram o Jogador, que não mostrou can-
saço. Conversou tranqüilamente e até sem

pressa de descer para o vestiário.

Acho que fui bem. Não me cansei
• nada senti. Prefiro, porém, aguardar até
amanhã (hoje) para ver a reação, pois
me falaram que após longa ausência de
atividade puxada, o Joelho incha. Tenho
vontade de voltar ao time há multo tempo.
Mas tenho que fazer as coisas perfeitas.
Treinei normalmente, fia o que tinha que
faaer dentro do cs/npo, sem me oreocupar.
Esqueci até que estou vindo de longa para-
da por contusão. Quando entro em campo
só penso nas jogadas, t um bom sinal*

O Jogador confirmou que hoje à noite
vai conversar com Ppulo Emílio sobre seu
estado atlético. Ele acredita que possa Jo-
gar sábado, pelo menos um tempo. Mas não

quer se precipitar.

8obre o novo esquema do time, Zana-
ta disse que não estranhou e achou até me-
lhor, pois são três homens praticamente fi-
xos no setor, mas com liberdade de reveza-
mento, sem deixar a defesa sem proteção
e ainda dá mais espaços para Roberto e Dé.

Os companheiros também vibraram com
a volta de Zanata. Fumanchu disse que com
seu retorno, o meio-campo fica mais tran-

qüilo e se completa. O ponta-direita admi-
tiu que caiu de produção, quando Zanata
saiu do time, pois sentiu falta dos seus lan-

çamentos e passes na medida.

Sem intenção de desvalorizas quefn
jogou em seu lugar. Mas o Vermelho sabe
tudo de bola, transmite segurança e confian-

ça. Foi uma boa, essa sua volta na reta fl-
nal do Campeonato Brasileiro. Se ele Jogar
contra o CR Brasil, posso quase garantir
que iniciaremos o primeiro turno da fase fi-
nal com trés pontos positivos.

Marco Antônio é da mesma opinião. O
lateral-esquerdo disse que Zanata volta na
hora certa, quando o vasco vai partir para
a grande jornada.

Ele sabe parar o jogo quando é ne-
cessário. Toca no endereço certo e manda
no alvo certo. Zanata foi bem preparado •
acho que com ele no time, o vasco ganha
mais poderio. Vou torcer para contar com
ele Já amanhã contra o CR Brasil.

Se Zanata jogar, formará o melo-cam-

po com Zé Mário e Luís Carlos. A altera-

çáo será no ataque, mas Paulo Emílio quer
aguardar a reação do jogador para tomar
uma decisão. Por isso a escaiação certa só
deverá sair no próprio dia da partida.

COLETIVO DEIXA TÉCNICO CONFIANTE

Paulo Emílio gostou do coletivo reali-
lado ontem de manhã e disse que se o Vss-
co atuar assim contra o CR Brasil amanhft
poderá estrear no primeiro turno da fase
final com um bom resultado. Mesmo assim
ele pediu humildade ao time, e disse ainda,
«os jogadores que o adversário não se cias-
«ficou por acaso e que para chegar nena
posição, mostrou multo valor.

— Minha ^nfiaiMâ à noroue o ttw
voltou a Jogar bemefes um treino impor-
«nte. Os Jogadores venceram aquela fase

[psicológica adversa, e 
"* —

na. Vamos cornei
desta vez em melnom conuçoa v

motivos para ficar mais alegre.

No caso de Zanata entrar logo de inl-
cio, a alteração será no ataque: saem Dé
ou Qaldino. Dé, porém, reúne maiores pos-
sibilidades de continuar. No caso de Zana-
ta não reaparecer, o time poderá formar
com Masaropi; Tonlnho, Marcélo, René
(Gaúcho ou Argeu) e Marco Antônio; Zé
Mário, Luís Carlos e Qaldino; Fumanchu,
Dé e Roberto.

dá

versa, e só pensam em vitó-
>meçar uma longa campanha,
melhores condições e Isso me

O técnico não definiu o time para o
Jogo no Estádio Mário Filho. Be tem duas
dúvidas: René, que voltou a sentir leves do-
ra na coxa esquerda, após o treino, e fes
até infiltração no local, e Zanata, que aln-
da n&o está com sua situação definida. O
wcnico quer ver também como Dé o Oal-
dlno reagem, já que os dois não treinaram
na quarta-feira.

Para o lugar de Abel, suspenso auto-
«aticamente por uma partida, por ter sido
expulso no jogo contra o Misto, ele

'optou 
por Marcelo, depois de observá-lo no

treino de ontem de manhA. Se René não
.tiver condições, o treinador decidirá entre
Oaúcbo e Argeu, som mal! poMlblUdâdw
para o primeiro.

Para o banco, Paulo Bnflio relacionou
Zé Luís, Argeu Gaúcho, Zandonaide, Jalr
Pereira e Zé Roberto. O time fará treino
tático hoje de manhã em São Januário. A
concentração ser# iniciada às 21 horas na
sede náutica da Lago*. Depois do jogo os

Jogadores voltam à concentração, jantam e
ifto dispensados até a winhl de segunda
re'ra, visando já a partida contra o Náu-
tico.

O Vice-Presidente Luís Henrique- vai
divulgar amanhã a Ubele de bichos para
esta fase do Campeonato Nadonal e gratt-
ficação pela 1**11 fr^fafltto

REUNIÃO — A Chapa Vila Olímpica vai
se reunir hoje, às 90 horas, na Casa de
Trás-os-Montes, para eeoolher os 100 can-
didatos ao Conselho Deliberativo. O Presi-
dente Agatlrao Silva Gomes que foi ontem
de manhã à São Januário conversar oom os

Jogadores, informou que os nomes dos can-
didatos só serio revelados na Oonvenefto do
dia t, que deverá ser no Oinástioo Portu-

Zanata mostrou boa Impulsõo no pique

ATAQUE SOUBE

FURAR A RETRANCA

O Ataque -titular marcou
trés gols — o quarto foi de
Argeu contra — na vitória
de 4 a 0, ontem, sobre o ti-
me reserva. Chutou quatro
bolas na trave, duas de Ho-
berto e as outras de Dé, e
ei*, ou jogadas de perigo, du-
rante os 65 minutos que du-
rou o coletivo. Zanata, trei-
nou 45 minutos na equipe
reserva e os 15 minutos fi-
nais entre os titulares..

Paulo Emílio armou o ti-
me reserva, como acha que
atuará o CRB: na retran-
ca, até os 45 minutos. De-

pois alterou o esquema dos
reservas que passaram a utl-
lizar a marcação por zona.

O técnico deu instruções aos

pontas para jogarem bem
abertos e para o meio-cam-

G 
entrar pelo corredor que

via no ataque. Foi um
bom treino, que agradou o
treinador e os jogadores.
Multa movimentação, toques
certos, lançamentos na me-
dida e bom sentido de co-
bertura.

Dé foi durante muito tem-

po ponta-esquerda, com or«
dens de jogar dentro de suas
características. Teve boa
atuação. Não fez gols, mas
chutou duas bolas na trave,
sendo que na segunda dri-
blou quatro jogadores e aln-
da levou pânico oom suas
escapadas rápidas. Roberto
confirmou s boa fase que
está atravessando novamen-
te: fez um gol, e colocou
duss bolas na trave, uma de

cabeça e a segunda cobran-
do falta de fora da área.

Outro destaque foi 3ana-
ta, entre os reservas, rea-

parecendo como nos seus
melhores dias. Enquanto te-
ve fôlego, deu show de fute-
boi. Zandonaide foi oujro

que mereceu elogios do trei-
nador pela segurança de
atuação, com bons lança-
mentos, habilidade e domí-
nio de bola.

O 'treinador, ficou dentro
do campo dando instruções
e ap-tando o treino. Corri-

giu multas jogadas, princi-
palmente a de posiciona-
mento de jogadores em cam-

po e pediu com fre<$lèncla
chutes à gol.

No inicio do treino o ti-

me titular encontrou algu-
ma dificuldade em< furar o
sólido bloqueio armado pe-
los reservas, mas depois que
Paulo Emílio mandou que
fossem exploradas as joga-
das pelas extremas onde Pu-
manchu e Dé, muito rápi-
dos, conseguiam envolver o
sistema defensivo, propor-
cionando as entradas de Ro-
berto, Zé Mário e Luís Car-
los.

Quando os reservas passa-
ram a usar a marcação por
pressão, Paulo Emílio pediu
aos ,titulares que dessem
mais velocidade nos toques
de bola. A tática deu certo
e a equipe principal mante-
ve o domínio. O placar che-

gou aos 4 a 0 e poderia ser

mais elevado st Roberto e

Dé tivessem tido mais sorte
nas quatro bolas que colo-
caram na trave e se outras
chances fossem aproveita-
das. Os gols foram marca-
dos por Roberto, Fumanchu.
Galdino e Argeu, contra.

O terceiro gol, de Galdino.

foi marcado assim que o

ponta-esquerda entrou em

campo, na sua primeira Jo-

gada. Galdino entrou no de-

correr do treino, porque na

véspera teve problema renal.

Dé chegou atrasado e en-

trou em campo quando o ti-

me estava sendo aquecido

por DJalma Cavalcante. Foi

recebido com aplausos pelos

companheiroa que pergunta-

ram se ele era funcionário

público e se estava de folga.

Os times treinaram assim:

titulares — Masaropi; Toni-

nho (Gaúcho), Argeu (Mar-

ceio), René e Marco Antó-

nio; Luís Carlos. Zé Mário

e Zandonaide (Zanata); Tu-

manchu, Roberto e Dé

(Galdino). Reservas — Zé

Luís; Gilson Paulino, Abel

(Argeu), Marcelo (Gaúcho,

depois Devagar) e Luís Au-

gusto; Lopes, Zanata (Va-

vá) e Gaúcho (Helinho);

Neném, Jalr Pereira e Zé

Roberto.

Aqui, Zanata pnoeupe a

Flóvio

é desfalque

do CRB.

Jogo Aílton

MACEIÓ (SP-JS) — A
equipe do CRB, para es-
trear no 1.° turno da Fa-
se Final, amanhã, Já es-
tá escalada pelo técnico
Jorge Vasconcelos, que
acredita numa ótima exi-
bicão do seu time contra
o Vssoo. O desfalque do
tims alagoano será o la-
teral-esquerdo F1 á v i o,
cumprindo suspensão.
Seu reserva, tnio, está
contundido. Msa o téc-
nico lá tem Aílton para
a posição.

O time oomíBçará as-
sim: César; Esplnoss, PI-
res, Flfi e Aflton; Alber-
to. Roberval « Ditinho
(Antônio Carlos); Gil-
mar, Joãoalnho, Paulista
e Silvs. A delegação s*-
gue amanhã, às 10 ho-
ras, ficando hospedada
no Hotel Plasa. Na che-
fia estará o vice-presi-
dente José Moura e se-
gulrão também, o médl-
co Oscar Ponte e os jo-
(adores Roberto, Ulisses.
Leónidas e Alex.

O regresso da delega-
Ção à Maceió, está pre-
visto para domingo, e
tsrçs-felrs retorna ao¦o

los estava ameaçado de
ser dispensado, mas a
nova diretoria do clube
resolveu mantê-lo no
earpo.

Jorge Vasconcelos,
inslisando a tabela da
Fase Final, achou que o
CRB, além de enfrentar
•qtfpM difioaU, togará
no campo deles. Entre-
tanto, declarou que seu
time está consciente do
perigo e vai tentar re-
petir a excelente partida
contra o Botafogo, quan-
do perdeu por f a 1, no
Mário Filho.

RENOVAÇÃO

PISCINA,

UMA SOLUÇÃO

POR FAVOR

Bendita eleição... bendita Renovação Vsscaina.
Nos últimos sete anos, meninos e meninas, sócios fre-

qüentadores das nossas piscinas, ffifltffftff de fanr
apelos à atual administração, reclamando das péstf-

condições do terreno que circunda o nosso Par-

que Aquático. Pois bem, agora, coisa de dias, dois pe-
dreiros apareceram e começaram a cimentar o que
nos últimos tempos foi apenas um matagal 1 essa ta-

fatalmente, anuM^^H^^^^^H
"grande obra dratual^^^^^^^^^^^^^^fl
rios.

Ainda com referência ao Parque Aquátioo, causou
grande decepção em nosso quadro social a dispensa do
técnico de natação, um excelente profissional, de ga-
barito internacional, um português reoentemente ene-
gado de Angola. A verdadeira rasão da sua dispensa
foi a de criar uma vaga para empregar o filho da dl-vaga para

I retora da piscina. O pior é que, óomo eradese^H
rar, nossos nadadores nio receberam oom simpatia I
esta 'imposição" 

e o resultado é que, às vésperas de
Iniciarmos o Campeonato Carioca de Natação, o Vás-
eo está sem um técnloo para a sua garotada. Nfeva-
mente sem comentários.

Ontem, um notório "político" 
situadonasta deu

uma entrevista ao Jornal dos Sports que mereoe ser
lida por todos os vascaínos. Uma entrevista que, por
seu conteúdo malicioso e mistificador, deturpando fa-
tos, intrigando, a repleta de fatos Irreais,
si só, por que é necessário renovar.

* Há coisas que nio se pode admitir no Vasco. Por
dele ter sido o 21.• sm rsn-

das, entre 54, no Campeonato NsetenaL Como dls Ciro
Aranha: "Quem nasceu paio nio pode ss arrlsoar a
dar voos de águia", e a atual administração fala m"nossa torcida satisfeita". Grandes vascaínos que
marcham lado a lado com Mediado Dias: Osório Pass
Lopes da Costa, Alex Robahnho ( o homem que cedeu
a loja que é nossa ssde), Alberto VUar, Beveriano
Garcia Pereira, Luís Antônio, João Manoel de Ahnei-
da. o João Livreiro, Mgar Chagaa, Joio Carlos Oo-1
maaPerraira, José Maquiai»,

nas Franoo e Ivon Morgado.
José Jo-

Situações

iguais,

destinos

diferentes

MÁRIO NETO

O

Botafogo, antes de mais nada,

vai construir um novo patrimônio.

De que adianta um grande time

 aa o clube, atualmente, nio tem

nem campo de treinamento? Depois do pa-

trimônio, al sim, partiremos para um timaço.

Foi mais ou menos com estas pslavras

que o presidente Charles Borer iniciou o

diálogo com os torcedores que foram cobrar

0 grande tifns prometido por ele. Charle?

Borer, em parte, tem razão, mss existem ou-

tros pontos que precisam ser vistos e ana-

Usados por ele.

O esporte 
"amador", 

a nio ser o vôlei,

está em baixa há muito tempo no Botafogo.

Nio existe mais aquele ótimo time de bas-

quete de cinco anos atrás, nem tampouco

aqueles excelentes nadadores que davam

tantos troféus ao clube de General Severia-

no (ainda).

Na parte social, pouca coisa existe para

o sócio. Além disso, hoje, um garoto só irá

freqüentar um clube se este tiver muitas

atrações. Do contrário, irá & praia e a fes-

tinhas. Aqui no Rio, poucos sócios utilizam

a piscina de seu clube — exceção para Fia-

mengo e Fluminense — 
pois preferem, lo-

gicamente, ir & praia pegar o seu surfe.

Só um grande time pode fazer o Bota-

fogo voltar a ser o que era, isto porque, so-

mente através do futebol é que o Botafogo

conquistará novos torcedores que poderão,

quem sabe, tornar-se sócios do clube.

é nisto que discordo do presidente do

Botafogo. Esse grande time tem que ser foi-

to agora, junto com a construção da sede,

do campo, ou até antes, e explco por que.

Primeiro, o Botafogo não necessita de mui-

tos jogadores. Tem Marinho, Nilson, Osmar,

Carbone, Mário Sérgio (que ultimamente só

vive sendo expulso), Manfrini e Miranda, um

dos bons laterais que existem por aqui. Sin-

ceramente, com uns dois cracões desses

o alvinegro chega lá.

O Botafogo já esteve numa posição
muito mais delicada, e antes que me esque-

ça, também precisa de bons reservas. Ou-

tro motivo é que o clube não consegue um

tftulo qualquer desde 1968. NSo me venham

com a estória de que o Botafogo é o cam-

peão moral de 71 ou de outro ano. Também

não considero (e nem posso) o fato de que
vencer um turno é um tftulo 

"espetacular"

Conheço apenas um ou outro torcedor que
está satisfeito com o bicampeonato de seu

clube, ou seja, o Botafogo foi campeão do
segundo turno em 75 e 76.

Mas, turnos não contam na história dos

clubes. Se contassem, talvez o Botafogo ti-

vesse um bom número de títulos. E essa
falta de títulos afasta o torcedor do estádio,
naturalmente. Isto só nfio acontece com a
Fiel. Cada vez que perde um campeonato,

mais aumenta.

Acontece que a torcida do Botafogo
nfio é a do Corfntians. Há muito tempo que"nfio 

vejo a torcida do Botafogo encher o
estádio, como fazia na época de Garrincha

e de Jairzinho. Nesses anos, quem não era
botafoguense ia ao campo para assistir a
exibições sensacionais de Dldl, Gérson,
Jairzinho, Amarlldo e outros.

Por favor, não me digam que o Bota-
fogo está numa posiçfio delicada porque
sustentou um time de craques, com salários
altíssimos, durante muito tempo. O Botafo-

10 encontra-se nesta fase porque vem sen-
4o mal administrado, com brigas internas,
há tampos.

O 

América já é um caso diferente.

Fez um ótimo time. Ninguém

pode negar que o atual presidente
americano, Wileon Carvalha!, in-

vestiu • fez um grande trabalho à frente do
clube, especialmente no futebol.

O América contratou Orlando, Ivo,
3ráullo jl. outroe. Durante estes últimos

anos, o América disputou o campeonato de

gual para igual com os demais times. Mas,
agora, o 

"Mequinha" 
está vivendo um pe-

rfodo difícil. Orlando, Ivo e Bráulio já can*
saram de dizer que não querem mais ficar

por lá. Inclusive, após uma vitória, ouvi Ivo
dizer que este seria seu último ano no
América.

Nio adianta Insistir com jogadores que
nfio querem jogar. A melhor soluçfio seria

ocá-lot, ou entfio vendê-los. Claro que por
dinheiro excelente, maa nio tio absurdo

quanto o que o presidente pediu para ven-
er Bráulio ao Botafogo. Que Bráulio é um

grande jogador eu concordo. Concordo até

quando Carvalhal diz que nio é ele que está
oferecendo o jogador. Porém, o preço que
o América pediu foi daquelee pra nio vert-

der.
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* JORNAL DOS SPORTS,

TORNEIO DA

INTEGRAÇÃO

Capital

tem dois jogos

amanhã

.O Torneio d* Integra-
çâo Almirante Heleno Nu-
net terá amanhã o inicio
da eua penúltima rodada,
oom dou Jotot pela
da capital: Olaria s
CrUtóvâo, àa lShSOmln, ao
Betàdlo Ittrlo FUho, •
Portuguee* x Campo
Orande, àa lfthSOmin, na
Ilha do Oovernador. Ho
domingo, também pela sé-
rie da capital, Jogarão
Ooitacás x Baniu, em
Campoe, e Bonsuceeeo x
Madureira na A?. Teixeira
de Castro.

Dos dois Jogos marca-
dos para amanhã, somen-
te o entre Olaria x São
Cristóvão é importante,

pois as duas
mlgando pela
e uma derrota neste
deixará a perdedora numa
situação bastante difícil.
Já a partida entre Portu-

guesa e Campo Orande,
não desperta muito Inte-
resse, pois ambas as equi-

r 

estão desclassificadas
fase final do torneio.

Tanto o Olaria como o

8âo Cristóvão, Já estão

praticamente definidos pa-
ra a Jogo de amanhã. No

entanto, o técnico bariri,

Esquerdinha, ainda não

confirmou o time, mas tu-

do leva a crer que ele

manterá a mesma equipe

derotnu a Portuguesa

Ea 

a 1, na última par-
Segundo o treinador,

o time foi muito bem, e

virou a partida, conseguin-

do dois pontos bastante

significativos:

— Somente hoje, depois

do treino técnico-tático,

revelarei qual será a equi-

pe para a partida contra o

86o Crlstóv&o. Este Jogo é

muito importante para
nós, e creio que se conse-

ifulrmos uma vitória com

diferença de mais de um

gol estaremos pratlcamen-
te classificados. Ainda

quanto ao time, é quase

certo que eu mantenha a

mesma equipe. Afinal o

Olaria foi bem contra a

Portugeusa e não há mo-

ti vos para mudanças. A

minha maior dúvida está

na arrumaçAo do banco de

reservas. Eu vou estudar

bastante quem convocar,

yol8 não quero cometer

njustiças.

No São Cristóvão, otrel-

nador Valdir Nunes n&o

tem mais dúvida. Vai es-
calar a mesma equipe que
derrotou o Campo Orande,

por 1 a 0, em ítalo Del

Cima. Valdir também acha

que time que vence não

eofre mudanças, e durante

a semana seu maior medo

era que algum Jogador seu

ee contundisse. Hoje os Jo-

«ores 

do São Cristóvão
>m treinamento recrea-

tivo, pela manhã, em Pi-

guelra de Melo. Logo após

¦ eráo dispensados e se

apresentarão amanhã pela
manha no clube, onde al-

moçaráo e seguirão em

ônibus especial para o Es-

tàdio Mário Filho.

SftRXE DO INTERIOR —

Pela série do Interior, o

Torneio Integração Alml-

tente Heleno Nunes, terá

juatro Jogos, e todos eles
no domingo: Campos e

Costeira, em Campo a;

Central x Fluminense, em

Barra do Pirai; Manufa-
tenra x Nallmi em Niterói,

e Mesquita x Paraíso, em
Nova Iguaçu.

29/10/1976

Osvaldo Brandão este-

ve ontem, na CBD, e mar-

eou para a próxima semai
na, sua volta aos trabal
ttios. Sua visita a entida-

de, ontem, foi apenas pa-|
ra um ránido bste^HÉ
Nenhum assunto raRm
ao selecionado brasileiro
foi tratado pelo treinador.]
a A Portuguesa comunl-
eou, ontem, a Federação
Carioca de Futebol, que]
ooncedeu passe livre aoi

Jogadores Sérgio e UbiraJ
tan, e se interessa em re-1
novar os contratos de Al-I

berdan e fcdson.H^H^H

Feio Torneio Integral
disputada a oita-

va rodada, wla Série da
Capital, Jogarão no sába

do, Olaria x São Crlstó-

vão, no Mário Filho, ás 15

horas, e Portuguesa x

Campo Orande, na Ilha

do Governador, ás 15h

lOmin. No domingo Jogam

Bonsncesso x Madureira,

10 Mário FUho, ás 15 ho-

ms e Ooitacás x Bangu.

em Campos às ifihsOmin.

9ela série do interior, to-

doa os Jogos estão marca-

dos para domingo, às lfth

tSmin. NO Estádio Assad

Abdala, em Niterói Joga-

Ho Manufatora x NaUm.

Barra do Pirai, no Bs-

tádfto Mário Tamborlndeg,

Central x Fluminense. Em

Bova Iguaçu, no Estádio

Valdemar Silva, Mesquita

i Paraíso.

é Terá Início no dia 4 de

o Torneio de

FUtobol Juvenil promovi-

letra de Treinadores de

Futebol no campo do Flu-

nense, oom a primeira

partida, entre Flamengo e

nériea. marcada para às

1S horas. Fluminense e

Botafogo Jogarão às lSh

SOmin Nesta rodada o

Vaaoo. que é o outro par-

HetpMkte. folgará.

CARABINA

AVISA: O NÁUTICO

VAI BRIGAR

SÃO CRISTÓVÃO

O CINQÜENTENÁRIO

DE UM TÍTULO HISTÓRICO

(D

CARLOS AREAS

Neste novembro que chega,

o São Cristóvão, que nasceu

Atlético Clube e hoje é de Pu-

te boi e Regatas, estará come-

morando, exatamente no dia 21,

o cinqüentenário da maior con-

quista de sua história do fute-

boi carioca: a de campeão da

cidade de 1926. Um titulo que
tom multa significação porque
é o único dessa cateforia do

clube. Por Isso mesmo, merece

o carinho e a vibração oom que

gos e novos dirigentes e torce-

dores e justifica a homenagerv

quo lhe prestamos nesta repor-

tagem de pesquisa, evocativa do

grandioso feito. Vale lembrar

que, fundado a 5 de julho de

1906, tendo o futebol oomo sua

principal atração (mais tarde

foi uma força também no voll-

boi e no basquete), o São Cris-
tóvão Atlétioo Clube, com o seu

uniforme roxo e branoo, Ingres-

sou na segunda divisão da Liga

Metropolitana o em 1916 Já ora

campeio, categoria de segundo

quadro. Em 1912 suMu para a

primeira divisão e em 1918 foi
campeão do Torneio Início e
vice-campeão da cildade. Até

que, em 1926, alcançou final-

mente o titulo máximo de cam-

peão carioca, numa campanha
aguerrida e difícH, em que teve
oomo maiores adversários o

Fluminense, no primeiro turno
e, depois, o Vasco, no returno.

O Vasco ameaçou a conquista

alvo (pois Já havia

abandonado o roxo muitos anos
antes) até o final. Somente na
tarde do dia 21 de novembro,

quando derrotou o Flamengo

por 5 a 1, no próprio campo da
Rua Pateandu, num Jogo que
havia sido anulado e que tor-
nou o campeonato pendente do
seu resultado, é que o São Cris-
tóvão conseguiu definitivamen-
te o título de campeão, com um

ponto apenas à frente do vice-
campeão, que foi o Vasco: 30

pontos ganhos contra t>.

A 

Jornada do 8. Cris-

tóvão no campeo-

nato de 1926 foi

marcada por uma

acentuada regulari-

dade de produção. No primeiro
turno, em nove Jogos, teve se-

te vitórias, um empate e uma

derrota, marcando 34 gols e

deixando passar 18, com um

saldo, portanto, de l<i gols. Co-

meçou vencendo o Botafogo

por 6x3, mas logo em seguida

sofreu a sua primeira derrota,

sendo goleado pelo Fluminen-

se por 6 x 2. Reabllltou-se de-

pois vencendo seguidamente o

Vila Isabel por 3 x 2, o Vasco

por 2 x 1, o Flamengo por 5 x 0,

o S.C. Brasil por 8 x 2 e o Si-
rio por 3 x 1, para empatar no

penúltimo jogo com o Bangu,

por 2 x 2 e terminar o turno

vencendo o América por 3x1.

O primeiro turno foi encer-
rado com o Sáo Cristóvão e o

Fluminense empatados na lide-
rança com 15 pontos ganhos e

3 perdidos, seguidos do Vasco
com 13 ganhos e 5 perdidos. No
segundo turno o São Cristóvão
repetiu os números, com sete
vitórias, um empate e uma der-
rota em nove jogos, marcando

36 gols e deixando passar 19,
com um saldo de 17 gols. Co-
meçou o São Cristóvão a se-

gunda fase do campeonato der-
rotando novamente o Botafo-

go, por 4 x 3 e a seguir Isolou-
se na liderança derrotando o
Fluminense por 4 x 2.

Depois sofreu a sua segun-
da derrota válida do certame,
caindo por 3 x 2 ante o Vasco,
num Jogo cheio de brigas. A

seguir venceu o Vila Isabel por
x 1 e teve depois outro jogo

tumultuado com o Flamengo,
interrompido por um conflito,

quando o Flamengo vencia por
x 1 e não se conformou com

a marcação de um pênalti. Es-

se jogo depois de muito rolar

no "tapetáo" foi afinal anula-

do pela AMEA e marcado para
o final da tabela, quando ficou

em caráter decisivo para o São

Cristóvão. Se perdesse o Vasco
seria o campeão, se empatasse

.teria que decidir com o Vasco

e se ganhasse seria o campeão,

como aliás o foi brilhante-

mente.

Depois do Jogo tumultuado

com o Flamengo, o São Crlstó-

vão retomou o caminho das vl-

tórias e goleou a seguir o S.C.

Brasil por 6 x 0, venceu o 81-

rio por 7 x 5 e o Bangu por
2x0 para terminar a tabela

do returno com um empate de

x f com o América. Ene Jo-

go foi a 1# de setembro e to-

mente dois meses e dois dias

depois é que o campeonato foi

definitivamente encerrado com

o novo encontro flamengo x

S&o Crl«tÓT&o, no dia 21 de no-

vembro.

< O Flamengo marcou 1x0

com apenas meio minuto de Jo-

go, mas o São Cristóvão conse-

guiu empatar ainda no primei-

ro tempo. E no segundo partiu

para a goleada de 5 x 1 que lhe

daria o titulo de campeio com

um total de 30 pontos ganhos

e 0 perdidos. 70 gols pro e 17

contra, com um saldo de 33

gols. O Vasco foi o Tlee-cam-

pelo com 39 pontos ganhos •

7 perdidos e o Fluminense fl-

cou em terceiro com 27 ganhos
e 9 perdidos.

Nos demais postos ficaram:

4.° Bangu, com 21 ganhos e 1S

perdidos; • • Flamengo, com

19 ganhos e 17 perdidos; 0.»

Botafogo e Sirlo. com 14 ga-

nho* e 33 perdidos; ».° Amé-

Irica, com 11 ganhos e 29 per-
Ididos; 9.° Vila Isabel, com 10

I ganhos e 26 perdidos; e 10.°
S.C. Brasil, com 5 ganhos e 31

I perdidos.
I Quinze jogadores — Um

I fator positivo para a grande
¦conquista do Sáo Cristóvão em

11986 foi, sem dúvida, a sua for-

Iça de conjunto, já que nos seus

(18 jogos, o campeão usou ape-
I nas quinze jogadores. O quadro
I base formou assim: Oolelro:
I Paullno Cataldo, 18 jogos. Za-

I guelros: Otávio de Meneses
I Póvoa, 17 jogos e José Luís de
I Oliveira (Zé Luis), 18 Jogos.
I Médios: Júlio Faria, 18 Jogos;
I Henrique Carreiro, 17 Jogos; e
I Alberto Alves Corrêa, 17 jogos.
I Atacantes: Osvaldo Afonso de
I Castro (Manobra), 17 jogos;
I Otávio* de Oliveira (Jaburu), 18
I Jogos; Vicente Alves de OUvel-
I ra, 18 Jogos; Artur dos Santos
I (Balanlnho), 18 jogos e Teòfl-
I lo Bltencourt Pereira, 18 jogos.
I fogos
I Os reservas que atuaram

I íoram Álvaro Martins, 2 Jogos,I
I um de médio esquerdo na pri-
I meira partida do Campeonato
I contra o Botafogo e um de za-
Igueiro esquerdo, no jogo se-
I guinte contra o Fluminense,
I quando substituiu Zó Luiz que
I deixou o campo < contundido;
I Alfredo de Almeida Rego

I (Doca), também 2 jogos, no re-
I turno. Um de mela direita, no
Ijogo com o Fluminense, quan-1
Ido entrou no lugar de Jaburu,
I que recuou para zagueiro suhs-
Itltuindo Póvoa que saiu con-
I tundido e o outro de ponta dl-
I renta, contra o Vila Isabel;
I Eduardo Medeiros Mendonça, 1
I Jogo, de zagueiro direito, oontra
I o Sirlo, no returno; • Lula VI-
I nhais, 1 Jogo, de centro médio,
I na abertura do campeonato,
I contra o Botafogo..

