
O lateral-esquerdo Celso Vieira, que se recupera da fratura na tíbia di-
reita, tenta driblar o marasmo de ficar longe dos campos por mais de 70 di-
as. Além da solidariedade dos jogadores, que toda semana o visitam, até o
final do Brasileiro ele receberá o “bicho” referente às partidas, como se es-
tivesse atuando. “Não é fácil, mas isso ameniza o sofrimento e nos dá mais
força”, disse o jogador. Ele está com a perna totalmente engessada desde o
dia 28 de setembro, quando recebeu uma entrada violenta do volante Re-
ginaldo, do Paraná. “Daqui a 20 dias, se tudo correr bem, o gesso deve ser
apenas do joelho para baixo. Daí, são mais 20 dias”, disse.

Para passar o tempo, o atleta tem recorrido principalmente à leitura.
Atualmente, seu livro de cabeceira é “O Dia do Coringa”, de Jostein Gaar-
der. Mas ele não esconde uma certa mágoa de Reginaldo, que sequer o pro-
curou depois do ocorrido. “Tomara que não aconteça, mas um dia, numa
dividida comigo, um companheiro de profissão pode sair machucado. Eu o
procurarei para prestar solidariedade e apoiar no que fosse possível. Po-
rém, cada um tem seu critério”, declarou. Com auxílio de duas muletas, na
próxima semana ele pretende ir ao Beira-Rio rever os amigos. “Espero vol-
tar com tudo para o futebol no ano que vem.”

Após folga de dois dias, os jogadores se reapresentaram ontem, exceto
os paraguaios Enciso e Espínola, que devem comparecer hoje ao Beira-Rio.
O grupo correu ao redor do gramado e, até sexta-feira, treina em dois tur-
nos visando o jogo com o Bahia, dia 22, em Salvador. A maior preocupação
no clube é com os julgamentos de Christian e Celso Roth, dia 21, no Rio.

Vieira magoado com descaso de Reginaldo

O adversário de Luiz Carlos Silvei-
ra Martins na eleição de 96 está dis-
posto a colaborar com o atual presi-
dente na busca de soluções para os
problemas do Grêmio. O empresário
José Alberto Guerreiro reconhece as
dificuldades que qualquer pessoa en-
frenta para dirigir um grande clube.
“Se acharem que minhas idéias pos-
sam ser valiosas, é só avisar. Não
preciso de cargo para trabalhar no
Grêmio”, garante.

Dono de 109 votos na eleição,
Guerreiro reitera que, ao se lançar
candidato, não estava contra nin-
guém. “Fizemos uma campanha de
idéias e só concorri porque o cargo fi-
caria vago. Perdi lisamente e hoje tor-
ço pelo sucesso do Grêmio”. É pre-
maturo falar sobre nova candidatu-

ra, diz Guerreiro. “O presidente eleito
tem o direito de exercer o seu manda-
to”. Eleito, ele não teria liberado
Émerson e Galvão. “Quanto a Carlos
Miguel, pagaria os 15% que ele rece-
beu na venda e descontaria numa
negociação futura”.

Projetando a Libertadores, Guer-
reiro acredita que o ideal é antecipar
as férias e retornar mais cedo, am-
pliando a pré-temporada.

José Alberto Guerreiro acredita
que Cacalo e sua equipe estejam
dando o máximo. “Isso a torcida pre-
cisa entender; o presidente é bem-in-
tencionado”. Por fim, faz um elogio
aos dirigentes do departamento ama-
dor, “gremistas abnegados, os verda-
deiros heróis do futebol e, que às ve-
zes, sequer são reconhecidos”. 

