O presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, afirmou que as chances
de o Brasil sediar a Copa de 2006
são idênticas às da Alemanha. Ele
ressaltou que a África do Sul é a
favorita para ganhar a disputa.

O atacante brasileiro Rivaldo
negou que esteja se transferindo
para a Lazio, de Roma, como foi
noticiado ontem pelos jornais
italianos. Ele ressaltou que
deseja continuar no Barcelona.
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, SÁBADO, 22 DE JANEIRO DE 2000

Zé Mário exige coragem dos laterais
Inter estréia no torneio Sul-Minas enfrentando o América de Minas. Técnico manteve o time que perdeu para o Figueirense
RICARDO GIUSTI / CP MEMÓRIA

O ponteiro Fabiano e o volante Enciso, dois dos maiores destaques do Internacional, que hoje enfrenta o América de Minas

Depois do fiasco no amistoso contra o Figueirense, o novo Internacional
do técnico Zé Mário tenta dar a volta por cima e vencer no primeiro jogo oficial do ano, hoje à tarde, no Beira-Rio, contra o América (MG), na abertura
do torneio Sul-Minas. O treinador confirmou a manutenção do atacante Ânderson Barbosa e do lateral-esquerdo Celso Vieira, mas advertiu que poderá
ser a última chance para ambos. O time mineiro traz como principal novidade o meio-campo Palhinha, ex-Grêmio.
Zé Mário quer que os laterais tenham mais personalidade. “Precisam
marcar, mas também é necessário coragem para atacar.” Ele elogiou o adversário. “Eles têm dois atacantes bastante velozes, além do Palhinha, que
sabe armar as jogadas, e a boa presença dos laterais no apoio. Trata-se de
um bom time, mas, em casa, temos de partir para a vitória”, sentenciou.
No América, o técnico Flávio Lopes não poderá contar com o centroavante Zé Afonso, outro com passagem pelo Grêmio. O jogador está sem as condições físicas ideais. A equipe perdeu recentemente seu principal jogador, o
meio-campo Irênio, emprestado ao Atlético Mineiro. O América é dono do
passe do atacante Celso, emprestado ao Inter até julho.
Internacional: Preto; Denílson, Ânderson, Lúcio e Celso Vieira; Claiton,
Enciso, Hurtado e Elivélton; Fabiano e Ânderson Barbosa. Técnico: Zé Mário.
América (MG): Milagres; Estevam, Denis, Wellington Paulo e Fabrício;
Edgar, Pintado, Ruy e Palhinha; Wellington e Rinaldo. Técnico: Flávio Lopes.
Arbitragem: Renildo Nunes (SC), auxiliado por Marco Ibañez (RS) e Paulo Ricardo Conceição (RS). Local: estádio Beira-Rio. Início: 16h.

Grêmio estréia desfalcado, e falta
de entrosamento preocupa técnico
RICARDO GIUSTI

Zinho estréia no Grêmio, que enfrenta o Atlético Mineiro hoje à tarde

Reforços esperados custam caro
O Grêmio passa a valorizar cada vez mais os dinheiros da ISL, futura
parceira. Os dirigentes pensam duas vezes antes de fechar qualquer negócio. Por isso, os últimos reforços pedidos por Émerson Leão demorarão mais do que espera para desembarcar no Salgado Filho.
Cafu, lateral do Penharol, teve seu passe fixado em 1,6 milhão de dólares. Ronaldo, do Mogi-Mirim, é mais barato, mas há desconfiaça em relação ao seu potencial. O atacante Alessando, do Porto, indicado por Leão, custa 3 milhões de dólares. Caro até para o Grêmio.

A falta de entrosamento do novo
Grêmio é a principal preocupação do
técnico Émerson Leão para a partida
de estréia na Copa Sul-Minas, hoje,
no Mineirão, contra o Atlético (MG).
Sem falar nos problemas gerados pela
ausência de Astrada, Amato e Paulo
Nunes, os dois primeiros ainda sem
condições legais para jogar e o último
lesionado no joelho.
Ontem, após o último treino, Leão
destacava que, durante a pré-temporada, o Grêmio só conseguiu obter
condicionamento físico. “Nossos jogadores ainda estão se conhecendo”,
ressalta. “O Atlético se apresentou
mais tarde, mas conserva o entrosamento do ano passado.”
Enquanto não ganha o lateral direito pretendido, o técnico improvisa
Itaqui. Fabinho lesionou o pé, mas foi
liberado para jogar. Jé ganhou a posição de Paulo Nunes. Os juniores Pancera e Guilherme ficam no banco.
O Atlético (MG), treinado por Humberto Ramos, não contará com Cleison, comprado do Grêmio dias atrás.
Atlético (MG): Velloso; Bruno,
Márcio, Cláudio Caçapa e Ronildo;
Valdir, Gallo, Gilberto Silva e Robert
(Irênio); Lincoln e Guilherme.
Grêmio: Danrlei; Itaqui, Marinho,
Nenê e Roger; Fabinho, Gavião, Hernani e Zinho; Jé e Agnaldo.
Árbitro: Evandro Roman (PR). Local: Mineirão. Início: 16h.
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Técnico Zé Mário (E) espera contar com apoio do torcedor colorado logo mais

Terceira reunião com a Octagon
A direção do Inter já foi comunicada que, na próxima semana, receberá a
visita da Octagon/Koch Tavares, empresa filiada à mexicana CIE. Será a terceira reunião do grupo com a direção e, desta vez, a empresa apresentará
uma proposta para contrato de dez anos de parceria, com investimento total
de R$ 250 milhões. O acordo é semelhante ao fechado com o Santos.
O atacante Cléber, do Atlético (PR), foi oferecido por um empresário. Apesar de admirar o jogador, a direção alega não ter dinheiro para trazê-lo.
O departamento de marketing do Inter programou uma recepção especial
para os sócios. Nos portões 1, 8, 18 e 24, haverá degustação de champanha.
Segundo os organizadores, serão levadas ao estádio doses suficientes para 4
mil associados. Segunda-feira, o presidente do clube, Jarbas Lima, recebe
em seu gabinete os primeiros 11 sócios sorteados na promoção “Linha Vermelha”, uma reunião que se repetirá a cada duas semanas entre o dirigente
e associados. Para participar, basta ligar para 0800-519090.
Falando sobre a estréia do time na Taça Sul-Minas, o treinador Zé Mário
pediu a presença do torcedor: “É começo de temporada e precisamos de ajuda. Sei que necessitamos de reforços e ele virão com o tempo”.

A DUPLA GRE-NAL ESTRÉIA NA COPA SUL
A partir das 15h30min, do Beira-Rio,

e, do Mineirão,

INTERNACIONAL x
AMÉRICA-MG

ATLÉTICO-MG x
GRÊMIO

Narração: Milton Jung — Comentários: João Carlos Belmonte
Reportagens: Luiz Carlos Reche, Luís Henrique Benfica, Eduardo
Gabardo e Ernâne Campelo — Plantão: Rogério Böhlke

Narração: Orestes de Andrade
Comentários: Edegar Schmidt
Reportagens: Flávio Dal Pizzol