Io CONDUTOR — Aliás» coube a I
iLuiz Vinhais uma grande par-
Icela na conquista de 1886.. Be,
Ique mais tarde alcançaria a
I consagração internacional dlri-
l?lndo a Seleção Brasileira na
iCopa Rio Branco, de 1833, eo-

I meçou participando da campa- I
Inha como Jogador naquela pri-
Imeira vitória de 6x3 sobre o Bo-
Itafogo. Depois cedeu o oosto ao
I novato Henrique Carreiro e fl-
loou atuando como centro-médio
Ido segundo quadro até que ce-

Meu também esse posto a SeldL
Ia fim de se dedicar intelramen-
Ite à direção o preparo da equi-

[pe 
principal

P Com a colaboração de Oll-
I horto de Almeida Rego, um dos
Imaiores Juizes da sua época,
Luta Vinhais que era diretor I
técnico do clube, foi treinador,!
preparador físico, massagista,!
roupeiro, conselheiro, tudol
dentro do seu temperamento!
característico de dedicação el
trabalho, e acabou levando o|
seu quadro á gloriosa conquista!
do titulo de campeão da cidade I
08 ARTILHEIROS — O centro-1
avante Vicente de Oliveira foll
o artilheiro do São Cristóvão el
do Campeonato de 1838, comi
um total de 38 gols (nove nol
turno e dezessete no returno). |
dos quais apenas dota foram |
de pênaltis, nesta última faae|
do certame, o segundo artilhei- |
ro do campeão foi Jaburu, com I
16 gols (9 no turno e 7 no lt- I

Iturno), seguindo-se Balanlnho I
oom 13 gota (cinco mata sete), |
Teófilo com 7 gols (quatro mais I
trés), Manobra com 6 gols, to* I
dos no l.o turno, Henriqus com I

2 gols (um em cada turno) e
Doca com 1 gol, no returno. To-
tal: 70 gols. O goleiro único foi
Paulinho, que assim foi vazado
37 vezes (18 no turno e 19 no
returno).

O INICIO — A primeira apre-
sentação oficial do São Crlstó-
vão, em 1926, foi no dia 28 de
março, no Torneio Inicio dispu-
tado no estádio do Fluminense.

O São Cristóvão não foi feliz,
sendo eliminado pelo Botafogo
logo no primeiro jogo da com-

petição por um 
"comer" 

a zero.
O São Cristóvão formou

com Paulinho — Álvaro Mar-
tins e Zé Luiz — Júlio — Hen-
rique e Alberto — Manobra —

Jaburu — Vicente — Balanlnho
e Teófilo. E o Botafogo alinhou:
Pessoa — Couto e Alemão —

Jerônimo — Pamplona e Lagre-
ca — Maciel — Jolibel — O ta-
cilio — Orlando e Claudionor.
O Juiz foi o Sr. Alcides Horta,
do Flamengo. O campeão do

torneio foi o Vasco e o vice o
Flamengo.

JOGOS DO TURNO — No dia 4
de abril começou o campeona-
to e o São Cristóvão venceu, de
surpresa, o Botafogo por 8x3,
em Figueira de Melo, após mar-
car 3x2 90 primeiro tempo. O
Botafogo fez 1x0 com um gol
de Claudionor logo aos dois
minutos de jogo e Alklndar ele-
vou para 2x0. Mas Vicente tirou
o zero do placar, Jaburu em-
patou em 3x3 e ainda Jaburu
fez 3x2 ao final do primeiro
tempo. <•

Na segunda fase Alklndar
tornou a empatar em 3x3, mal
Balanlnho fex 4x3, Jaburu 5x3 e
Vicente 6x3, completando o
marcador. O Juta foi o Sr. Cirt
Werneck, do América, e os qua-
dros foram estes: SAO CRISTO-
VAO: Paullno, Povoa e Zé Lula;
Júlio, Vinhais e Álvaro Martins;
Manobra, Jaburu, Vicente,
Balanlnho e Teófilo. BOTAFO-
QO: Pessoa, Couto e Surlca
(Pardal); Jerônimo, Pamplona e
Lagreca; Maciel, Alklndar (Jo-
Ubel), Loló, Otacilio o Cláudio-
nor.

No dia 18 de abril, o SSo
Cristóvão enfrentou o Fluml-
nense, nas Laranjeiras e foi go-
teado por 8x3, após lxl no pri-
meiro tempo. Balanlnho abriu o

placar mas Nilo empatou. Vale
notar que Zé Luiz deixou o cam*

po quando o S. Cristóvão ven-
da por 1x0. Na segunda fase,
Jaburu marcou 2x1, mu Coelho
empatou em 3x3, Nilo marcou
3x3, ainda NUo 4x3, Alfredlnho
elevou para 8x3 e Coelho en-
cerrou em 8x3. O Juls foi o Sr.
José Ramos de Freitas, do 8.C.
Brasil e os quadros foram estes:
SAO CRISTÓVÃO: Paullno -

Póvoa • Zé Luís (AlVa-
ro Martins), Júlio, Henrique e
Alberto; Manobra, Jaburu, VI-
conte, Bainlnho o Teófilo. FLU-
MINEN8E — Ramos, Paulo e

Ebraico; Nascimento, Floriano e
Fortes; Rlpper, Nilo, Alfredl-

nho, Coelho e Moura Costa.

Quarta, dia 21 do abril,

aproveitando o feriado, o São

Cristóvão venceu o Vila Isabel

por 3x2, no campo do América,

em Campos 8ales, Vicente, dois

e Balanlnho, marcaram para
vencedores o Ciro, dois, ambos

de pênaltis, pelo Vila. o Br. Al*-

rico Maciel, do Botafogo, foi o

Juiz e os quadros formaram as-

sim:

SAO CRISTÓVÃO: Paullno, Pó-

voa e Zé Luis; Júlio, Henrique

e Alberto; Manobra, Jaburu, Vi-

cente, Balanlnho e Teófilo.
VILA ISABEL: Baltazar Jobel e
Silvio Passos; Nemésio, Ciro e
Arnaldo, Osvaldo, Mário Pinho,
Mintho, Fernandes e Gradim.

No dia 25 de abril, no cam-

po do Flamengo, na Rua Pais-
sandu, o São Cristóvão derrotou
o Vasco por 2x1. O primeiro
tempo terminou Igual em lxl,
com gols de Torteroli, 1x0, e
Henrique carreiro. No segundo
tempo Jaburu marcou o gol -da

vitória do São Cristóvão. O Juiz
foi o Sr. João Luiz Ferreira, do
Flamengo e os quadros foram
estes: São Cristóvão: Paullno

Póvoa e Zé Luiz — Júlio —

Henrique e Alberto —• Manobra
Jaburu — Vicente — Baia-

ninho e Teófilo. Vasco: Nélson
Espanhol e Itália — Nesl —

Claudionor e Artur — Pascoal
Torteroli — Russinho — Mil-

ton e Dinlnho.

Em Figueira de Melo, no
dia 16 de maio o São Cristóvão

goleou sensacionalmente o Fia-
mengo por 5x0. Vicente abriu o
escore togo no primeiro minuto

de jogo e a seguir o mesmo VI-
cente mancou 2x0, cabendo a
Jaburu encerrar o primeiro
tempo em 3x0. Na segunda fase,
Manobra elevou para 4x0 o no-
vãmente Jaburu fixou o placar
final em 5x0

Depois dos 5x0 o Flamengo
teve um pênalti a seu favor,

que Aché desperdiçou, atirando

para .'ora. José Ramos de Frei-
tas, do S.C. Brasil, foi o Juta
o os quadros formaram assim:
São Cristóvão: Paullno — Po-
voa e Zé Luiz — Jullo — Henri-

que e Alberto — Manobra — Ja-
buru — Vicente — Balanlnho e
Teófilo. Flamengo: Batalha —

Penaforte e Helcio — Japonês
Flávlo Costa e Herminio —

Alemand — Aché — Chagas —

Fragoso e Moderato.

Era o dia 23 de maio. Em
Figueira de Melo, o S&o Crlstó-
vão aplicava outra goleada:
8x2 sobre o S.C. Brasil. No pri-
meiro tempo o quadro local Já
fixara o placar de 4x0 com gols
de Manobra, Vicente, Manobra
e Teófilo, nessa ordem. Na fase
final Vicente, Manobra, Teófilo
e Jaburu elevaram para 8x0, ca-
oendo a Otávio e Buza os dois

sois dos visitantes. O Juls foi o
3r. Heitor de Oliveira, do Vila
Isabel e os quadros foram estes:

SAO CRISTÓVÃO: Paullno, Po-

voa e Zé Luis; Júlio, Henrique e

Alberto; Manobra, Jaburu, VI-

cente, Balanlnho e Teófilo. SC
BRASIL: Antonlnho; Raimun-

do o Blanoo; Juca, Lincoln o
Neves; Valdemar, Buza, Ondl-
no, Otávio e Ari.

No dia 30 de maio, no cam -

po do Fluminense, nas Laran-

Jelras, o São Cristóvão venceu o

Sirlo por 3x1. No primeiro tem-

po o Sírio surpreendeu marcan-

do a vantagem de 1x0, com gol
de Álvaro. Na fase final, porém,
o São Cristóvão reagiu e Balani-

nho empatou em lxl, para de-

pois Manobra desempatar em

2x1 e consolidar a vitória em 3x1

com dois tentos seguidos. O Juiz
foi o Sr. Guilherme Pastor, do

Bangu e os quadros formaram
assim: 8AO CRISTÓVÃO: Pau-
llno; Povoa e Zé Luiz; Júlio,

Henrique e Alberto; Manobra,

Jaburu, Vicente, Balanlnho e
Teófilo. SÍRIO: Cota; Uruguai e
Heitor; Lemos, Rogério e Rodrl-

gues; Rodas, Eduardo, Viola Al-
varo e AmphrUlo

RECIFE (SP-JS) — Vamos entrar para ganhar ^

®mm. 

Temos time para Isso , só i preciso oonícLrí?*

atleta, não terei dúvida em afastá-lo do time. Exiio
aos adversários, mas favoritos não existem

Essas declarações^M^^^H^^^^^^H
Náutico, mostrou
o 1.° turno da Fa

Sei do técnico Valdemar Cartbin.

TfíSWtísrürs'
fora do Grupo dos Vencedores, garantindo seu re ton*
a vitória na Série P. quando niq perdeu nenhum tom
rabina aproveita esta semana livre, pare realizarV
treinos visando à estrCa no Cm de semana, porém
destacar o elenco. •

t uma fase difícil, de muitos jogos e náo há n-
dade de forçá-los tanto. O importante é a união a a
çáo tática e a conscientização de que o Náutlco'é um
melhores times do Pais. Nfto temos problemas de™*
tôes, nem de cartões amarelos, por isso, temos obrlaaiK
ganhar. Faltavam gols, mss vencemos bem o últtaS vi
e voltamos a ter confiança. w

Quem está multo otimista também, é o meia-arm.^
Toninho Vanuza, que não se cansa de declarar que o i?
tico foi campeão pelos seus próprios méritos. ^

Já conheoemos quase todos esses times que va™,
enfrentar «gora. Lógico que serio jOfoa difíceis, mw !
sibWdade de vitória é Igual. Só que pensamoj ficar ££
ela, somando pontos e obrigando os adversários a nua i!
preocupem com a gente. Vamos entrar tranqiuio contí
todos, principalmente se tiver que enfrentar o Flan*X2

stí s5isr 

vl° 60010

JOGAR COM

INTER ENTUSIASMA

O CORITIBA

CURITIBA (SP - JS) — Jogadores, técnicos e diria»
tes do Corltiba vibraram quando souberam que o loeodi
estréia da equipe, domingo, no 1.° turno das finais da d

C 
Brasil, havia sido marcado para o Estádio Belfort Duu
Justamente contra o Internacional, apontado como ertn

de favorito ao titulo.
O técnico Dino Sanl era um dos mais otimistas E a

piscava:
O time do Corltiba está embalado, depois de ter con.

seguido a classificação com dificuldade. Os jogadores estlo
confiantes e o Internacional será um grande teste para not
sa equipe. Acredito que Jogando em casa o Corltiba teri
grandes chances de estrear com uma vitória.

Outro que não escondia sua satisfação era o ponteiro
Nilton:

No ano passado, quando o Inter estava bem melhor
seu time chegou ao Belfort Duarte e se complicou todo. Aca-'
bou empatando de 0 a 0 com o Corltiba. Creio que desta vet
nem mesmo o empate os gaúchos conseguirão, porque nosio
time acertou e vai surpreender nesta fase de final da Co-
pa Brasil.

Apenas uma coisa preocupa o técnico Dino Sani. Ele
não poderá contar com o zagueiro Hermes, que sofreu es-
tlramento muscular e ficará parado durante 10 dias. O trel-
nador ainda não sabe quem colocará em seu lugar, o que
somente deverá ser decidido no sábado. Os jogadores EU e
Tiâo também estão em tratamento, mas não chegam a preo-
cupar os médicos.
LONDRINA — Dlede Lameiro é o técnico mais cotado pan
ocupar o lugar de Danilo Alvim, que deixou a direção da
equipe do Londrina, logo após a partida de quinta-feira, do
Minelrão, contra o Cruzeiro. Um emissário do Londrina en-
contra-se em Sáo Paulo para acertar tudo com Diede Lamel
ro, que está parado desde que deixou o Guarani.

ATLÉTICO — Os dirigentes do Atlético Paranaense informa-
ram ontem que já tém praticamente tudo acertado para que
seu time partlc'De de um torneio hexagonal, em Brasília, i

partir da primeira semana de novembro.

SÃO PAULO

LIDERA AS RENDAS DO

CAMPEONATO

Das trinta e uma cidades que serviram de sede para os

jogos da Copa Brasil nas Fases Preliminar e Semifinal, a

que apresentou maior «Lrrecadaçáo foi São Paulo, com mau

de Cr$ 15 milhões. O Rio de Janeiro ficou em segundo lu

gar, com quase Cr$ 10 milhões, e Belo Horizonte em ter-

ceiro, com mais de Cr$ 7 milhões.

Quanto à média de arrecadação, levando-se em conta

que houve números de jogos diferentes de cidade para ci*

dade, ocorreu uma mudança em relação ao segundo e ter*

ceiro lugares. São Paulo permaneceu em primeiro, coza

méd a de Cr$ 501.902.88, mas Belo Horizonte passou para
o segundo lugar, pois teve a média de Cr$ 341.117,35, supe-

rior à do R'o de Janeiro, com Cr$ 300.108,42. De todas as

cidades, a única que não teve jogos na Fase Semifinal foi

Santos, uma vez que todas as partidas do Santos foram

realizadas na capital paulista.
De acordo com pesquisa da Sport Press, as 31 cidades

apresentaram os seguintes números:

CIDADE JOGOS ARRECADAÇAO PÚBLICO

701.131
494.894
394.121
245.810
224.864
191.887
195.755
148.945
137.807
137.304
157.011
129.105
112.866
125.269
156.682
137.817
124.627
127.539
121.318
110.518
93.201

112.362
113.927
79.713
86.489
89.165
65.520
44.541
27.737
29.440
23.543

^¦CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMAH

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL

Cumprindo o disposto no artigo 54 do Estatuto, edi

acordo com a Ata dos trabalhos da Junta de Revisão de so-

cio# de 1.» de setembro de lflt. afixada no local próprio «

avisos da Secretaria do Clube, convoco os Srs. Sócios nao

compreendidos nas reísrênclaa VI, VII e XIII a XVI áo ajti-

U do referido Estatuto (Honorários. Correspondentes
¦eptos. Aspirantes, Atletas e Dependentes) para se reum*

rem em Asaembléla Geral às 10,00 horss do dia 12 de novem-
bro de 1S78, no Istádio Vaaco da Gama. à Rua General Al-

mério de Moura n.° 131, com o fim de elegerem a Presiaea-
da da mssma Assembléia e os Membros Efetivos e Suplentes
do Conselho DeUberaiivo para o triénio de 1977/1979. owef
vadaa as seguintes Instruções: .

— A eíeiçSo, que começará àa 10,00 horas, encerrar-se-*
às tt.00 horas do mesmo dia. seguindo-se imediatamente »

apuração (Estatuto, artigos M e 9S). Só poderio vota* obs*
vadaa aa condiçOea de maioridade de acordo com a Lei civu
e Eleitoral: a) os sócios, nào Patrimoniais, admitidos até »

de agosto de 197S; b) os sócios Patrimoniais que tenham «

meass de inscríçSo e o valor do titulo intagralizado. e os QJ»
ao adquirir o titulo pertenciam a outra categoria, come*,
ceçào daa supra mencionadas, e estavam quites com o Ciuse
lidem, arta.it, 41 e M). XJ.J

II — A eleição ss fará por votaçlo secreta, em céduW
impressas ou datllograladaa. sem emendas ou rasuras
legendas e colocadas dentro de envelopes iguais, fornecidos
pela mesa e rubricados pelo respecUvo Secretário, assinando I
o sócio em Uvro especial com a apresentação da carteira so
clale recibo do méa 11 (novembro). .

Kl — Cada cédula terá obrigatoriamente o nome da 
JM

gonda no ano. e ss dividirá a asguir em trés partes; a pn i
meira com os nomes para Presidente e Vice-Prealdente o i

^senM^^Ge^^^seg^yoj^M^^^s 
pa^^^^j

Efetivos do Conselho DeUberatlvo. dos quais 107. pelo menoj
de brasileiros natos ou naturalizados; • a terceira com*
nomes 

para Membros Suplentes do Conselho DellbersW
doa quais ff, p«|0 menos, de brasileiros natos ou natursl»*
doe. Os nomes para Membros Efetivos e Suplentes do con
eelho DeUberatlvo deverão aer colocados em ordem num*
rica. aendo obrigatório que SS% pelo msnoa dos Membros s

serem eleitos se componham de sócios Proprietários lidsm-
arte. SI, CO e 1SI).

IV - Sâo condições de eleglbllidada para qualquer dos
Poderes acima ter o sócio mala de 29 anos de idade e s ^Uvldade mínima de 9 anoa conaecutlvos Imediatamente an
teriores à data desta convocaçAo. nfto podem ser eleitos os

sócios das referências VI. VII e XIII s XVI do srtigo U 60
Estatuto (idetn. artigo 41).

Rio ds Janeiro. II de outubro de 1»T«.

MANOEL PEREIRA RAJAO
Preaidente em exercido da Assembléia Geral _
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ca Zezé. É crise à vista

BELO HORIZONTE

(Sucursal) — O Cruielro,
desclassificado no Cam-

peonato Nacional, só nio

entrou ainda em erlie

porque o presidente Feli-

elo Brandi eitá hospltall-

lado e nio deve ser eon-

trarlado. Caso contrário.

Zezé Moreira ]á teria sido
dispensado, ou alguns dl-
retores teriam se demiti-

do, por nio eoneordarem

com o esquema de jogo
empregado no Nacional.

— Sabemos que o regu*
lamento prevê três pontos
para quem vence com dl-

ferença de dois ou-mais

gola, o cruzeiro tinha que
atacar. No entanto, nos-
sa dtfesa — que sempre
é criticada — levou ape*
nu Hli gole. Mu o ata-
que nio f es e por isso
fomos Foi

uma seria falha — desa-

bafou Carmine FunettL
diretor de futebol.

Segundo Furlettl, a dee-
classificação do Cnaelro

poderá traier aérlas con-

seqüências financeiras ao

clube "a menos que agen-

te consiga o titulo mun-

dlal de clubes contra e

Bayern, o que poderá
amenizar um pouco o

fracasso".

— Nio resta dúvida —

continuou Furlettl. — d*

que a desclassificação tira

um pouco o prestigio do

Cruzeiro, conseguido ao

longo de 11 anos, ainda

mais que desde o antigo

Robertio, nqiso time »-

mente* havia passado por
esse vexame uma só ves,

sempre conseguindo estar
entre os primeiros, ao fl-

nal deste torneio nado-

nal

No fim, já descontro-

lado por nio ver seu tlmt
vencer o Londrina com os

dois gols necessários, Fur-

letti fei pesadas criticas

ms jdgadores do time

— Confesso que se eu

fosse diretor desse tine

I mandaria todoe os Joga-
embora. Eles aos-

^Hde demonstrar que
Isto mercenários e Jogam
somente por dinheiro.

|Mse 
"entregarem" 

todas

perdendo de

^¦¦radvenárle em
eeu próprio campo. On-
tem (quarta-feira), cor-
raram como lenços cer-
tamente por causa da

gratificação que a Porta-

guesa ed Desportos teria
oferecido a eles.

slflcafio,

perádfcj
que oÉ

Grupo¦

Moreira preferiu
I fugir da imprensa, nio
Içomentasdo a desclas-

¦¦¦o que Já na es-
^¦õrpois 

ao dia em

¦o. Orueiro fioou no

^^¦dee 

Perdedores ele

^¦entrevistas diiendo

que 
"o 

Campeonato Bra-

sUsiro de nada valia"

Inter tem sua

força máxima 
para 

estréia

contra Coritiha

PORTO ALEORE (Do correspondente José Carlos
Lameira) — A semana de descanso foi muito benéfl-
oa para o Internacional, que pôde Intensificar os trel-

namentos e colocar o time em boas condições para a
estréia na fase final, contra o Corittba, no Estádio

Belfort Duarte. A equipe poderá se apresentar com-

pleta, apenas sem Hermínlo (atualmente na reserva

de Marinho) e Paulo César, eate afastado do Ume há
bastante tempo e sem nenhuma previsto para re-
tornar.

O técnico Rubens Mlnelli e os jogadores recebe
ram a tabela sem maiores comentários. Conscientes

do poderio da equipe, todos acham que Jogar de salda
em Curitiba seria o

contraira 

^alqi

HÍLTON CHAVES NO AMÉRICA

será o local do jogo que modlfl

BELO HORIZONTE

(Sucursal) — A dirétdria
do América acertou, on-
tem, a contratação do
técnico Hllton Chaves,

que estpva dirigindo o
Uberaba, e vai lhe dar
um contrato de 15 mil
cruzeiros mensais, espe-

rando que sua humildade

possa ser mais nitll ao
time que a violência de

lustrich.

O presidente Ilanio

Starllng, que prometeu ao

Conselho Deliberativo e

ao Conselho Superior

(integrado por ex-presl-

dentes) a formaçio de

uma equipe melhor para
1978, acha que Hllton

Chaves "vai 
colocar nossa

equipe onde esperamos".

— Nós conseguimos, há

algum tempo, recuperar

um terreno que tínhamos

no bairro Santa Eflgênla.
Nele, deveremos construir

uma concentração e divl-
dir o resto em lotes, o que
nos dará condições flnan-

ceiras de contratar os re-
forços que Hllton Chaves

pedir — disse ilanio Star-

llng facendo quest&o, po-
rim, de afirmar que o

clube somente venderá os

lotes que nio façam falta

ae América, pois é total-

mente contrário à troca

de patrimônio por joga-
dor,

Hllton Chaves começou

a jogar futebol em Teófi-
lo Otoni, sua terra, mas

foi no América que apa-

receu no ]uvenll, subindo

para o profissional de

ende depois saiu para o

Atlético, América do Rio

e Cruzeiro.

mesmo aue jogar no Belra-Rlo,
outro adversário.

^^^^^¦oe jogos desta fase sfio bastante difíceis .1
Pois as dezoito equipes são teoricamente, pelo menos,
as aielhorei do Brasil na atualidade e, nestas condi-
cOes, sSo candidatas em potencial ao titulo. Pelo que
temos produzido, podemos ganhar aqui e fora. EÉ
tiver que perder
cará isto.

Flgueroa liin iiimiiii i iiiiniinu miInlÂii
— Este é um jogo difícil como serfio todos os des-l

ta fase. Mas seria dlficll, mesmo no Belra-Rio, pois o
Corittba conseguiu sua classiflcaç&o em dois jogos foral
de casa, contra o Botafogo e o Operário. Então,¦
local não faz nenhuma diferença, principalmente para]
um time como o nosso, entrosado e experlente^HHÉ

O time está escalado para domingo: Manga; Zél
Maria, Flgueroa, Marinho e Vacaria; Caçapava, FalcãoI
e Batista; Valdomiro, Dario e Lula. Escurinho, comoj
sempre, ficará no banco, como opção para o segundo]

tempo

Ontem, houve um treinamento tático, sem Dario,I

que movimentou-se na bicicleta ergométrica, e depois]
bateu bola; Escurinho, em tratamento fisloteráplco;|
Hermínlo, que fez treinamento com peso, para re-l

cuperar a musculatura da perna esquerda, prejudicada]

pela paralisação imposta por uma dlstensâo, queH
mantém afastado do time há vários jogos. ¦

Dario tem presença garantida

MASSAGISTA QUE

TRATOU DE PAULO CISAR

FAZ A SUA DEFESA

UivN.

I A situação de Paulo Cé-
Isar parecia já definitiva-

¦mente esclarecida e a im-

¦pressão, para quem acom-
¦ panhou todo o drama do Jo-

¦gador, era de que o único
¦culpado por seus problemas
¦era o massagista Ferdinan-

¦¦umtenente do Exército,
morador do bal-

Ideário de Capão da Canoa.
Ilffts ontem surgiram alguns
I fatos que começaram a con-
¦fundir um pouco mais o as-
Isunto, e a Inocentar em par-
Ite do masaglsta acusado pe-
lios médicos do clube, em vá-
Irias eoírevistas coletivas.
I Convidado para dar alguns
leoolaredmentos numa emls-
Isora de televisão, ao meio-
Idla de ontem, lÇerdin§m-
Ido fei sua defesa, negando
Ias notícias divulgadas por
lua comentarista da emimo-

Ira. Assim, se ficou sabendo

|qus Ferdinando curou qua-
to jogadores Importantes
tf» Inter (Vacaria, Falcão,
laia t Schneider) e esteve
a ponto de atender Flgueroa,
só não o rasendo por causa
de alguns problemas parti-
eulares. Além disso, Rudl
ármln Petry, dirigente que
chefiou a dele&açfio da Se-
leçfio Brasileira aos Estadoa
tmidos, concordou em ga-
rantir a idoneidade do mas-
sagista, dlsendo que ele
curou seus problemas cervi-

I^HFerdinando 

começou a
ser mais acreditado com a
última informação: a de

"que José Abreu, antigo mé-

dioo do Intenaclonal, acom-
panhou todo o tratamento"do 

jogador com o masi^H
Mta, orientando sobreas^^H

Informações, quem deu an-
tibiótlcos para o jogador e
não o massagista Ferdinan-
do, como os médicos acusa-
ram.

Durante todo o dia de on-
tem, as redações dos Jor-|
nais de Porto Alegre aten-l
deram telefonemas de tor-
cedores, alguns até emocio-
nados, relatando curas el
tratamentos feitos por Fer-I
dlnando. E nas suas <Utl-|
mas entrevistas
niões de velhos

passou a ser éncaraao comi
seriedade, principal!

mente porque os médicos dol
Internacional, apesar de to-l
da a eonfusão, se negam al
dar entrevistas — o que pa-l
rece uma concordância comi
muitas das contradições quel

A verdade, é que a situa |
ção de Paulo César tenfl
muitos pontos obscuros, el
que dificilmente serão eecla-l
recidos. O jogador
fasendo tratamento, mas osj
médicos nem se arriscam a I
um palpite sobre o praao pa-
ra a sua volta aos treina-
njento» e ao time. No inicio,
alguns médicos ainda adml-l
Uam que Paulo César pu-|
jfg? «f Mberado para ol
técnico Rubens lUneul e ol
preparador físico Gilberto!
Tim até o fim do mês dsl
npvembro, mas aaora 1apvemoro, mas agora

gfémsearrisca. ¦ ostUndo
do Departamsnto Médico
começa a

as ques-
medican-

segundo as

senoa dt Paulo Oésar

a tor-

a pre-

portante.

Apenas nove

times nõo tiveram jogadores

expulsos na Copa

A Copa Brasil, depois de concluídas as Fases Prehmi-
nar e Semifinal, apresenta nove clubes que nio tiveram
josadores expulsos de campo, em nenhuma de suas parti-
das. Sio eles: CSA, Nacional. Vitória, Cruaelro, Ooritlba,
Grêmio, Guarani, Santos e Palmeiras» sendo que cinco dss-l
ias equipes não participarão da Fase final.

Foram realizados até agora 334 jogos. 19a Fase PíiM-
minar, com os 54 clubes divididos em seis séries de nove
cada uma, tivemos 21S partidas, que apontaram os H
do Torneio dos Venoedores e 80 do Torneio dos Per
res. Na Fase Semifinal, nas duas chaves, feram ml
120 jogos, que resultaram nos 18 dos quais
os quatro clubes da Fsse Decisiva • os seis primei]

Com relação a arbitragem no Campeonato Brasileiro,
também incluindo ss duas primeiras fasss, 80 juiass foram
utilizados nos 33S jogos. A Federação Paulista da Futebol
lidem a estatística, pois cedeu Arbitrai para cs dfemoéjo-
SM por 106 veies, enquanto a Federa«io Carioea. sanada
colocada, coUborou com juises na Oops BrasU por 1» r*.

Dou árbitros, ambas do Quadro Internacional da FIFA,
apitaram mais jogos: Arnaldo César Coslho s Cisar flaál-
taro, com 11 vezes cada um Em seguida aoareeem Ho-
mus Ido Arppl rilho, também da FITA, Vi
(MJ) e LuU Carlos Filia (RJ), oom 10

Valqulr
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Cidinha

NA

JOGADA

Terror no 
jornalismo 

da Globo

Enquanto Isto, o que « vê no Ar.

no Jornal Nacional é uma carência da

imaginação cada vez maior. O Jornal

local está cada vez pior. ontem, quar-

ta-feira, se resumiu a duas batidas

de automóveis, e na terça-feira à

duas reuniões esportivas. Uma do Bo-

táfogo e outra do Flamengo. £ muito

pouco para o Rio. Principalmente

quando aqui, é a sede da Rede Globo

de Televisão, onde ela tem mais re-

cursos. Como Justificar erros de mon->

tagem e mixagem de som, num Jor-

nal que é gravado? Pois isto está vi-

rando rotina. 8eu Pedro, 8eu Pedfdf

Tenha a preocupação de trabalhar,

isto é louvável, mas esqueça sua ln-

discutivel preocupação em De-

monstrar Serviço. Armando No

gueira está nos Estados Unido»,

mas nem por isso o JORNALISMO da

Olobo está abandonado. Alice Maria

é competente e o Boni está sempre

alerta em todos os departamentos da

Oede Globo de Televisão. Cuidado,

pois com o Tal Pedro, que não gosta

de palavrão, mas está muito longe

de merecer o reino dos Céus!

GOL DE PLACA

Sem dúvida alguma, temos que

reconhecer o esforço da TV Globo em

tornar digerível o horário do TRE., dl-

vidindo, intercalando o horário obri-

gatório da propaganda eleitoral com

$eys programas, cortando muitas ve-

zes os seus intervalos comerciais. Se

com isto a Globo perde dinheiro, cer-

tamente ganha crédito dos telespec-

tadores. A isto eu chamo Respeito

Estratégia, Habilidade. De quem Dó

Boni, é claro!

