A Seleção Brasileira Sub-23 volta
aos treinos hoje pela manhã, depois de folgar no final de semana
Na quarta-feira, o time faz amistoso preparatório ao Pré-Olímpico
contra Trinidad e Tobago.

O presidente da Fifa, o suíço
Joseph Blatter, disse ontem que
prefere a África do Sul como sede
da Copa do Mundo de 2006. Ainda
são candidatos o Brasil, Marrocos, Inglaterra e Alemanha.
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2000

Só falta definir salário de argentinos
Zagueiro Gilmar pede 60 mil dólares por mês para jogar no Grêmio. Nome de Narciso, do Santos, chegou a ser comentado
ELIAS EBERHARDT

Grêmio continua trabalhando na serra gaúcha e atrás de mais reforços importantes para esta temporada

Rodrigo Gral ameaçado de suspensão
O departamento jurídico do Grêmio obteve cópia do inquérito policial instaurado pela 2ª Delegacia de Polícia de Chapecó (SC), que apura irregularidades na documentação do atacante Rodrigo Gral. Esta semana, o clube pedirá retificação da ficha do jogador na Federação Gaúcha de Futebol, o que
permitirá que o atleta siga exercendo suas atividades. Se o caso for a julgamento na CBF, Gral, acusado de falsificar seus documentos, poderá pegar
até seis meses de suspensão.
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O Grêmio espera definir hoje o salário de Leonardo Astrada e Gabriel Amato. Um
empresário credenciado pela Fifa representa o Grêmio nas tratativas com o River
Plate, clube do volante Astrada, e o Glasgow Rangers, onde atua o centroavante
Amato. Os dois jogadores encontram-se em férias. A diretoria do Grêmio desconhece uma multa de 800 mil dólares que o River Plate precisa pagar a Astrada e teria a
intenção de incluir no preço do passe. Astrada custará 2 milhões de dólares. Por
Amato, o Grêmio desembolsará 4 milhões de dólares.
O Grêmio já chegou a um acordo com o Zaragoza para contratar o zagueiro Gilmar. O clube espanhol superou os problemas que tinha com a Fifa, que o impediam
da realizar transações internacionais. O próximo passo é o acerto com Gilmar, que
foi bicampeão mundial pelo São Paulo. O jogador pretende receber 60 mil dólares
mensais, valor que o Grêmio considera elevado. Narciso, zagueiro do Santos, chegou
a ser considerado opção, mas o clube paulista não pretende liberá-lo.
O técnico Émerson Leão solicitou a gravação dos jogos do Grêmio na Copa São
Paulo de Futebol Júnior. O zagueiro Fabrício, de 19 anos, será avaliado pelo departamento de futebol. Já no ano passado o Grêmio pretendia integrá-lo ao grupo principal. Ânderson, do São Paulo, segue sendo a primeira opção para a lateral-direita,
mas seu valor é tido como excessivamente alto.
O meia Ronaldinho foi eleito o melhor jogador da Copa das Confederações, disputada no México, em 99. O prêmio será entregue dia 24, em Zurique. O jogador não
será liberado pela CBF, pois estará disputando o torneio pré-olímpico.

Inter paga dívida e analisa o Grêmio
RICARDO GIUSTI
Renato Gava / de Santo Amaro da Imperatriz (SC)
Em sua chegada a Santo Amaro da Imperatriz, onde o time
realiza a pré-temporada, o presidente do Inter antecipou que,
hoje, depositará na Fifa os 200 mil dólares referentes à dívida
do caso Mabília. Alegando ter encontrado o clube cheio de dívidas, deixou claro que fez um empréstimo bancário. “Não é
vergonha ter dívidas, vergonha é mentir ao torcedor”, disparou, em clara crítica ao antecessor, Paulo Rogério Amoretty.
Porém, o crédito citado pelo presidente não será utilizado
diretamente para reforçar a equipe. O Inter deverá começar a
temporada com o grupo que trabalha em Santo Amaro.
Conforme ele, a pendenga do caso Mabília trará ao clube
prejuízos em torno de 35 mil dólares, referentes a impostos e
multas. Ele confirmou que existe a possibilidade de receber o
dinheiro – o empresário espanhol José Minguella, que, segundo Amoretty, comprou o passe do jogador e o emprestou ao Inter, teria se comprometido a pagar 200 mil dólares.
“O Amoretty me passou um documento em
que uma pessoa se
comprometia a pagar.
Quem sabe, na mesma
hora em que depositarmos o dinheiro na conta da Fifa, estaremos
recebendo o mesmo valor na nossa.” Sobre as
contratações do Grêmio: “O bom é que, agora, eles têm a obrigação
de ganhar a Copa do
Mundo, enquanto faremos o nosso trabalho
devagar”.
Denílson, um dos destaques da temporada passada

