
SELEÇÃO — Zagallo convocou
ontem os jogadores que atuam
no exterior para o amistoso da
Seleção Brasileira diante de País
de Gales, dia 11 de novembro,
em Brasília: Aldair e Cafu, da
Roma; André Cruz e Leonardo,
do Milan; Émerson, do Bayer Le-
verkusen; Flávio Conceição e
Mauro Silva, do La Coruña; Ri-
valdo, do Barcelona; Zé Maria,
do Parma e Zé Roberto, do Real
Madrid. Na terça-feira, sai a lista
dos atletas que atuam no Brasil.
ZAGUEIRO — O São Paulo deve
contratar Márcio Santos, que es-
tá emprestado pelo Ajax até de-
zembro deste ano. O clube pau-
lista terá que pagar 3 milhões de
dólares aos holandeses. 
MARCELINHO — O Corinthians
desistiu de contratar o meia
Marcelinho Carioca. Agora, o jo-
gador do Valencia pode ser con-
tratado pelo Palmeiras.
JULGAMENTO — A CBF vai jul-
gar dia sete de novembro o Vas-
co da Gama que teria utilizado
irregularmente o lateral-direito
César Prates na vitória de 3 a 1
sobre o Bragantino. Caso seja
punido, o time carioca perde os
pontos do jogo e a liderança para
o Inter. O Bragantino pode as-
sim escapar do rebaixamento.
GOLEIRO — Barbosa, goleiro do
Brasil na Copa de 1950, hoje
com 76 anos, está sendo ajuda-
do financeiramente pelo Vasco,
que lhe paga um salário, não di-
vulgado, e o aluguel de um apar-
tamento em Praia Grande, em
SP. Antes, Barbosa vinha sobre-
vivendo com uma aposentadoria
de R$ 86,00. Ele também vai
passar a dar palestras para fa-
culdades e empresas.
FIFA — A entidade entrou em
acordo com a Prefeitura de Zuri-
que e continuará com sede na ci-
dade suíça por mais 60 anos. 
EUA — O D. C. United sagrou-se
bicampeão norte-americano de
futebol, ao derrotar o Colorado
Rapids pelo placar de 2  a 1. 
GAUCHINHO — Hoje, às 20h, In-
ter (S.M.) x 15 de Campo Bom,
com arbitragem de Nairon Silva.
Passo Fundo x Caxias, que seria
disputado hoje, foi transferido
para o dia 5 de novembro.
BRASILEIRO — Série B , Grupo
M: CRB 2 x 0 Náutico, Gama 0 x
0 Ponte Preta. Classificação: 1º
CRB, 7 pontos; 2º Ponte Preta, 5;
3º Náutico, 3 e 4º Gama, 1 pon-
to. Grupo N: América (MG) 1 x 0
Joinville. Classificação: 1º Amé-
rica, 9 pontos; 2º Vila Nova (GO),
6; 3º Joinville e Tuna Luso, 1.
CONMEBOL — Semifinais, hoje,
partidas de volta: Atlético (MG) x
Universitário (Peru), Lanús x Có-
lon. As finais acontecem nos di-
as 5 e 26 de novembro.
ELIMINATÓRIAS — Repescagem
na Europa, hoje: Rússia x Itália,
Croácia x Ucrânia, Hungria x Iu-
goslávia e Eire x Bélgica. Os jo-
gos de volta: 15 de novembro.

Dois Toques

O Grêmio voltou a perder na Supercopa e poderá
deixar a competição no próximo ano. Ontem à noite,
em Medellin, na Colômbia, foi derrotado por 3 a 1
pelo Nacional, ficando com apenas seis pontos, um
a menos que o Estudiantes. Amanhã, se vencer o
Peñarol, em La Plata, o time argentino elimina o
Grêmio da Supercopa de 98.

O jogo até que começou bem para o time treina-
do por Hélio dos Anjos. Logo aos 3 minutos, Arce ba-
teu falta com perfeição da esquerda e encobriu o
goleiro Tuberquia, fazendo 1 a 0. Depois disso, o Na-
cional, empurrado por sua torcida, que lotava o es-
tádio Atanásio Girardot, conseguiu criar boas situ-
ações de gol. Mas aí aparecia sempre Danrlei para
garantir a vantagem sobre os colombianos.

No segundo tempo, a pressão continuou. E, aos
13 minutos, aconteceu o empate. Na cobrança de
escanteio da direita, Peréa saltou e cabeceou forte
para a rede. Aos 22, num contra-ataque, Dário,
livre, chutou para fora. Logo depois, aos 25, Dinho
cobrou falta e acertou a trave superior. O Nacional

chegou aos 2 a 1 aos 39, com Dinho desviando um
chute de Osório e enganando Danrlei. Três minutos
depois,Comas, de cabeça, quase na risca, fez 3 a 1. 

