
Eliminatórias na América do Sul à
Copa do Mundo na França, em
1998, penúltima rodada, ontem:

Argentina 0 x 0 Uruguai, Paraguai
1 x 0 Venezuela e Equador 1 x 0

Bolívia e Chile 4 x 0 Peru.

O Guarani, que luta para não ser
rebaixado à segunda divisão do
Brasileiro em 1998, trocou o téc-
nico. Depois da derrota para o

Santos por 3 a 2, saiu Lula Pereira
e assumiu Vadão, ex-Mogi Mirim.
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UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

O Juventude aumentou ontem as chances de classi-
ficação para a segunda fase do Brasileiro ao ganhar de
virada do Sport Recife por 2 a 1, em João Pessoa. O time
de Gilson Nunes soma agora 30 pontos e aparece na oi-
tava colocação. Dos cinco jogos que ainda restam, três o
clube caxiense disputará no estádio Alfredo Jaconi.

Aproveitando-se do fato de a partida ser realizada em
campo neutro, o Juventude desde cedo mostrou que ti-
nha condições de obter os três pontos. Nem mesmo o fa-
to de o adversário saltar na frente no marcador tirou a
calma. Aos 33 minutos, Didi fez 1 a 0 para o Sport Reci-
fe, concluindo de cabeça.

Com atuações brilhantes de Lauro, Macalé e Maurí-
lio, o Juventude foi para cima do adversário com muita
força. Aos 38 minutos, Macalé, que ontem atuou no lu-
gar de Wallace, arrematou de longa distância, deixando

o placar em 1 a 1.  A segunda etapa registraria um cres-
cimento ainda mais acentuado do Juventude, aprovei-
tando o excesso de passes errados do adversário. Aos 39
minutos, após uma confusão na área do Sport, Macalé,
outra vez bem colocado, concluiu para as redes.

A perda do mando de campo por parte do Sport foi re-
sultado do mau comportamento de sua torcida.

Sport Recife: Bosco; Cássio (Marcinho), Márcio, Ildo
e Dedé; Leomar, Wallace, Paulo Henrique e Juninho;
Leonardo (Pig) e Didi. Técnico: Eduardo Amorim.

Juventude: Márcio; Itaqui, Adílson, Rodrigo e Silvi-
nho (Lino); Flávio, Lauro, Macalé (Adriano) e Alexandre;
Maurílio e Jean (Índio). T’écnico: Gílson Nunes.

Árbitro: Jamir Carlos Garcez (DF). Renda: R$
73.080,00. Público: 7.013 pagantes no estádio Almei-
dão, em João Pessoa (PB). 

Ju vence fora e segue candidato

MUNDIAL I — Eliminatórias na
Europa, última rodada, no sába-
do: grupo 1, Grécia 0 x 0 Dina-
marca*, Eslovênia 1 x 3 Croá-
cia**; grupo 2, Itália** 0 x 0 In-
glaterra*, Geórgia 3 x 0 Polônia;
grupo 3, Finlândia 1 x 1 Hun-
gria**, Suíça 5 x 0 Azerbaijão;
grupo 4, Áustria* 4 x 0 Bielorrú-
sia, Suécia 1 x 0 Estônia, Escó-
cia* 2 x 0 Letônia; grupo 5, Chi-
pre 2 x 0 Luxemburgo, Rússia**
4 x 2 Bulgária*; grupo 6, Malta 0
x 5 Iugoslávia**, República
Tcheca 3 x 0 Eslováquia, Espa-
nha* 3 x 1 Ilhas Faröe; grupo 7,
Holanda* 0 x 0 Turquia, Bélgi-
ca** 3 x 2 País de Gales; grupo
8, Islândia 4 x 0 Liechsteinstein,
Irlanda 1 x 1 Romênia*, Macedô-
nia 1 x 2 Lituânia; grupo 9, Ale-
manha* 4 x 3 Albânia, Portugal
1 x 0 Irlanda do Norte, Armênia
0 x 2 Ucrânia**. (*) Classificados.
(**) Disputarão a repescagem.
MUNDIAL II — Eliminatórias
Concacaf: Canadá 2 x 2 México.
Os mexicanos garantiram, ante-
cipadamente, uma das três va-
gas da Concacaf para a Copa do
Mundo. Classificação: 1º Méxi-
co, 15 pontos; 2º Jamaica, 12; 3º
EUA, 10; 4º El Salvador, 9; 5º
Costa Rica, 8 e 6º Canadá, 6. 
MUNDIAL III — Eliminatórias na
Ásia, grupo B: Cazaquistão 1 x 1
Coréia do Sul, Uzbequistão 1 x 1
Japão. Classificação: 1º Coréia
do Sul, 13 pontos; 2º Emirados
Árabes, 7; 3º Japão, 6; 4º Caza-
quistão, 3 e 5º Uzbequistão, 2.  
AMISTOSOS I — Em Lens, Fran-
ça 2 x 1 África do Sul. Em Vare-
se, Itália, Internazionale de Mi-
lão 6 x 1 Seleção da Líbia. 
AMISTOSOS II — No sábado, Pe-
lotas 0 x 0 Rampla Juniors (Uru-
guai), Novo Hamburgo 1 x 2 São
José/Multisom. São Luiz x Ca-
razinhense foi adiado.
RACISMO — Cerca de 90 mil
pessoas compareceram ao está-
dio Santiago Bernabeu, ontem,
para assistir a um minitorneio
de futebol contra o racismo e a
intolerância. O evento foi promo-
vido pela Associação Internacio-
nal de Jogadores Profissionais.
O vencedor foi o Olympique.