Guerreiro quer trabalhar pelo clube

SUSPENSÕES — A Federação
Gaúcha suspendeu Cruzeiro
(PoA), São Borja, Tupaciretã,
Grêmio Santanense e Farroupi-
lha. Os clubes têm dívidas com o
Sindicato dos Árbitros. O Taqua-
riense garantiu que pagará hoje
sua dívida de R$ 1.977,00. 
CORINTHIANS — Aproximada-
mente 50 torcedores, revoltados
com a derrota de 1 a 0 para o
Santos, anteontem, bloquearam,
apedrejaram e tentaram invadir
o ônibus da delegação, que vol-
tava de Santos para São Paulo.
O motorista do veículo teve um
corte no supercílio e o jogador
Rincón sofreu um corte no rosto. 
ANIVERSÁRIO — O ex-técnico
Zezé Moreira, que dirigiu a Sele-
ção Brasileira na Copa do Mun-
do de 1954, na Suíça, completa
hoje 90 anos de idade. 
AMÉRICA (RN) — O clube, vice-
campeão potiguar, pode ser con-
vidado pela CBF para participar
da Copa do Brasil de 98.
DESISTÊNCIA — O lateral Sergi-
nho descartou sua ida para o
Bayer Leverkusen, preferindo
continuar no São Paulo.
GREVE — Os jogadores argenti-
nos podem entrar em greve caso
não seja diminuída a pena de
dois anos imposta ao atacante
colombiano Usuriaga, do Inde-
pendiente, que usou cocaína.
CONTRATO — O técnico gaúcho
Paulo César Carpeggiani reno-
vou contrato com a seleção para-
guaia. Ele vai receber 350 mil
dólares mensais até o final da
Copa do Mundo de 1998.
ESPANHOL — 6ª rodada, ontem: 
Valencia 1 x 1 Bilbao, Españyol
1 x 0 Compostela, Bétis 3 x 3 Za-
ragoza, A. Madrid 4 x 0 Mérida,
Real Sociedad 2 x 1 Celta, La Co-
ruña 1 x 3 Valladolid, Gijón 0 x 2
Real Madrid, Tenerife 2 x 2 San-
tander, Salamanca 0 x 2 Oviedo.
Líder: Barcelona, 18 pontos.
ALEMÃO — 10ª rodada: Bayern
3 x 3 Sttutgart, Duisburgo 0 x 1
Rostock, Möenchgladbach 5 x 1
TSV Munique, Kaiserslautern 3
x 1 Bielefeld. Classificação: 1º
Kaiserslautern, 25; 2º Bayern,
21; 3º Schalke, 18 pontos.

Dois Toques
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Christian: treinando enquanto espera ser julgado pelo Tribunal Especial da CBF

CP MEMÓRIA

Guerreiro: ‘Não preciso de cargo’ 

O deputado federal Arlindo Chi-
naglia (PT-SP) foi ouvido ontem na
Comissão Especial da Câmara que
estuda a Lei Pelé. Ele criou um pro-
jeto propondo mudanças nas leis es-
portivas. O ponto principal torna fa-
cultativa a transformação dos clu-
bes em empresas.

Seu colega, o carioca Eurico Mi-
randa, que ainda é vice-presidente
do Vasco, afirmou que esse fator é
muito importante. “Caso contrário,
pode acontecer a destruição total do

atual sistema de organização do fu-
tebol”, garantiu Miranda, principal
adversário do ministro especial dos
Esportes, Pelé.

O projeto de Chinaglia também
propõe a imediata extinção do pas-
se. “Como está hoje, o jogador não
tem patrão, tem dono”, afirmou o
deputado paulista.

Na próxima semana, a Comissão
Especial espera ouvir os presidentes
da CBF, Ricardo Teixeira, e da Fifa,
João Havellange.

Projeto tenta mudar a Lei Pelé

O volante Dário, do Grêmio, que
se recupera de lesão no tornozelo,
confirmou ontem à noite, em entre-
vista à TV Guaíba, as dificuldades fi-
nanceiras enfrentadas pelo clube.
“Por enquanto, nos pagaram apenas
50% do último salário, mas na pró-
xima semana deve sair o restante”,
revelou. Como o procedimento no
Grêmio é pagar os salários sempre
no dia 20, o salário em atraso é refe-
rente ainda ao mês de agosto.

Em Joinville, familiares do joga-
dor Pingo confirmaram que o joga-
dor já mantém tratativas com o Grê-
mio para retornar ao clube em 98.
Pingo, campeão da Copa do Brasil
pelo Grêmio em 94, teve como pri-
meiro técnico Hélio dos Anjos.