Nacional: Tuberquia; Santa (Morantes), Córdo-
ba, Peréa e Osório; Gavíria, Serna, Garcia e Grisales
(Comas); Castro e Angel (Orejuela).

Grêmio: Danrlei; Arce, Rivarola, Éder e André
Silva; Dinho, Djair, Beto (Dário) e S. Manoel
(Gilmar); Zé Alcino (Rodrigo Gral) e Guilherme.

Árbitro: Angel Guevara (Equador). Renda: 225
mil dólares. Público: 44.790 pagantes.

Edinho é o treinador escolhido pelo Grêmio para
comandar o time na temporada de 98, quando o clu-
be tentará o tri na Libertadores e o bi mundial em
Tóquio. Os primeiros contatos já foram mantidos e o
técnico da Portuguesa deve se apresentar no estádio
Olímpico assim que o clube paulista encerrar sua
participação no Campeonato Brasileiro. Com a con-
tratação de Edson Nazaré Filho, o Edinho, o Grêmio
continuará com a reformulação do grupo, devendo
negociar os passes de Rivarola e Arce.

Grêmio leva 3 a 1 e pode sair da Supercopa 

Rivarola terá o seu passe negociado

“Se houver virada de mesa este
ano no Brasileiro, vou embora para
casa.” A afirmação é do presidente
do Clube dos 13, Fábio Koff, que re-
pudia a articulação feita pelos clu-
bes ameaçados pelo rebaixamento à
Série B. Hoje, o ex-presidente do
Grêmio depõe na comissão especial
da Câmara Federal que analisa o
projeto da Lei Pelé.

Koff revelou que o Clube dos 13
não foi consultado sobre a criação,
em 98, de uma Liga Independente,
formada pelos maiores clubes do
Brasil, que organizaria um campeo-
nato paralelo. “A criação da Liga é
uma aspiração antiga e pode até tra-
zer pontos positivos, mas não vai

servir para favorecer qualquer clu-
be. Não queremos uma Liga interes-
seira e casuística. Quem cair, caiu”,
afirmou o dirigente.

Em Brasília, Koff se reunirá com
os presidentes do Palmeiras, Musta-
fá Contursi, e do São Paulo, Fernan-
do Casal de Rey. “Vamos tratar ape-
nas das questões relativas à Lei Pe-
lé”, garantiu. Ele antecipou que o
Clube dos 13 não concorda com a
obrigatoriedade da transformação
dos clubes em empresas e quer um
período maior de transição para a
implantação da nova Lei do Passe.

O Bragantino, que já foi rebaixa-
do em 96, mas conseguiu permane-
cer na primeira divisão ao lado do

Fluminense, quer os pontos da par-
tida contra o Vasco, realizada dia 10
de agosto, em que perdeu por 3 a 0.
Segundo o presidente do clube, Sid-
ney Rodolfo Machado, o Vasco esca-
lou ilegalmente o lateral-direito Cé-
sar Prates, ex-Inter, que não estaria
com a documentação certa na CBF.
O clube do interior paulista ocupa a
22ª colocação e, se a competição ter-
minasse hoje, estaria rebaixado.

A questão deveria ter sido julga-
da ontem no Tribunal Especial da
CBF, mas foi adiada. Machado disse
que, caso perca a causa, vai recorrer
ao Superior Tribunal de Justiça
Desportiva. Ele garantiu que não in-
gressará na Justiça Comum.

Virada de mesa fará Koff renunciar
Presidente do Clube dos 13 diz que abandonará o cargo caso se repita a virada de mesa evitando o rebaixamento para 1998 
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Koff: ‘Largo tudo e vou para casa’

Depois de conversar com o com-
patriota Enciso, o zagueiro paraguaio
Espínola mudou de idéia e passa a
ver com bons olhos sua improvisação
na lateral-esquerda. “Pensei até em
pedir para o técnico não me escalar
no setor, mas, após o jogo com o Fla-
mengo, estou bem mais tranqüilo e
sei que posso atuar na lateral”, disse.

“O Enciso me contou que também
não gosta de atuar fora da posição,
mas me lembrou que o Régis está
muito bem na zaga e seria muito ru-
im disputar a vaga com ele. Me acon-
selhou a jogar no time titular, não
importando a função, e acho que ele
está certo”, continuou o zagueiro.