Placar CP

O Grêmio perdeu ontem para o Atlético MG por 2 a 1 no
Mineirão e está virtualmente sem chances de classificação
para a próxima etapa do Brasileiro. Pior: precisa agora ga-
nhar todas para não correr o risco de ser rebaixado.

O time até largou na frente ontem à tarde. Aos 35 minu-
tos, Sérgio Manoel cobrou falta do lado esquerdo e Ronaldo
cabeceou forte, vencendo Taffarel e fazendo 1 a 0. Aos 39,
mudou a história da partida. Éder desferiu um cotovelaço em
Valdir e foi expulso. Na seqüência, Dário e Sandro Barbosa se
agrediram mutuamente e também receberam cartão verme-
lho. O Atlético cresceu e empatou aos 51 minutos.  Valdir ar-
riscou de fora da área e a bola entrou no canto esquerdo.

Empurrado pela torcida, o Atlético virou aos 21 do 2º tem-
po, quando Marques completou cruzamento de Hernani.

Atlético Mineiro: Taffarel; Dedimar (Neguete), Sandro
Blum, Sandro Barbosa e Dedê; Bruno (Hernani), Doriva, Jor-
ginho e Marques; Almir (Edgar) e Valdir.

Grêmio: Danrlei; Dário, Wágner Fernandes (André San-
tos), Éder e Roger; Djair, Ronaldo, Beto (Marco Antônio) e
Sérgio Manoel; Zé Alcino (Dauri) e Guilherme.

Árbitro: Jorge Travassos (RJ). Expulsões: Éder e Dário
(Grêmio) e Sandro Barbosa (Atlético). Renda: R$ 414. 840,00.
Público: 47.638 pagantes no Mineirão, em Belo Horizonte.

Grêmio perde de novo e agora já
enfrenta risco de rebaixamento 

AE / CP

Éder comete falta em Valdir: lance para expulsão

Para garantir vantagens, o Inter
tentará se manter entre os dois pri-
meiros até o final da etapa atual do
Brasileiro, mas vai “limpar” os car-
tões amarelos para chegar com força
máxima na fase seguinte. Contra o
Bahia, dia 22, em Salvador, Marcão
e Arílson, que levaram o 3O amarelo
ontem, cumprem suspensão. Ânder-
son está pendurado – dois cartões.

O centroavante Christian e o téc-
nico Celso Roth também devem des-
falcar a equipe no próximo jogo, ca-
so sejam punidos no Tribunal Espe-
cial da CBF, dia 21. O meio-campo
Fernando e o lateral-direito Enciso
retornam à equipe.

Colorado ‘limpa’ cartões

Outra vez, o presidente do Grê-
mio, Luiz Carlos Silveira Martins,
queixou-se do comportamento do
grupo. “Tivemos dois jogadores ex-
pulsos inexplicavelmente e perde-
mos para nós mesmos”, resumiu. A
falta de serenidade dos jogadores,
segundo Cacalo, foi a mesma já de-
monstrada anteriormente.

