A Seleção Brasileira sub-23 se
apresenta domingo no Rio de
Janeiro. No dia seguinte, os
jogadores viajam para o Chile,
onde haverá amistoso com o
selecionado daquele país dia 12.

Ontem, pela 1a fase da Copa
Mercosul: Corinthians 1 x 2
Nacional, de Montevidéu, e
Olimpia 0 x 1 Boca Juniors. Hoje,
Colo-Colo x São Paulo e San
Lorenzo x Atlético Mineiro.
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO
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Inter leva 1 a 0 e torcida exige time
Time começou mal a Copa João Havelange: perdeu para o Goiás no estádio Beira-Rio e ainda acabou vaiado pelo torcedor
RICARDO GIUSTI

Elivélton tenta arrancar para o ataque: Inter jogou muito mal e decepcionou quem foi ao Beira-Rio

Zé Mário explica
Depois da derrota para o
Goiás, Zé Mário recebeu as primeiras vaias como técnico do Inter. Contudo, considera normais
as manifestações da torcida: “Até
um mês atrás, estávamos sendo
aplaudidos. A torcida é assim
mesmo, mas eu sei o meu valor”.
O treinador reconhece que o
Goiás foi superior e mereceu a vitória. “Erramos demais, dando
espaço para o adversário dominar o jogo”, comentou Zé Mário.

O Internacional não arrancou bem na Copa
João Havelange e perdeu para o Goiás por 1 a 0,
ontem, no Beira-Rio. Depois da primeira derrota,
pelo menos, o técnico Zé Mário terá mais alguns
dias para acertar o time, pois o jogo contra o
Sport Recife foi adiado. Ao final do jogo, a torcida
vaiava, gritando “queremos time”, manifestando
o primeiro sentimento de revolta depois da posse
da atual diretoria, no início deste ano.
O clube goiano confirmou o excelente começo
na competição, pois venceu o Corinthians na primeira rodada por 3 a 0. O técnico Hélio dos Anjos armou uma equipe que atacou e defendeu em
bloco, não dando espaço para os articuladores
colorados criarem as jogadas para o ataque.
Durante todo o primeiro tempo, o Inter não
conseguiu impor o fator local ao adversário. Ao
contrário, era o Goiás que tocava a bola com desenvoltura, parecendo que era ele que jogava em
casa. O time do técnico Zé Mário atacou em lances esporádicos e sempre no contra-ataque. A
única jogada com algum perigo foi em uma cobrança de escanteio que Leonardo aparou e Fabiano desviou para o gol, mas a bola encontrou
Sílvio Criciúma, que salvou para a linha de fundo. Pouco depois, Fabiano escapou em jogada

rápida e tentou passar para Leonardo. O centroavante não entendeu e perdeu a conclusão.
O Inter voltou um pouco melhor na etapa
complementar. Mesmo assim, foi o Goiás que
abriu o placar, aos 15 minutos. O atacante Araújo aparou um cruzamento da direita e não deu
chances de defesa ao goleiro Hiran. O técnico Zé
Mário ainda tentou fazer algumas substituições,
colocando Serginho e Juca nas vagas de Gil
Baiano e Marcelo. Aos 31 minutos, o árbitro ainda anulou um gol de Serginho. A torcida vaiou o
time durante toda a segunda etapa, mas aumentou a intensidade da manifestação quando o juiz
apitou o final da partida, decretando a primeira
derrota no campeonato nacional.
Inter: Hiran; Márcio Goiano, Lúcio, Ronaldo
e Dênis; Enciso, Marcelo (Juca), Gil Baiano (Serginho) e Elivélton; Fabiano e Leonardo. Técnico:
Zé Mário.
Goiás: Harlei; Luciano Baiano, Sílvio Criciúma, Júlio César e Marquinhos; José, Túlio, Marabá (Índio) e Dill; Fernandão e Araújo (Evair).
Técnico: Hélio dos Anjos.
Arbitragem: Alfredo Santos Loebeling, com
Marcelino de Brito e William Valdemar Zacaria.
Renda: R$ 47.156,00. Público: 11.336.

Grêmio goleado pelo Flamengo: 3 a 0
Depois de um razoável primeiro tempo, o Grêmio falhou demais no segundo e acabou goleado
por 3 a 0 pelo Flamengo, ontem à noite, no Maracanã. O treinador Antônio Lopes foi para o vestiário dizendo que o time “tomou gols que não poderia tomar”. Domingo, às 18h30min, o Grêmio enfrenta o Palmeiras no estádio Olímpico.
Os dois times fizeram um primeiro tempo muito parelho, mas um descuido da defesa gremista
foi o suficiente para o Flamengo fazer 1 a 0. Aos
40 minutos, Petkovic foi lançado às costas do lateral Patrício. O atacante caiu e, mesmo no chão,
conseguiu tocar para Camilo, que marcou o gol.
O gol foi um castigo para o Grêmio, que mantinha o jogo equilibrado. A zaga com Marinho e

Alex Xavier estava firme e o meio-campo marcava
com eficiência. A melhor situação de gol do Grêmio no 1º tempo foi aos 34, quando Ronaldinho
bateu falta e Clemer defendeu. Um pouco antes,
aos 27, Danrlei salvou de modo sensacional, defendendo um cabeceio à queima-roupa de Juan.
No 2º tempo, o Flamengo voltou mais agressivo, controlando o meio-campo e forçando outro
gol. Depois de criar boas oportunidades, o Flamengo chegou aos 2 a 0. Aos 19 minutos, Petkovic recebeu pela esquerda, passou por três e bateu com força para a rede. Aos 46, Athirson
completou o placar.

Flamengo: Clemer; Maurinho, Juan, Luís Alberto e Leonardo Inácio (Athirson); Leandro Ávila,
Mozart, Camilo (Alessandro) e Lê; Petkovic e Reinaldo (Adriano). Técnico: Carlinhos.
Grêmio: Danrlei; Patrício (Ânderson), Marinho, Alex Xavier e Roger; Eduardo Costa, Edinho,
Jé (Itaqui) e Zinho; Paulo Nunes (Amato) e Ronaldinho. Técnico: Antônio Lopes.
Árbitro: Oscar Roberto de Godói. Renda:
53.869,00. Público: 11.477 pagantes.
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Camilo contra Patrício: Flamengo foi melhor e mereceu a vitória no Maracanã

