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ESPORTES

BOLA DIVIDIDA

MENINAS EM AÇÃO
o time de futebol feminino do Internacional estréia hoie no 10 Campeonato

Brasileiro sub-17, no Rio de Janeiro. As meninas coloradas iogam contra o
Tupinambá, de Minas Gerais. Depois, pegam a Universidade São Lucas,do Rio,
e em seguida, o Co'rinthians, um dos favoritos da competiCjão.Serão quatro
grupos de quatro equipes, classificando-se duas de cada um deles para as
quartas-de-final. Nos últimos 40 dias, as meninas dividiram o tempo entre
treinos e a busca incansável de um patrocinador. Conseguiram, finalmente, o
apoio das LoiasChinesinhas. A meia-direita Duda, titular da SeleCjãoBrasileira
feminina, é a técnica da equipe gaúcha.
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Duda veste o amarelo de seu sonho
Depois de muitas tentativas, a jogadora gaúcha faz parte da seleção brasileira feminina

~RGIO VILLAR
I

Ia é charmosa, extrovertida e tem
um domínio de bola de dar inveja a
muitos marmanjos. Eduarda Mar-

r=nguelc Luizelli, a Duda, desde menina
tivou um sonho: ser uma jogadora de fu-

: bol. Driblando preconceitos e falta de
~oio, alcançou seu objetivo e hoje é um

me conhecido. Atleta e coordenadora da
olinha do Inter, Duda também é a única

epresentante do Rio Grande do Sul na sele-
o. A oportunidade de vestir a camiseta
-iarela, mesmo que tardia - ela esperava

ser convocada para disputar os Jogos de
......:lanta-, foi um prêmio a sua determina-
1.-"0. "Na época foi uma grande decepção,
I as soube superar e continuei a trabalhar",

nbrou. "Quem sabe Sydney, quem sabe
C'vdney?", vislumbrou.

logiada pelo técnico Zé Duarte nas três
rtidas amistosas realizadas pelo Brasil

contra a Escócia, em São Paulo, no começo
do mês de dezembro, Duda mostrou-se à
vontade ao lado de Roseni, Pretinha e Cia.
Fez um gol, foi um dos destaques e ganhou
a posição de titular no meio-campo. "Joguei
como segunda volante, mas mesmo assim
consegui boas conclusões a gol e um ótimo
entrosamente com as colegas", analisou. A
seleção vai continuar a disputar jogos prepa-
rativos visando à disputa do Sul-Americano
de 1997, em local ainda não definido.
Esta é a segunda vez que Duda integra a

seleção brasileira. Sua primeira participação
foi em 1994, quando o Brasil ganhou a Co-
pa América. Duda iniciou sua carreira no In-
ter, depois passou duas temporadas na Itália.
Jogou no Milan (1993/94) e Verona
(1994/95). Com esperança de ser lembrada
pelo treinador Zé Duarte retomou ao país.
Mas terminou ficando de fora por opção do
técnico em valorizar as atletas que tinha ob-
servado há mais tempo.

FERNANDO

Mas Duda não pensa só na seleção. Ela
tem vários projetos na cabeça. O mais ime-
diato é preparar a equipe colorada para o 10
Campeonato Sul-17, promovido pela CBF, a
ser realizado de 16 de fevereiro a 2 de mar-
ço' em Cabo Frio. Para montar um time em
condições de vencer a competição, ela orga-
nizou uma peneira para selecionar garotas e
começar os treinamentos. ''As meninas gaú-
chas têm muito talento, tenho certeza que fa-
remos uma grande campanha", projetou.
A jogadora está satisfeita com a chance de

trabalhar com futebol em tempo integral. Há
oito meses à frente da escolinha, ela se mos-
tra surpreendida com o grande número de
mulheres inscritas, cerca de 300, ou que pro-
curam informações para começar a jogar bo-
la. Pessoas das mais diferentes idades. "Há
até um senhora de 54 anos no grupo", co-
mentou. "Quero chegar nesta idade com a
mesma disposição para colaborar na afir-
mação do futebol feminino", afirmou.
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'Copa Brasil agita Cabô'Erio
Competição reúne quase 4QOgarotas de todo opaís: São 16 times brigando pelo troféu Alair Corrêa

Com a participação de
16 equipes de diversos es-
tados do país, começou no
último domingo, dia 16, a
I Copa Brasil de Fute-
bol Feminino Sub-17.
Disputada por meninas
nascidas a partir de 1980,
a competição será reali-
zada em Cabo Frio, com
a promoção da CBF em
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Esportes
da cidade.'