Jogador confirma
salário em atraso

O Botafogo venceu o Bragantino por 3 a 1, ontem, em Bragança Paulis-
ta, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro (deveria ter sido disputado
em 11 de setembro) e saltou do 13º lugar para o 10º, ao lado do Vitória (BA),
com 29 pontos. A equipe carioca, treinada por Carlos Alberto Torres, mar-
cou seus gols por França, Sinval e Dimba. Geraldo descontou para o Bra-
gantino, que com o resultado negativo, permaneceu na 22ª colocação, junto
com Goiás, Criciúma, Corinthians e Cruzeiro. Todos brigando para não se-
rem rebaixados à segunda divisão em 1998. 

Próxima rodada, no sábado, com quatro jogos: Juventude x Portuguesa,
Flamengo x Palmeiras, Goiás x Fluminense e Cruzeiro x Corinthians.

No domingo, mais seis partidas: Grêmio x Criciúma, São Paulo x Coriti-
ba, Atlético Paranaense x Santos, Guarani x Sport Recife, Paraná x Vitória e
União São João x Atlético Mineiro.

Bofafogo faz 3 a 1 no Bragantino

A Espanha, invicta desde 1994, é
a nova 2ª colocada no ranking

mensal da Fifa, divulgado ontem,
desbancando a Alemanha, que foi
para 3º. A liderança continua sen-

do da Seleção Brasileira.

Ontem, Supercopa: Grupo 1, Cru-
zeiro 2 x 0 Colo-Colo e grupo 3,
Racing 2 x 3 River. Anteontem,

Nacional (Col.) 2 x 0 Estudiantes.
Hoje, grupo 1, Independiente x

Boca e grupo 3, Santos x Vasco.
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UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

Nada de novo. O Grêmio largou na frente e não
resistiu à pressão do adversário. Desta vez, per-
deu por 3 a 2 para o Penharol, ontem à noite, em
Montevidéu, pela Supercopa. O time segue na
lanterna do Grupo 4, com somente três pontos.

O centroavante Guilherme voltou a mostrar
toda a sua importância para o time aos 21 minu-
tos. Após um arremate de Djair, defendido par-
cialmente, ele ajeitou de calcanhar e Zé Alcino
completou para as redes, marcando 1 a 0. 

Pouco depois, começavam a aparecer proble-
mas muito comuns nas últimas partidas e que
tanto têm atormentado os torcedores gremistas.
Obrigado a buscar o empate, o Penharol começou
a explorar as bolas aéreas. Além dos zagueiros,
freqüentemente superados na disputa com os

atacantes uruguaios, especialmente Zalayeta,
também Danrlei demonstrava insegurança. Aos
33 minutos, uma saída errada do goleiro quase
provocou o empate. Éder conseguiu salvar.

O recuo excessivo foi prejudicial para o Grê-
mio. Aos 42 minutos, numa nova bola por cima,
Arce saltou pouco e Zalayeta cabeceou com vio-
lência, no ângulo de Danrlei: 1 a 1.

Disposto a evitar um novo fracasso, o Grêmio
voltou criando muitas oportunidades. Só que, aos
20 minutos, quando sua pressão era maior, Roger
prendeu a bola excessivamente, até perder para
Zalayeta. Daí partiu o cruzamento para a conclu-
são de Aguilera, que fez 2 a 1.

Desesperado, Hélio dos Anjos fez várias modi-
ficações em sua equipe. O time teve bravura para,

ao menos, obter o empate. Aos 34 minutos, após
um rebote do goleiro em chute de Guilherme, o
zagueiro Éder mandou para as redes.Os minu-
tos finais foram de intensa pressão uruguaia, es-
cancarando de novo as falhas da zaga do Grêmio.
Até que, aos 47 minutos, numa nova jogada aé-
rea, Adinolfi cabeceou, fazendo 3 a 2. O próximo
jogo é dia 22, contra o Estudiantes, em casa.

Penharol: Flores; Olvera, Goncalves, Rotundo
e Adinolfi; Marcelo de Souza, Cancela (Bencoe-
chea), Quiñonez (Pereira) e Zalayeta; Romero e
Aguillera (Pacheco).

Grêmio: Danrlei; Arce, Rivarola, Éder e Roger
(André Silva); Dinho (Goiano), Djair, Beto e Sérgio
Manoel (Gilmar); Zé Alcino e Guilherme.

Árbitro: Felix Benegas (paraguaio).

Grêmio mantém rotina de derrotas
Desta vez, conseguiu até largar na frente, mas acabou perdendo por 3 a 2 para o Penharol, em Montevidéu, pela Supercopa