Mauro Costa, Chefe de reporta-

gem da Globo, pediu licença de uma

semana, por estafa, e deram. Nada

mais justo. O homem trabalha feito

doido. Vai dai, que no seu lugar, ape-

nas para quebrar um galho, o Jorna-
lista de S. Paulo Afonso de Souza, que

não ligando para o 
"Padrão Gio

Ibo de Qualidade" »e apresenta na re-

dação andraJoao.com cabelos de ni-

glene duvidosa • desvairado pelo poder

transitório. Pela semelhança Incrível,

recebeu 90 primeiro dia o apelido de

Pedro de Lar*. Pois nlo é, que este

Pedro, um pouco mais feio e ridículo

que o outro, em quatro dias Já arru-

moü encrenca com todò mundo? A

primeira vitima foi Marisa Raja-

gabaglla, que entrou na redação e

falou alguns palavrões, não prá ele,

mas como força de expressão, sobre

o trabalho dele. Pois o São Pedro

do Jardim Botânico nfto gostou e foi

reclamar, ou melhor, Dedurar para

a Alice Maria. Alice comunicou o fato

a Marisa, que entre outras qualida-

des tem fibra, coragem, é Brava

Marisa entrou na redação, é ai sim,

disse todos os palavrões que tinha dl-

reito, na cara do 
"Censor de Jardim

da Iníáncla". A dlreçáo, como medi-

dida de precaução, arrumou um ln-

ternamento para a repórter. No dia

seguinte, a vitima foi Mareia Men-

DES. Exemplo de profissional compe-

tente. Mareia foi chamada por Aliei»

Maria para fazer a cobertura da

morte de Dl Cavalcanti Mareia pediu
uma pesquisa. Ninguém é obrigado à

saber Tudo de Todos. Mareia, vol-

ta /a ao jornalismo depois de seis me-

ses de doença grave e amplamente

divulgada. Chegou 15 minutos atra-

sada e levou do Pedro de Lara

uma tremenda bronca E por mais

que ela Justificasse o seu atraso, ele

gritava e dava "aulas 
de proflsslona-

lismo". Márcia, que está multo longe

de merecer ser tratada como moleque,

mandou o lndigitato chefete para o

lugar que merecia. E assim vai, o

Padrão de Uma Semana, grltan-
do com todo mundo, entregando até

oflcce Boy para os seus superiores,

numa prova incomum de que se pa-
rece fislea e mentalmente com Pedro

DE Lara, com algumas nuanças de

Goitacás

completo contra

o Bangu

CAMPOS (Do corres-

pondente Paulo Ourives)
— Oom a recuperaoAo de
Wilson e PonUxell, que
estavam entregues ao De-

parlamento Médico, o

Ooitacás poderá contar

oom a sua atual força

máartma no Jogo de do-

mingo, em Campos, con-

tra o Bangu. Ontem, os

Jogadores participaram de

OMettvo 110 Estádio Hei)

Ribeiro Comes e hoje fa-

rio treino técnico-tático

no Constantlno Escocard,

Para amanhã está pro-

gramada uma recreação

na quadra de basquete do

Ari de Oliveira • Sousa.

O Presidente Jorge Per-

nandes de Souaa disse

ontem que só acredita na

salda de Paulo Henrique

da direção técnica do

Ooitacás se o Goiânia,

que o deseja, oferecer
''mundos e fundos*. Para

dirigente, Paulo Henrl-

que está muito bem no

Ooitacás e sua saida, até

agora, nlo Dot analisada

.pela diretoria, porque o

¦MBo treinador se mos-

Htm dúvida se mais

vale ganhar menos e fl-

car por aqui ou se o di-

Inhelro do Goiânia' oom-

pensará seu afastamento

dos familiares.

O que está certo mes-

mo é que o Goiânia acei-

tou a proposta de Paulo

Henrique, de lhe dax 40
mil cruzeiros a titulo de
luvas, mas quanto aos sa-
lários — o técnico quer
20 mil —, estes terão que
ser estudados segunda-

feira, quando Paulo Hen-

rlque dará um pulo à

Goiânia. Paralelamente

| apareceu por aqui, para

rb^par 

alguns dias, Vicen-

^¦Arenari, ex-campeão

Ido Brasil pelo Bahia e um
dos muitos campeões pelo
Palmeiras. Vicente é

I oampista, tem muitos ir-

mãos por aqui e diz que
está a passeio.
RIO BRANOO — No Rio

Branco a principal noti-

da é a da escolha, por

parte do seu Conselho, do
nome de Clóvls Arenarl,

para suceder a João Ma-

noel Pereira na presidftn-
leia do Rio Branco. A As-

sembléia foi das mais

[concorridas 
e a posse do

inovo presidente foi pro-
degramada para o dia

novembro, quando dos

festejos pela passagem
dos 64 anos do clube.

REUNIÃO — No Ameri-

aano a melhor noticia

para o time é a que dá

conta do paçaxnento, ho-

Je, do més de outubro. Ê

provável que ainda hoje o

Departamento de Futebol

se reúna para decidir ao-

bre a movimentação do

time pelo menos nos me-

ses de novembro e dezem-

bro. O que é certo é que
a direção espera contar

com á ajuda da CBD para
uma promoção maior.
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tàBk BILVINO RITO — Orquestra do Maestro CAB10CA
ISTRS1A HOJE -

CUSTA TEMPORADA * SOMENTE ATÉ 14 Dl NOVEMMtO
00 VIVÁDÁ *'• M • Dom.: H30 horas

TITAIIA SM o Sábadoa: às SUO horas.
Av. Aírânio ds Mello Tranco, SM — Leblon

H7-7877 a SST-S81S

Apresenta Hoje a Amanhã, Sensacional Show com:

ELZA SOARES

E FRANCISCO JOSt

As S.N. 4.N a SM CAIU STILL IAND
Diariamente música ao vivo para dançar.

Av. Brasil* I.80S — Tei.:

SALA CORPO E SOM (MAM)

• Informaçtee: TM. Stl-IVTI

HOJE, «.MOÜ, A9 II BOBAS

ii ii

A UNA4&&IA AA KTAAiU

N »"TU

Arv l »>iU> 1.a'

Ao Mestra Cavaquinho

Me dê aj flores em vida, o carinho, * mio

amiga. (Guilherme de Brito)

CLARA NUNES

E CONJUNTO NOSSO SAMBA

Homenagem e reallaaçio dos amigos de NILSON

CAVAQUINHO.

Show comemorativo dos 16 anos do artista

TEATI
Hoje
ao s

¦ Vai

TEATRO GINÁSTICO — Reserves 221-4484 navssp 0S4*ph*Asitm
às 11.18 horas — Amanhã ia 90 OÒm

22,30 horas — Dia I (Variado)
¦Vesp. Extra às 1S a 11,15 horaa.

Sala Corpo • Som <mam>

ReaervsA o informações: 111-1171

Amanhã, sábado» dia 80, às 90 horas

Ao Mestra Cavaquinho

Me èè as Flora em Vida, O Cariai», A Mio

(Ganhara» de Brito)

ELZA SOARES

E PAULO MOURA

Flaa Flor do Samba, Irone Lara, Balaainbo. Xangó

«a Mangueira, Conjunto Biparta Bambe

Homenagem e realização dos amigos ds NELSON

CAVAQUINHO

k* ass II

BRIGITTE BLAIR a

WELLINGTON BOTELHO

^TMMEXER I PODER'

Oom ALES MATTOS — CAILOS BALBO
a Grandea Atragôas

T.» MSS Dl ABSOLUTO SUCESSO
De !• a M: II ha - Sàba. a Deaa.: àattattlu

no ffATM BM6U1E BUR.

Ar condicionado: Nosso

TEATRO DE BOLSO - LEBLON

Av. Alan lia ée Paiva. 8S8-A — Reservas: 887-0871
ROSSANA CHIS8A apreaenta em

» • MSS DE SUCRSSO

MILTON MORAES

(Carllto Prata)

uicau SANTOS (Escrava Isaura)

"TRANSE 
NO 18"

TTaUucSo MARISA MURE AT
com Camilo Revllaoue — DirefSe: Cacll Thiré

De M a 8•: 8IJ8 ha - Sábs às El hs — Doma : 18 e 81 hs

Ublrajara ganha

posição. 
Pode ser o adeus

de Wendel

esquerda. O time deverá Jogar com; Ublrajara; Miranda
mar, Nilson Andrade e Marinho; Carbone, Cabral a únadar PíMtíj Amaral, pade «ifnlficar o afasta»

tivo de Wendel, da equipe do BoUfoto. Além

çôes de que deseja sair, Wendell nio tem mais

A volta de Ublrajara Alcântara, Já oonürmada pelo trei-

afastamento defini-
declara-

ambiente

I clúbe7 Já no próximo domingo, no amistoso oontra o Brasil,

em Pelotas, é certo o reaparecimento ds übüajaia, poj»

Wendell sentiu a coxa direita e está oom uma perturbaçto

gástrica, que o impediu de participar do treino ds ontem,

Coma Wendell por mais de uma ves, Já manifestou ssu mo-

do do pensar, de que nfto íloarla, Jamais, na reserva de nin-

guém, é bem provável que seja negociado oom o Corintians

ou Fluminense.
AMISTOSOS — O supervisor Dante Rocha deve viajar na

próxima semana para Belém, a fim de armar a tabe.a do

Torneio Bel«m-Uanaui, onde o Botafogo realisari quatro

Jogos no Pará e quatro no Amasonas, além de um extra

contra o Fasfc Clube. A oota do Botafogo, por estas apreeen-

tatfies uri de 70 mil cruaebos Unes de dsspssas.

TIME PROVÁVEL — Bmbora somente na manhá de boje,

Pauto Amaral deva confirmar a equipe para o Jogo oontra

o Brasil, é certa a volta de Ublrajara ao gol, Marinho a la-

teral-esquerda, saindo China, e Mário Sérgio, ao mefto-de-

campo, depois de cumprir suspensão por duas partidas, ttu-

bens Nioaüaé outro jogador que pode ter sua chance pela

ISérglo; Cremi.son, Nilson e Ricardo (Rubens Nlcola)
o banoo, Paulo Amaral dispõe de Brandão, rred. Pauio^B
sar, Marca Aurélio e Lulsinho.

DEPARTAMENTO MtDICO - Além de Wendell comH
turbaçáo gástrica e sentindo a coxa direita, Mantanl JH
em recuperaçio da distensão, Masinho, que somente^yl
deve retirar c gesso do ombro direito, e Ademir, que fora SM
forma, não viajaráo para o Sul. 4 

11 
^1

COMISSÃO SE REÚNE — Após o treino da manhà de on I
tem, que constou de aquecimento, piques de loo metros J
exercidos abdominais, o treinador Paulo Amaral se reunul
com o supervlsrr Dante Rocha, os preparadores Lufs Henri I
que e Álvaro Peixoto, o auxiliar técnico Aírton Brandão M
os médloos Lídio Toledo, Mendel Holstregueer e Alexandra!
Farhede, para tratar de assuntos relativos ao DeparUmeir J
de Futebol. Esses assuntos não foram revelados. ' I

TREINOS CONTINUAM — t bem possível que hoje oel\l
manhi os Jogadores realisem uma caminhada nas Painelris
Se pers!stír o tempo chuvoso, é mais provável um treina r. |
creatlvo. A tarde a delegação viaja para Pelotas, onde ionfl
domingo oontra o Brasil.

Ubirajara. tem volta marcada para amistoso no Sul

América

multa Geraldo e

Renato

Oeraldo e Renato foram multados em 30 por cento de

seus salários em conseqüência da comunicação do supervisor

Aby Hauser à diretoria do América, informando que na

terça-feira os dois preferiram ficar "passeando nas depen-

dèncias do clube", enquanto os outros Jogadores participa-
vam de um treino físico nas Paineiras.

Esta situação até certo ponto contraditória — ser mui-

tado com salários em atraso — está em scordo com a posi-
ção dos dirigentes favoráveis à manutenção do atual Ume.
sem vender ninguém, apesar das dificuldades financeiras que
ameaçam atingir o clube depois da desclassificação.

O diretor de futebol Hélio Gáudio esteve reunido com

toda oomissão técnica para expor os planos que oolooará em
ks fases é de caráter emergent?,prática, sendo que uma das

na medida que pretende colocar em dia os salários e pré-
mios em atraso. Hélio Gáudio falou sobre a possível oontra-
tação um ponta-de-lança como o primeiro reforço. Entre-
tanto, não afastou a possibilidade de vender 

"alguns 
titula-

res e reservas."
O América acertou para domingo um amistoso em Volta

Redonda, oontra o clube do mesmo nome, com renda dlvi-
dida. Dependendo dos acertos esta partida pode ser a pri-
meira de um torneio quadrangular, que oontarla ainda oom
o São Paulo e o Santos. Disse o Presidente Wilson Carva-
lhal que seu clube tem 40 mil cruzeiros de oota como ga-
rantia mlnime.

Com pequenos detalhes a ss definir o América pratica-
mente acertou a sua participação em um Torneio contra
times de Goiás, Mato Grosso, Santos e São Paulo, com as

passagens financiadas pela CBD. A oomposição será inicia-
da dia 17 ds novembro e deve se estender até a primeira
quinsena de desembro.

As eaügé&daa do Amérioa — oota ds 80 mil e mais 10
mil de auxílio ds hospedagem — foram aoettas pslos promo-
toras do Torneio. Mas. Carvalhal não demonstrou muito otl-
mlsmo quanto à possibilidade ds bons lucros, oapases de ml-
nlmisar os "dssastrosos" 

efeitos da daariasaifkiação.
Carvalhal, embora admitindo ter mantido um oontato oom

o Presidente do 8ão Paulo» Henrl Heidar, apressou-se em
desmentir ter reeeUdo alguma proposta sobre o atacante
Aüton. "Quando falei oom o Heidar tratamos ds assuntos
ligados ã reaUsação ds torneios com times Ja ds fora do
Campeonato Brasllsiro.

Chiro^ diriiu um treino ontem à tarde, o mesmo qus rs-
pettrá hoje. Amanhã, os Joadores estarão de folga. A viagem
nara Volta Redonda estã marcada para domingo às 9 horas.
Secunda e terça-feira, es Jogadores serio dispensados, ocm
reapresentaçio na quarta.

O ebma de desãmmo que tomou oonta dos Jogadoras dssds
paia o Guarani ainda não dssapareoeu. A preo-

torno do salário atrasado nermaneee. aneaar de
do Supervis* Aby Hauser que na próxima ss-

p pa«amsnto ser* efetuado.

Voltaço

quer 
torneio em

V. Redonda

VOLTA REDONDA (Do ootreepoodeote Paulo Ci-
sar Qomes) — Um quadrangular, reunindo América

(RJ), Santos • Ho Paulo, é o que o Volta Redonda

pensa faaer para manter seu Ume em atividade até
o final deste «no. O Amértoaj* confirmou sua pre-

Itaixuda

O diretor Jofio Alves de

Freitas, do futebol do Fi-
lhas de Iguaçu, disse ontem,

que, embora não tenha ha-
vido troca de ofícios entre
os dois clubes, nâo existe

qualauer dúvida sobre o jo-
go do alvlrubro lguaçuano

com o Rolai, de Barra do

Piraí, no próximo dia 7 de
novembro. Para Justificar a
certeza na realização da par-
tida, João Alves afirmou que
manteve entendimentos di-
retos com dirigentes do
Rolai, entre eles o Diretor-
Técnico Otávio Eugênio ds
Silva. M0 Rolai — disse o
Diretor do Filhos de Igua*

çu — é um clube organiza*»
do, e não vemos porque du-
vidar da palavra de seus dl-
rigentes, que para nós é o
bastante. Todos os detalhes
foram acertados e no dia 7
cataremos com nosso time

«^^^¦al 
em Barra do Pi-

^^^¦zendo a partida de
fundo da grande promoção
do Departamento Infanto-
Juvenil do Rolai". Domingo,
num teste para a excursão,
o Filhos de Iguaçu Jogará
com o Grêmio do Instituto
CuVtursl Brasil-Estados Uni-
dos (ICBEU), de Nova Igua-

çu. A part'da será realiza-
da no Estádio Santos Du-
mont e, enquanto o time lo-
cal vem de uma vitória ao*
bre o Colorado, por 2 a 0,
o ICBEU vai tentar a reabl-
litação da goleada de S a 0

ãne 
sofreu em São Bernsr-

¦> para o Palmeiras, daque-
la localidade. Por sinal, o
extravagante reaultado pre*
cipitou uma mudança radl-
cal no Departamento de Fu-
tebol do ICBEU. O «técnico

Roberto Munck, que havia
sido efetivado nas funções
depois da saida de Manuel
Pereira; foi afastado segun-
da-feira do cargo, que será
ocupado a partir de domin-

HHWlo 
treinador Oenessll

^^Bva. A decisão foi to-
mada em reunião da Dire-
torta, tendo sido dispensa-
dos, também, todos os Joga*
dores da equipe principia. O
novo elenco está pratica*
msnts formsdo, dsvendo fa-

BOTAFOGO DE FUTEBOL

E REGATAS

CONSELHO

DELIBERATIVO

Usando das atribuições
que me concede o item D,
letra "b" do art. 60, com-
binado com a letra "h" do
art. 98 do Estatuto, convo*
co os Srs. Membros do Con*
selho Deliberativo a se reu*
nirem extraordinariamente,
na sede de Venceslau Braz,
em ü convocaçfio, no dia
9 de novembro próximo fu*
turo. terça-feira, ás 20 ho*
ras, para tratar da se|uinti
Ordem do Dia:

•)

b)

apreciação de aditivo
ao orçamento do exer*
cicio corrente;

»eciação 
da opera*

técnico-flnancein
Mourisco-Mar;

O assuntos gerais.

Nlo havendo número lê*
gal. ficam convocados. d«s*
de iá. o« Srs. Membros do
Conselho Deliberativo a n
reunirem, em 2.* e última
convocação, nos mesmos
local e dia. às 21 horas.

Rio de Janeiro. 28 de ou*
tubro de 1976.

DR. MANUEL

CAVALCANTI

Presidente do Conselho
DeUberativo

Santos e 8Ao Paulo resposta hoje. De

JA valerá pelo quadrangular. Isse qoádrangnlariH
disputado enquanto a diretoria aguarda a tabela do
Torneio do Nordeste, que será orgulaada pelo Depar-
lamento do Futebol da CBD.

A diretoria ]A estA pensando na tormaçáo de um
time para 1977. o prlinetro retorço conseguido (oi o
do atacante Lula 1, do América, que, loeluslTe, Jogará
domingo, oontra o clube carioca. O clube fluminense

queria, também, o empréetlmo do ponta-dlrclta Tbuon,

mas o negócio nlo poderá ser realizado, oorque o

passe do Jogador pertence so Balüa. estando

tado ao América até o fim deste ano. Outro

pretendido é o do goleiro Zedo, mas tudo Tev^H

crer que nio será conseguido. |
^jAdemlr 

é o grande problema para o técnico Well

|0 coletivo de hoje de manhã sorrirá para definir o

I tra o Filhos de Iguaçu.
MORRO AGUDO INVICTO
— Proseesulndo em sua
campanha inviota no eor-
rente ano, o tlue principal
do Morro Agudo goleou a

do Flamengo Júnior,

^^¦a 1, em Jogo realixado
no Estádio Dommgoa Céssr
ds CMtDtaMMH
contaram
outros clubes, ¦¦¦¦¦
assim nfto conseguiram re-
aistir á superioridade e
maior categoria do aM>
rubro local, que estabeleceu
a goleada por Intermédio de
Jaearé (2)"Oareea (S) e
Nereu (1), enquanto DJal-
mio deeeontou para o ad-
«essérlo. O juiz fot Adalr
Viana o as equipes forms-
ram assim: Morro Agudo -
Roberto uurandlr); Pedro
Paulo, Paulinho, e
PoISnla* Chioulnho e Oeval-
dlnho; Jacaré, Nereu, Care-
ca e Curai (Paulfto). Fia-
ms*00 JúniOr — José Car-
108; Joel, Beto, Dislma e

Frandsqulnho,
SéMio e Djalmio; p3é. Be-
tinho e Oarllnhos. Na pio-
liminar, Morro Agudo IaL

um - mosmâ

de menos s/i

AVISO AOS ACIONISTAS

I - Aa Assembléia Geral
Extraordinária de •••

88-10-78, aprovou. •

aumento do Capital
Snfjal de
CrS 8.000.000.00 para
Cri 7.000.000.00 me-

diante a subscrição em

dinheiro de 
Cr| 1.000.000.00
(1.000.000 açées).

1 - O CmplUl Krt tte-

r 
Lixado por ocaUsa
subscrição.

S — Os acionisUs qu» ^
verem em çonU ÇCr
rente poderio utiUiá

lo para inter»!^
sua parte.

4 — Os titulares de sçjj

, ordinárias ou
rendais que deseja*
rem efetuar a subsen-

çio, deverão compart-
cer ptMOa lmeot* ou

por intermédio de §ju

procurador lefalm»
te habilitado najjjj

social sita à Avm»

AcrUo MoU. W -

Ouadalup..
qualquer ca» «dl»

a apresentação> d»

cumento de ldentidr

de.

8 — Fica assegurado • «•*

doa os Acionista! •

prazo d. » (««•»
dias contados deita
data. para o ewtfdde
do direito de preferi»'
da na forma da im.

Rio do Janeiro, 17 éf

outubro de 1170-

AMARO WBURO

DOS SANTO

Vice-Presidente

sinho sscalar o

nfto se^^^H
^^^¦nara domingo O locador^^^H
rou do eetlramento na nrlSa dlreiu

Ume. Nelslnho disse qus pretende formar a dupla de
atacantes com Jallson e Lula I.

Na preliminar de domingo Jogarfto o time misto

do Volta Redonda oontra a equipe de veteranos do

riajnengo. que cantará oom a presença de Carlinhos

e Evarlfto. entre outras Oe Ingressos estáo á renda a

partir de ho]e. ao preço de 30 cruaelros. a arqulban-

cada Menores de 10 anos nfto pagam Ingresso O

Ume Ju«tnil do Volta Rodonda fará um amistoso, do-

mingo, contra o Juvenil do Barbará, em Berra Mansa.

ASSOOAfAO A1UTKA PORTUGUESA

convocaçao ExnuoanmARiA

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Convido os Senhores Conselheiros para as reunirem SS
k Social, á Rua Haroido Lobo n * 480 - Ilha do Cov«r-
tor — em Sesoflo Extraordinária, no dia I de novembro o»

ISVa pelas 80J0 horas, de acordo com a Alínea "A" do Par»
ào Artigo 80 doe Bftatutos, oom a seguinte Ord•»

II EleiçSu de dois membros efetivos o trée supl*»^
poro o Concelho fiscal;

81 Assuntos Oorala
Se na hora marrada nSo houver ndmero lesai, a

se fará realiaar em !• ConvocefAo. no dU 8 de novembro •»
1878. no mesmo horário e com qualquer número de preeeo<as

Rio de Janeiro. 81 de outubro de IfTS

JOS8 CUNHA Di SOUSA RAREADAS
• Conselho DeUberetiva _
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Timão 

gosta 
do Inter

em São Pa ulo. A Fiel, não

SAO PAULO (SucutmI) — 
Jogar contra o In-

tenwcional em Sio Paulo, foi considerada uma vM-
ria do pmidente Mateus, do Coitotiana, que vê
maiores possibilidades para tua equipe atuando em
c®** ® também conta com renda maior, para
«Iguna torcedores, seria melhor o time enfrentá-lo
no Beira-Rio, longe da torcida, quando jogará pro-
vavelmente melhor, sem sofrer qualquer tipo de pree
sâa O Coríntians, fora, atua mais descontraída O ti-
me estréia domingo no 1.° turno da Fase Final do
Campeonato Nacional, jogando contra a Portugue-
sa de Desportos, no Pacaembu. O único problema
do técnico Duque está na lateral-esquerda, m*** ves

que Vladimir, contundido, nio poderá atuar. Ontem

houve treinamento tático e para hoje está marcado

um coletivo, quando Duque definirá o time. O téc-

nico espera que o Coríntians desta ves jogue com

mais entusiasmo e objetividade, o que nio aconte-

ceu nos seus últimos compromissos.

Ns Portuguesa de Desportos a alegria pela cias-

aificação, obtido no jogo entre Cruseiro e Londrina,

quando a equipe mineira nio ganhou três pontos» é

geral, mas Oto Glória espera um melhor rendimen-

to do time. O retorno de Snáas» uma das principais

figuras na última partida, domingo passado contra o

Londrina, deixa o técnico mais tranqüilo^ já que ele

poderá, inclusive, desarticular a defeea do Coríntians

e o time começar com uma vitória.

Dudu tem

problemas para

escalar

o Palmeiras

'ALMEIRAS — Dudu

em problemas para a

lartida contra o Santa

lw, domingo, em Reci-

5, Toninho está contun-

ilido e Picolé, que seria

seu reserva imediata so-

freu fratura no nariz e

ficará inativo por cerca

de 30 dias. Itamar tam-

jbém está contundido. Na

ponta-esquerda, vai per-

manecer Vasconcellos, já

que Nei está contundido.

A excelente forma de

Leão e o bom futebol de

Ademir da Guia são c

trunfos principais de Du-

du para tentar uma vite

ria contra o Santa Cruz.

Jorge Mendonça, vol-

I tou a fazer gols, o que

deixa o técnico mais

tranqüilo. Hoje haverá

coletivo no Parque An-

iártica e a delegação via-

ja para Recife amanhã

após o almoço. No cluh

todos acham o jogo dif

cil, mas estão otimistar

apesar dos desfalques. f

Palmeiras vai jogar ofen-

«vãmente, para tenta

inclusive ganhar três

I pontos.#

Por enquanto a direto-

Iria deixou de lado o pro-
blema da contratação de

Ivo, esperando a classi-

jiicaçâo 
do time nessa fa-

ie do Campeonato Na-

I 
cional. O vice-presidente

Nélson Duque voltou a

lifirmar que o Palmeiras

I-continua interessado no

jogador, 
"cujo 

valor to-

lidos conhecem".

RECIFE (8P-JS) —

No futebol pernambuca-
no, ele sempre foi consl-
derado um jogador dife-
rente, por nunca ter-se
Importado com as critl-
cas ou com os elogios de
torcedores e dirigentes,

pelo respeito que tem

pela Imprensa, pelo carl-
nho que dispensa aos
companheiros, t possível
até que este seu modo de
ser tenha contribuído em
multo para o prestigio
que conseguiu. A ver-
d a d e é que Luciano,
contratado pelo Corin-
tians ao Esporte, aos 28
anos de idade sempre foi
visto como uma espécie
de mito em Pernambuco.

Sua personalidade é
sempre motivo de co-
mentários entre os tor-
cedores, que certa-
mente continuarão lem-
brando dele daqui para a
frente, apesar de já per-
tencer a um clube pau-
lista, comprado por ....
Cr| 1.200 mil. Porque

não é qualquer jogador
que sabe responder às
valas e agressões com um
sorriso, ou que considere
sempre que não merece a
fama que tem. Mais que
isso: não é qualquer um

que marca um gol declsi-
vo de um titulo e se es-

quece de comemorá-lo.

Comentam, no entanto,

que Luciano foi contra-

tado pelo Coríntians, aci-

ma de tudo, como uma

espécie de pé-de-coelho,

para fazer com que .o .ti-

LUCIANO

Craque e pé-de-coelho. é o que

o Timão 
precisa

vuuiu, ciu u*i

profissional,

quebrar dois
tipo. O prlxr

Luciano, sempre sírio, antes e depois dos jogos

ou de um grande gol

me atualmente dirigido

por Duque volte a con-

qulstar o Campeonato

Paulista, o que não ocorre

Já há 23 anos. Ê que Lu-

dano, em oito anos como

conseguiu

tabus deste

ipo. o primeiro em 60,

no Santa Crus, que não

via um título havia nove

anos. O segundo em 75,

no Esporte, depois de 13
anos.

Eu torço para que
tudo dê certo lá no Co-
rintians, quem sabe, com
a conquista do título

paulista no próximo ano.
Mas não sou de me lm-

pressionar muito com
isso. Faço questão apenas
de ser útil. Se quiserem
me considerar o salvador
da pátria, tanto faz como
tanto fez. Não ligo para
essas co*sas, mas aceito a
responsabilidade.

Luciano nunca foi mes-
mo de se impressionar

com facilid&de. Talvez

por seu próprio tempera-

mento — frio — nunca
se envolveu em inclden-

tes com torcedores, Jor-
n a 11 s t as, dirigentes e

companheiros. Chegam a
apontá-V) como desliga-
do, desde 66. quando che-

gou ao Santa Cruz como

Juvenil.
Cada um trata de si,

pois, no fundo, todo mun-
do tem razão para agir

desta ou daquela forma.

Eu sempre fui tranqüilo,
calculista. Mas nunca de-
slnteressado. Sempre sou-
be o que queria.

Santos 
quer 

trocar Clodô 
por 

Getúlio com Atlético

SAO PAULO (Sucursal) — Os dirigentes do San-

tos estão dispostos a propor a troca de Clodoaldo por
Getúlio, do Atlético (MG), para a temporada de 1077,

com possibilidades da inclusão do atacante Totonho

na transação. Pelo plano apresentado pelo técnico

José Duarte à diretoria do clube, o Santos pretende
trazer cinco ou seis jogadores de outros Estados, sendo

dois do Santa Cruz e Atlético Paranaense, além de

Getúlio, mais Ailton Lira, que terá seu passe com-

prado. Sábado, à noite, na Vila Belmiro, o Santos fará

um amistoso contra o São Paulo.

BOTAFOGO — Para a partida de domingo, em Cam-

pinas, contra a Ponte Preta, o Botafogo poderá contar

com o goleiro Aguillera, mas não terá Mário, suspenso

por dois Jogos, e Zé Mário, que foi expulso no

contra o internacional. Jorge Vieira manterá Alfre

ao lado de Lorlco e colocará João Carlos Motoca na

ponta-direlta. O time deverá ser este: Aguillera; Wil-

son Campos, Nel, Jalr e Mineiro; Lorlco e Alfredo;

João Carlos, Sócrates, Arllndo e Mlngo.

PONTE PRETA — A Ponte Preta ficou satisfeita quan-
do soube que seu primeiro Jogo será em Campinas,
contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Renganeschl po-
derá escalar o time completo. Moacir; Jalr, Oscar, Po-
lozzl e Odirlel; Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá; Lúcio,
Parraga e Genau.

GUARANI — O Guarani, que só fará sua estréia no

Bimeiro 

turno da fase final na segunda rodada, con-
a o Flamengo, em Campinas, está pensando em des-

forrar os 4 a 0 sofridos no Mário Filho. Renato será

•< . .t V

lido azul com

Novo 100 mm

as 5,00

O dgarro 
que 

realmente satisfez.

mantido no time, devido a soa grande atuação contra
o América (RJ), quando fez três gols da goleada de
6 a 1.
AAO PAULO — Mário Juliato começa seu trabalho

*imo técnico do São Paulo, e já se fala em Jorge
Vieira para substitui-lo. Além do treinador do Bo-
tafogo (SP), estlo na lista Oto Olórla, Zesé Moreira,
Rubens Mlnell e Urubatão Nunes. Surgiram muitos
oomentàrlos sobre o interesse do Sio Pau» trocar Chi-
cão por Gil, do Fluminense, para o ano que vem.
Sócrates, do Botafogo (SP), também é pretendido.

CapemL
' 

INFORMA

PROTEÇÃO. TOTAL

Cento e trese novos benefícios foram incluídos na
Folha de Pagamento de* Pensionistas da OAPSMX no
mês de outubro que se fnda. Considerando-se a média
de cinco dependentes para cada associado, segundo os

¦ ww raw. Bie numero se acresce aos 3.1W
pensionistas do mis anterior, atingindo um total de 8.7241 (três mil seteoentos e vinte e quatro) pessoas a reoeber
mensalmente os valores estabelecidos nos Plsnos de Be-
nsfkte, pelos entoe querido* que ss fona. Ctll mndo-
se o mesmo raciocínio viciai, conclui-se que a CAPBMZi
estende iui proteçio s «toes «* 1100 (dseotto mil ssU-
oento» e Hnte) pessoas. A elas é ssssgurade o recebi-
aento mensal das peaMas, asm qualquer atraso, ersdl-
tada na conta corrente particular do betwflclàrto, a»

d
nbelro ds sua pensão depositado aa Ma eevta, o quel
Um permite assumir oompromlesosHMHlH^^HI
recurso; o beneficiário afte
asm mesmo Ir so bvneo para
• cheque de sua oonte~eavente,^^^^^^^^^^|
mtaf te, certo de que o

está depositado; uttTaando-aeda^^^^^B

^oficial e privada, a CAPBO vai ee^^^^H
^¦IferilÉSSHfeele 

esteja.

da pensfto. A
i bsaspw

c°mprom<sso assumido

frlsca, há maiíde _

CAPEMI: MAIS DE 1.500.000

ASSOCIADOS EM TODO O PAIS

Um telefone

sempre à

disposição dos

estudantes:

222-2111

EAS DICAS

D\L0TECA

Quatro jogos

abrirão amanhã

o Teste 310

O Teste 310 começará ama-

nhfl, com quatro jogoa: número

5, Pinheiros x Umuarama, em

Curitiba, às 15h30mln; número 6,

Riograndense x Bagé, em Rio

Grande, ás 15h30min; número 11,

Portuguesa x Campo Grande, na

Ilha do Governador, áa 15h30mln.

e o número 13, Olaria x Sào Cris-

tóvão, áe 15 horas, no Estádio Má-

rio Filho. Os demais jogos serio

disputados no domingo.