Cacalo garante que não pensa
em alterar o comando técnico. “Será
que adianta mudar alguma coisa
faltando quatro partidas?”, indaga.

Criticado por vender jogadores
no meio do ano, Cacalo reage: “Não
tínhamos caixa. O presidente Fábio
Koff também vendeu jogadores”.

Cacalo critica o grupo

Ao contrário de Cacalo, o técnico
Hélio dos Anjos saiu em defesa dos
jogadores expulsos após a partida.
“É muito simples dizer que os joga-
dores perderam a cabeça. Nessas
horas, é difícil conter a emoção”.

As especulações quanto a refor-
ços para 98 são novidade para o
treinador. “Não conversei com os di-
rigentes. Mas se são jogadores de al-
to nível nem é necessária a minha
opinião quanto ao assunto”.

Hélio dos Anjos garante que não
faltará motivação ao grupo de agora
em diante. “Respondo por eles. Até
porque o Grêmio é muito grande”.

Hélio defende jogadores 

Num dia de dupla festa do Beira-
Rio, o Inter bateu o América (RN) por
1 a 0 e garantiu a vaga na segunda
fase do Brasileiro. Depois do vice-
campeonato seguido em 87 e 88, a
melhor colocação do clube foi o 7º
lugar em 91, mas naquela época
apenas quatro passavam para a eta-
pa anterior à final. Ontem, o gol de
Arílson garantiu a vaga, a torcida
colorada no estádio comemorou
muito mais os gols do Atlético Minei-
ro, que decretaram a virtual elimi-
nação do rival Grêmio.

Na fase inicial, a retranca do time
potiguar irritou o Inter, que errou
passes e só criou duas chances cla-
ras de gol: aos 15 minutos, Arílson
obrigou Émerson a uma  boa defesa,
e aos 21 Marcão aproveitou rebote
do goleiro e marcou, mas estava im-
pedido. A torcida chegou até a esbo-
çar uma vaia. O primeiro lance a
empolgar o público aconteceu justa-
mente no intervalo, muito longe do
Beira-Rio: o gol de Valdir, empatan-
do para o Atlético no Mineirão.

O panorama do jogo mudou no
segundo tempo. O Inter voltou avas-
salador e, logo aos 7, Arílson rece-
beu de Christian, se livrou da mar-
cação e fuzilou no ângulo direito: 1 a

0. Nos oito minutos seguintes,
o time perdeu três chances.
Aos 14, Fabiano, destaque do
jogo, arrancou pela direita e
tocou no travessão. Simulta-
neamente, o Grêmio sofria o
2º gol em Minas, fazendo ex-
plodir a torcida no Beira-Rio.

Após o final do jogo, grande
parte dos torcedores ainda
permanecia no estádio. Em
coro, satirizava o arquiinimigo
com gritos de “eliminado” e
“adeus, Grêmio”, entre outros.
A torcida organizada Camisa
12, que ontem completou 28
anos, exibiu faixa com a frase
“Eles estão fora, nada como
um dia após o outro”, ao lado
de um caixão, com direito até
à tradicional marcha fúnebre,
tocada pelos músicos da agre-
miação. “É o enterro simbólico
deles”, disse o presidente da
torcida, Carlos Moisés.

Inter: André; Gustavo,
Marcão (Márcio), Régis e Luciano;
Ânderson, Marcelo, Sandoval, Aríl-
son (Mabília); Fabiano e Christian. 

América (RN): Émerson; Dinho,
Marcelo Fernandes, Nélson e Denys;
Lobo, Carioca, Moura, e Biro-Biro

(Wanderlei); Richardson (Jorge Luís)
e Jean (Paloma).
Árbitro: Ubiraci Damásio, com Hil-

ton Moutinho e Reinaldo Barros (trio
do RJ). Renda: R$ 47.813,00. Públi-
co: 8.213 pagantes no Beira-Rio.

Inter vive tarde de dupla felicidade
Torcida festeja vitória e classificação matemática e vibra com os gols do Atlético, cantando a valsa do adeus para o Grêmio

RICARDO GIUSTI

Christian, Arílson – o autor do gol – e Luciano: festa da classificação matemática do Inter


