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Para o candidato da Oposição, Fernando Carvalho,
quanto mais sócios comparecem para votar na segunda-
feira, maiores são as suas chances de vencer a eleição e
ser o novo presidente do Inter. Por isso, ele acredita que
alguns integrantes dos movimentos que apóiam Felipe
de Oliveira estariam tentando criar um ambiente para
afugentar os eleitores. “O tumulto só favorece o candida-
to da Oposição, pois pode afastar o nosso pessoal”, co-
mentou Fernando Carvalho. Segundo ele, o compareci-
mento de três mil ou mais associados na votação favore-
ce a Oposição, já que Felipe de Oliveira partiria de um
contingente de 1,5 mil eleitores.

Sobre a ameaça que Felipe de Oliveira teria recebido
por telefone na noite de quarta-feira, o candidato da
Oposição evita maiores comentários. “Da nossa parte,
não haverá retaliações. Eles é que partiram para esse la-
do, mas nós não vamos baixar o nível”, afirmou.

Felipe de Oliveira também trata de acalmar as coisas.
“Esse tipo de fato só serve para acirrar os ânimos. Preci-
samos de tranqüilidade no dia da eleição”, comentou o
representante da direção. Hoje pela manhã ele viaja pa-
ra Camaquã, onde encontrará um grupo de associados.
“Nesse momento é importante o contato com os eleito-
res”, definiu.

O segundo turno da eleição para presidente do Inter
ocorre na segunda-feira, das 10h às 22h, no Gigantinho.
Participam mais de 8,3 mil sócios em dia com o paga-
mento das mensalidades até o dia 31 de outubro. No pri-
meiro turno, quando apenas os conselheiros do clube
votaram, Fernando Carvalho levou vantagem sobre Feli-
pe de Oliveira: 162 a 107. Antônio Adil Souto, da Chapa
3 (que representou os dissidentes do Inter 2000), não
obteve os 25% dos votos necessários pelo estatuto e não
vai participar do segundo turno.

Candidatos tentam evitar clima de guerra

JUNIORES — Juventude e Ulbra
fazem hoje, às 17h, no Alfredo
Jaconi, em Caxias, o segundo jo-
go da final do Gauchão. No pri-
meiro confronto, na quarta-feira,
houve empate por 0 a 0.
FEMININO — Hoje, a partir das
15h, no Olímpico, o segundo Gre-
Nal da decisão do Gauchão. No
primeiro clássico, domingo pas-
sado, o Grêmio venceu por 2 a 1.
ARGENTINO — 18ª rodada: Hu-
racán x Colón, Rosario Central x
Chacarita e Unión x San Lorenzo.
PORTUGUÊS — 15ª rodada: Bele-
nenses x Guimarães, Leiria x Gil
Vicente, Beira Mar x Santa Clara,
Salgueiros x Marítimo, Alverca x
Farense, Setúbal x Paços Ferrei-
ra, Porto x Braga, Varzim x Boa-
cista e Benfica x Sporting.
ESPANHOL — 17ª rodada: Real
Madrid x R. Sociedad, Espanyol x
Valencia, Las Palmas x Osasuna.
ITALIANO — 14ª rodada: Inter
Milão x Chievo Verona.
ALEMÃO — 17ª rodada: 1860
Munique x Moenchgladbach,
Hertha Berlim x Leverkusen, Nu-
remberg x Saint-Pauli, Bremen x
Dortmund, Hamburgo x Frei-
burg, Colônia x Cottbus, Hansa
Rostock x Bayern Munique.
INGLÊS — 17ª rodada: Middles-
brough x Man. United, West Ham
x Arsenal, Bolton x Charlton, Tot-
tenham x Fulham, Everton x Der-
by, Newcastle x Blackburn e Sou-
thampton x Sunderland. 
DECISÃO — O segundo jogo da fi-
nal do Brasileirão entre o São
Caetano e Atlético Paranaense,
no dia 23, pode não ser mais rea-
lizado no estádio Anacleto Cam-
panella. O Departamento Técnico
da CBF recebeu relatório do Cor-
po de Bombeiros e da Polícia Mili-
tar do ABC paulista, enumerando
irregularidades no estádio. A en-
tidade entrou ontem mesmo em
contato com a Federação Paulista
para saber as providências que
podem ser tomadas até a data do
jogo. Se os problemas não forem
resolvidos, a decisão do campeo-
nato pode passar para o Parque
Antarctica ou o Morumbi.

Dois Toques

técnico Tite pediu e o primeiro
reforço para o ataque chegou.

Ednaldo Batista Libânio, o Grafite,
foi comprado junto à Matonense e já
assinou contrato. Na manhã de on-
tem, ele conheceu o estádio Olímpico
e não escondeu a vontade de fazer
sucesso no Grêmio: “Quero aprovei-
tar esta chance e ser titular na Liber-
tadores”, projetou.

O atacante tem 1,89 metro e não
está preocupado em disputar posição
com jogadores consagrados no clube.
Depois de marcar cinco gols no Cam-
peonato Brasileiro ele conseguiu ser
destaque no Santa Cruz. Mesmo o
fracasso do clube, que acabou sendo
rebaixado para a segunda divisão,
não escondeu o brilho do jogador que

no início do ano passado ganhava a
vida vendendo sacos de lixo. Sua pri-
meira chance no futebol profissional
foi no Campo Limpo, clube da quinta
divisão de São Paulo. Depois veio o
Ferroviária, da terceira divisão, e o
Santa Cruz. 

O processo de renovações de con-
trato teve alguns avanços na tarde de
ontem. O meia Zinho afirmou que só
espera pelo chamado do Grêmio para
retornar a Porto Alegre e assinar o
novo contrato.  Marinho e Luís Mário
baixaram suas propostas, mas o
acerto ainda não foi feito.

A permanência de Rubens Cardo-
so está cada vez mais difícil. Ontem o
Cruzeiro anunciou que também pre-
tende contratar o ala.        

Grafite chega e fala em ser titular
Atacante lutou muito para vencer na vida e promete aproveitar a chance que terá no estádio Olímpico

O JOSÉ ERNESTO

O atacante Grafite chegou a ganhar a vida vendendo sacos de lixo

Com premiação e cotas de parti-
cipação que chegam a 40 milhões de
dólares, a Copa Libertadores da
América 2002 vai mobilizar 32 equi-
pes, que serão divididas em grupos
de quatro. Os jogos na primeira fase
serão em turno e returno, classifi-
cando-se dois clubes de cada grupo.
Na segunda fase, no estilo “mata-
mata”, as equipes enfrentam-se em
partidas de ida-e-volta, continuando
assim até a grande final, que será no
dia 31 de julho. A competição come-
ça no dia 6 de fevereiro.

O Grêmio vai ficar no grupo 2,
com Oriente Petrolero, da Bolívia, e
representantes do Paraguai e do Pe-
ru. O São Caetano está no grupo 1,
com Cerro Porteño (Paraguai), Alian-
za Lima (Peru) e um representante
do Chile. O Atlético Paranaense fica
no grupo 4, com o Bolívar (Bolívia) e
representantes da Colômbia e do
Equador. Já o Flamengo ficou defi-
nido para o grupo 8, ao lado de On-
ce Caldas (Colômbia), Universidad
Católica (Chile) e um representante
do Paraguai. O atual campeão, Boca
Juniors, está no grupo 6, com Wan-
derers (Chile) e representantes do
Uruguai e do Equador.

Libertadores será
com nova fórmula

Numa partida tumultuada e que
não chegou ao fim, o Caxias perdeu
para o Avaí por 1 a 0, ontem, em Flo-
rianópolis e viu o sonho de chegar à
Série A do Brasileiro mais longe. A
equipe se manteve com três pontos e
agora terá de vencer seus dois próxi-
mos compromissos - quarta-feira
contra o Paysandu em casa e o Fi-
gueirense, no próximo sábado, em
Florianópolis. No outro jogo de on-
tem, Paysandu 3 x 0 Figueirense.

Logo aos 10 minutos, Wanderley
agrediu Cléber e foi expulso, deixan-
do o Caxias com um jogador a me-
nos. A partida ficou paralisada por
cerca de 12 minutos e, no meio da
confusão, Luís Paulo chutou o auxi-
liar, e também recebeu o vermelho. 

Aos 39 minutos, o Avaí fez 1 a 0,
através de Cléber. Aos 48 minutos,
Luciano deu uma tesoura em Paulo
Sérgio e também foi expulso.

No intervalo, o técnico do Caxias,

Joel Cornelli, fez três alterações. Lo-
go que a bola rolou, dois atletas cai-
ram no gramado, alegando lesões
musculares e sem condições de con-
tinuar na partida. O árbitro acabou
encerrando o jogo. Segundo o dire-
tor jurídico da Federação Catarinen-
se de Futebol (FCF), Rodrigo Capela,
o resultado será homologado pela
CBF e os jogadores do Caxias, além
do próprio clube, podem pegar até
370 dias de suspensão.

Caxias perde para o Avaí em jogo tumultuado