O prêmio do teste eerá conhe-

cido amanhã, pela manhã, quando

a Coordenação da Loteria Esporti-

va fornecer as arrecadações dos

Eatadoe participantes. No mesmo

dia, será divulgada a relação dos

cartOes impugnados, extraviados e

Invalidados, que nfio concorrerão

no teste. O JORNAL DOS SPORTS,

como acontece todas as semanas,

publicará, em sua ediçfio de ama-

nhá, a relação desses cartões, re-

ferentes aos revendedores do Es-

tado do Rio de Janeiro.

Caixa libera prêmio

oficial da Boloteca

A II Boloteca distribuirá o prêmio
de Cri 8.065.416,30, já dewfcntaÃo o
Imposto de Renda. O movimento ofi-
dal deste segundo teste foi fornecido
ontem pela Caixa Econômica Federal,
depois que a DATAMEC fez a compu-
taç&o de todos os cartões vendidos.

Para o primeiro lugar — aos apos-
tadores que marcarem os seis pontos
— foram destinados Cr$ 5.603.791,41,
correspondentes a 70 por cento do prê-
mio integral. Os 30 por cento restan-
tes, referentes ao segundo lugar, atin-

gem Cr$ 2.401.624,80, caso não haja

vencedor com seis pontos. O prêmio
liquido de Cr| 8.005.41630 será dlstrl-

buído entre os apostadores que conse-

guirem o maior número de pontos.
O movimento geral de apostas da

II Boloteca — de acordo com os núme-

ros oficiais fornecidos pela Caixa Eco-

da Copa Brasil. O quarto será o pior
colocado entre os perdedores dos jogos
8 e T, também no primeiro turno da
fase final da Copa Brasil. O quinto
e sexto colocados serão, dos 14 clubes
restantes, os melhores classificados,

por ordem de pontos ganhos, lndepen*
dentemente dos grupos em que este*

Jam situados, observados os critério.»
de desempate do artigo 21 do regula-
mento da Oopa Brasil, que determina
o seguinte:

O primeiro critério de desempate
fica sendo a soma de pontos ganhos
em todo o campeonato. O clube que
tiver o maior número será o quinto co-
locado. O segundo em maior número
será o sexto colocado da Boloteca.

Persistindo a igualdade entre os
dois primeiros clubes dos 14, passa a

nômica Federal — atingiu  ser considerado para desempate o

Cr$ 25.414.020,00, correspondentes aos
2.541.402 cartões vendidos. Ao todo es-
tiveram em ação 3.879 revendedores

autorizados pela Caixa.

O primeiro colocado será o cam-

peão da Copa Brasil, ou seja, o vence-
dor do jogo decisivo. O segundo colo-

cado será o vice-campeáo, o clube que
tiver sido derrotado na partida declsi-
va pelo titulo brasileiro. O terceiro

colocado será o clube melhor classlfi-

cado entre os perdedores dos jogos
8eT, no primeiro turno da fase final

maior número de vitórias, também em
todo o campeonato. O terceiro critério,

determinará como quinto colocado o

que tiver maior saldo de gols em todo

o campeonato.

Se ainda assim nada estiver defi-

nldo, mais quatro critérios poderá ser

aplicado: melhor goal-average em todo

o campeonato, maior saldo de gols na

fase final, melhor goal-average na fase

final e, finalmente, sorteio, em dia,

local e horário determinados pelo De-

partamento de Futebol da CBD.

Clayton e Ademir

empatam último gol

Ronaldo, do Cruzeiro; Clayton, do

Corltlba, e Ademir, do São Paulo, fo-

ram confirmados vencedores do con-

curso de gols no Teste 309 da Loteria

Esportiva, após verificadas as súmulas,

e cada um vai receber o prêmio de

dois mil cruzeiros, em caderneta de

poupança da Caixa Econômica Fé-

deral.
De acordo com a súmula do árbl-

tro José Roberto Wrlght, Ronaldo fez

o gol mais rápido, aos dois minutos

do primeiro tempo, no jogo 12, Con-

fiança 0x3 Cruzeiro. No último gol,
apesar do empate, os dois jogadores
receberão os prêmios integralmente.

Clayton, que marcou aos 89 minutos,

no jogo 9, Operário 0x1 Oorltlba, se-

gundo o juiz Romualdo Arppi Filho, e

Ademir, que fez o único gol dç São

Paulo, na derrota para o Flamengo,

al, 

também aos 89 minutos, como

escrito na súmula do juiz Saul

A Caixa Econômica Federal comu-

nica que não houve reclamação adml-

niistratlva referente ao resultado do

Teste 307, o que determina a ratifica-

ção do resultado provisório divulgado

anteriormente. Entretanto, em fase de

liminar concedida pelo Juízo da Prl-

melra Vara Criminal — Seção do Esta-

do do Rio de Janeiro —, ao mandado

de segurança impetrado por Irany de

Lima Molledo, para que seja suspenso

o rateio do teste, a Caixa deve reter

1/8 da importância do prêmio totai

até ulterior deliberação da Justiça.

Diante disso, o valor de cada apos

ta ganhadora passará a ser de ...

Cr| 3.132.846,03, já descontado o Im

posto de Renda, até a decisão citada

acima, em vez de Cr$ 3.851.583,32, dl
vulgado anteriormente. O pagamento
dos sete ganhadores divulgados e re-
lecionados pela Caixa ettá sendo ele

toado.

Torneios Incentivos

animam o

Como a tabela da fase final da Copa
Brasil não era conhecida quando da con-
feoção dos volantes, os jogos da competi-

ção não constam do Teste 311, que será
realizado nos dias 6 e 7 de novembro. O
Campeonato Brasileiro volta* com toda
forca, m Teste 312.

A Comissão de Programação da Loteria
Esportiva elaborou o Teste Sll com cinco

jogos do Torneio Integração Heleno Nunes,
dois do Torneio Incentivo Mineiro, um do
Torneio Incentivo Capixaba, um do Tor-
neio incentivo Pernambucano, dois do
Torneio incentivo Paranaense e dois do
Campeonato Paulista da Primeira Divisão.

A programação do Teste 311 é a se-

gulnte:
— Madurelra x Ooitacás »- Torneio

integração Htlww Nunes.
Data: 6 ou 7/11 - Local: Ertádto

Conselheiro Oalvão — Madureira-RJ.
— Campo Qrande x Olaria — Torneio

Integração Nunes.
Data: 6 ou 7/11 - Local: Estádio Ita-

Io Del Cima — Campo Grande — RJ.
8 — Bangu x Bonsucesao — Torneio ta-

tegração Heleno Nunes.
Data: 6 ou 7/11 — Local: Estádio Pio-

letárlo — Bangu — RJ.
4 * Costeira x Manufatora — Torneio~ 

Heleno Nunes.
• ou T/U — Local: btádio Aaaad

iteróá RJ.
8 — Paraíso x Central — Torneio ta-

Teste

Data: « ou T/U: tttádlo Benedito Sll-
va de Oliveira — Campos — RJ^^^H

— E8AB x Araguari — Torneio ta-|
oentivo Mlnelro^^^^^^^^^^^^H

Data: 7/11 — Local: Estádio do Itaú ~1

Contagem — MO.
— Sete de Setembro x Uberlândia^!

Torneio incentivo Mlnelro^^^^^^M
Data: 7/11 — Estádio Independência —I

Belo Horizonte —

— Santo Antônio x Caxias — Torneio I
incentivo Capixaba,

^^^^¦7/11 
— Local: Estádio Engenhei!

I ro Ara ripe — Vitória — E8. I
I 9 — Caruaru z Ferroviária — Torneio]
I Incentivo Pernambucano. I
I Data: 7/11 — Local; Estádio Pedro Vil
I tor de Albuquerque — Caruaru. I
I 10 — Umuarama x Nove de Julho ~1

I Torneio incentivo Paranaense. ¦
I Data: 6 ou 7/11 — Local. Estádio GH
I gante da Baixada — Umuarama — PRB
I 11 — Uküão Bandeirante x Pinheiros

| Torneio Incentivo Paranaense. immjm±ou 
7/11 — Local: Estádio CchI

^^^^¦¦feneghel — ffanrttlrantits —1

PR ¦
12 — Rio Preto x Jaboticabal — Cam-I

peonato Paulista da Primeira Divisâo.M
Data: 7/11 — Local: Estádio Comenda-]

dor Valdemar Haddad — Rio Preto — SPl
13 — Santo André x Saad — Campeo-1

nato Paulista da Primeira Divisão. I
Data: 7/11 — Estádio Jaçatuba — San-I

to André — SP. I

O TESTE 143 FOI ASSIM

1) Vasco
2) Flamengo
3) América (RJ)
4) "
8) Ceará
6) Ponti _
7) União Bandeirante
8)
9)

10)
11)
12)
13) América (SP)

Ferroviário (MA)
Itabalana
C R. BrasUIJuventus 

(SP)

x
x
x
x
x

1 x
0 x
Ox
Si
0 x
8 x
0 x

x

Fluminense
Olaria
Botafogo
Bangu
Maguarl
Goritiba
Atlético (PR)
Fifueircnsc
Maranhão
Sergipe
C S. Alagoano
Palmeiras
Coríntians

Arrecadado: Cr$ U.M.SMjOO

Maio: Cl* 16.234 291.00

Número de ganhsdores: St

Ratetoi Cv$ S17.S9M9
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TURFE

Inscrições

estão abertas e desfile

dia 7sera

Continuam abertas no Departamento de Certames e
Promoções do JORNAL DOS 8PORT8, na Rua Tenente
Possolo. 15 a 25. no horário das 9 às 12 e das 14 às 18 ho-
ras. as inscrições para os Clubes e Colégios Interessados em

participar dos XXVIII Jogos da Primavera.
Realizado anualmente desde 1949, a única olimpíada fe-

minina do mundo — criação imortal do saudoso Jornalista
e escritor Mário Rodrigues Pilho —conta sempre com t

participação de atletas já consagradas e Iniciantes, numa

íesta de grande beleza e congraçamento.
O Desfile de Abertura dos Jogos será no dia 7 de no-

vembro. iniciando-se no dia seguinte a série de competições,

que contarão este ano, com mais de 25 mil moças.

Os jogos da Primavera de 1976 serão disputados nas se-

guintes modalidades: Arco e Flecha, Atletismo, Basquetebol,

Ciclismo, Esgrima, Ginástica, Handebol, Natação, Tênis, Té-

nis de Mesa, Tiro ao Alvo, Volibol, Xadrez, Decatlo, e Des-

file. Nas Séries de Colégios e Especial de Clubes nào serão

disputadas as modalidades de Esgrima e Tênis.

O JORNAL DOS SPORTS nada recebe por inscrição ou

ingressos nos diversos torneios e competições que constituem

a olimpíada feminina. Considera-se, porém, bem recompen-

sado pelo fato de estar contribuindo para o engrandecimen-

to dos esportes, preparando física e tecnicamente a Juven-
tude feminina do Brasil

O América F. C. também participará dos XXVIII

Jogos da Primavera

Colégio Barão

de Mauá ainda comemora seu

aniversário

Colégio Estadual Barão de Mauá Campe&o Oeral dos
XXIV Jogos Infantis, e que este ano participará dos Jogos
da Primavera pela segunda vez, está comemorando 15 anos
de fundação.

Para comemorar o 15 ° aniversário de fundação a dire-
ção do Colégio Estadual Barão de Mauá, modelar estabele-
cimento de ensino localizado no perímetro urbano da Pá-
brica Nacional de Motores, em Duque de Caxias, elaborou
uma programação festiva para todo o més de outubro que
foi niciada no último dia 8, com a apresentação da peça"A Palavra, o Oesto e a Canção", no salão nobre do colégio,
e que será encerrada amanhã, sábado, dia 30.

Para o diretor do Colégio Estadual Barão de Mauá,
Professor Adolpho Mendes Hang, as competições esportivas
realizadas durante todo o més de aniversário serviram pa-
ra o Professor Jonas Luiz Pedroza, Coordenador de Educa-
ção Fisica do Colégio, selecionar as moças que representa-
rào o Colégio Estadual Barão de Mauá nos XXVIII Jo-
gos da Primavera.

Para encerrar a programação de aniversário, a direção
do Colégio Estadual Barão de Mauá programou para ama-
nhà, sábado, dia 30, na sede da A.A. Piauí, a partir das 20
horas, o baile de eleição e coroaç&o da Rainha do Colégio.

Balizas têm

que mostrar identidade

no desfile

A Direção-Geral dos XXVIII Jogos da Primavera lem-
bra aos representantes dos colégios e clubes inscritos que 

-

para o desfile de abertura da olimpíada feminina, todas as
balizas e porta-bandeiras terão que ter obrigatoriamente o
cartão de identidade fornecido pelo JORNAL DOS SPORTS.

Esse cartão deverá ser assinado pelas atletas que desfi-
larão como balizas ou porta-bandeiras e deverá ser encami-
nhado ao JORNAL DOS SPORTS — Departamento de Cer-
tames e Promoções — acompanhado de duas fotos tamanho
3x4 para serem aprovados e devidamente registrados.

Por outro lado, a Direção-Geral dos XXVTn Jogos da
Primavera comunica aos colégios e clubes participantes que
com a finalidade de facilitar o registro de qualquer partici-
pante para os XXVIII Jogos da Primavera, resolveu aceitar
os cartões de identidade dos Jogos Infantis e Jogos da Pri-
mavera anteriores, que devidamente encaminhados com an-
tecedéncia ao JORNAL DOS SPORTS, serão revalidados
para a maior olimpíada feminina do mundo.

O horário de funcionamento do Departamento de Cer-
tames e Promoções do JORNAL DOS SPORTS, para aten-
dimento aos representantes de oolégios e clubes é, diaHa-
mente, de 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas, na Rua Te-
nente Possolo, 15 a 25 — 1.° andar.

Instituto

Peixoto tenta bicampeonato

e leva fé

O Instituto Técnico Peixoto que este ano estará
com o seu Grêmio tentando o bicampeonato do des-
file da série especial de clubes, dos XXVIII Jogos da
Primavera, promoverá amanhã uma gincana com a

participação de rapazes e moças do Méier.

Os alunos do modelar estabelecimento de ensino
localizado na Rua Sobral. 27 — Méier, estão aguar-
dando com muito entusiasmo a sensacional gincana
de amanhã, que contará com a participação de 15*
equipes

A largada da gincana está programada para as 8
horas, e o Professor Paulo Roberto Peixoto, diretor do
colégio, e que estará dando assistência técnica aos par-
tlclpantes, solicita aos participantes que procurem che-

gar até às 7h30min para receberem as instruções e
nào atrasarem a largada da prova.

Valiosos prêmios serão oferecidos aos vencedores

da sensacional gincana promovida pelu Instituto Téc-
nico Peixoto.

A Escola Estadual de 1.° e 2.°

Graus Afonso Schmldt, de Cubatão,

Estado de São Paulo, inscreveu-se

ontem para os XXVIII Jogos da Pri-

mavera, disposta a conquistar o titu-

lo máximo de atletismo.

O pedido de inscrição da Escola

Estadual Afonso Schmldt na maior

olimpíada feminina do mundo foi

entregue pela Professora Lucila Ro-

drigues de Macedo, que demonstrou

grande satisfação em poder dirigir»
mais uma vez, uma equipe nos Jogos
da Primavera.

Segundo declarações da Profes-
sora Lucila Rodrigues de Macedo, a
Escola Estadual Afonso Schmldt es-
tará participando do desfile de aber-

tura dos XXVIII Jogos da Primavera,

no próximo dia 7 de novembro, no
estádio do C.R. Vasco da Gama, com
uma pequena representação, forma-
da por 30 alunas-atletas.

A Escola Estadual Afonso Schmldt
disputará os XXVIII Jogos da Pri-
mavera com grandes possibilidades
de conquistar os títulos das modall-
dades de atletismo e basquetebol.

Para a competição de atletismo
a Escola Estadual Afonso Schmldt já
selecionou as alunas que virão ao Rio
de Janeiro disputar a modalidade e
a delegação constituída de grandes
valores do atletismo paulista na área
estudantil, reforçada por algumas
atletas que já disputaram os Jogos
da Primavera do ano passado e que
oonquitaram um brilhante vice-
campeonato.

A Escola Estadual Afonso Schmldt,

que tem na sua. direção o Professor
Ovldio Avancl, fica situada no centro
de Cubatão, no Estado de São Paulo.
Seu corpo docente é formado por mais
de cem professores, distribuídos nos
três períodos, e, na parte adminls-
trativa, é dirigido por aproximada-
mente vinte funcionários. No setor
de Educação Física possui cinco pro-
fessores, sendo que dois deles, Rober-
to Dick e Lucila Rodrigues de Mace-
do, estarão representando a Escola
Estadual Afonso Schmldt junto à Di-
reção-Geral dos XXVIII Jogos da
Primavera.

A Professora Lucila Rodrigues de
Macedo que também foi atleta, está
muito confiante na sua equipe que virá
para os XXVIII Jogos da Primavera
e afirma categoricamente que será
multo dlficll tirar este ano o título da
Escola Estadual Afonso Schmldt.

A Escola Estadual Afonso Schmldt
possui aproximadamente 3.200 alunos,
sendo 1.700 moças e 1.500 rapazes.

A Escola Estadual Afonso Schmldt
possui uma pista de atletismo cons-

trulda pelo Professor Roberto e alu-
nos do I o Grau daquele estabeleoi-
mento de ensino da cidade de Cuba-
tão.

A Escola Estadual Afonso Schmldt

participará de quase todas as competi

ções colegiais da baixada santista, os -

tentando os títulos de tetracampeão

juvenil de atletismo masculino, bi-
campeão infantil masculino e vice-
campeão juvenil feminino, no Cam-

peonato Colegial de Atletismo Regio-
nal, promovido pelo DEFE.

Nos campeonatos mirins ás han-
debol, futebol de salão, voUbol e bas-

quetebol, a Escola Estadual Afonso
Schmldt conquistou os títulos de cam-

peão nas modalidades de futebol de
salão e volibol masculino, e o vice-
campeonato em handebol feminino.

Além dos títulos acima citados, a
Escola Estadual Afonso Schmldt pos-
sui também os Campeonatos do Fes-
tival de Atletismo, assim divididos:

Festival de corridas, nas catego-
rias mirim, infantil e juvenil.

Festival de saltos, nas categorias
mirim, infantil e juvenil.

Nos Jogos Abertos do Interior de
São Paulo as equipes da cidade de
Cubatão são geralmente formadas pe-
los alunos da Escola Estadual Afon-
so Schmldt, principalmente nas mo-
dalidades de basquetebol — masculi-
no e feminino, atletismo — masculino
e feminino e volibol masculino.

Na Seleção Paulista Infanto-Ju-
venil já estão integrados vários alu-
nos da Escola Estadual Afonso
Schmldt.

Existe atualmente na Escola Es-
tadual Afonso Schmldt uma pequena
escola de atletismo para meninos e
meninas na faixa etária de 10 a 12
anos. Para o ano de 1977, a direção
do colégio colocará em funcionamento
também as escolinhas de basquetebol
e volibol.

Além da participação das modali-
dades de atletismo e basquetebol a' 
Escola Estadual Afonso Schmldt es-
colherá entre as suas alunas-atletas

que partícipar&o dos XXVIII Jogos da
;primavera, uma bonita moça para
representá-la no Concurso que apon-
tará a Rainha da maior olimpíada
do mundo, em sua edição 1976.

A Professora Lucila Rodrigues de
Macedo se sente realizada com a ins-
crição pela segunda vez consecutiva
da Escola Estadual Afonso Schmldt
nos XXVHI Jogos da Primavera, pois
o seu grande sonho era ter participa-
do da maior olimpíada feminina do
mundo, não conseguindo como atle-
ta, realizou como dirigente.

EXTERNATO SÃO

JUDAS TADEU FAZ TORNEIO

DE XADREZ

BORDADO Ê UM

COMPETIDOR DE PESO

fía-Fhi 
vamos

A Professora Lucila Rodrigues de Macedo 
'esteve 

no JORNAL DOS

SPORTS para formalizar a inscrição da Escola Estadual Afonso Schmidt,

de Cubatão — São Paulo, nos XXVIII Jogos da Primavera

Paulistas

querem 

superar

os cariocas

O Colégio Externato São Judas Ta-
deu, tricampeão dos Jogos da Primavera,
deu prosseguimento ontem às comento-
rações da semana de seu aniversário,
com a realização de um extenso progra-
ma que constou de missa, inauguração
de exposições, torneio de xadrez, Jogo de
volibol e muitas outras atrações que res-
peitaram a seguinte programação:

9 horas — Missa em Ação de Ora-
ças pela passagem de mais um anlversá-
rio onomástico do Colégio, celebrada na
Igreja de São Jorge, situada na Rua
Clarimundo de Melo — Quintino, oficia-
da pelo Padre Valélio Pierpaoli — dire-
tor-presidente do Lar dos Meninos, com
a participação da direção, corpo docente
e administração e dos alunos do Colégio.

11 horas — Abertura, pelo 8r. Adml-
nistrador da XV A .A., das exposições de
trabalhos realizados pelos alunof nas
áreas de Eletrônica — Química — Cién-
cias e Biologia — Estudos Sociais — Co-
municaçáo e Expressão (Eipoema) 
Matemática. Apôs este ato solene foi
servido um coquetel às autoridades e
convidados, na sede do Colégio Exter-
nato São Judas Tadeu, sito à Rua Divl-
sória. n.# 79. em Bento Ribeiro. Al >x-
posições ficarão abertas à visitação pú-
blica até o dia 31 de outubro.

14 horas — Torneio de Xadrez (mis-
to) entre alunos do Colégio, na sala da
biblioteca.

14 horas — Jogo de volibol feminino
entre a Seleção do turno na manhã e a
8deçáo do turno da noite, na quadra de
esportes do Colétfo

As festividades comemorativas da
Semana de Aniversário daquele mode-
lar estabelecimento de ensino de Bento
Ribeiro, que tem à sua frente, como di-

retor, o Prof. Albano dos Santos Paren-
te, serão realizadas até 31 de outubro.

As atividades da Semana úe Anlver-
sário terão seu desenvolvimento através
de exposições de trabalhos de alunos de
1.° e 2.° graus, principalmente dos cur-
sos de Eletrônica, Química, Ciências e
Biologia, Estudos Sociais, Comunicação
e Expressão e Matemática, competições
esportivas, Missa. Festival da Canelo
Popular e Festa da Primavera, quando
será escolhida a Rainha da Primavera
de 1976.

A programação, estabelecida pela dl-
reção do Colégio Externato São Judas
Tadeu para comemorar a sua Semana
de Aniversário é a seguinte:

Hoje, dia 29 — Sexta-feira — 9 ho-
ras ¦— Jogo de handebol masculino en-
tre a Seleção do turno da noite e a Se-
leçào do turno da manhã, na quadra de
esportes do Colégio.

10 horas — Jogo de basquetebol mas-
culino entre a Seleção do turno da ma-
nhà e a Seleção do turno da noite, na
quadra de esportes do Colégio.

Amanhã, dia 30 — Sábado — 14 ho-
ras — FESTA DA PRIMAVERA do Co-
légio Externato São Judas Tadeu e Es-
cola Lar dos Meninos, a realizar-se no
Madureira Esporte Clube, situado à Ave-
nida Ministro Edgard Romero, 233 — 1.°
andar, em Madureira, quando será esco-
lhida a Rainha da Primavera de 1976.

Dia 31 — Domingo — 19 horas —
V Festival da Canção Popular, fase inl-
ciai, com a participação dos alunos do
Colégio, com a escolha das 10 candida-
tas mais votadas No intervalo teremos
a apresentação de um Jogral interpre-
tado por alunos

O principal páreo da

reunião de amanhã, no

Hlpádroimo da Gávea, é

o quinto, em 2.000 metros,

preparatório para o pró-
xlmo GP Lineu de Paula

Machado, do méis de no-

vembro, programado para

para a pista de grama,
mas que deverá ser mes-

mo desdobrado na areia,

devido ao estado da raia

e o tempo Instável, com

chuvas.

Bordado, do treinador

Felipe Lavor, será apre-

sentado como cabeça-de-

chave, sob a direção de

Juarez Garcia, e para esse

compromisso Itirabalhou

em 2ml8s na volta fecha-

da de 2.040 metros, com

disposição e vlvacidade,

ganhando do companhei-

ro Rei Mago, que reforça

o número 1.

O melhoi tempo para o

compromisso de amanhã,

pertenceu a Rumo, um fi-

lho de Waldmelster, em

boa forma técnica, mas

mtemente em páreo
Ele completou a

milha em lm45s e linhas,

com José Esteves em sua

direção, com os últimos

200 metros cobertos em

14s.

Helix, montaria de José

Queirós, perdeu e ganhou
de Boleador nos últimos

exercícios. Está bem es-

tendido no percurso, com
trabalhos animadores, que
podem lhe garantir colo-
cação ou mesmo a vitória
na fase preparatória do
GP Lineu de Paula Ma-

chado.

O Haras São José ias-
creveu a parelha Torea-
dor e Tiburon, e o primei-
ro, um filho de Fort Na-

poleón, fechou os 2.040
metros em 2ml9s, com a
milha coberta em lm49s,

apares

difícil.

na única vez em que
abordou a distância do

compromisso oficial. Seu

companheiro Tiburon, por
Felício, tido em alta con-

ta por seus responsáveis,

aumentou em dois quin-
tos o trabalho na distàn-

cia, com lm47s nos 1.600

metros finais, agradando

pela disposição do arre-

mate.

Ainda para o compro-

mlsso de amanhã, Terça-

do passou os 2.040 metros

em 2m20s, com Jorge Pin-

to em seu dorso, e Bra-

sas'Streak assinalou ....

2ml9s2/5, com a milha

em lim4&s, também evi-

denciando boa forma téc-

nica.

Os trabalhos indicam

que Bordado, Helix e Bo-

leador podem cumprir

uma atuação de destaque

no quinto páreo da reu-

nião de amanhã.

Doutor Balblno passou
1.400 metros em lm32s,

com reservas. Curtidor,

José Queirós, 1.200 em ..

Im20s, facilmente. Lon-

trano tem lm06s, final

fraco. Halepa, Francisco

Esteves, Igualou a marca,

mas com visíveis sobras,

condução de Francisco

Esteves. Corria muito nos

últimos duzentos, que fo-
ram percorridos em 13s

exatos.

Scotchman, L. Corrêa,
lm48s na milha, em pa-
relha com Unesko. Extra-
Extra melhorou a marca

para lm46s, com J. Malta.
Dona Bety gastou lm20s
nos 1.200, apenas regular.
Pocket Money agradou,

com lm26>s nos 1.300, bom
final. Indian Dame, Eri-
ton Ferreira, melhorou

para lm25s, boa ação.
Numismática tem lm28s,

Mulata,
em lm44á.

poupada por José Mach*.
do.

Pearl Buck mostrou boa
forma, trabalhando 1200
metros em lmias, corren-

g° 
® too- Snekia, Hélio

Cunha Filho, Igualou a
marca na mesma base
Tlba, Alcides Morales Fi.
lho, lm32s nos 1.400, der-
rotando Curupaity Dark
Ages, GllcUslo Alves, au-
mentou para lm32.s2/5
muito fácil. Diva
F. Silva, 1.500

bem suave.

Salidora, E. Alves, 1400
em lm3as, fácil. Snowte-
kla, A. Pinheiro, tem
lm32a, multo flácil. Ca-
xarana, J. Garcia, lm38s
na mesma distância, final
fraco. Bec Fin, Carlos
Valgas, lm37s, suavemen-
te. Flmbrla agradou em
cheio, com lm30s, sem ser
exigida em parte alguma

por Francisco Esteves, fi-
nalizando com boa ação

Hovênla, Ablb Pinheiro,
lm24s cravados nos 1.300
correndo muito. Salson
d'Or, em parelha com Sex
Girl, 1.400 em lm32s3/5
melhor para a última.'
Slngle Cry, Alcides Mo-
rales Filho, a mesma dis-
tància em lm30s3/5, bem.
Toreador passou 2.040
metros em 2ml9s2/5, fa-
cilmente, junto à cerca
externa, no governo de
Gabriel Meneses.

Outro bom trabalho,

entre os competidores que
atuarão na reunião de
amanhã, ficou por conta
de Tiburon, com 2ml9s

Justos, final de 13s, boa
ação. Rumo igualou a
marca, também sem ser
exigido por J. Mendes,
tendo Terçado aumenta-
do para 2m20s, inteira-

mente à vontade, condu-
zido ipelo bridão Jorge
Pinto.

JURAIN CHEGA EM 14s COM VIVACIDADE

Para a reunião de ama-
nhà, estão previstas cinco
estréias, as de Clgnon.
Lontreano e Furaim no

primeiro, Dona Betty no
sétimo e Heredita, no dé-
cimo e último páreo da
reunião. Juraim, com
mais de 400 kg., por Silla-

ge, possui o melhor traba-
lho com lm04s2/5, saindo
dos 1.200 metros, e finali-
zando em I4s, demons-
trando condições para
influir no desenrolar da
competição.

Rotor é a força do pá-
reo em que Juraim vai es-
trear, e dos demais inseri-
tos na programação de

amanhã, pode ser citada
Hereditas, por Sablnus e
La Cance, do Haras Santa
Maria de Araras, recupe-

rada da epizootia, e que
vem preparada do Centro
de Treinamento de Tere-
sópolis, e entregue a Éd-
son Ferreira para o déci-

mo páreo da reunião. Não
chega a ser uma brabada,
mas é uma boa indicação,
levando-se em conta que
Alberto Nahid só apresen-
ta animais com chance de
colocação ou vitória.

Lontreano, também por
Sillage, inscrito no pri-
meiro páreo, com 437 kg.,

aproximadamente, ainda
está em período de as-
censão e estréia com ....
Im06s, com disposição,
mas deve respeitar a pre-
sença de um ou dois com-

petidores. Clgnon, por
Milord, do treinador Sil-
vio Morales, está melho-
rando aos poucos e deve
correr para uma coloca-

ção. No sétimo páreo, a
estréia é a de Dona
Betty, por Jaguarl, do
Haras Mount Blanc, sob a
direção de M. Andrade. A
força da competição é
mesmo Extra-Extra, com

J. Malta, do treinador

José Luís Pedrosa.