Enciso avalia que os jogadores pa-
raguaios têm mais condições de

adaptação que os brasileiros. “Já jo-
guei em várias posições na seleção.
Mesmo nos times do Paraguai, os jo-
gadores estão acostumados a atuar
em setores diferentes”, afirmou. “O
Espínola fez uma grande partida na
lateral, se deu bem na posição. Tem
tudo para continuar”, completou.

Como Luciano só deve voltar a
treinar na 2ª fase, Espínola está con-
firmado pelo técnico Celso Roth como
titular da posição. Mas o treinador
lembra que, embora com três zaguei-
ros, o Inter não atua no esquema 3-
5-2, que causou polêmica em 96 sob
o comando de Pedro Rocha. “Até jo-
gamos com o Régis na sobra, como
um líbero, mas nosso esquema é o 4-
4-2, que pode variar para o 4-2-2-2”.

Enciso convence o compatriota Espínola a
aceitar ser improvisado na lateral-esquerda

Espínola: conversa com o compatriota

O Tribunal Especial (TE) da CBF
absolveu ontem o Juventude do in-
cidente ocorrido dia 1º de outubro,
no Alfredo Jaconi, na derrota por 1 a
0 para o Flamengo. Na ocasião, o
bandeira William Zacharias foi atin-
gido por um objeto atirado das ar-
quibancadas. O TE entendeu que o
clube não teve culpa, por isso o time
não perderá o mando de campo nos
jogos restantes do Brasileiro.

Domingo, o Juventude enfrenta o
Fluminense, em Caxias do Sul, a
partir das 17h. O volante Ivair deve
substituir Lauro, suspenso pelo ter-
ceiro cartão amarelo. Hoje o técnico
Gílson Nunes comanda o primeiro
coletivo da semana.

Juventude  absolvido

Depois de quase três meses de ausência devido a
uma cirurgia na coluna, o manager João Paulo Medina
se apresenta hoje à noite no Beira-Rio e, amanhã, deve
voltar às atividades no departamento de futebol do clu-
be. Élio Caravetta, que o substituiu nas férias forçadas,
retorna à função de coordenador de preparação física,
atuando desde as escolinhas até o profissional.

Com a chuvas de ontem em Porto Alegre, o treino no
campo suplementar teve de ser transferido para o Gi-
gantinho. A baixa foi o atacante Mabília, que torceu o
tornozelo direito, mas segundo o médico Luís Crescente
a contusão foi superficial e não preocupa para o jogo

contra o Atlético, sábado à tarde, no Paraná. Ânderson
cumpriu suspensão e retorna, mas Marcelo e Sílvio es-
tão suspensos. O grupo realiza coletivo hoje à tarde.

Na segunda-feira, o presidente Pedro Paulo Záchia e
o presidente do Conselho, Amaury Silveira, se reúnem
para tratar sobre a data da eleição presidencial. Estava
pré-estabelecida para 22 de dezembro, mas parte da
Oposição sugere dia 1º do mesmo mês, o que não daria
tempo para mudança no estatuto e impediria Záchia de
concorrer ao 3º mandato consecutivo. Amaury disse que
espera três candidatos na disputa: Paulo Rogério Amo-
retty, José Asmuz e outro a ser indicado pelo Inter 2000.

Medina retorna aos trabalhos no Beira-Rio

O Guarani, adversário do Grêmio
domingo, no Olímpico, às 17h, está
em crise, ameaçado de rebaixamen-
to na competição em que foi cam-
peão em 1978.

No domingo, após o empate com
o Juventude em 0 a 0 em Campinas,
a torcida, revoltada, atacou o carro
do goleiro Pitarelli, que levava na ca-
rona o atacante Aílton. O veículo te-
ve os vidros destruídos e o goleiro,
um dos melhores na partida, ficou
levemente machucado na cabeça.

Aílton, que defendeu o Inter em
1995, assustado com a atitude dos
torcedores, decidiu que vai aceitar
uma proposta do futebol mexicano e
sair do clube no final do ano.  

Torcida ataca jogadores

Supercopa da Libertadores, on-
tem: no grupo 2, Vélez Sarsfield 0
x 3 Flamengo e, no grupo 3, San-
tos 3 x 2 Racing. Hoje, no grupo
1, Boca Juniors x Colo-Colo e no

grupo 2, São Paulo x Olímpia. 

Uma partida será realizada hoje
pelo Campeonato Brasileiro: os
desesperados Fluminense e Cri-

ciúma se enfrentam no Maracanã,
às 20h30min. Os dois times cor-

rem o risco de rebaixamento.
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UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO


