ESPORTES

CORREIO DO POVO

Dois Toques
CONFIANÇA-SE — O time do técnico Jorge Replay, adversário do
Inter amanhã pela Copa do Brasil, está fazendo uma fraca campanha no campeonato sergipano.
Em três jogos, o time obteve uma
vitória, um empate e uma derrota. O auxiliar técnico do Inter,
Leandro Machado, foi expulso do
treinamento do Confiança realizado ontem à tarde.
TINGA — O ex-jogador do Grêmio
espera fazer sua estréia pelo
Sporting no próximo domingo,
quando sua equipe visita o Gil Vicente, em Barcelos, pelo campeonato português. Na última partida, contra o Moreirense, Tinga ficou no banco de reservas.
ARTILHARIA — O atacante Ronaldo, do Real Madrid está empatado com Thierry Henry, do Arsenal, e Ailton, do Werder Bremen,
na disputa pela Chuteira de Ouro. O prêmio é distribuído pela
Uefa ao maior goleador do ano.
ROUBO — O Roma de Apucarana-PR perdeu domingo para o
Cianorte por 1 a 0. Além da derrota, a renda do jogo, de R$
7.554,00, foi roubada. A policia
está investigando o caso.
CRUZEIRO-P.A. — O atacante Jeremias, de 19 anos, principal revelação do time, foi vendido para
o Grêmio. Jeremias, que estava
emprestado ao Gama-DF, assina
contrato de três anos com o Grêmio. Em troca, o clube do Olímpico irá ceder jogadores para reforçar o Cruzeiro na Segundona
gaúcha. Já o goleiro Tuto foi negociado para o Colatina-ES.
PENEIRA — O Cruzeiro-P.A estará selecionando jogadores juvenis
e juniores em Cidreira, nos dias
21 e 22. Os testes serão para atletas nascidos em 1984, 85, 86, 87,
88 e 89. Maiores informações pelo telefone 9215-9183.
LAMI — O time do técnico Gilberto Rosa faz 5ª-feira, às 16h, o primeiro amistoso. O adversário será o Flamenguinho, time amador
da Zona Sul da Capital.
BAGÉ — O zagueiro João Marcelo foi negociado para o Tacuarembó, da primeira divisão uruguaia.
SANTO ÂNGELO — Após perder
de 4 a 0 para o São Luiz no domingo, a direção do clube dispensou nove jogadores. O zagueiro
Carlão foi contratado.
CEDENIR — O técnico gaúcho irá
dirigir o Inter de Lages na segunda divisão do futebol catarinense.
FARROUPILHA — O clube de Pelotas contratou o lateral-direito
Cleiton, 27 anos, que iniciou no
Brasil e estava na Chapecoense.
BRA-PEL — O Brasil venceu o Pelotas por 3 a 1 no clássico de ontem à noite na Boca do Lobo. Um
novo clássico irá decidir o campeonato da cidade de Pelotas.
PERNAMBUCANO — Ontem,
Sport 0 x 1 Santa Cruz*. *campeão antecipado do 1º turno
LIBERTADORES — Hoje, Coritiba
x Olimpia, Cruzeiro x Laguna-M.
PORTUGUÊS — Ontem, Vitória
de Guimarães 0 x 1 Belenenses e
Rio Ave 1 x 2 Alverca.

Esportes na TV
21h — TV2 Guaíba: 2 Toques
19h30 — SporTV, futebol, Copa Libertadores: Coritiba x Olimpia;
21h30 — SporTV, futebol, Libertadores: Cruzeiro x Santos (México);
22h — ESPN Internacional, NBA:
Phoenix Suns x Minnesota.
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Granja afirma que pode ser titular
Meia ainda comemora atuação no Gre-Nal e não teme concorrência com Adriano, que está chegando
ITAMAR AGUIAR

risteza de uns, alegria de outros.
Enquanto Chiquinho, Cidimar e
TBolívar
lamentam o fato de não terem

atuado no Gre-Nal, Élder Granja comemora a sua atuação e, principalmente, o gol que fez, dando o empate
ao Inter. “Acho que agora vai diminuir um pouco a desconfiança que o
pessoal tinha sobre mim. Agora vou
brigar para ficar no time”, afirmou o
jogador.
Granja ficou sabendo que jogaria
o clássico na sexta-feira, no intervalo
do último coletivo antes do jogo. Lori
reuniu os 11 jogadores que estariam
em campo domingo, pediu sigilo e os
comunicou da sua decisão: o Inter
enfrentaria o Grêmio sem Chiquinho,
Cidimar e Bolívar. Em suas vagas,
entrariam Fernando Miguel, Neto e o
Destaque no Gre-Nal, Élder Granja, comemorando o gol, não teme concorrência próprio Granja. A decisão, inclusive,

Marcelo reforça a zaga e Souza ainda pode vir
O Grêmio apresentou ontem à
tarde seu mais novo reforço, o zagueiro Marcelo Magalhães. O jogador
de 24 anos permanece no Olímpico
até o final do ano. Com 1m82cm e
83kg, Marcelo é uma indicação de
Adílson Batista, com quem o zagueiro jogou junto no Corinthians. Além
do clube paulista, também atuou no
Americano, Vasco e Juventude. O jogador garante estar no peso ideal, e
diz que agora precisa apenas adquirir ritmo de jogo. Ao mesmo tempo
em que chega um reforço, um conhe-

RICARDO GIUSTI
cido dos gremistas pode estar saindo.
Hoje vence o contrato do goleiro
Eduardo Martini. O jogador mostrase cético quanto à renovação. A proposta do clube prevê uma grande redução salarial. “Se dissesse que tenho certeza do acerto, estaria mentindo. Mas não joguei a toalha”, diz.
Martini vai tentar resolver o caso
nesta semana: “Futebol é assim mesmo, não se pode esperar flores”.
O clube segue em busca de um lateral-esquerdo e um meia. Souza, do
São Paulo, pode ser anunciado.
Marcelo Magalhães jogou com Adílson

Muricy entra no lugar de Tite no São Caetano
O técnico Tite foi demitido do São Caetano após a lugar de Juninho Fonseca, que está com o cargo ameaderrota para o Marília, no último domingo, pelo Cam- çado e não deve permanecer no Timão.
peonato Paulista. Na tarde de ontem, a diretoria do AzuMuricy Ramalho, que treinou o Internacional no último Campeonato Brasileiro, mostrou-se motilão tratou de oficializar a saída do treinador e
agiu rápido para anunciar a contratação de
vado por voltar ao futebol paulista. “Será um
grande desafio dirigir o São Caetano, um time
Muricy Ramalho, que será apresentado nesta
terça-feira, às 9h30min., no estádio Anacleto
que tem uma estrutura muito boa e conta com
grandes jogadores no elenco”, disse ele. O treiCampanella. Ele assinará contrato até o final
da temporada com o clube paulista.
nador afirmou que não irá priorizar a Libertadores da América. “O São Caetano vai disputar
Tite chegou no São Caetano em agosto de
muitas competições e acho que pode ir bem em
2003, comandou a equipe em 34 partidas, com
todas elas”. O primeiro desafio de Muricy Ra14 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Em São
Paulo, é forte a especulação de que ele poderá
malho é comandar o São caetano no clássico
assumir o comando técnico do Corinthians, em Muricy Ramalho
contra o Palmeiras, sábado.

Juninho desfalca Seleção no jogo de amanhã
O meio-campista Juninho Pernambucano foi cortado da seleção
brasileira que enfrenta a Irlanda,
amanhã, em Dublin. Ele sofreu uma
lesão no joelho na vitória de seu time, o Lyon, por 2 a 1, sobre o Auxerre, no Campeonato Francês.
O técnico Carlos Alberto Parreira
não chamou ninguém para o lugar
de Juninho. Parreira também

aguarda pela recuperação de Kaká.
O meia levou uma pancada na coxa
no jogo Milan e Lecce pelo Campeonato Italiano, mas deve ser liberado
pelo médico da seleção, José Luis
Runco, que já o avaliou.
Parreira pretende escalar, pela
primeira vez, o trio Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. O meiocampo deverá ser formado por Gil-

berto Silva, Kléberson, que retorna à
seleção brasileira e conta com a admiração do técnico, e Zé Roberto. A
única dúvida do treinador brasileiro
fica para a dupla de zagueiros.
O Brasil fará um único treinamento para o amistoso nesta terçafeira, às 16h30min., horário de Brasília, no Lansdowne Road Stadium,
local da partida.

revoltou os jogadores que ficaram fora, principalmente pelo fato de não
terem sido comunicados.
Sábado pela manhã, Lori Sandri
orientou um treinamento tático. E
manteve o segredo: o time que treinou ainda tinha Chiquinho, Cidimar
e Bolívar. Apenas no domingo, duas
horas antes de começar o Gre-Nal, o
trio foi comunicado que não jogaria.
“Acho que tudo isso poderia ter sido
conduzido de outra forma. Essas coisas dividem o grupo”, lamentou um
jogador, que pediu para o seu nome
não ser divulgado.
O Inter deve anunciar a contratação do meia Adriano, do Atlético-PR,
ainda hoje. Para isso, basta que o
Olympique (França) envie um documento ao Beira-Rio liberando o jogador. Os salários já estão acertados.