Halepa é boa pedida na dupla exata

Halepa, montaria de José
Esteves, favorita no último
páreo de amanhã, é boa pe-
dida para a dupla exata e
também para o bolo de sete
pontos. A primeira carreira
esta marcada para ás 
13h30min.
1* PAREÔ — AS 13H30M —
1.000 MBTROS — Crf 25 MIL

Kg
1—1 Rotor, G. A. Feijô . 2 56

2 Cignon, G. Alves . 8 56
2—3 Calabrés. E. Ferre. 4 56

4 Lontrano, J. Malta . 1 56
3—5 Fast Fox, A. Garcia 5 56

6 Juraim, C. Valgas . 6 56
4—7 Cabiras, J. Esteves 3 56

8 Don Pepe, G. Olive. 7 56
2.* PAREÔ — A8 14H00M —
1.400 METROS — Crf 21 MIL

(GRAMA)
Kg

1—1 D. Ages, J. Pinto . 4 56
2 D. Mulata. J. Malta 5 56

2—3 Salidora. J. Esteves 8 56
4 Jandaia. A. Abreu . 2 56

3—5 Lucrina. G. Alves . 6 56
6 So Nice, G. Meneses 1 56

4—7 Skyward, J. Queiroz 7 57
Tlba. M. Carvalho . 3 56

3.* PAREÔ — A8 14H30M —
1.400 METROS — Cr$ 21 MIL

(GRAMA)

Kg
1—1 Brunella, G. Menes. 1 54

2 A. Royale, G. Alves 2 57
2—3 Bec Fin, A. Ferreira 3 54

4 Dancebar, S. Silva . 8 54
3—5 Gravada. E. Ferreira 9 54

Carandá. G. A. Fe. 7 54
Caxarana, E. Alves 5 54

4—8 Domênica. A. Abreu 10 54
Snowtekla, J. Garcia 6 57

10 Tertúlia, J. Queiroz 4 57
4* PAREÔ — A8 15H00M —
1.400 METROS — Crf 21 MIL
— (GRAMA) — (INICIO DO

CONCURSO DE 7 PONTOS)
1—1 Jam, E. Ferreira . . 6 56

2 Flmbrla II. J. Mac. 10 56
2—3 Ana Bolena, J. Que. 2 56

4 Juquinha. F. Pereira 4 56
3—5 S. D'Or, G. Meneses 7 54" Sexy Girl, D. Neto . 1 55

6 Hovênía, J. Garcia . 5 55
4—7 La Fonteyn. G. Alv. 3 55M S. Cry, E. R. Ferre. 8 57

8 L. Blackie, J. Pinto 9 54
5.® PAREÔ — AS 15H30M —
2.000 METROS — Crf 25 MIL

— (GRAMA)
Kg

1—1 Bordado, J. Garcia . 7 51" Rei Mago, E. R. Fer. 2 51
2—2 Helix. J. Queiroz . 8 55

3 Rumo. J. Mendes . 5 48
3—4 Toreador. J. Macha. 4 52" Tiburon, G. Meneses 1 55
4—5 Harmonium, E. Fer. 9 51

B/Streak, F. Lemos 3 49
Terçado. J. Pinto . 6 56

6.* PAREÔ — AS 16H00M —
1.200 METROS — Crf 21 MIL

— (DUPLA EXATA)
Kg

1—1 Gladiatus, E. Ferre. 10 54
Helar. R. Marques . 1 54
Niclight. F. Pereira 11 57
Unasked, E. R. Fer. 4 54

2—5 Dependente, J. F. F. 9 54" Indicateur. G. Men. 13 54
Scotchman. L. Cor. 14 54

7 Careca. C. Silva F.° 15 54
3—8 Xerém. J. Malta . . 8 54

Curtidor, J. Machp. 5 57
10 Rabanete, M. Andra. 16 54
11 Ekigarbo, J. Garcia 3 54

4—12 Dr. Balblno. J. Pinto 7 54" Inco. C. Abreu . . 12 54
13 Top Spin. G. A. Fe. 2 57
14 Candy Boy. A. Fer. 17 54
15 Esse. A. Abreu . . 6 54

7* PAREÔ — A8 16H30M —
1.200 METROS — Crf 30 MIL
— (GRAMA) — (PROVA ES-
PECIAL DE LEILÃO) — DI-
RETORIA DE VETERINARIA

DO EXÉRCITO
1—1 Extra-Extra. J, Mal. 2 56

2 Rota, J. Pinto . . . 11 56
2—3 Slnecura, F. Pereira 3 56

Joyeuseté. J. Que. 4 56
Dona Bety. M. Antf. 5 56

3—6 Zornara. J. Macha. 8 56

D. Canaud. J. F. Fr. 6 56
Micheloca. P Rocha 9 56

4—9 Higuera, G. Meneses 156
10 Júvia, J. Garcia . . 10 56
11 B. Bruna. W. Gon 7 56

8.* PAREÔ — AS 17H00M -
1.300 METROS — Crf H MIL
— (GRAMA) — CONSELHO

REGIONAL DE MEDICINA
VETERINARIA

K|
1 58

10 58
57

12 54
956

55
14 58

1—1 Fulton. J. Esteves
Paio. D. Neto . .
Susto. J. Pinto . .

2—4 Cajo. S. M. Cruz
Jolito, E. Ferreira
Flink. G. Meneses

3—7 C. Kall. F. Pereira
Balidar. J. Machado 2 57

" Etoc, W. Gonçalves 7 51
Figurante. J. F. Fra. 6 54

4—10 Fon, G. Tozzi . . . 13 58
11 Triziane, E. Alves . 8 56
12 Tribord, M. Niclev 5 57

M C. Morumbi. D. G. 1157
9.® PAREÔ — AS 17H30M -

1.300 METROS — Crf 21 MIL
K|

1—1 P. Money. J. Pinto . 155
2 I. Dame. E. R Fer 1157

2—3 Turquesa n. M. Car. 8 57
Kubiléa. G. Meneses 5 57
Xlmarra, G. Archan. 9 07

3—6 Sagital, G. Alves . 6 57
Guiana. J. Garcia . 9 57
Guadlana, J. F Fra. 7 57

4—9 Numismática, J. M. 10 57
10 P. Buck. F. Pereira 2 57
11 Snekar, R. Carmo . 4 57

10.» PAREÔ — AS 18HWM -

1.000 METROS - Crf 25 MIL
—(DUPLA EXATA) 

^
1—1 Halepa, J. Esteves

2 Jalapina. J. Macha
2-3 Ulita. E. R. Ferre.

4 M. Doragaja. M. Pe
3-5 D. de Nuit. A. Gar

Hereditas. E. Ferre.
Smolkin, G. A. Fe.

4—8 Ana Gata, J. Queir.
F. Light. M. Andra.

10 M. Vitória. W. Gon

10 56
558
458
858
858
958
358
7 58
258
1 58

PARELHA TEM DESTAQUE NO HANDICAP
1.® PAREÔ — AS 14H00M —
1.400 METROS — Crf 25 MIL

— (AREIA)

1—1 Cleuzl. E. Alves . . 1*56
2—2 Clima. G. Alves . . 2 56" Car. J. F. Fraga . . 3 56
2—3 Halyat. E. Ferreira 5 56

Juntura. F. Pereira 7 56
4—5 Tulip, G. Meneses . 6 56M Terracota, J. Mac. 4 56

2.® PAREÔ — Af 14H30M —
1.400 METROS — Crf 17 MIL

1—1 Belière, J. Pedro
2—2 Set-Ball, G. Menes.

3 Hilana, A. Abreu .
3—4 Diandria. W. Gon.

Irenl. J. Esteves . .
4—6 Cal Viva, A. Garcia" Aldapa. E. Ferreira

58
58

4 54
58
57

1 58
58

3-* PAREÔ — AS 1SH00M —
1.200 METROS — Cr$ 30 MIL
— (INICIO DO CONCURSO
DB 7 PONTOS) — (PROVA

8SPEC1AL DE LEILÃO)

1—1 Ancasta. J. Pinto . 7,56
Demarcation. G Al. 2 56
Jabina. E R Ferre 4 56

2—4 Pitaná. F Pereira 12 56
D Vldal. W Gon U 5S
Doidivana. A Garcia 1 56

3—7 Eh Baiana. J Gar 0 56
8 F. Araby. J F Fra 6 Si" Rada. D Neto 8 56

4—9 Baronesa. F G Sil 5 56
10 Réstia. J Queiroz 3 M" B. Luck. A Sou/j 10 56

4® PARKO - A8 IIHIOM —
>000 METROS * Crf 31 Mil.

— (HANDICAP EXTRAOR-
DINARIO)

Kg
1—1 P- Alegre, G. Alves 8 58" Odyr. G. Meneses . 5 85
2—2 Esteemery. J. Pedro 7 88

S. Boot, E. R. Ferre. 1 57
3—4 F. Indian. W. Gon. 4 55

5 Matutino. J. Macha. 3 55
4—6 Arrepio. E. Alves . 8 88' Antigona. J. Queiroz 2 58
5.® PAREÔ — AS 1SHOOM —
1.300 METROS — Crf 25 MIL

— (AREIA) — (DUPLA L
EXATA)

1—1 Banibas. A. Abreu 5*9" Acaricaba. D. Neto . 9 55
2 Lady Bar. L. Januá. 13 55

2—3 Tanis. J. Machado . 10 58" Top Speed. G. Men. 4 55
Julce. F. Pereira . 6 56
Jacente. E. Ferreira 14 86

3—6 Florada. W Gonçal. 7 56
Dinasty. G. Tozzi . 11 56
Analfa. J. F Fraga 3 55• Choncha. C Valgas 12 5«

4—9 Cinder II. J Pinto . 2 56
10 Katiinar. A Ferre. 15 55
U Cavod. G Alves . . 1 5S

Stafa. J Malta 8 55
6.® PAREÔ — AS 16H30M —
1.600 METROS - Crf 21 MIL

1—l Nacarado. E R Fer 3*56" Noscado. G A FeiJÒ 4 56
2—2 S Gonzalez. G Me. 4 56" S Boy. J Machado 6 56
3—3 Cuca. F Pereira I 56

4 Querco. J Queiroz 8 56
- . P S*r*y' J Mt*vrs 10 56
4—8 S Don. G Alves 7 55

F Rock. J Garcia . 2 57

•• S. Day, J. F. Fraga 9 58
7.® PAREÔ — AS 17H60M -

1.508 MBTROS - Crf 25 MIL
K<

1—1 Ril, W. Gonçalves 13 58

Armênio. G Alves 151
Tiriac, J. Malta . 1JJ

2—4 Hepydravus. E. Fer. 9*
8 Raccord. G. A. Feijò I *

6 Pauláo. E. R. Ferre. »

3—7 11 Mundo. F. Pere. 14 58

Juquito. J. Pinto J jj
Faust. J. Esteves J 

*

4—10 Terence, G Mene 12 *
•• Thasos. J. Machado «58
" Tibetano. J Macha 10 58

11 Lil Abner. R. Carmo 11 *

a® PAREÔ — AS 17W0M -

1.080 METROS - Crf 25 MIL
— (AREIA) — (PROVA

ESPECIAL)
Kl

1 91
4 50
254
554
8 50
3 55
7 55

1—1 Cambará. G. Mene
S—2 Quidama. J Macha

" Gymeyra. G. A Fe
3—3 Clé. E R Ferreira

4 Arredia. J Malta
4—5 Oona IL J F Fra

" Padela. G Alves
f.® PAREÔ — AS
1.000 METROS - Crf 21 *IL

— (AREIA) — (DUPLA
IXATA)

1—1 Canterboy. J Est'
2 Lamoniero. F Per

2—3 Abre-Alas. E R Fe
4 Sesqul. A Abreu

3—5 Voejo. D Neto
Sir Valent. G Alves
Underwritinf. J M

4 -6 Igaro E Alves
• Valdarm». J Pinto
" Greenwirh. G Men

558
9 M
3*
I 56
7 J8
255
157
4 58
4 M
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BOXE

Isso équeé.

Hipismo

Miguel é

só otimismo no

Pacaembu

SAO PAULO (Sucursal)

- 0 ex-campeão mundial

dos médios-ligelros, Mi-

guel de Oliveira, volta a

lutar, hoje, à noite, no

ginásio do Pacaembu.

contra o .rgentino Roque

Roldan, apontado como

um bom pegador, que, em

45 lutas, perdeu cinco e

empatou três, tendo ven-

cido 16 por nocaute. Ele

foi nocauteado apenas

uma vez, tem 30 anos e

chegou na terça-feira,

mostrando boa disposição

nos treinamentos. Disse

que está bem preparado e

veio para ganhar.
A luta terá 10 assaltos

e a programação começa

às 20hl5min. As lutas são

as seguintes: Ninei da

Silva x Genar de Oliveira,

peso galo, 4 assaltos;

Cláudio dos Santos x Do-

mlngos Zigrinl, pena, 8

assaltas; João Mendonça
x Expedito Alencar, mé-
dio-ligeiro, 10 assaltos;
Miguel de Oliveira x Ro-

que Roldan, médio-llgei-
ro, 10 assaltos.

Depois de derrotar Ra-
mon Perez, argentino,
com nítida vantagem,
apesar de ter ganho nos

pontas, Miguel de Ollvel-
ra mostrou que está le-
vando a sério sua prepa-
ração, vis* 1o recuperar
o titulo mundial, já que
espera desafiar b* :ve-
mente o argentino Angel
Oastellinl, dono da coroa.
0 técnico Antônio
Carollo está otimista.

confiante numa boa exi-

biçáo de Miguel, forte pe-

gador.
Roque Roldan, no trei-

no com luvas que fez

contra Crisplm de Olivel-

ra, mostrou ser um pugi-
lista brigão, que pega bem

com a direita, mas vai

para cima do adversário

de qualquer maneira, o

que poderá determinar a

vitória de Miguel, num

contra-ataque. O ex-

campeão mundial gosta
•de enfrentar ?dversários

assim e tudo indica que,
se soltar regularmente

sua direita, poderá até

vencer por nocaute.

A luta semifinal tam-

bém será muito impor-

tante, pois João Mendon-

ça, campeão brasileiro,

atravessa uma boa fase

mas vai enfrentar um

adversário difícil, Expedi-
to Alencar, que não acha
impossível vencer:

— Estou bem prepara-
do e creio que vencerei a
luta. Mendonça não vai
encontrar moleza. Se ga-
nhar, será muito Impor-
tante para mim, e vou
fazer tudo para derrotá-
lo.

Preços da reunião de
hoje, à noite: ringue ei-

pecial — Cr$ 80,00; pol-
trona numerada 

Cr$ 60.00; cadeira de rln-

Ke 

— Cr$ 40,00; arqul-
ncada — Cr$ 20,00.

— Éder Jofre tem que se
reabilitar. Ele tem que
votlar ao ringue e ganhar
com autoridade, ou seja,

estraçalhar o adversário.

Eu sei que ele teve vários

problemas antes da luta

com o mexicano Octavio

Oomez, e isso refletiu na

sua atuação.

Kaled Curi não acredita

que Éder Jofre abandone

o boxe e está bastante

otimista para a próxima
luta que está programan-
do para o lc^ador. A res-

peito da decisão que o lu-

tador tomou após a morte

do irmão Dogalborto,

quando foi abordado pela
imprensa, o empresário

declarou: "Foi 
uma ati-

tude impensada, de mo-

mento, pois o Éder ficou

muito abalado com a

morte do irmão"»

Dogalberto Jofre seria

o novo técnico de Éder,

em lugar de Orival Sa-

piença, e foi escolhido

apenas dez dias antes dn

sua morte, na segunda-

feira à noite. Éder Jofre

passaria a treinar cem o

irmão numa academia

monta d a especialmente

por um banco, no Vale do

Anhangabaú, como parte
de um contravO firmado

pelo lutador para uma

campanha publicitária.
O empresário de Éder

não acredita que o luta-

dor possa deixar o boxe,
"pois 

ele adora o esporte

e se dedicou muito para
se tornar campeão". Ka-

led Curi entrará em con-

tato com Éder ainda hoje.

para tentar demovê-lo da

idéia.

Miguel treina

para bater

no argentino.

Carollo leva

muita fi

Xadrez VALDEMAR COSTA

A Alemanha Oci-

dental é líder da XXJI
Olimpíada Mundial de

Xadrez, com 10 pontos,
após a realização de

três rodadas. Em se-

gundo lugar, está os
Estados Unidos, Filipi-
nas, Inglaterra, Itália e
Noruega, oom 9 pontos.
Depois, Holanda, 8,5;
Argentina, Espanha e
Suíça, com 8 pontos. A
olimpíada está sendo
disputada em Haifa,
Israel, sem contar com
a participação dos pai-
ses árabes e socialistas.

Os resultados da
terceira rodada foram
os seguintes: Venezue-
ia 4 x Mônaco 0, Uru-

gual 4 x França 0, Ale-
manha Ocidental 3,5 x
Áustria 0,5; Guernesey
3,5 x Ilhas Faroé 0,5;
Estados Unidos 3,5 x
Escócia 0,5; Costa Rica
3,5 x Ilhas Virgens (Es-
tados Unidos) 0,5; No-

ruega 3 x Canadá 1; Ja-

pão 3 x Andorra 1;

Guatemala 3 x Papua-

sia 1; Tailândia 3 x

Bermudas 1; Holanda

2,5 x Suiça 1,5; Colóm-

bia 2,5 x Islândia 1,5;

Luxemburgo 2,5 x Pais

de Gales 1,5; Paraguai

2,5 x Nova Zelândia

1,5; Inglaterra 2,5 x

Argentina 1,5, Finlán-

dia; 2,5 x Dinamarca

1,5; Filipinas 2 x Itá-

lia 2; Austrália 2 x

Chile 2, Irã 2 x Irlanda

2, Bolívia 2 x Repúblt-

ca Dominicana 2; Hon-

duras 2 x Hon Kong 2

e Antllhas Holandesas

2 x Ilhas Virgem (Bri-

tÉtnicas) 2 e Israel 1 x

Suécia 2 (duas suspen-

sas).

? O enxadrista Mau-

rido Horta conquistou

o titulo do Torneio Ho-

menagem Enguelberto

Berlingozzo. A classifi-

cação oficial, forneci-

da ontem pelo Clube de

Xadrez Guanabara, é a

seguinte: 1) Maurício

Horta, oom 5 pontoa;
2) Luís Loureiro, 5;

" 
3) Orlando Soara, 4,5,

4) Wllllam Delsley, 4,5;

5) Roberto Ricardo

Torre, 4; 6) João Ba-

tlsta Cúrio, 4; 7) Car-

los Alberto Pereira, 4;

8) João José Moura,

3,5; 9) Salomão Rove-

do, 3,5; 10) Edmundo

Nascentes 3; 11) José

Carlos I rreira, 3; 12)

Alexandre Bessa, 3; 13)

Orlando Rocha Fer-

nandes, 3; 14) Ademir

Batista Rocha, 3; 15;

Márcio Teixeira Alva-

renga, 2,5; 16) Eduar-

do Luis Borges, 2,5; 17)

Luís Carlos Fernandes,

2.5; 18) Valdir Jose

Teodoro 2; 19) Sérgio

Sundaus. 2; 20) Pavel

Mala Nad 1.5; 21) José

Ribamar Lucena com

0,5 ponto.

O Campeonato Estadual de

Saltos de Obstáculos da Federa-

ção Eqüestre do Estado do Rio

de Janeiro, começa hoje, na pista

principal da 8ociedade Hipica

Brasileira, com as primeiras pro-

vas para as categorias mirim e

sênior, o Inicio está previsto pa-

ra as 20 horas e perto de 45 con*

Juntos estão inscritos nas duas

categorias.

O programa: Hoje, ás 20

horas Prova para cavaleiros

mirins Julgada pela Tabela C e

obstáculos a l,20m, ao cronôme-

tro. A seguir, prova para cava-

leiros senlores, com obstáculos a

l,40m, Tabela C, ao cronômetro.

Amanhà, às 15 horas — Mirins-

normal, com obstáculos de l,20m

e um desempate com a barragem

a l,30m. Seniores — Julgada pela

Tabela C, com obstáculos a l,40m

um desempate a l,50m.

Domingo, também fcs 14 ho-

ras — Grande Prêmio de Mirins,

com obstáculos a l,20m e l,30m,

no desempate. A seguir, grande

prêmio de (Seniores, com obstá-

cuios a l,40m e barragens a ...

l,60m no desempate.

Esgrima

A Confederação Brasileira de

Esgrima realizará a partir do

próximo dia 0, no Rio o 43.° Cam-

peonato Brasileiro de Esgrima,

para a categoria .de adultos. O

local será a Sala D'Armas Gene-

ral Horácio dos Santos da Esco-

la de Educação Física do Exérci-

to, e está prevista a participação

de 120 atiradores de cinco federa-

ções.
A competição.será individual

e quatro armas estão programa-

das: espada, sabre e florete mas-

culino e florete feminino. As fe-

derações inscritas são — Rio d3

Janeiro, Rio Grande do Sul, Pa-

raná, Bahia e São Paulo-

Também promovido pela CBE

o Campeonato Brasileiro de Jo-

vens está previsto para o mesmo

local nos dias 11 e 12. Serão Jo-

gadas quatro armas, e a paulista
Márcia da Silva, campeã sui-ame-

ricana de florete feminino é a

grande atração da competição.

Volibol

A Federação de Volibol 0o Rio

de Janeiro programou para domin-

do o encerramento da fase final do

turno do Campeonato Mirim, feml-

nino e masculino, com os seguintes

Jogos, para os colocados do 1.° ao 6.°

lugar, na fase classificatória.
Botafogo x AABB, feminino e

masculino, preliminar às 15 horas,

no ginásio do Mourisco; Monte Si-

nai x Flamengo, feminino, às 15

horas, no ginásio do Monte Sinai,

Tijuca Tênis x Flamengo, masculi-

no, às 15 horas, no ginásio do Tiju-

ca; Hebraica x Fluminense, femini-

no e masculino, preliminar às 15

horas, no ginásio da Hebraica.

O returno está programado pa-
ra os dias 7. 14, 21 e 28 de novem-

bro e 5 de dezembro.

Pólo-Aquático

Fluminense A x Gama Filho

fazem hoje, às 22 horas, na pis-

cina do Fluminense, a partida

mais importante da final do III

Torneio de Pólo-Aquático da

temporada. O Fluminense está

sem ponto perdido, e a Gama Fi-

lho com dois.

Ainda na piscina do Flumi-

nense: Fluminense B x Flamen-

go, às 20 horas; Guanabara x

Tijuca B, às 21 horas.

Ginástica

As seleções cariocas de ginástica
olímpica, que, v&o participar, do-

mingo e segunda-feira, do Campeo-

nato Brasileiro Infanto-Juvenil, no

ginásio do Ibirapuera, em São Pau-

lo, viajam amanhã, às 6 horas, da

Rodoviária Noyo Rio.

A delegação carioca ficará hospe-

dada nas dependências do Ibira-

puera. À noite, será realizado o con-

r&so 

de abertura. No domingo, às

horas, começará a competição,

tom séries obrigatórias para a ca-

tegoria infantil, masculina e femi-

nina, com as provas de sólo, para-
leia, barra, argola, cavalo com alça

e salto sobre cavalo.
As equipes femininas^ realiza-

rio provas de calto sobre cavalo,

trave, sólo e paralela. Os Juvenis
masculinos e femininos realizarão as

mesmas provas, à tarde. Na segun-

da-feira, às 15 horas, serão reali-

zadas as apresentações individuais..

A noite, haverá o congresso de en-

cerramento, e a delegação carioca,

regressará logo após.
Os técnicos José Arruda de Albu-

querque, Mário César Carvalho, Be-
renlce de Arruda Albuquerque e

Cláud'a Carvalho Já escalaram as

seleções cariocas, com um total de

25 ginastas, sendo 12 Juvenis e 13

Infantis: Infantil Masculino — Pe-

dro Ruhs da Silva, Saulo Lins e Sil-
va, Cláudio Araújo Uma, José Ri-
cardo Lima, Jorge Borra Viegas,
Guilherme Sagesse Pinto. Infantil
Feminino — Maria Cristina Araújo
Coutinho, Altair Maria Rodrigues
Prado, Andréa Ferreira João, Ja-

quellne Lobo Pires, Adriana Madei*
ra dos Santos, Cláudia Dias Ramos.
Elayne Neise Maltas. Juvenil Ma»-
culino — Ulisses Leão Scbotasaer,
Marco Aurélio Sisslno Júnior, Mar-
cos Protógenes Guimarães, Antônio
Carlos Figueiredo, Edilson Soares de
Souza, Inácio Arantes de Morais
Pernambuco. Juvenil Feminino —

Silvia Regina Prado dos Anjos, Li-
llan Clara Moreira Carrascosa, Lui-
sa Lima Capechi, Lídia Cbsta Lou-
sada, Mirlan Fernandes, GUdi Leio
tchoiosser.

Cecília Grimaud, Jennifer Kellocke Stevi Noren — um trio de respeito

Cecilla Grimaud, que liderou
com regularidade as duas prl-
melras voltas do &mpeonato

Amador de Rio de Janeiro, ga-
nhou também a volta final, on-

tem, no campo do Gávea GCC,

bem como aquele torneio, assi-
nalando 260 tacadas gross para
os 72 buracos previstos. Jennifer
Kellock ficou na segunda posi-
ção, com quatro tacadas a mais.

G Campeonato Feminino,

nas duas voltas finais, foi jogado
em campo bastante encharcado.

Apenas no primeiro dia o tempo

esteve perfeito. Daí os escores

um pouco elevados assinalados

pelas participantes.
Glória Blocker venceu, ante-

ontem, o campeonato na catego-

Golte

ria com handlcap, tendo assina-

lado 136 tacadas para os 36 bu-

racos, deixando Stevi Noren com

o vice-campeonato, separadas

apenas por um stroke. Glória

marcou 136 net, enquanto Stevi

conseguiu 137.

NÚMEROS FINAIS — Os núme-

ros decisivos do campeonato, pa-
ra a principal categoria, scratch,

foram os seguintes :

1) Cecília Grimaud, 260

gross; 2) Jennifer Kellock, 264;

3) Jean Robertson e Betty Me-

mória, 278; 4) Stevi Noren, 281;

5) Glória Blocker, 285; 6) Isabel

Lopes e Yvete Jonsson, 287; 7)

Nélia Falcão, 300; 8) Sheila Cole,

308; 9) Peggy Burke, 320; e 10)

Lídia Lalumla, 321 gross.

Muita beleza nas provas das moças

Saltos Ornamentais

O Campeonato de Júniores de

Saltos Ornamentais promovido

pela Federação Metropolitana,

começará amanhã e continuará

no domingo, na piscina do Flumi-

nense. Participarão o Fluminense,

Botafogo e Vasco.

A competição terá apenas sal-

tadores que não atingiram a mar-

ca de 15 pontos. A contagem de

pontos será: um para o vencedor

e meio para o segundo colocado.

Provas: amanhã — trampolim,

homens, e plataforma, moças, às

15h30min; domingo — trampo-

llm, moças, e plataforma, homens

às 9h30min.

Atletismo

O atletismo brasileiro se des-
vincula no sábado, da CBD, em reu-
nlão extraordinária, da qual particl-

Birão 

os membros do Conselho De-
berativo da entidade, visando a

criação de sua própria confederação
ainda este ano. Juntamente oom o

atletismo, serão desvinculados a caça

t pesca, remo, ginástica e a nata-

ção.

O nome mais cotado para assu-
mlr o cargo de presidente da nova
entidade é o atual Diretor do Depar-
tamento de Esportes Terrestres, Sr
Hélio Babo, que, após a assembléia
de sábado será convocado posterior-
mente a um novo encontro com os
membros do conselho a fim de que
sejam aprovados os estatutos da nova
confederação.

OS INFANTOS — A Seleção Brasi-
leira de Atletismo infanto-juvenll,

que disputará de 4 a 7 de novembro
o Campeonato Sul-Amerioano da ca-
tegeria, em Santiago do ChUe, inl-
ciou no Rio de Janeiro o período de
concentração e treinamentos, que
serão dirigidos às provas de reveza-
mento, 4xl00m, masculino e femini-
no, e 4x400m masculino.

Dos 42 atletas convocados, 19 sào
ie São Paulo, sete do Rio, seis do
Paraná, três do Rio Grande do Sul,
dois de Pernambuco, dois do Pará e
um da Bahia, Minas Gerais e Ama-
sonas. Todas as despesas da partlci-

pação do Brasil serão pagas com re-
cursos da Loteria Esportiva.

A viagem para Santiago será no
dia 2 de novembro, às 8h30min, do
Aeroporto do Oaleão.
MASCULINO — Adilson Kima, Al-
mlr Lewis, Carlos Roberto da Sil-
va, Cláudio Tavares de Paiva, Edu-
ardo Vieira da Silva, Luís Antônio
de Paula, Luis Carlos Faveco, Luis
Cláudio Vlsciano, Luís Donizate
Martins, Matias Francisco Siqueira,
Paulo Roberto Corrêa, Roberto Ru-
bens de Freitas e Pedro Atílio (São
Paulo); Antônio Euzébio Dias Fer-
reira, Franklin Biancamano, José
Luís Barril Peixoto (Rio de Janei-
ro); Carlos Alves, Carlos Eduardo
Macedo e César Rock da Costa (Rio
Grande do Sul); JúUo Kusakawa e
Lincoln Wolf Neves (Paraná); To-
mas Antônio Alencar e Lauro Mala
FEMININO — Ana Maria de Oli'
veira, Benedita Aparecida Caetano
Maria Cristina Cavaleiro, Neuza Tro-
lezzi, Shirley Nunes e Vera Alves Ce-

peda (São Paulo); Célia da Silva,
EUzabeth Montez&no, Renata Mo-
reira e Sandra Pereira Albuquerque
(Rio de Janeiro); Dalse Pinto de
Oliveira (Pará), Lucilene Lonardo-
ni e Marlze Guimarães (Parana);
Sandra Paula Ferreira (Minas Ge-
rais) e Rogéria Santana, da Bahia.
Corrêa (Pernambuco); Osvaldo Fe-
lix Júnior (Bahia); João Lima
(Amazonas) e Humberto OUvelra
(Pará).

Olimpíada iME/ITA

Com o objetivo de desenvolver o
intercâmbio soclal-desportlvo entre
alunos de ambos os estabelecimentos
de ensino superior, inclusive seus fa-
miliares; exaltar a prática desporti-
va como instrumento imprescindível

para a superação do indivíduo e a
formação da personalidade; revelar
novos valores no panorama despor-
tivo nacional iniciou-se no ano de
1973 a Olimpíada IME x ITA (Insti-
fcuto Militar de Enenharla x Instltu-
to Tecnológico da Aeronáutica).

Desde então, vem sendo dispu-
tada alternadamente, em São José
dos Campos e no Rio de Janeiro, e
teve os seguintes resultados:

1973 — ITA — São José dos Campos
1974 — ITA — Rio de Janeiro
1975 — IME — São José dos Campos

A competição de 1976, que terá
o troféu JORNAL DOS 8PORT8,
será nos dias 5 e 6 de novembro, sob
a responsabilidade do Instituto Mi-
Utar de Engenharia, e abrangerá as
modalidades: atletismo, basquetebol,
futebol de campo, futebol de salão,
natação, tênis, tênis de mesa, voU-
btf e xadrez.

A abertura solene da competição
está marcada para às 16 horas, na
Esoola de Educação Física do Exer-
cito. Em seguida haverá futebol de

MASCULINO — Amanhã, a par-
tir das 7 horas, começará o Cam-

peonato Masculino, em 72 bura-

cos, terminando no dia 2 de no-

vembro, estando inscritos, apro-

xlmadamente, 70 Jogadores.

Com a ausência de Mário

Gonzalez, que vai participar do

Campeonato Brasileiro de Pro-

fisslonals, a ser Jogado nas mes-

mas datas, em São Paulo, a dire-

ção técnica do Campeonato

Amador ficará sob responsabill-

dade dos profissionais Raymun-

do e Alcir, ambos do GGCC.

O campo do GGCC estará

fechado hoje aos associados do

clube, entre 7 e 12 horas, tempo

destinado aos participantes do

campeonato.

Tênis

O Campeonato Infanto-Juvenll
Norte Nordeste de Tênis será rea-
lizado hoje e amanhã, e 6 e 7 de
novembro, em Natal, no Rio Gran-
de do Norte. O torneio faz parte dos

planos que a Confederação Brasilei-
ra de Tênis tem de incentivar, dl-
vulgar e difundir esse esporte na-

quela região.
Segundo o Presidente da entlda-

de, Sr. Gabriel Figueiredo, outras
competições serão promovidas, não
só as de nível nacional, como as de
nível internacional.
VETERANOS — O Campeonato
Brasileiro de Veteranos, para as ca-
tegorlas de 45 e 55 anos. tem início
hoje, em Uberlândia, com a parti-
cipação de 60 tenistas de cinco fe-
derações. Os torneios serão em par-
tidas simples e duplas masculinas e
femininas, e se estenderá até o dia
4 de novembro.

O veterano Roberto Cardoso,
atual campeão brasileiro da catego-
ria, não participará da competição. 1

devido ao falecimento de seu pai.
As federações inscritas: Rio Grande
do Sul. São Paulo, Minas Qerais,
Santa Catarina e Paraná.

Na categoria dos tenistas com
mais de 45 anos os cabeças-de-cha-
ve são: Orlando Silva e Pedro Ama-
deu, do Paraná; Paulo Werckele,
Fernando Fltlpaldi e Ney Keller, do
Rio Grande do Sul; Cláudio Sa-
comandl, Cândido Cerrone e Ante-
nor Zuccheto, de São Paulo. Cate-
gorla de 55 anos — Ornar, Berg-
mann, do Rio Grande do Sul e Pau-
lo Leitão de São Paulo.

As tenistas Cláudia de Oliveira,
Marly Lassen Nedy Poltronierl e
Amélia Cúrí, todas de São Paulo, se-
rão as cabeças-de-chave, entrando
na parte feminina da competição
com uma partida adiantada.

Automobilismo

MILÃO (FP-JS) — O automo-
bilista suíço Clay Regazzoni, que cor-
reu esta temporada oom a firma Fer-
rari, atocou-a violentamente, aíir-
mando que a casa italiana perdeu
este ano o título mundial por 

"le-

viandades e hipocrisias".
Em entrevistas conoedidas à im-

prensa, Clay Regazzoni disse que o

proprietário dessa marca 
"não 

assis-
te a nenhuma corrida e, por isso, está
muito mal informado, sobre o que
acontece nas pistas. Disso decorrem
muitos equívocos. A modificação da
equipe técnica em nada mudará as
coisas".

Referindo-se à perda do títuio
mundial pela Ferrari Regazzoni res-
saltou: "Ao invés de enfrentar os

problemas técnicos existentes, a fir-
ma italiana fugiu sempre a admiti-
los. O problema dos penumátícos
não é desculpa, válida, Já que todas
as marcas o tiveram e conseguiram
resolvê-lo, inclusive a McLaren.

Por último, aludiu ao fato de a
Ferrari não ter renovado seu con-
trato:

— A Ferrari — disse — afirmou

que eu era exageradamente indivldua
lista, o que é falso. A verdade é que
a firma nunca teve confiança em
mim.

Clay Regazzoni concluiu que
para a próxima temporada Já está
em negociações com a Brabham, Al
fa Romeu, embora outras firmas
também lhe tenham feito propostas,
como a March, Surfees, Enslgn
Williams.

Regazzoni está zangado com

a Ferrari

-Cola 
ou Fanta, a coroa 

pode 
ser 

prêmio.

Milhares de 
prêmios nas tampinhas de Coca-Cola e Fanta. É beber, achar e 

ganhar.

F
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Esta forte equipe garantiu o título de campeão de

handebol masculino dçs XXV Jogos Infantis para

o Centro Cívico Leopoldinense

Com esta. jovem equipe, o Centro CIyíco Leopoldi-

nense conquistou o titulo de campeão de handebol

feminino dos XXV Jogos infantis

Num jogo de grandes emoções, o Centro Cívico As meninas do Centro Cívico Leopoldinense con-

Leopoldinense conseguiu derrotar a equipe do quistaram uma expressiva vitória sobre a equipe

Marã T. C. por 16 a 11 do C. R. Vcsco da Gama, por 23 a 12

Centro Cívico é o campeão do handebol

0 Centro Cívico Leopoldinense é o grande

campeão de handebol dos XXV Jogos Infantis —

realização do JORNAL DOS SPORTS e COCA-

COLA —, tendo conquistado os títulos nas cate-

gorias masculina e feminina. No primeiro jogo da

décima e última rodada pela série de clubes, o

Centro Cívico Leopoldinense ao derrotar o C.R.

Vasco da Gama por 23 a 12 conquistou o título

máximo da categoria feminina. Na partida de fun-

do, o Centro Cívico Leopoldinense conquistou

também o titulo máximo da categoria masculina,

ao derrotar o Mará T.C. por 16 a 11. As duas par-
tidas finais do torneio de handebol dos XXV Jogos

Infantis — realização do JORNAL DOS SPORTS

e COCA-COLA — 
pela série de clubes, foram

disputadas no magnífico ginásio do River F.C.,

gentilmente cedido por sua diretoria.

Os detalhes técnicos da décima e última ro-

dada do torneio de handebol dos XXV Jogos In-

fantis — realização do JORNAL DOS SPORTS e
COCA-COLA — 

pela série de clubes, jogo por
jogo, foram os seguintes:

1.° jogo 
— Centro Cívico Leopoldinense 23 x

C.R. Vasco da Gama 12, com a seguinte ficha

técnica: 1.° tempo — Centro Cívico Leopoldinen-

se 8 a 6; 2.° tempo — Centro Cívico Leopoldi1

nense 15 a 6; Final — Centro Cívico Leopoldi-

nense 23 a 12.

Prazo pora o

tiro ao alvo termina

quarta-feira

Os colégios e clubes que participarão da com-

petição de tiro ao alvo dos XXV Jogos Infantis —
realização do JORNAL DOS SPORTS e COCA-COLA —

deverão entregar as suas papeletas de confirmação até
às 18 horas da próxima quarta-feira, dia 9 de novem-
bro, no Departamento de Certames e Promoções do
JORNAL DOS SPORTS, na Rua Tenente Possolo, 15 a
25, l.o andar, sem o que ficarão impossibilitados de
competir.

Nas referidas papeletas de confirmação, entregues

com antecedência à Direção-Geral, os colégios e clubes

deverão mencionar as categorias em que participarão,

para que possam ser confeccionados os alvos para a

competição.

A competição de tiro ao alvo dos XXV Jogos In-

fantis — realização do JORNAL DOS SPORTS e COCA-

COLA — será realizada esta semana, no magnífico
"stand" 

do C. R. Vasco da Gama, em data e horário a

serem divulgados na nossa edição de amanhã.

0 primeiro tempo foi bastante equilibrado e

terminou com o placar registrando a vitória par-

ciai do Centro Cívico Leopoldinense por 8 a 6,

tendo Márcia (4), Maria Cristina Aimê, Marilda e

Rita de Cássia marcado os gols da equipe do

Centro Cívico Leopoldinense, enquanto que Mar-

ta (2), Sônia (2), Mariângela e Márcia marcaram

os gols do C.R. Vasco da Gama. Na segunda eta-

pa da partida a equipe do Centro Cívico Leopol-

dinense mostrando a sua superioridade técnica

marcou mais quinze gols contra seis do C.R. Vas-

co da Gama, chegando assim ao placar final de

23 a 12. Os gols do Centro Cívico Leopoldinense

na segunda etapa da partida foram marcados por

Aimê (5), Rita de Cássia (4), Márcia (3), Marilda

(2) e Maria Cristina. Para a equipe do C.R, Vas-

co da Gama Marta (3), Márcia (2) e Sônia marca-

ram os gols do segundo tempo. Com este resul-

tado a equipe do Centro Cívico Leopoldinense sa-

grou-se campeã de handebol dos XXV Jogos In-

fantis — realização do JORNAL DOS SPORTS e

COCA-COLA — 
pela categoria feminina. Os juí-

zes da partida foram Wilson Donosino e Fernan-

do de Castro Lyra. enquanto que Jonas Luís Pe-

droza funcionou como secretário e cronome-

trista.

O Centro Cívico Leopoldinense sagrou-se

campeão de handebol feminino com as seguintes

atletas: Cristina Lira da Cunhai Valdineide Cunha

Nascimento, Rita de Cássia Santana do Nasci-

Futebol dente-

de-leite vai começar

amanhã às 9h

mento, Rosane Corrêa Ferreira, Marilda de Sou-

sa Camargo, Aimê Vianna, Márcia Regina Cunha

de Oliveira, Maria Cristina Moreira e Clélia San-

tos Freitas .

Pela equipe do C.R. Vasco da Gama que
ficou com o título de vice-campeão de handebol

feminino, participaram da partida as seguintes

atletas: Valéria C. G. de Sousa, Maísa da Silva

Julianelli, Elizabeth Celestino Henriques, Sônia

Regina Ramalheda de Freitas, Mariângela Pin

Lessa, Márcia Pereira de Araújo, Maria do Carmo

Pereira, Marta Janete N. Barros, Glória Maria

Nathanael e Valdéia A. da Conceição.

2o jogo 
— Centro Cívico Leopoldinense 16 x

Marã T.C. 11, com a seguinte ficha técnica: 1.°

tempo — Centro Cívico Leopoldinense 9 a 6; 2.°

tempo — Centro Cívico Leopoldinense 7 a 5. Final
— Centro Cívico Leopoldinense 16 a 11.

O primeiro tempo da partida foi disputado

num clima de muito equilíbrio técnico e terminou

com o placar registrando a vitória parcial da

equpe do Centro Cívco Leopoldinense por 9 a 6,

tendo Manoel (4), Luís (3), João e Roberto mar-

cado os gols do Centro Cívico Leopoldinense, en-

quanto que Jorge (2), Marco Antônio (2) e Vai-

cides (2) marcaram os gols do Marã T.C, No se-

gundo tempo da partida a equipe do Centro Cl-

vico Leopoldinense que já estava com a vitória

praticamente assegurada, passou a tocar a bola,

e marcando mais sete gols contra cinco do Marã

Judô encerra

prazo para os atletas

dos colégios

Os colégios que participarão da compe-

tição de judô dos XXV Jogos Infantis — reali-

zação do JORNAL DOS SPORTS e COCA-

COLA — deverão entregar as suas papeletas

de confirmação até &s 12 horas de amanhã, sá-

bado, dia 30 de outubro, no Departamento de

Certames e Promoções do JORNAL DOS

SPORTS, na Rua Tenente Possolo, 15 a 25, 1.°

andar, sem o que ficarão impossibilitados de

competir.

Nas referidas papeletas de confirmação,

os colégios deverão mencionar as classes em

que pretendem participar, para que a Direção-

Geral da Olimpíada Infantil possa organizar as

chaves de disputas.

O torneio de futebol dente-
de-lelte dos XXV Jogos In-
fantis — realização do JOR-
NAL DOS SPORTS e COCA-
COLA — será iniciado ama-
nhã. sábado, dia 30 de outu-
bro, com a realização da prJ-
meira rodada, com a dispu-
ta de quatro Jogos, a partir
das 9 horas, no campo do
Olaria A. C., na Rua Bariri,
251 — Olaria.

A primeira partida da
manhã de amanhã, sábado,
pela série de clubes, reunira
as equipes do Saturno F.C.
e do Unidos Alazão e Ccnde
Nassau. Na segunda part.da
estarão se defrontando as
equipes do E.C. 7 de Setem-
bro e do Marã T.C. A tecei*
ra partida será disputada en-
tre as equipes do Rkchuelo
T.C. e do Campo Grande
A.C. Na 4.* e última partida
da manhã estarfio medindo
f.rças as fortes equipes da
Scciedade Esportiva Ferro-
viária e do Piedade T.C.

Os quatro Jogos da manhã
de amanhi, sábado, pela sé-
rie de clubes serio realiza-
dos no magnífico campo do
Olaria A.C, na Rua bariri,
251 — Olaria, gentilmente
cedido p:r sua diretoria, e
que estará com os portões
franqueados ao público, que
por oerto, comparecerá para
Incentivar os Jovens atletas,
que estão iniciando no íute-
boi.

O Torneio de Futebol Den-
te-de-Leite dos XXV Jogos
Infantis — realização do
JORNAL D08 SPORTS e
COCA-COLA — prosseguirá
no próximo domingo, dia 31
de outubro, com a realizaç&o
da segunda rodada pela sé-
rie de clubes, com a disputa
de quatro Jogos a partir das
9 horas no campo da Esco-

ia de Educação Física do
Exército, na Fortaleza Sáo
Joio — ürca, gentilmente
cedido por seu Comandante,
Coronel CHénlo Pinheiro.

A programação das ptimei-
ras rodadas do torneio de
futebol dente-de-lelte dos
XXV Jogos Infantis — rea-

Uzaçio do JORNAL DOS

SPORTS e COCA-COLA —

Já foi elaborada peia D ire-
ção-Qeral da Olimpíada In-
fantll e ficou assim organl-
zada:

SÉRIE DE CLUBES
1.» RODADA — AMANHA

SABADO — DIA 30-10-76

LOCAL: Campo do Olarfa
A.C. (Rua Bariri. 251 —
Olaria).
9 HORAS — Saturno F.C. x
Unidos Alazão • Conde de
Nassau.
9h45mln — E.C. 7 de Se-
iembro x Marã T.C.
10h30min — Riachuelo T.C.
x Campo Grande A.C.
llhlômin -• Sociedade Es-
portlva Ferroviária x Piedade
T.C.
JUIZES — Tadeu Sérgio Mo*
relra da Silva, Daniel Po-
meroy, Jorge José EmUlano
dos 8antcs, Luciano Amadeu
do Nascimento Reginaldodos
Santos, Baldez Filho, Osvai-
do de Oliveira Paiva e Jor-
ge Roberto Martins dos San-
tos.
DELEGADO: Osvaldo Seara
Martins.

2.» RODADA — DOMINGO
DIA 31-10-76)

LOCAL — Campo da Esco-
la de Educação Fls4ca do
Exército (Forta^za São Joio

Urca).

9 HORAS — Social Clube
Marabu x A.A. Juventude
9h45mln — CREMTEI —
Irajá x Casa dos Açores.
10h30min — Flamengo P C.
x Grêmio da Escola Mumcl-
pai Gll Vicente.
llhlSmin — C.R. Vasco da
Gama x A.A. Parque Ca?
tos Chagas.

JUIZ1S — Tadeu Sérgio Mo-
relra da Silva, Danei Po-
meroy, Jorge José EmUlano
dos Santos, Luciano Amadeu
do Nasc'mento, Reglnaldo
dos Santos Baldes Filho, Os-
valdo de Oliveira Paiva e
Jorge Roberto Martins dos
Santos.
DELEGADO: Osvaldo 8eara
Martins.

As partidas do torneio de futebol dente-de-leite

são sempre muito bem disputadas

Conheça o

regulamento do futebol

dos dentinhos

torneio de futebol dente-de-leite dos XXV Jogos In-
fantis — realização do JORNAL DOS SPORTS e COCA-
COLA — será disputado apenas na Série de Clubes, na
classe de 10 a 14 anos e obecXcendo ao seguinte regula-
mento:

Art. 1.° — O torneio constará de Jogos grupados por
sorteio, obedecendo ao sistema eliminatório simples, de a cor-
do com os parágrafos 5.°. 6.Q, 7.* e &• do Artigo 7.° do
Regulamento Geral.

1.° — As partidas constarão de dois tempos de vinte
minutos, com intervalo de dez minutos para descanso.

I 2.° — Os Jogos serão disputados com 11 (onze) Joga-
dores, em campo de futebol gramado, os Jogadores deve-
rão usar chuteiras.

I 3.° — Cada equipe terá direito a 3 (trés) substitui-
ções por Jogo, inclusive o goleiro.

Art. 2° — As bolas oficiais para os Jogos serão forne-
cidas pelo JORNAL DOS SPORT8.

Art. 3.° — Cada representação poderá inscrever uma
equipe de meninos com idade compreendida entre 10 e 14
anos, desde que tenham completado o limite de idade até
31-12-76.

• 1.° — Cada representação poderá inscrever por Jogo
até 15 atletas, dentre os registrados no Deoartamento de
Certames e Promoções do JORNAL DOS 8PORTS. A rela-
Çio nominal desses atletas deverá ser entregue á Mesa de
Controle, no local, dia e hora do torneio, podendo ser al-
terada integralmente á equipe em cada novo Jogo.

I 2.° — Será permitido o uso de camiseta tipo regata,
sendo obrigatória, porém, a numeração.

Art. 4* — Será considerada campeã a Representação
vencedora na forma dos parágrafos. 5.°. 6.°, 7.° e 8.° do Ar-
tigo 7.° do Regulamento Geral.

Art. 5.° — Em caso de empate, serão executadas tan-
tas séries de 3 (trés) penalidades máximas, quantas se tor-
narem necessárias, até que seja apuado o vencedor.

T.C., chegou ao placar final de 16 a 5, conquis-

tando assim o título de campeão de handebol

masculino dos XXV Jogos Infantis — realização

do JORNAL DOS SPORTS e COCA-COLA. Os

gols do Centro Cívico Leopoldinense marcados

na segunda etapa da partida foram assinalados

por intermédio de Manoel (5), Luís e Manoel Ro-

berto, enquanto que Ricardo (2), Jorge, Laerte e

Paulo de Tarso marcaram os gols do Marã T.C

na segunda fase do jogo. Os juizes da partida
foram Jonas Luís Pedroza e Wilson Donosino da

Silva Filho, enquanto que Osvaldo Seara Martins

funcionou como secretário e cronometrista.

O Centro Cívico Leopoldinense sagrou-se

campeão de handebol masculino com os seguin-

tes atletas: Amadeu Lopes Ferreira, Edno Casado

de Almeida, Luís Ribeiro Joaquim, João Pereira

Amaral, Wilson Augusto N. de Mattos, Roberto

Ribeiro Joaquim, Manoel Roberto Ares dos San-

tos, Vladirrtir dos Santos Ferreira, Manoel Leite

da Silva e Jorge Luís Rodrigues de Oliveira.

Pela equipe do Marã T.C. que ficou com o

título de vice-campeã de handebol masculino,

participaram da partida os seguintes atletas: Hé-

lio Roberto Soares de Alcântara, Sylvio Marcos

Pinheiro da Silva, Ricardo Nairo de Sousa, Paulo

César Ferreira, Jorge Elias Arrais de Oliveira,

Laerte Santos Barcellos, Marco Antôno Soares,

Paulo de Tarso Venturine e Valcides Xavier de

Oliveira Filho.

Ginástica

recebe inscrições até

quinta-feira
Os colégios que parttei- atletas divididos nas cias-

parão da competição de ses de 8 a 12 anos e 13 a

ginástica dos XXV Jogos 16 anos.
Infantis — realização do Para as provas de gi-
JORNAL DOS SPORTS nástica olímpica, cada re-

deverão entregar até às presentação poderá ins-
18 horas da próxima crever quatro atletas, nas

quinta-feira, dia 4 de no- gincanas poderão ser lns-

vembro, no Departamento critos seis atletas e nos

de Certames e Promo- conjuntos de ginástica
Ções do JORNAL DOS feminina moderna e gi-
SPORTS, na Rua Tenente nástica calistênica pode-
Possolo, 15 a 25 — 1.° rão ser inscritos um mi-

andar, as suas relações nimo de seis e o máximo

nominais por prova sem de 12 ginastas. Igual

que ficarão Impossibilita- número de ginastas pode-;
dos de competir. rão ser inscritos como re-

Deverão constar das re- servas em todas as pro*
feridas relações nominais, vas.
entregues com antecedên- • A competição de glnás-
cia à Direção-Geral, os tica dos XXV Jogos In-

nomes dos atletas efeti- fantis — para a série de

vos e reservas em cada colégios, será realizada na

prova, pois somente tais próxima semana no mag-

atletas terão condição de nífico ginásio do C. R

participar da competição. Vasco da Gama. em São

Cada colégio poderá Januário, gentilmente ce-

inscrever uma equipe dido por sua diretoria e

masculina e outra femi- que estará com os portões
nina, constituídas por franqueados ao público

DG lembra:

ninguém compete

sem cartão

A Direção-Geral dos ccm o regulamento dos

XXV Jogos Infantis Jogos, nenhuma atleta

realização do JORNAL poderá participar de um

DOS SPORTS e COCA- jogo ou competição sem

COLA - lembra aos re- apresentar à autoridade
presentantes dos colégios nnmnfltüntfl . de
e clubes participantes da comPetente 

0 cartao"

maior olimpíada Infantil identidade fornecido pelo

do Mundo que, de acordo JORNAL DOS SPORTS

SUA FOTO

NOS JOGOS INFANTIS

As fotos dos XXV Jogos Infantis

podem ser adquiridas no
JORNAL DOS SPORTS Basta procurar

nosso Departamento de Certames
e Promoções, na Rua

Tenente Possolo. 15 a 25.



19:35

ÍMO

2ÔIÕ0

20:05

CANAL 2

Abertura com a
Crônica de Feman-

do Leite Mendes.

Converta Vai, Con-

verta Vem — hoje:

Franco Complica-
do.

Dois na Bola

vivo) Cores.
(ao

Horário
T.R.E.

cedido ao

20:45 
—

jo&o da Silva — O

curso primário em

forma de novela.

Horário cedido ao

T.RJS.

Persona (ao vivo)
— pessoas que são

e fazem noticia.

Cores.

Horário cedido ao

TRE.

18:00 — Escrava Isaura.

18:45 — Tom e Jerry.

19-õn Estúpido C u p 1 d o
(P A B).

30:50

21*5

H»

22:10

- Musical Especial.

Horário
T.R.E.

cedido ao

— A Resposta

Horário
TÜJJ-

cedido ao

22:15 - Conversa Vai, Con-

versa Vem — Pro-

grama humorístico

que visa a ensinar

o bom uso da lin-

gua portuguesa.

19:45 — Jornal Nacional.

20:10 — O Casario.

21:00 - Sexta Super: Sapl-
cuá.

22:00 — TRE — (Nos inter-
valos: Jornalismo
Eletrônico, Previ-
são do Tempo,
Manchetes do
Amanhã, Abertura
de 8aramandaia).

22:40

23-30

Saramandaia (Con-
tinuaçáo).

Harry-O — Filme:
A Acólita.

24:30 Amanhã.

24:50 — CoiCoruja Especial —
Sess&o Dupla. Fil-
m es: Criminosos
Nâo Merecem Pré-
mio e Pavor nos
Bastidores.

CANAL 6

11:30-TVE - Circuito
Nacional.

12:15 — Abbott & Costello
— Filme.

12:45 — Rede Fluminense
de Notícias — Co-
res. — Apresenta-

ç&o: José Saleme.

13:00 — Operação Esporte
Cores. C/Carlos Li-
ma e Milton Colen.

13:30 — Panorama — Cores.

20:50 — Clubes dos Artistas
— Cores.

22:00 — Pollce
Cores.
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Woman —

23:00 — Informe Financei-
ro — Cores.

33:0» -'Show Bol-Rlo —

Obs: T.RJS. - 12 períodos de
5min durante a programa-
çáo no horário compreendi-
do entre 13 e 18 horas e de
20 e 22h30mln.

CANAL 11

11:30 — Programa Silvio
Santos — Apresen-
taçfto: Silvio 8*n-
tos.

30:00 — A Vida na Corda
Bamba — Com Ml-
ke Connors — Fil-
me: "O 

Bandido e
a Modelo" — Co-
lorido — 1* sessão.

20:30 — A Vida na Corda
Bamba 2.* sess&o.

21:00 ~ A Vida na Corda
Bamba 3.* sess&o.

21:30 A Vida na Corda
Bamba — Com Ml-
rido — 4.* sess&o.

22:00 — Futebol — VT do

Jogo realizado no
Maracanã, válido

pelas semifinais da
Copa Brasil 76.
Narraç&o: Jof.4 Re-
zende. Comentários
Hamilton Bastos.

CANAL 13

14:55 Abertura - Padrão.

14:30 — Julia — Filme. Co-
res.

15:00 — Capitão Aza — Co-
res. — C/Os filmes:
Show da Pantera
— Super Heróis —

U.F.O. e Speed Ra-
cer.

17:15 — Espaço 1999 — Co-
res. — C/Martin
Landau — Bárbara
Bain.

15:00 — Relatório Clentlfl-
co — Filme: A Ço-
res — Faixa cultu-
ral

15:15 — Aula de Francês —

Filme: A Cores —

Programa cultural

15:30 — Primeira Edição —

Ao vivo — A Cores.

16:00 — Um Show de Mu-
lher — Ao vivo —

A Cores.

18:00 — Plim Pllm — O
Mágico do Papel —

Ao vivo — A Cores.

10:58 — Globinho.

17:00 — Show das 5: Brady

__ 
Kids.

17:30 — Faixa Nobre: Mary
Tyler Moore.

18:15 — Papai Coração —

C/Paulo Goulart e
Nicete Bruno.

18:50 — Os Apóstolos do
Judas — Cores.

19:35 — O Esporte com
João Saldanha —

Cores.

19:38 Grande Jornal
Cores.

20:00 — 0 Julgamento
Cores.

18:45 — Seriado de Aventu-
ras — Filme:
"Mãos 

de Ouro,
cap. 2.°"

18:55 — Plim Plim — O
Mágico do Papel —

Encerramento.

19:00 — Jornal Rio — Ao
vivo — A Cores.

19:30 — Cartào Vermelho —
Ao vivo /— A Cores.

20:00 — Cine Rio — Filme:
Longametragem.

21:30 — Jockey Show — Ao
vivo — A Cores.

22:30 — Última Ediçáo —
Ao vivo — A Cores.

22:40 — No Tempo da Se-
resta — Ao vivo —
A Cores.

Onde está a bota?

A Jogada i descobrir na
montagem onde está a
bola verdadeira. E a regra
vocês já conhecem: re-
cortem a foto acima, ln-
dlquem de maneira clara
onde está a bola e man-
dem para o JS. Nós aele-

dotamos u carta* com

respostas certas ef entre

elas, sorteamos duas, se-

manaimente. Os fellzar-

dos faturam um prêmio

Jóia: uma bola n.° 5, ofl-

dal, oferta de MAODA

MÁRCIA SPORTS (Tra-

veasa Rostnda Mattins, 13

a 25, Nova Iguaçu). Mas

só entram no sorteio as

cartas que nos chegarem

até amanh&,queéo últl-

mo dia da publicação des-

te teste.

CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1. Propl-
na ou gratificaç&o que o

Clube dá aos Jogadores nas
vitórias ou nos empates dl-
ficels; 5. Cavalaria (abrev.);
8. Atacante do Remo; 9. Sa-
tisfeito de si mesmo; 11. Si- ,

gla do Estado do Amazonas;
12. Atacante do Nacional: 14.

Que nfio está cozido; 15. Que
está no lugar mais fundo;
16. Pronome pessoal, obli-
quo: a ele, a ela; 17. Letra
do alfabeto grego, corres-

ii dente ao nosso Me"> 18.
- mesmo que beira; 21. Sim-
bolo do alumínio; 22. O mes-
mo que uinino; 23. Mami-
fero cetáceo semelhante a
um grande delfim, próprio"" 

região do Alto Amazonas;
. Reboque; 26. Zagueiro do

Guarani

VERTICAIS: 1. Felicidade;
2. Prefixo: carência, falta,
negaç&o, 3. Zagueiro do
Stfmpaio Correia; 4. Termo
inglês, usado nos esportes,
significando fora; 5. Sosse-
fada; 6. Cordeiro; 7. Exten-
s&o que uma ave percorre
de uma vez, voando; 8. Na-
vio de guerrs; 10. (Brás.)
Terra cansada (pi); 13. De
outra maneira; 14. Zagueiro
do Remo; 16 Ofendido; 17.
Edifico íafcrev); 18 ria-
mengo; 19 Bateria (abrev);

Afonso Neguairo

20. Cerveja inglesa, fabrica-
da oom malte pouco torrado;
21. Rio e Departamento da
França; 24. O ponto grave e

que mais atençfio noa me-
rece em um negócio.
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HOROSCOPO

Prof. Kqlibon

ARIES

<21/1 a 10/4)

Curioso procurando
insinua/r-se demais em seus

projetos funcionais. Evite

o convívio de criaturas

pessimistas. Saúde

bastante equilibrada.

Número favorável: 231.

TOURO

(*!/4 a tO/5)

Multo êxito nas viagens,

nos negócios e na vida

social. Ligeira Inquietação

nos assuntos

sentimentais. Harmonia

e entendimento no lar.
Número favorável: 289.

GÊMEOS

(21/S a 20/6)

Uma antiga aspiração

está para efetivar-se,

relativa a emprego. N&o

tome decisões apressadas,

em desentendimentos
oom pessoa querida.
Número favorável: 566.

CÂNCER

(11/6 a 21/7)

Cuide você próprio de seus

interesses ligados a

finanças. Periodo

tranqüilo, para convfvio

com colegas jovens
e chefes idosos.

Número favorável: 318.

LEÃO

(22/7 a 22/8)

Evite perguntas indiscretas

a conhecimentos recentes,

mormente do sexo

oposto. Se usar a cabeça,

aproveitará uma chance

para subir no emprego.

Número favorável: 514.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)

Se solteiro, pode pensar
num união feliz; se

casado, ótimo convivio no

lar. Não desanime

se tiver que refazer um

trabalho. Saúde boa.

Número favorável: 376.

LIBRA

(23/9 a 22/10)

Pessoa de seu convívio

diário, começa a valorizar

sua capacidade. Receberá

compensação, para esforço

orgânico. Nada de

viagens longas.

Número favorável: 422.

ESCORPIÃO

(23/10 a 21/11)

Oom o Sol em Escorpião,

época perigosa para
aventuras amorosas.

Oriente-se com um

parente, sobre problema
familiar. Faça leitura sadia.

Número favorável: 083.

SAGITARIO

(22/11 a 21/12)

Se eliminar essa timidez

exagerada, tudo se

modificará em sua

vida. Conclua agora o que
antes parecia impossível.

Noticia de longe.

Número favorável: 905.

CAPRICÓRNIO

(22/12 a 20/1)

Nfio misture preocupações
funcionais com

complicações sentimentais.

Uma de cada vez, tudo

terminará certo. Bom

para comprar imóveis.

Número favorável: 718.

AQUÁRIO

(21/1 a 10/2)

Mudança de residência

du de emprego, sob bons

auspícios neste dia.

Empreendimentos literários

ou artísticos

trarão dinheiro.

Número favorável: 531.

PEIXES

(20/2 a 20/3)

Período com inquietação

Ela 

manhã, melhorando à

rde. Se fizer

confldênclas, poderá dar-se

mal. Valorize mais

a cooperação familiar.

Número favorável: 147.

CONSULTÓRIO ASTROLÔGICO

2281 — VIÚVA ESPERANÇOSA (Engenho Noto) —

Você está diante de um autêntico vivaldi-

no. Proponha-lhe viajarem juntos, mas de-

pois de casados. Se ele aceitar a sugestão,

deixo de ser astrólogo. O moço quer, ape-

nas, viajar á sua custa. Se duvidar, experl-

mente.

2262 — ZABELINHA (Iconha ES) — N&o vejo ne-

nhum inconveniente em procurar quem lhe

prometeu esse emprego, no escritório indl-

cado. Os cancerlanos, nesse particular,, s&o

criaturas bem Intencionadas. O objetivo

pretendido, será conseguido, com êxito to-

tal.

2263 — BEBETE (São Cristóvão) — Como toda mu-

lher, seu maior sonho, no casamento, seria

a vinda de uma criança, que nâo veio. Pro-

cure adotar uma menina, imediatamente

Nem sempre um convivio a dois, sem filhos,

preenche o vazio da nossa vida, Bebete.

2264 — PÉROLA MORENA (Baurú SP) — Um nol-
vado desfeito, nem sempre deve significar o
fim de todos os sonhos. Deus escreve direito

por linhas transversas, menina. Os astros

indicam que, agora, surgirá o pretendente
ideal. O outro iria trazer-lhe problemas.

• **

Ouçam, ás 14 horas, a Rádio Rio de Janeiro.
Correspondência: Professor Kaliban, JORNAL DO8
SPORTS, Rua Tenente Possolo, 15 a 25, Rio de Ja-
nelro. Indicando nome, data de nascimento e ende-
reço certo, além de um pseudônimo para resposta.

ESTADA0

VAN LEAL

ESBANJANDO

EFICIÊNCIA

Chegam a Manaus os carros mo-

vidos a álcool, que saíram de São José
dos Campos, Sáo Paulo, dia 19 e Já per-
correram um total de 5.130 quilômetros
em estradas asfaltadas e de terra, de-
monstrando ótimo desempenho. Ao todo,
os veículos vio rodar oito mil qullôme-
tros, esbanjando argumentos para jjrovar
a eficiência do álcool carburante para
substituir a gasolina.

Eleitor em trânsito 

poderá

justificar 
ausência na urna

A partir de segunda-feira estarão

à venda, em todas as agências dos Cor-

reios do pais, os aerogramas para o

eleitor em trânsito se justificar junto
â sua zona eleitoral. Para evitar atro-

pelos de última hora, os formulários

devem ser adquiridos com antecedên-

cia, mediante o pagamento de Cr$ ..

10,00.

O TSE esclarece que só podem
usar o aerograma o eleitor em trânsito,

não sendo permitido para outros ca-

sos. Foram confeccionados seis milhões

de aerogramas, os quais não poderão

POLUIÇÃO

E CELULOSE
"Os 

responsáveis pela poluição devem

pagar, por meios de taxas, os custos da
limpeza das bacias hidrográficas amea-

çadas pelos detritos, notadamente lan-

çados pelas indústrias", segundo pontu
cje vista do diretor da Eletrobrás, César

Cais.

Na reunião sobre proteção dos re-

servatórios e reflorestamentos, o repre-

sentante do IBDP, José Carlos Horta
Barbosa, por sua vez, afirmou que até

1980 o Brasil será auto-suficiente em

papel e celulose e passará a exportar 1

milhão e duzentas mil toneladas anuais

desses produtos.

BENEFÍCIOS

DO ICM-RJ

A Secretaria Estadual de Fazenda

acaba de regulamentar o Decreto 944-76,

que criou uma série de benefícios para
o contribuinte fluminense. Uma reso-

lução disciplina a tramitação dos pro-
cessos sobre concessão de remissão to-

tal ou parcial, moratória ou cancela-

mento de créditos tributários. Outra,

dispõe sobre a regulamentação de dé-

bitos do ICM resultantes de aproveita-

mento excessivo nas compras de café

em grão ao IBC.

De acordo com o decreto, têm dl-

reito à remissão total ou parcial de dé-

bitos do ICM os contribuintes vítimas

de calamidade pública e os débitos cujo

valor corrigido monetariamente não ul-

trapassem o total de Cr$ 2 mil. Além

disso, estão Isentas uma relação de pro-
dutos hortlfruticolas e as saídas, para
dentro do Estado, de quadros, murais,

gravuras e mapas ainda que entelados

e emoldurados, desde que impressos

com finalidade didática.

ser depositados em caixas coletoras, já

que o interessado deve ficar com uma

via que será carimbada na agêncir

postal.

As cinco mil unidades da Empre-

sa de Correios ficarão abertas no dia
15 de novembro entre 8 e 17 horas,

quando as urnas serão fechadas. O Tri-

bunal Eleitoral avisa, ainda, que mesmo

sem o título em seu poder, o eleitor em

trânsito poderá justificar, bastando co-

locar todos os dados pessoais e os no-

mes dos pais. A segunda via carimba-

da deve ser guardada num periodo
nunca inferior a seis meses.

FEIJÃO PRETO

CHEGA AMANHÃ

A Interbrás está confirmando

para amanhã a chegada de mais qua-
tro mil toneladas de feijão preto,
compradas no México. Serão desem-

barcadas do navio Itaquicê e a venda

começará, possivelmente, no principio
da próxima semana, nos mesmos cri-

térios anteriores, ou seja: filas ê tu-

multo.

Enquanto isso, a Associação dos

Supermercados encaminha pedido à

Sunab para que acabe com a limita-

ção de venda de dois quilos de feijão

por pessoa. A entidade entende que
isso evitará desordem nas filas. Aliás,

o critério é inócuo, a medida em que
uma família poderá mobilizar todos

seus membros e amigos, para com-

prar quantos quilos de feijão desejar.

FUNCIONÁRIOS ganharam

benefícios no seu dia

Para assinalar a participação do

Governo nas comemorações alusivas

ao Dia do Servidor, o Governador Fa-

ria Lima assinou ontem um total de

30 decretos de promoções e acessos,

beneficiando um total de 944 funcio-

nários. Inaugurou também e Já está

em funcionamento a partir de hoje,

o Ambulatório do Iaserj na Penha,

ocupando uma área de 3.412,57 me-

tros quadrados, na Estrada José Bor-

ges, 42, esquina de Av. N. S. da Pe-

nha. Vai atender 600 pacientes diarla-

mente, em média, e seu custo total

foi de cr$ 14.272.424,65.

Um dos decretos-lei baixados

pelo Governador nivela o salário-

família no novo Estado do Rio e be-

neficia diretamente os servidores do

Quadro III (antigo RJ), que estavam

percebendo Cr$ 30,00 por dependente

e passam a receber, Cr$ 60,44, a par-

tir do dia 1.°.

Mais de 3.757 servidores do anti-

go RJ tiveram seus vencimentos equl-

parados aos do Quadro II — antiga

GB, dando seqüência ao Projeto Inte-

gração, que vem sendo executado, por

etapas, desde março deste ano, para

corrigir desníveis salariais entre fun-

cionários da mesma categoria. Em

março, quando foi lançado o Projeto

Integração, atingiu a mais de 40 mil

funcionários do antigo RJ, incluindo-

se os integrantes do Magistério.

ESTUDANTES

TÊM CONVÊNIO

O INPS acaba de firmar 100 con vê-

nios com 68 faculdades e 32 escolas pro-

fissionalizantes, para beneficiar 1.802

estagiários com o aprendizado prático

em unidades médlco-asslstenclais da

Superintendência Regional do Instituto

no Rio.

Recebendo bolsas de estudos de 180

dias, os estudantes deverão complemen-

tar sua formação de nivei universitá-

rio e profissionalizante, com apoio de

preceptores e a participação em cursos

e seminários organizados de acordo com

o currículo escolar.

A se basear pelo grande movimento

registrado na Rodoviária Novo Rio, na

Central do Brasil e nas estradas de

acesso ao Interior do Estado, tudo leva

a crer que os retirantes permanecerão
no interior até quarta-feira próxima,
faltando ao serviço sexta e segunda-fel-

ra, o que proporciona um descanso de

6 dias, Incluindo o dia de finados.

DETRAN adota regime de mão únl-

ca hoje nas ruas Alberto de Campos e

Nascimento Silva, em Ipanema.

Ontem, a Igreja do Cosme Velho pro-
moveu quermesse para saudar o Dia de

S&o Judas Tadeu. A procissão será do-

mlngo.

Somente na próxima semana a Te-

lerj terá condições de normalizar os 10

mil e 100 telefones avariados pelas chu-

vas. O centro da cidade é o mais pre-

Judlcado, seguido pelo Flamengo, Bota-

fogo, Leblon, Tijuca e Engenho de Den-

tro.

Governador faria Lima visita hoje os

municípios de Sumidouro, Carmo e Sa-

pucala. Vai inspecionar obras e conce-

der audiência aos lideres sindicais da

Zona Rural e Prefeitos. Afinal, é tem-

po de eleições.

Presidente da Sociedade Brasileira de

Autores Teatrais, Daniel Rocha, afirma

que o cancelamento do registro da

SOBRACON nâo resolverá o problema
da arrecadação irregular de direitos

autorais, pois outras entidades funcio-
nam da mesma forma.

Caixa Econômica e BEG informam

que o pagamento dos atrasados aos
6.312 funcionários estaduais não está
causando tumulto nem filas. Pagamen-
to está sendo depositado nas contas
funcionais dos interessados.

Delegado Regional do Trabalho, Luis
Carlos de Brito, encerra visita a Angra
dos Reis entregando carta de reglitro
da Associação Profissional dos Traba-
lhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Materiais Elétricos da
Cidade.

Prefeitura promove dia 5 de novem-1
bro no Maracanázlnho, a Festa da Cul-
tura, com entrada franca. Constará de

apresentação da Banda Sinfônica do

Corpo de Bombeiros, exibição do balé

clássico e show de escolas de samba.

Estudante do segundo grau, Luisa

Aparecida Sanches, do Instltutò Educa-

cional de Nova Iguaçu, vence o concur

so "Serviço Militar", promovido pela
Região Militar em todo Estado do Rio,

tendo como tema: O Serviço Militar

como fator pioneiro na ocupação fislea

do território nacional.

A Assessoria de Relações Públicas da

Rede Ferroviária Federal deverá passar

por uma completa 
"reforma 

de boas ma

neiras", a exemplo do que vem sendo,

feito nas linhas sob a responsabilidade

da empresa, em termos de recuperação,

fi que o titular da ARP da RFFSA fica

multo "nervoso" 
quando solicitado a dar

qualquer informação á imprensa.

Afixada no Ministério do Trabalho,
sala 105, andar térreo, nomes dos can-
didatos aprovados na prova ellmlnató-
ria de português do concurso de auxl-
liar Judiciário do Tribunal Regional do
Trabalho, no Rio.

Decreto do Prefeito Marcos Tamoio
autoriza comerciantes de favelas a en
cerraram suas atividades ás 24 horas,
alterando regulamento anterior que 11-
mltava o horário até 22 horas.

Dos 459 candidatos Inscritos para
exame escrito de motoristas em Campos,
394 foram aprovados, 37 reprovados e
28 faltaram ás provas. No exame de
Niterói, houve 1.130 Inscritos: aprova-
dos 989, reprovados 116, enquanto 25
n&o apareceram.

Feema diz que nâo é verdade que as

pesquisas de análise da poluição sonora
no Rio estejam paralisadas, por falta
de verbas.

Governador Faria Lima entregou
mais 50 certificados de registros de
obras sociais com sede no Rio de Ja-
nelro. Ao mesmo tempo, liberou Cr$ 9
milhões para 197 instituições asslsten-
ciais.

Cheab informa que cerca de 30% dos
31 mil habilitados â agulslçáo da casa
própria serão atendidos. As primeiras
duas mil casas serão entregues até o
final deste ano.
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ESDI

•NCERRA 
HOJE

O PRAZO

Ohceira-ee hoje o prato
i inscrições para o veitlbu-

u- da Escola Buperiorde
nho Industrial — ESDI

% que se destina ao preen-
limento de 30 vagas. A

i&criçAo é efetuada medlan-
» o pagamento da taxa de

r$ 190.00. além da apresen-

ção de dois retrates 1x4
certificado de conclusão de

• grau, ou prova de que
cursando o último ano.

provas serfto em Janeiro,
seguintes datas, coincl-

entes com as do vestibular
ntficado: dia 9 — Oomunl-
icão e Expressão; dia 11 —

studos Sociais; dia 13 —

lénclas; e d'a 17 — Língua
•trangelra.

NOVA

PÇÂO É SÓ ATÉ

HOJE
1 •

Termina hoje o prazo para

ue os candidatos nfto habi-

tados à carreira de Música,

o vestibular unificado, indi-

uem nova opçfto, em substl-

uiçâo àquela. Para isso, de-

erão comparecer à Rua Ma-

fechai Pires Ferreira, 58, no

Çosme Velho. A ausénc'a

Implica em desistência do

ífC8tibular, segundo informou

A coordenação.

í

CURSOS 
IBM

""SXSSSEtâT*

COMPUTADORES
PERFUWADO*lA>«M

PERFURAÇÃO EM
MAQUINAS

OPERADOR IA) «M
OPERADOR OE
COMPUTADOR

MATMCUlASABCRTAS [

|MAIORES INFORMAÇÕES C EOPH
Méier: R. Dias da CruzJ8o
TeL-229-7522 - 269-8291

GRÁTIS

Coleção Completa de

Provas do SUPLETIVO

de 1975 e 1976. É

uma boa orientação

para você que vai fa-

zer SUPLETIVO. So-

mente o CURSO ÍCA-

RO faz isto. (Traga

seu cartão de Inseri-

ção e receba a suq

coleção).

CURSO

ÍCARO

(Especializado em

Supletivo)

Centro: Av. Franklin

Roosevelt, 115 / 4.°

andar. Tel. 242-6988

Tijuca: Rua Conde de

Bonfim, 375 — Co-'

bertura

Tel. 268-0161 -

Praça Saem Ptofta

TEMOS APOSTILA

DE TODAS AS

MATÉRIAS

Magistério tem tudo

pronto para 

concurso

A Seerctariâ líunlrijwl 4* AdnUnWrMloJá ter

pronto pum o início do coneuno ao naftatérlo municipal,

no próximo domínio, quando 4.4*4 proferem if »•*>'•*

lérle farto prova, la 10 horaa. A rtcomendacto é no wntl-

Io fle que compareçam aos locais indloartoa, oom uma hora

de antecedência.
A distribuição de todos os candidatos paios loeals de

piora eità afixada em todoa oe dtotrttoe de educação e cul-

tura. O J8 já publicou a dia provas de domingo e do dia

7. Ontem, lnclamos a distribuição para o exame de l.1 à

4.* lérle, que proetegue abaixo.

Oi. 11/11 - E.OOX. MÉttn

Endereço i Av. vinte e oito de Se teatro, 109 -
Vila Isabel.

me a i/u - ffçyl» ftfio <!•

Bndereçot Rua Vlaoonde de Sente Xeebel» 272-Fundo»

Grajaú

¦ele 1  024927 025213

eele 2  025221 025510

eela 3  025528 025S17

¦ale 4  025825 026112

eela 5  026120 026419

eela 6  026427 026716

¦ala 7  026724 027011

aala 9  027029 027318

aala 9  027326 027615

¦ala 10  027623 027912

¦ala 11 , 027920 028217

Dia 21/11 - Sacola Duoua de Caxlaa

Endereçoi Rua Marechal Jofre, 74

Grajaú

¦ala 1  028225 028514

aala 2  028522 028811

aala 3  028829 029116

¦ala 4  029124 029413

aala 5  029421 029710

¦ala 6  029728 030015

¦¦1« 7  030023 030312

¦ala 8  030320 030619

•ala 9  030627 030916

•ala 10 ».... 030924 031211
Dia 21/11 - Sacola Lourenco Filho

Endereços Praça Edmundo Rego, 11 - Grajaú

•ala 1  031229 031518

•ala 2  031526 031815

•ala 3  031823 032110

•ala 4   032128 032417

eela 5  032425 032714

•ala 6  032722 033019

Esta escala continua amanhã

PREPARE-SE PARA OS

PRÓXIMOS CONCURSOS

ESCOLA REMINGT0N

DATILOGRAFIA K TAQWQRAPIA

264-87M • 224*881* » MS-1218

SUPERVISOR (A) DE SEGURANÇA

DO TRABALHO

V E OMMO CURSO «- PERÍODO DA MANHA

OLTMAS VA6AS

Convênio; rUNDACENTRO — A3JE.O. Inlc»: 1.V11/7Í.

Duraçfio: 8 semanas. Inscrições: Av. Passos, 122, s/902.

Tel.: 284-7710

Candidatos ainda

apanham fichas

O Serviço de Comunicação Social da Secretaria

dual de BducaçAo informou, anteontem, que os candidatos

retardatàrlos poderão retirar suas fichas-calendário, deven-

do se dirigir à rua Teófilo Otonl, 60, entre 9 e 20 horas,

de segundft a aextha-íeira. Essa informação nfto pôde ser

confímada ontem, junto à Coordenai. do Enjtoo Sujto-

tivo, em virtude do feriado relaUvo ao Dia do Funcionário

Público.
Entre os candidatos, continuam as reclamações 8®nera-

Usadas em relaç&o aos locais de provas: a candidata BI-

¦abeth Orei Fernandee de Lima, por no L^"

me e fará tua* prova» em quatro eecdaa <Ww«|te»,

tlvamente, em Bonsucesso, Campo Orande, Penha e Jardim

Botânico. Maria do Pilar Pompeu Dlaa eetá eecalada para

oito locais diferentes: Catete, Praça da Bandeira, Cascadu-

ra, Tijuca, Centro, Oalefto e Engenho Velho. Sá mora em

Copacabana.

Convênios do INPS

garantem 
os estágios

O Instituto Nicl0nal.de Previdência Social «Minou on-

tem, 100 oonvénios com 68 faculdades e 3a escolas profis-

slonalisantes, que beneficiário 1.802 estagiários com o

aprendizado prático em unidades médico-asslstencials da

Superintendência Regional do Rio de Janeiio.

Segundo orientação estabelecida pelos Ministros da

Previdência e Assistência Social e da Educação e Cultura,

os estudantes deverão complementar sua formação — de

nívea universitário e profissionalizante — com apoio de

preceptores e a participação em cursos e seminários orga-

nisados de acordo com o currículo escolar.

Em forma de bolsas de estudo de 180 dias, os estágios

na área profissionalizante destinam-se igualmente a pro-

mover a maor aproximação entre a Previdência Sociale

a Universidade. Corti esse objetivo, as unidades do INPS,

que receberem os estudantes, promoverão todo o acompa-

nhamento do estágio e, ao final, fornecerão um documento

de avaliação dos resultados. O Programa será estendido ada

Estados, onde existam unidades próprias do INPS, a partir

de 1977.
O INPS, além do programa de estágios, ainda mantém

com a Universidade o programa de Residência, uma tradi-

ção da previdência social e que tem se apresentado expres-

sivos resultados na renovação dos quadros de profissionais
de saúde no Brasil, já que durante dois anos e em regime

de dedicação exclusiva o residente se mantêm em apertei-

çoamento. A Residência este ano será estendida a outros

profissionais da área Biomédica.

ESTÁGIOS — Os estágios, n&s unidades médico-assistenciais

do INPS do Rio de Janeiro, beneficiarão 1.092 estudantes

de nível superior e 710 de nível profissionalizante, num to-

tal de 1.802, de acordo com o seguinte quadro elaborado

pela Superintendência Regional do INPS no Rio de Janeiro:

ESPECIALIDADE
Medicina
Enfermagem
Engenharia
Nutrição
Farmácia
Serviço Social
Biologia
Odontologia
Reabilitação
Comunicação
Subtotal
NÍVEL PROFISSIONAL!
Escolas
Técnicos de Enfermagem
Auxiliar de Fisioterapia
Massagista
Operador de Raios X
Técnico de Laboratório
Técnico de Mecânica
Técnico de Refrigeração
Técnico de Eletrônica
Técnico de Eletricidade
Subtotal
Total Geral
RESIDENTES — O INPS informou que está renovando o

seu contingente de residentes que totalizam cerca de 1.350

em todo o pais. Até então, a Residência se destinava á

área médica, tendo sido ampliada este ano para profissio-
na s de Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Farmácia e

Serviço Social. Os residentes cumprirão programação, sob

forma direta, prático-teórica, relativamente a exposições,
sessões de treinamento, seminários, cursos, trabalhos de

grupos, plantões e outros procedimentos.
Neste domingo, serão realizadas as provas para a sele-

ção dos residentes de Medicina, no Rio de Janeiro. Há

1.800 candidatos Inscritos. Já floram realizadas as provas

paia as demais áreas profissionais com o seguinte número

de candidatos: Nutrição, 69; Serviço Social, 323; Odontolo-

gia, 63; Enfermagem, 83;, e Farmácia, 104. A Residência no
INPS corresponde a apenas 10% do número de leitos hos-

pítalarei e tem a duração de dois anos.

VALE A PENA

CONCURSO DE

BOLSAS?

Toda* u dica» do VetUbular, suavemente,
durante os 3 anos, bicho!

Este é o barato!
Recuse as ofertas que lhe obriguem a uma

profladonallz&ç&o, logo na 1.» série. Recuse, Um-
bem, as editoras de apeatfh*, camufladas em
curalnhos.

Agora, Vestibular nio 6 m.t, grilo.
Estude em ambiente de Faculdade.
Traga o protocolo de sua inscrição na pré-

matricula do Estado, e ganhará, de safda, 50%.
Com a carta-erédlto você só pagará o Esta-

eianamento. Crf 4,00 por dia.

COLÉGIO JÚUO MESQUITA FILHO

MU BUBOU, m — CASGâDOBA

Primeiro colocado acha

que 
segredo da redação

está na boa leitura

Cultivar boas leituras, deade a Infância,

manter-se constantemente atuallaado, len-

do jornais diariamente, e estudar em bons

colégios desde a (ase de alfabetlsacto. eis

a formula para redigir bem. segundo Jay-

me de Matos Kopke, primeiro colocado no

concurso de redação do Ceagranrio, catego-

ria 2.» série do 2.u grau. Filho de professo-
res — "mas não quero depender do magls-

térlo para viver" —, ele reconhece aue o

fator sócio-eoonômioo também está intima-

mente ligado ao nível dos estudantes.
Defensor da redação nos vestibulares,

Jayme acha que o ensino, por estar voltado

para a universidade, vem caindo de nível.

Em sua redação premiada enfatisou que
"proliferam as universidades novas, sem que
nem sempre se possa selar pela
do ensino ministrado." Ele acha que não se
está dando a devida importância à língua

nacional e que a Juventude 
"está 

se tornan-
do extremamente bitolada".

Ele admite que a massificação à porta
da universidade também contribui para a

queda/do nível do ensino: "Ampliou-se 
a

oferta de vagas no ensino superior, sem que
se criasse uma estrutura. Faltam professo-
res e instalações oondlsentes. O País, no
entanto, se viu na necessidade de ampliar as
vagas, e para que Isso fosM cumprido, pa-
gou-se com o nível do ensino.**
BOM ALUNO — Cursando atualmente a 2*
série do 2.° grau do Centro Educacional de
Niterói, Jayme é um estudante multo co-
nhecido naquele estabelecimento, já que par-
tlcipa de diversas atividades extracurri-
culares, como o Coral. O resultado do con-
curso de redação, premiando-o em primei-
ro lugar, não causou multa surpresa para
seus professores, pois ele Já conquistara ou-
tros prêmios: em 1972 ganhou a primeira
colocação do concurso de selos de Natal, com
desenho de sua autoria.

Sem que ainda tenha definido a car-
reira que seguirá em nível superior, Jay-
me dls apenas que será da área de clen-
cias humanas, e tanto pode ser Comunica-

çáo, como Publicidade ou Geografia: "Ainda

estou analisando para ver a que mais me
convém".

Com um gosto musical diversificado —
"gosto de música brasileira, música clássica
e até do rock" — Jayme gosta de Chico
Buarque e Fagner, sendo que no campo das
Letras admira as obras de Carlos Drumond
de Andrade, Cecília Meireles e Graclliano
Ramos.

Dos jornais, ele prefere a parte de no-
tlcias culturais e de política nacional e in-
temacíonal, e acha importante a leitura de-
les porque 

"temos condições de ver os vários
aspectos do fato". Quase não vê televisão, e
Inclusive enfatiza que foi muito importante
ficar privado desse meio de comunicação
até os 7 anos de idade, pois morava no in-
terior: "Até essa época eu morava no inte-
r:or, e meus pais, então, me davam muitos
livros para ler."

O teor de sua redação, elogiada pelos
dirigentes do Cesgranrio, é conseqüência do
diálogo que mantém em sua família, onde
todos são educadores, e os problemas liga-
dos à Educação são sempre questionados.
Jayme receberá do Cesgranrio, pelo 1.° lu-

gar entre os que estão matriculados no 2.®
ano do 2.c grau, uma bolsa de estudos para
o próximo ano.
OS PREMIADOS — E's a conclusão da re-
loção des alunos que tiveram suas redações

premiadas:

— CANDIDATOS COLOCADOS DO 16.°
AO 115.o LUOARES (ORDEM ALFABft-
TICA)

Adriano Ribeiro Prado
-- Agenor Marque». Pilho

Alexandre Martins Lima
r— Alexandre Mesquita Maurmo

Angela Maria Barbosa Hofmeister
Angélica Bastos de Freitas Rachld
Antônio Couto Ribeiro
Arllndenor Pedro de Souza

Armando César Barreto de Castro
Ary Pinheiro Jardim
Astrld Caldas
Augusto César Valente Ferreira
Carlos Arthur Newlands Júnior
Carlos Eduardo Novo Oatts
Carlos Henrique Moreira
Célia Regina da Silva Mourão
Cellsa Maria Soares
Cláudia Bahia de Araújo

r— Cláudia Oarcla Serpa
Cristina Malnardl Silva
Cynthla Dias Raiol
Cynthla Flusa Guimarães
Danusa Correia da Silva Oschery
Débora Danowskl
Dority Oliveira Oay
Durval H. de Freitas Miranda
Eliane de Mattos Melra Chaves
Ellzsbeth O. de Abreu e T.img
Elisabeth Maria NéspoU
Fátima de Q. Fernandes Araújo
Fátima Lúcia dos Santos de Souza
Fernando José Senna Gualda Dantas
Flora E. de Souza Franco Porteiiada
Henrique B. Coelho de Souza
Jacob Abramovith
Laura da Piedade L. da Silva
Kátla Maria Grafanassi Tranjan
Kátla Leite Mansur
Lil?an Manoel de Menezes
Lindalva Rodrigues
Lisla Maria Espinola 8. Pacheco
Lúcia Delia Valle
Lúcia Martins Abdalla
Lucy Félix Garrana
Luigl Antônio M. Lobato Irlandinl
Luis Antônio Vieira
Luiz Antônio da Costa Chaves
Luiz Antônio Rodrigues
Luiz Gustavo Vicente de Sá
Luz Marlne Balzana Borges
Madalena Luiza Gonzalez Carlos
Manoel 81mplício de Carvalho Filho
Marcelo Cruz Rezende
Márcia Cabral Pereira
Márcia Alfonso de Brito
Márcio Gondzwelg
Marcos André Glasherster

—- Margarete Cristina Barcel Ferreira
Maria Angélica Alves Gomes
Maria Aparecida Nadaes Marques
Maria Cecília C. Castello Branco
Maria Clara Esteves Gemal
Maria Clara Oliveira Medeiros
Maria Clara Sampaio Leite
Maria C. de F. Pires dos Santos
Maria C. Logo de A. Teixeira
Maria da O. de V. C. Moreira Araújo
Maria de L. M. Pinto Brochado
Maria de Lourdes Qulntlere
Maria Helena da Silva Leite
Maria José Luz da Silva
Mauro Ribeiro Morand
Panayota Stenos Possidente
Patrícia Slmão dos Santos
Paulo Mário Rossl
Paulo Victor C. Branco Braun
Renato Machado Cotta
Ricardo F. Gomes dos Santos
Rita de Cássia Bittencourt
Roberto de Faesy
Rogério de Azevedo Vieira
Ronaldo Azevedo Marques
Ronaldo M. Lima Martins
Rui Sorrêa Cobas Costas
Sadoc Gomes da Silva
Sandra Athayde Nascimento
Sandra Leis
Sandra Santos Cabral
Sandra Vassalo do Couto Reis
Sérgio Branco
Sérgio de Albuquerque e Mello
Sérgio Fonseca Cardoso
Silvanl Leite Cabral
Sílvio R. Bandeira Assunpçáo
Simone dos Santos Fernandes
Sônia de Oliveira Peçanha
Stella Rubins Domlnguez
Sylvla Moretzsohn
Tatiana Strolesel Carneiro
Telénia Maria de Senna Hlll

AMANHÃ, NO VESTI BULAR-JS,

ANÁLISE DE GEOGRAFIA

FISH

COLÉGIO HENRIQUE FISH DE MIRANDA

BARRA DA TIJUCA: AV. COMANDANTE JÚLIO DE MOURA. 300

FONE: 309-1188 •

ÔNIBUS

ESCOLAR

INICIO DE MATRÍCULAS

03 DE NOVEMBRO

PRÉ 1.° GRAU - 1.° GRAU E 2.° GRAU

FORMAÇÃO INTEGRAL EM PEQUENAS TURMAS ÚNICAS

Be você 6 aluno

da Rede Estadual,

Pedro li, Normal,

gscola Técnica ou

Colégio Militar

Procure a sede mais próxima:

CURSO VETOR

- Av Copacabana 928 - 4 • 
andar - Botafogo - Rua das Palmeiras 65/67 -

Tijuca - Rua Aristides Lobo 46 - RMIer - Rua Medina 246 - Campo Grande - »ua

Aurélio de Figueiredo 114 e Rua Auqusío Vasconcelos 408 (Colégio Belisârio dos Santos) -

Nova Iguaçu * Av Getülio Moura 1074 (Colégio Leopoldo) - SJO Gonçalo - Rua Moreira
César 70 (Colégio Sio Gonçalo) - aarra do Wral - Colégio Miretta Baronto - Nova

Frlburgo (Colégio Diedro) - Valença - (Colégio Sagrado Coração de Jesus»

Bolsão da Suse

GARANTA SUA BOLSA E A VAGA NO

COLÉGIO E ESCOLA. TÉCNICA SA NTA EDWIGES

ELETRÔNICA 
* DESENHO * TURISMO * 

QUÍMICA 
* 

SECRETARIADO * CONTABILIDADE * NORMAL * VESTIBULAR

GRUPO

REI DA SUSE

REALIDADE

ENSINO

INTELIGÊNCIA

RUA CÂNDIDO BENlCIO,

•50 - JACAREPAOUÀ



sério e criativo com

métodos modernos

Graças ao trabalho sério a cria-

tivo desenvolvido por uma das ma-

lhorss equipes de professores do

Rio, modernos e eficientes métodos

didétlcos e ao relacionamento alu-

no/professor/direçâo, o GPI — Gru-

po Perspectiva Integral — tem con-

seguido atingir o seu objetivo prln-

cipal: levar o aluno até a Unlversl-

dade, dando-lhe uma base sólida pa-

ra o prosseguimento dos estudos.

No inicio, o GPI atendia apenaa

aos estudantes da terceira série do

segundo grau, preparando-os para o

vestibular. Hoje, com uma rede de

colégios e cursos espalhados pela

cidade, o GPI acompanha o aluno

desde o jardim de infância até o en-

sino superior. Milhares de universl-

térios das principais Faculdades

passaram pelos bancos escolares do

Grupo.

O crescimento do Grupo, segun-

do enfatiza o Professor Ayrton de Al-

meida, dlretor-geral, ocorreu de for-

ma oraenada e totalmente planeja-

da, sem prejudicar a qualidade do

ensino. No Inicio do ano, um fato

importante aconteceu na história do

GPI: a aquisição do Instituto Menino

Jesus, tradicional estabelecimento

de ensino da Tijuca, que agora Inte-

gra a sua rede de colégios.

Toda uma estrutura administra-

Uva a da ensino foi montada e esta

funcionando exemplarmente. Diver*

sos departamentos, ligados direta-

mente à direção geral, tém a res-

ponsabilidade de estudar novos mé-

todos didétlcos, procurando atender

ao ensino moderno. Dentro desta

contexto, foram montados laboratô-
'los 

de Física, Química, História Na-

;ural e Línguas, ampliada a blbllo-

teca, entre outras medidas.