Glória surpreende
e vence em S. Cruz
O Glória obteve a sua primeira vitória no Gauchão 2004 ontem à noite. Mesmo jogando fora de casa, o time do técnico Bagé venceu o Santa
Cruz por 2 a 1. Fabio de los Santos e
Rodrigo Gasolina fizeram os gols do
Glória e Paulinho marcou para o SC.
O Glória começou surpreendendo e mandou-se para o ataque em
pleno estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Assim, o time da
Serra abriu o placar aos 5 minutos
de jogo, com Fabio de los Santos.
O Santa Cruz chegou ao empate
somente aos 29 minutos da etapa final, com o meia Paulinho. Porém, a
felicidade do time da casa durou
pouco. Aos 32 minutos Gasolina decretou a vitória do Glória.
O Santa Cruz volta a jogar domingo em São Gabriel. O jogo ficou
para o dia 22, pois o São Gabriel joga amanhã pela Copa do Brasil.
Santa Cruz: Cássio; Tiago, Marciel (Emanuel) e Diego; Zé Luís, Roberto, Edu, Diógenes (Paulinho) e
Cezinha; Everton e Éder (Jéferson).
Técnico: Hélio Vieira.
Glória: Marcão; Marcelo, Careca
(Carlão) e Xavier; Flavinho, André
Gheller (Toto), Aldo, Fabio de los
Santos (João Pedro) e Cristiano; Gasolina e Sotilli. Técnico: Bagé.

Próxima rodada
Sábado
Grêmio x Caxias
Juventude x Inter
Glória x 15 de Novembro

Domingo
São Gabriel x Santa Cruz

Guga estréia em Buenos Aires Shaquille, estrela maior da festa
Sem tempo pra descansar, Gustavo Kuerten chegou ontem a Buenos Aires, depois do vice-campeonato em Viña del Mar, com uma preocupação:
queria treinar, apesar da chuva, para adaptar-se as condições do torneio. No
final da tarde, o sol voltou à capital argentina e Guga foi à quadra com o técnico Larri Passos, para acostumar-se a velocidade da bolinha, na superfície.
Sua estréia está confirmada para hoje, às 19h, diante do espanhol David
Ferrer, número 70 do ranking mundial.
Flávio Saretta também joga, só que à tarde, com o gaúcho radicado na Alemanha, Tomas Behrend. Curiosamente, se os brasileiros vencerem se encontram na segunda rodada.
No ranking desta semana, a melhor notícia para Guga veio na corrida dos
campeões, em que se aproximou dos dez primeiros jogadores da temporada,
ocupando a posição de número 13, depois de subir 11. No ranking mundial
manteve a colocação 17. Entre os líderes, a maior mudança veio com o norte-americano Andy Roddick, que, ao conquistar o título do ATP Tour de San
Jose, roubou a vice-liderança do espanhol Juan Carlos Ferrero. O número 1
segue sendo o suíço Roger Federer, à frente de Roddick, Ferrero, Guillermo
Coria, Andre Agassi e Rainer Schuettler. Flávio Saretta subiu uma posição e
figura na lista com a colocação de número 44.

Na 53a edição do All-Star, a partida dos astros da NBA, na noite desse domingo, em Los Angeles, Shaquille O’Neal respondeu aos fãs que o relegaram
a reserva do pivô Yao Ming na votação para os melhores da liga de basquete
profissional norte-americano, ao ficar com o prêmio de melhor jogador
(MVP). O’Neal marcou 24 pontos e pegou 11 rebotes, na vitória da equipe da
Conferência do Oeste contra o time da Conferência Leste por 136 a 132.
Mas nem a vitória dos Lakers ou a atuação de O’Neal tiveram tanta repercussão quanto as declarações de Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. O ala,
que marcou 20 pontos, deixou a festa promocional da NBA como começou,
sendo o centro das atenções, uma mostra do que espera pelos Lakers e a
NBA na segunda parte da temporada da NBA, a partir da noite de hoje.
Especialmente após as declarações e atitudes de Byrant. Na véspera do
All-Star, Bryant declarou ao Los Angeles Daily News sua intenção de tornarse agente livre no fim da temporada para “saber o valor que poderia ter”.
Bryant, que já enfrenta a acusação de um suposto abuso sexual a uma jovem de 19 anos, passou o final de semana explicando o futuro. Depois, disse que gostaria de ser jogador dos Lakers por toda a vida. Mas no dia do jogo, o Los Angeles Times publicou outra declaração de Bryant, desta vez dizendo que gosta de Phil Jackson como profissional, mas não como pessoa.