Atualmente com um total de 8

sedes, entre cursos e colégios, noa

bairros do Méier, Tijuca, Cascadura,

Centro e Duque de Caxias, o GPI

atende a quase 6 mil alunos. Para o

próximo ano, esté previsto um au>

mento considerável neste total e, em

virtude disso, jé foram contratados

vários professores de alto gabarito

e experiência comprovada, no ensino

pré-univeroitário.

A filosofia principal do GPI eatá

alicerçada na importante funçlo da

Educação, ou seja 
"a 

promoção ao-

ciai das pessoas", como declara o

dlretor-geral. Assim, o Grupo tem se

preocupado em dar oportunidade ao

maior número possível de estudan-

tes, sem prejudicar a sua qualidade

de ensino. Uma prova disto é o con-

curso de bolsas, quando serão dis-

tribuldas milhares de bolsas integrais

e parciais.

Bolsão 
reúne

quase 
40 mil no

Mário Filho.

Resultado sairá

na segunda

Com uma organização rígida • critérios

totalmente definidos, d Orupo Perspectiva

Integral 
— OPI — realizará no próximo ai-

bado. no Estádio Mário Pilho, o seu concur»

só de bolsas. Cerca de 40 mil estudantes —

total de Inscrito# foi limitado — farto a

prova, que constará de questões de Português

e Matemática.
As inscrições para o concurso de bolsas,

que deveriam se prolongar até hoje, foram

encerradas com 16 dias de anteoedénda,

quando o total atingiu ao limite fixado ps-
coordenação. Esta medida teve como ob-

letivo principal faser um concurso organi-

lado, dando reais condições aos estudantes

de realizar uma boa prova.

Os estudantes que não conseguiram se

Inscrever, no entanto, estio sendo recebidos

como excedentes. Após a dlvulgaç&o do rs-

sultado do concurso, os excedentes serio be-

neflciados com as bolsas náo aproveitadas

pelos concorrentes.
Critérios — Os critérios do concurso ds

bolsas do OPI foram amplamente divulga-

dos. No ato da inscrição, os estudantes reco-

beram um llvreto com todas as Informações:

tipo de bolsas, programa das provas, mares-

çâo dos cartóes-respostas e sistema de corre-

ç&o. 
"Com isso. o nosso bolsão consegue abrir

oportunidades para muitos que, apesar do

talento, náo dispõem de recursos", segundo

declarou o prof. Ayrton de Almeida.

O OPI prometeu distribuir um total de

3500 bolsas, assim discriminadas: ftOO do
tipo A — integrais —.para os alunos que
alcançarem nota Igual ou superior > 8, em

ordem de classificação; 1.000 bolsas do tipo

B — Cr$ 3.000,00 de abatimento na anui-

dadc — para os alunos que alcançaram nota

igual ou superior a 6; e 2.000 bolsas do tipo
C — Cr$ 2.000,00 de abatimento da anuída-

dade — para os alunos que alcançarem nota
igual ou superior a 5. O abatimento será

feito sobre a anuidade fixada para o ano

letivo de 1977. Essa foi a promessa feita an-

tes das inscrições, mas "r> OPI dará muito

mais do que prometeu", como informou o
diretor-geral, que acrescentou "vamos am-

pilar muito nossa promessa inicial, tanto
em valor como em número de bolsas. Os
candidatos, quando forem saber o resulta-

do, terão uma agradável surpresa".
A correção das provas será por compu-

tador eletrônico, estando a dlvulgaç&o dos
resultados prevista para o próximo dia l,9,
a partir das 9 horas. Com exceçáo dos alu-
nos inscritos na sede Centro (que deverfio

procurar o resultado na sede Tijuca — Rua
Ibituruna, 27), todos os demais ser&o aten-
didos no local de inscrição. Na oportunlda-
de, a coordenação afixará o gabarito ofi-
ciai. Assim, os candidatos poderão conferi;
suas respostas e confirmar a bolsa obtida.

No simulado

do GPI, todas

as normas

e critérios do

Unificado

Os futuros alunos do Grupo Pers-

pecüTa inteirai — OPI — 1» podam
anotar o calendário dos vestibulares «I-

mulados do próximo ano, que serio rea-

lixados no Estádio Mário filho, reunindo

o« matriculados em toda* as sedas, como

tradicionalmente ocorre. A Programação

OPI-77 prevê provas nos meses de maio,

Julho, setembro e novembro.

Totalmente organizado dentro doa

critérios estabelecidos pela fundação |
ICesgranrlo nos vestibulares unlflrtans»

|ot simulados do OPI atirem para mu

I perfeita avaliação do trabalho desenvol-

vido. Para os alunos, reppesentsin um

demonstrador claro do aprendizados,
também, da* possibilidades de garantir

a vaga na Universidade, levando em

consideração o desempenho gerai.

I Desde o mecanismo da inscrição,

com opção de carreira, Faculdade e tnr-

I no, até a correção das proves por eompu-

tadoras eletrônicos, adotando o demo

I ftdrão, e a classificação final, 
"tudo é

I feito com ss fosse o verdadeiro vssttbu-

I }**", conforme declaração do Professor

I Çarlos Alberto de Almeida, coordenador
I dos simulados.

I., Oi vestibulares stnwlertns tâm, Um-

I W». uma importante funçio psicológi-

I Câ: preparar o aluno para o clima das

I provas, fazendo com que adqulramauto-
confiança, eliminando o iwiw111^

I As provas sáo cuidadosamente elabora-

I <Us dentro da Moeoíla do OeegraaAo.

I O primeiro ciclo das provàs^ está

I ©arcado 
para o período de 14 a li df

I ®üo. o segundo será rsalisado de 1 a

Me julho, enquanto o terceiro, de 17 •

I de setembro. Para o período deli i

I * de novembro, a Programação OPI-TT

I PMvé o último vestibular simulado. Os

I wsuiudoi, com a cissslflcaçào flnal por

I «««Ira, Faculdade e turno, salrá sem-
¦ Pre 48 horu após s realização da úlUma

• Provi de cada dck)

uma constante

Preocupada 

com a formaçto «e-
rai dos jovens, especialmente a par-
te cultural, a direção geral do oru-

po Perspectiva Integral — OPI —. tem

procurado difundir entre seus alunos o

gosto pela arte e outras atividades im-

portantes para o desenvolvimento inte-
lectual, como a leitura e o teatro.

Durante o período letivo, sfto promo-
vidas freqüentemente atividades cultu-
rats e artísticas, contando com a parti-
cipaçâo ativa dos estudantes, Inclusive
ng" organização. Este ano, por exemplo,
foi realisada uma excursão às cidades
histórias mineiras, quando os professo-
res deram aulas sobre Literatura, Artes
e História e os alunos pesquisaram so-
bre diversos assuntos.

Dentro deste contexto, os professo-
res recebem a tarefa de estimular os
slunos, dando sugestões ds livros, peças
de teatro e exposições, enquanto o De-

partamento de Atividades Extracurrl-
culares organl» excursões culturais,

festival de música e feiras de dlneias

e de artesanato, entre outras promoções.

Além do objetivo cultural, as atlvl-
dades também tém por finalidade e
maior integraçio dos alunos, provocan-
do a criação de grupos de teatro, de mú-
slca e outros. "Os 

resultados tém sido
ótimos", segundo o prof. Luiz Amaral,
da direção do Instituto Menino Jesus
(da rede de colégios do OPI).
ESPORTES — No setor esportivo, a equl-

pe de professores de Educação Física do
OPI organiza Inúmeras atividades. Para
o próximo ano, no período de 9 a 16
de abril, já está marcado o campeonato
de natação, no parque aquático do Oru-

po. instalado no Colégio OPI Tijuca —

Instituto Menino Jesus.
Em junho, de 19 a 25, .segundo a

Programação OPI/77, serão realizados
torneios esportivos, enquanto para agos-
to, de 19 a 28, está prevista a Olimpíada
Interna, reunindo os atletas de toda a
rede de colégios e cursos do OPI.
TESTES VOCACIONAIS — No periodo
de 6 a 11 de junho, o OPI estará promo-
vendo a Semana dos Testes Vocacionais,

dando oportunidade aos alunos de des-
cobrir sua verdadeira vocação com o au-
srillo de uma equipe de psicólogos.

Apostila e equipe: base de tudo

"OPI — O Curso d* Apostila Programa-
da". Toda a cidade já conhece este slogan.
Psra os alunos, no entanto, trata-se de uma
realidade no dia-a-dia da sala de aula, quan-
do a importância e eficiência do ensino pro.
gramado são ressaltadas pela economia de
tempo
matéria

e maior facilidade na assimilação da

Preparadas pela equipe de professores
do GPI, considerada uma das melhores s
s mais homogênea do Rio, e editadas pela
Editora e Gráfica GPI Ltda., as Apostilas
Programadas trazem inúmeras vantagens

para os alunos: náo é preciso copiar maté-
ria, apresentação simples e objetiva de todo
o programa do Unificado, exercidos de fl-
xacio e custo inferior «o das spostilas tra-
dicüonais.

Cada apostila contém pontos de todas
as matérias, seguidos de exercícios de fixa-
elo. A apresentação
Departamento de Arte
sempre motivar o aluno e
terette pela leitura. Vários

ram criados para dar mais vida aos assun-

tos
A Editora e Gráfica GPI Ltda. edita

ss Apostilas Programàdas, exclusivamente

^ara os alunos do Grupo, nlo sendo, no en-

tanto, obrigatório o uso das mesmas.

PROFESSORES — Para o Prof. Ayrton de

Almeida, diretor-geral do GPI, o "sucesso

do grupo deve ser creditado i equipe de

professores". A equipe é formada por gran-
des professores com larga experiência no

ensino pré-universitário e alto grau de efl-

ciência.
Para o próximo ano, já estão sendo con-

tratados mais professores, em virtude do

crescimento natursl do Grupo. A eScolha

obedece a critérios rigorosos, prlndpalmen-
te quanto á experiência e dedicação ao ma*

glstério.
O GPI, por questão de ética, não dl-

vulga os nomes dos novos professores antes
do final do ano letivo. Em janeiro, logo

após o término daa provas do Oesgranrio,
serão divulgados os profissionais que soma-
rio seu valor i nossa atual equipe.

Bols&o GPI: o 
primeiro passo que já levou milhares à universidade
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Carlos Marra

Depoimento de Caries Alberto BkUrra,
matriculado na Escola de Medicina e Clrur-

gia: 
"Morei, durante um ano, no OPI. Ali,

Es grandes amisades. tive grandes lições e
fla uma grande conquista: consegui uma
vaga em escola oficial. Claro que a equ-pe
foi importante, como foram importantes ar
apostilas programadas. Foi uma experiência
de que não me esqueço."

Palavras da aluna Marise Vasconcelos
Tstagiba, matriculada na ttcola de Adssi-
nistração da UFRJ: 

"Até 
hoje, sou uma assí-

dua freqüentadora do curso. Ali. deixei mu»-
tos amigos. Acho que Isso aconteceu com

quase todos es eolegas que se integraram ae
OPI. Pd um ano muito bacana, sobretudo

seu desfecho felis. Estou na esoola quepelo si
desejai

Depoimento de Ana Lúcia Paes,
MM da Escola Nacional de¦Me

tensões fortes. Por isso, é tmportante^^H
nino permanente e o apoio dosprofe^^H
W ass'm, no OPI. A apostila
fd muito importante durante meu ano de
estudos Porém, mais importante fd o am-
btsnte humano que tnoootreá."

¦gass aasM

Atividades

culturais e esportivas são
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Flu tem esquema. R. Neto 

pára 

Zequinha

A maior preocupação do time dc
Fluminense para o jogo de domingo
é o ex-botafoguense Zequinha, pois
nos seus cruzamentos para Alcino; "a

situação na área poderá ficar ruça",
dizem Renato. Miguel e Edlnho, oa
trés a quem o atacante do Orémio irá
Incomodar com mais assiduidade. Bfto

poucos os extremas que sabem real-
mente cruzar e Zequinha é um doa

>ucos. O trio cita ainda Flecha e
;mlro como os outros.

— N&o podemos permitir que eles
cruzem, pois representam melo gol

poucos
Valdct

• r +¦**+ * * • *

contra a gente, especiklmente quando
há um grandalháo como o Alcino pa-
ra cabecear. O negócio é matar a jo-

gada no Zequinha. Pois sem cruza-

mentos quem irá cabecear? Tenha até

cinco metros de altura? Ninguém, ló-

gico.
Este raciocínio t do goleiro Rena-

to, que diz conhecer bem o goleador
do Grêmio.

— Com o tamanho que ele tem nfto

pode deixar de ser explorado com cru-

zamentos na área. Lembro que o en-

frente! algumas veiei pelo Flamengo

em jogos contra o Clube do Remo.

Quem cruzava era o lateral Aranha.
Sempre procurávamos matar a joga-
da no lateral. De vez em quando, cia-
ro, ele conseguia cruzar, mas o fazia
apertado e a bola nfto chegava bem

para o Alclno.
Renato faz um aparte para elogiar

Alcino.
— Náo é demagogia nfto. p ra-

paz é bom de bola. Claro, n&o é ne-
nhum craque, mas conhece. Nfto dá
viradas rápidas, devido ao tamanho e

peso, mas sabe tocar a bem e rápido.

Nâo é bobo, tanto assim que o Oré-

mio disputou com o América, do Rio,

a sua contratac&o por quase Cr| 1

milhio. Todo cuidado será pouco.
Mguel lembra um dos jogos con-

tra o vasco, decisivo do Campeonato

Carioca, quando anunciaram que os

beques iriam para a área do Flumi-

nense para faturar nos córners.
— Mss era preciso saber se Iriam

aoontecer os córners. t a mesma col-
£a em reftçfto a este jogo. Se nfto

deixarmos Zequinha cruzar, nfio ha-

verá as cabeçadas do Alclno, certo?

O negócio é matar a jogada lá na

direita deles.

Quando ao jogo em si, Miguel tem

opln fio também idêntica á de Edl-

nho e Renato: o empate terá um bom

resultado.
— Até o jogo marcado para Por-

to Alegre foi bom, pois o time

sava jogar fora, devido a

psicológico criado com as crítlcks da

preci-
gar fora, devido ao problema

torc da e imprensa, especialmente no

úlfmo jogo, contra o Goiás. Além do

ma's, se ganharmos lá, a vitória será

mais valorizada.

Edlnho nunca enfrentou Ztqul.
nha, mas sabe demais da cateíorit
do extrema: drible fácil, inteligénca
e cruzamentos excelentes

— O negócio é nío deixá-lo mi-
zsr, pois vai ficar ruim na área Ge.
ralmente, a gente u*a o corpo nas
disputas de cabeça, mas contra o Al-
cino, com o físico que ele tem flr.
dificílimo. Ele 4 muito forte e alto
A boa é no Zequinha e eu estarei
a'ento pari dar ajuda a Rodrijuíj
Nfto poderemos permitir os cruzai
mentoa de forma alguma.

FÉLIX ESTÁ VETADO. PAULINHO FICA NO BANCO

8e RenaU) se contundir no

Jogo de domingo, em Porto Ale-

gre, contra o Orémio, Travaglini

terá que recorrer ao ex-juvenil

Paulinho, que, por sinal, se en-

contra em ótima forma, á espera
apenas de uma oportunidade. Fé-
lix continua sentindo dores no

adutor da coxa esquerda, enquan-
to Nielsen, operado recentemente

de hérnia discai, realiza treina-
mento de caráter leve.

No treinamento de ontem, rea-

llzado pela manhá e à tarde, Clé-

ber também preocupou a Comia-

são Técnica, pois o joelho inchou

e ele só pôde treinar levemente,

à parte, com 8ebastl&o Araújo.

Mas o médico Luis Galo garantiu
náo tratar-se de contusáo séria,

confirmando, inclusive, a sua ida

para Porto Alegre, conforme de-

sejo de Mário Travaglini. Félix foi

o único ausente da atividade de

todo o dia, enquanto Carlos Al-

berto, tratando de assuntos par-

ticulares, segundo explicaçáo do

supervisor Domingos Bosco, au-

sentou-se apenas pela manhá.

O aproveitamento do elenco,

tanto no treino físico matinal
— á base de piques — e á tarde,

técnico, foi considerado excelente

pela Comissáo Técnica. Travagll-

ni e Bosco sfio os mais entuslas-

mados.
— Náo só o treino de hoje

(ontem), mas todos desta semana

têm sido excelentes. 8ó nos deixa

confiantes em que o time volte a

jogar o que realmente pode e sa-

be. Pena que o calendário do fu-

tebol brasileiro náo nos dê tempo

para tudo isso, disse o supervisor

tricolor.

Mário Travaglini repetiu on-

tem, para alguns repórteres o que

afirmara no dia anterior: 
"o 

jogo

será dificílimo e contra uma das

melhores equipes do futebol bra-

sileiro, que, acima de tudo, possui

experiência. Por isso mesmo, de-
veremos Jogar com certa caute-
Ia".

— Creio que náo há mais o
que falar em termos desse jogo. A
náo ser depois que ele acabar
concluiu o técnico do Flumlnen-
se.

Hoje pela manhá, haverá trel-
no tático nas Laranjeiras. Ama-

/íhá, também pela manhã, porém
mais cedo, — 8h30min — aconte-
cerá recreaçáo. Logo a seguir, a
delegaçáo seguirá de ônibus para
o Aeroporto do Galeáo com via-

gem para Porto Alegre marcada

para às 12h45min. O almoço será
servido no próprio aviào, e o re-
torno está previsto para após o

jogo. Um outro almoço — do pre-
sidente Francisco Horta com os

jogadores — ficará mesmo para a

próxima semana, pois o dirigente

se encontra acometido de febre e

gripe em sua residência.

TELÊ TEM PROBLEMAS PARA ESCALAR O GRÊMIO

Miguel, com Dirceu e Travaglini, volta de olho em Alcino

PORTO ALEGRE (Do corres-

pondente José Carlos Lamelra) —

O time do Grêmio que fará a es-

tréla no primeiro turno da fase

final da Copa Brasil, ainda não

está definido pelo treinador Telâ

Santana. Alexandre, Vítor Hugo

e Jerônimo não puderam treinar.

O primeiro está com dores na vlri-

lha, e os dois últimos estão entre-

gues ao departamento médico.

Desta forma, nenhum deles pode

participar do treino de ataque

contra a defesa, ontem.

O atacante Alcino treinou com

os reservas. Telê não quis teStá-

lo, ao lado de Tarciso, devido às

chuvas. Hoje, entretanto, a expe-

riência poderá ser feita, pois esta

marcado um coletivo, no Estádio

Olímpico. Iúra poderá retornar ao

time, no jogo contra o Flumlnen-

se, domingo, cm Poxto Alegre.

O time do Fluminense tem
sido criticado e com razão* Alguns

jogadores não vèm

correspondendo. Uns, por má
forma técnica — caso especifico
de Gil —, outros, por simples
relaxamento, conforme o

próprio Carlos Alberto denunciou
após o primeiro jogo com o

Vasco, na decisão do

Campeonato Carioca. Mas entre

as exceções, esteve sempre em
destaque um apoiador feito

no clube e que surge agora, como
um dos melhores laterais do

Rio. E só agora, porque
vinha sendo um dos maiores

curingas que a história âo
Fluminense já registrou. Ele só

não jogou de goleiro e beque

de área e muito provavelmente
devido à pouca estatura. O
importante é que Rubens decidiu

fixar-se na lateral-cttreita e com

a determinação de ser uma
verdadeira sombra do capitão

Carlos Alberto. Mesmo
reconhecendo toda a bagagem
do tricampeão do mundo,

possuída por rarissimos

Jogadores. 
"Quero 

que ele fique
no time, jogando cada vez mais,

pois o benefício será de todos
nós, do Fluminense. O Carlinhos,
em forma, ainda é o melhor
lateral do futebol brasileiro. Sei
disso. Mas procurarei
caprichar cada vez mate, de
olho na posição, para a qual
afinal me defini."

E minha ascendência na

posição começou exatamente na
França, pelo Torneio de
Paris. Marcando talvez o maior
extrema-esquerda do mundo, o
holandês Resenhrlnk. Antes
do jogo, recebi milhões de
recomendações, cuidado
e etc. Tranqüilizei todo mondo,
me sái bem e foi ai que
despertei para a camisa dois.

A bagagem de Rubens não pode

nunca ser comparada à de

Carlos Alberto, mas que é

expressiva, não há

dúvida. Constatem na entrevista

— Amigos, o companheiro

Albino Castro Filho parou na

minha mesa. Antes de um
"oba", "olá", 

ergue o gesto e

fala: — "Conte-me 
tudo sobre

Ademir Menezes." Ouço e ca-

Io; ou por outra, respondo: —
"Contarei 

tudo sobre Ademir

Menezes". E assim nos despe-

dimos.

— 0 nome de Ademir chega

até às Novas Gerações, to-

do mundo sabe quem foi. como

foi, seu estilo de Jogo, etc. etc.

Estou pensando em Gentil Car-

doso. Grande técnico, perspi-

caz, agudo, astuto. Ele estava

no Fluminense, quando soltou

a seguinte frase: — "Dêem-me

Ademir e eu darei o campeo-

nato." Poderia parecer uma

bravata. Mas a verdade é que

Gentil estava possuído de cer-

teza profética. Resumindo: — o

RUBENS
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Duelo com

Resenbrink definiu

sua 
posição.

Curinga nunca maus

O futebol de Rubens sempre

foi o mesmo," desde o infanto do

Fluminense, para onde ele veio

em 68 trazido de Campos por pri-
mos: eficiente, objetivo, sério e

positivo. Exatamente romo o fu-

tebol (que se aponta como moder-

no) o exige. Mas' o seu azar foi

o de muitos jogadores como Lima,

do Santos; Silveira, do próprio
Fluminense, e muitos outros: ser

um curinga. Tão Curinga que foi

utilizado por Duque no Campeo-

nato Carioca de 73, como extrema-

direita, mas com funções de ar-

mação ao lado de Cléber e Pinti-

nho. E depois^ mesmo campeão

carioca, foi sacado do time.

A torcida, dirigentes, to-

dos aqui no Fluminense fô me

conheciam como um curinga. Fal-
tou alguém, náo há problema: Ru-
bens está lá. E assim joguei de
extrema-esquerda, ponfa-de-lança,
na frente dos beques, nas duas la-
terais. Só n&o me escalaram de
beque de área e goleiro e acho que
devido á pouca estatura. Isso me

prejudicou, mas ao mesmo tem-

po ajudou, pois me habilitei mais

para a prática do futebol.

Sem nunca ter conseguido

firmar-se numa posição, Rubens
acabou emprestado ao Milionários,
de Bogotá, de julho de 75 a ju-
lho de 76. Mesmo tendo sido cam-

peão juvenil e de profissionais,
em Cannes e do pré-olímpico da
Colômbia, em 71 (invicto) e de
ter ainda participado das Olim-

piadas de Munique, pela Seleção
Brasileira de Amadores. Com ele,
Roberto, do Vasco, Abel, Nielsen,
Osmar, Fred, Dirceu e muitos ou-
tros. Rubens tinha ganho também
a Taça Guanabara de 71 mas tu-
do isto só foi reconhecido pelo
futebol colombiano. Lá, o lateral
do Fluminense jogou na ponta-de*
lança, voltando para ajudar o
meio-campo. E foi campeão na-
clonal. Disputou a Taça Liberta-
dores da América e se tivesse ven-
ctdo o São Paulo teria disputado
o titulo sul-americano com o In-
dependente.

Ganhei multa experiência

Bom Dia

NÉLSON RODRIGUES

Fluminense deu-lhe Ademir. E

que fez Ademir?

3 — Costumamos dizer que
uma andorinha só nâo faz ve-

rão. Pois Ademir fez; sozinho,

fez verão. Lembro-me de algu-

mas de suas atuações. Dizem

que Di Stéfano era o homem

das penetrações fulminantes.

Pois Ademir o era muito mais.

E a galera tinha por ele uma

admiração feroz. Certa vez,

num Fla-Flu, vi o seguinte: —

torcedor que chega e sabe que
Ademir nâo jogava. Nâo pensou
duas vezes: — disse alto, para
todo mundo ouvir: — "Se 

Ade-

mlr nâo joga, vou-me embora."

E realmente nâo viu o jogo.

4 — Por a( estamos sentindo

a força do craque. Era o go-
leador incomparável. Em todos

os jogos, deixava o seu. Mar-

cava dois, trés, com uma faci-

lidade impressionante. E sem-

pre que havia uma vitória, dl-

zia o Gentil Cardoso: — "Eu

nfio disse? O Fluminense vai

ser campeão". Foi mais: foi su-

percampefio.

5 — Supercampeão graças a

um único e escasso craque.

Um dos jogadores daquele tem-

po, pode perguntar: 
— "E 

nós?

Nfio fizemos nada?" Fizeram

tudo. Mas Ademir foi o elemen-

to decisivo. Por onde andava,

provocava ciumeiras dos com-

panheiros. Certa bez, vi .Ipoju-
can perguntando a nfio sei

quem: — "Ademir 
ganha jogo

sozinho?" O outro deu uma res-

posta, que nfio ouvi.

• — Hoje, a grande musa do
futebol é a velocidade. Pois

Ademir foi o jogador mais veloz '

que me lembro de ter visto.

Apanhava a bola e entrava; sua

penetração era fatal. Um téc-

nico dizia: 
"Seguro 

o Ademir e

a vitória é nossa." Nfio segura-

ram Ademir e o clube perdeu.

7 — Em 50, na 
"Copa", 

Ade-

mir estava no apogeu. Joga-

va entre Zizlnho e Jalr. Esse trio

atacante dava para garantir o tl-

tulo. E perdemos. Ainda hoje,

digo de mim para mim: —

"Com 
aquele trio atacante, era

impossível nfio ganhar."

• — Alguns gols de Ademir.

em 50, eram exemplares. Ad-

mirável a precisão de sua bom-

ba. Ele nfio colocava ou por

outra:. — colocava com uma

paulada. E mais: — antecipava-

•e aos reflexos do goleiro.

no Milionários, um time do nível

do Fluminense. Melhor que tudo,

conheci minha atual esposa, Sô-

nia, com quem vivo maravilhosa-

mente bem.

Tão logo acabou o emprésti-

mo de Rubens ao Milionários, o

Fluminense tratou logo de tomar

a iniciativa de pedir a volta do

jogador. E para náo se ver frus-

trado, fixou o seu passe em 60 mil'

dólares.

Por esse dinheiro, o Milio-

nários não poderia mesmo com-

prar o meu passe. Mas está tudo

bem. Melhor ainda, agora, que.
afinal, passarei a deixar de ser
um coringa.

Foi na frente dos beques onde
Rubens mais jogou. Mas por que
a sua definição pela lateral-direi-

ta?

—- Simples: no meio tem gen-
te demais no futebol brasileiro.
Na lateral, não. Vocês mesmos da
imprensa são os primeiros a dizer

que há crise de laterais e extre-
mas. Na lateral, são ainda vocês

que afirmam, existe rigorosamen-

te apenas o Carlinhos, Nellnho e
Orlando. Já no meio, pode-se
apontar uns vinte excelentes.

Apesar do otimismo e eu-
foria pela nova posição, Rubens
reconhece que não está no ponto
Ideal.

Não comparo o .estágio
atual nem próximo do futebol do
CJarlos Alberto, fltrande demais.
Sinto apenas que precisava me-
lhorar e, infelizmente, vou sair do
time para a volta do Miguel. O
Ideal seria continuar para ir su*
blndo gradativameníe. Cheguei
aos 12 jogos, tinha que alcançar
mais. Mas não tem nada: haverá
outras oportunidades.

A lateral, esquerda ou direita,
exige muito mais do jogador, que
necessita se cuidar mais, até. Q
lateral, diz Rubens, é o segundo
extrema de um time.

Há 
quem diga não ser di-

íícll jogar de lateral no futebol
brasileiro, pois noventa por cento

— Eu me lembro do tempo

em que, chegado de Pernanv

buco, estreou no Rio. Nfio deu

tudo o que sabia. Mário Filho,

porém, disse: — "Que 
grande

jogador". Eu, que nfio achara

tanto, perguntei: — "Você

acha?" E ele: — "Acho". 
Co-

mo estava certo o formidável

cronista.

10 — O interessante é que
Ademir tinha uma plenitude

tão furiosa que dava a sensa-

çfio de que nfio acabaria nun-

ca. VI certa vez uma decisão,

em Sâo Januário, entre Flumi-

nense x Botafogo. Jogamos

grande parte da partida com
dez elementos. Mas o Flumlnen-

se, com inferioridade numérica,

cresceu. Mas o decisivo mesmo

foi o gol de Ademir. Ainda no

primeiro tempo, recebe a bola
na área inimiga: enganou dois

dos pontas são defensivos. Acon-
tece que isso é relativo, pois me-

tem sempre um cara nas costas
da gente. Considero o lateral,
acima de tudo, fator importante
de ataque de qualquer equipe. Ve-

jam o Cruzeiro como perde muito
sem Nelinho. O América, sem Or-
lando

Quando se quer mexer com
Rubens, conta-se que ele não abre
a mão nem pra dar bom dia. Ou

que não paga sequer um café para
ninguém. A sua fama é de verda-
deiro pão-duro. A tal ponto que
ontem, o tricolor Armando Pedro-
so foi considerado um excelente
vendedor de uma firma de apare-
lhos de TV e som simplesmente

porque conseguiu dobrar o jogador,
o único, a rigor, que faltava de
todo o elenco.

Náo é bem isso. O negócio é

que a gente só deve fazer o que
pode. E eu sempre fui assim: ga-
nhando Cr$ 600,00, gasto Cr$ 100
e guardo o resto. Temos que pen-
sar no dia de amanhã. Essa de gas-
tar que não tem não é comigo

mesmo.

Apesar dos 24 anos de idade,
Rubens é solicitado pelos próprios
companheiros a determinadas opi-
niões. Sobre o futebol, em espe-
ciai. A sua experiência já é gran-
de e em termos internacionais. As-
sim é que o jogador analisa o seu

próprio time, principalmente
quanto á irregularidade, e dá avi-
so á CBD: cuidado com as elimi-
natórias.

O Fluminense, afirma Ru-

bens, é irregular justamente por-

que possui um timaço. Então, fi-

cam os oobrõe8 confiantes demais

em que os gols surjam natural-
mente. Na base do só é questão de

tempo. E isso, quando não acon-

tece, vai dando moral ao adversa-
rio, mesmo fraco. Esse é o mal e

não apatia, ou seja lá o que for.

Acho que devemos partir pra de-

cidir logo de salda A exemplo do

Internacional. Temos time para
Isso.

WILSON DE CARVALHO

com um movimento de corpo e

atiroj no fundo das redes. 0

goleiro, atônito, viu o gol com

uma resignação fatalista.

11 — Eu me lembro de um jo-

go Brasil x Paraguai reali-

zado, ali, em Sâo Januário. 0

povo pedia Ademir e não lhe

deram Ademir. Conclusão: 
—

ganhou o Paraguai por 3x1*

3 x 2 ou 2 x 1.

12 — No Jogo seguinte, com o

mesmo Paraguai, o nosso es-

crete entrou de Ademir. E o

grande jogador parecia ventar

fogo por todas as narinas. 0

Brasil massacrou. O que Ad0-

mir jogou foi inacreditável. Bas-

ta dizer o seguinte: — ganha-
mos de 7 x 1. Nfio me lembro

m*is se carregaram Ademir em

triunfo. Se não carregaram, ete

bem o merecia.