A soleni~ade de aber-
tura da Copa Brasil ocor-
reu no Está1io Carrição,
no domingo pela manhã.
As 16 delegações se
apresentaram. Houve o
discurso de abertura, fei-
to pelo prefeito Alair Cor-
rêa e pelo Secretário de
Esportes, Luiz Gonzaga
Lima; além de um repre-
sentante do presidente da
CBF, Ricardo Teixeira,
que não pôde estar pre-
sente.

A I Copa Brasil Sub-
17 tem, nesta primeira
fase, quatro chaves de
quatro equipes cada. No
domingo, foram realizados
quatrojogos: dois pela cha-
ve "A", e dois pela cha-
ve...."B". Na partida inau-
gural, pela chave "A", as
meninas do Rio Negro, de
) ) ) ) )\

prefeito de Cabo Frio, Alair Cqrrêa, deu o pontapé inicial da parti-
d~ entre Vasco e Rio Negro, qu,Jabriu a ICopa Brasil Sub-17
Manaus (AM) deram um Saad (ME:l Goiânia (00) go, dia 2 de março, será .
show de bola, e golearam e Mari á(PR); e, na "D", realizada a grande final. A
o Vasco, por 5 a I. Ainda estão piranga (PR), CBF está em fase final de
pela chave "A~',o Aliança Camp Grande (RJ), Ju- negociação com duas re-
(00) venceu o União ventu (MO)eIAFB(RJ). des nacionais de televisão
(PR) por 4 a 2. ssificam-se para as - Bandeirantes e Globo -

Na chave "B", o Tupi- qua s-de-fínal - que se- para a transmissão de al-
nambás (MG) perdeu para rão ealizadas nos dias 25 gumas partidas desta
o Inter, de Porto Alegre, e 2, r os dois clubes com Copa Brasil, que envolve,
por 5 a 3, e o Corinthians melhor campanha, dentro entre jogadoras, comis-
(SP) goleou o Várzea de cada grupo. Na sexta- sões técnicas, árbitros e
(MS) por 4 a O.Na chave feira, cllia28,' acontecem dirigentes, aproximada-
"C"; ~stãO)tarnir~ ()C)l i31~ifi,i~j w')d(>-1ir) "'Tvtj ti Y 7:J J > J I ) ) ) )) ) ))))



JUIZ DE DIREITO DA 18 VARA CíVEL DA COMARCA DE
CABO FRIO

Edital de PRAÇA e INTIMAÇÃO com o prazo de 10 (dez) dias,
extr~ído dos autos da Carta Precat6ria proposta por BANCO
ITAU S/A contra JORGE JOSÉ MARTINS ESCALEIRA e sim
NANCI DA COSTA ESCALEIRA (Proc. 32.088), na forma
abaixo. .

O DOUTOR RICARDO ALBERTO PEREIRA, Juiz de Direito da
11Vara Cível da Comarca de Cabo Frio - RJ, FAZ SABER a
quaisquer interessados, especialmente o devedor, que no dia
11/03/97, às 15:00 horas, no Átrio do Palácio da Justiça da
Comarca de Cabo Frio - RJ, pelo Leiloeiro Público EDGAR DE
CARVALHO JÚNIOR, será leiloado acima do Saldo Devedor,
acrescido das custas judiciais, honorários advocatícios,
comissão do leiloeiro, ISS e emolumentos cartorários, o bem
penhorado às fls. 77, designado como: Lote do terreno n2 02
da quadra >N, e benfeitorias, do Loteamento denominado
Caminho de Búzios, situado em Zona Urbana, no 12 Distrito
deste Município, com as dimensões e confrontações
seguintes: Medindo de frente 12,00m para a Rua 05 30,OOm
na lateral direita com o lote 3, 3O,oom na lateral esquerda com
o lote 1, 12,00m de fundos formando área de 360,oom2. Dito
Im6vel encontra-se inscrito na Prefeitura Municipal de Cabo
Frio, sob o nQ 089001-2, Registrado no Cart6rio do 2Q Ofício
de Justiça da Comarca de Cabo frio, Matrícula nQ 5.269,
registro nQ 15, Registro de Penhora nQ 13.624-R.6 - R.6. A
dívida do referido mutuário é de R$ 52.997,29 (CINQUENTA
E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E
VINTE E NOVE CENTAVOS) para efeito de Arremataçãe,
AdjudicaÇão ou Remissão, ficando entendido que tais valores
serão atualizados monetariamente até a data da realização
do leilão, acrescidos de custas judiciais, honorários
advocatíclos, comissão do leiloeiro, ISS e ernolurnsntos
cartorários. A arrematação far-se-á em dinheiro, à vista, ou
no prazo de 3 (três) dias, mediante caução idônea,
facultando-se ao arrematante o pagamento de sinal
equivaiente a 20% (vinte por cento) do valor da arrematação,
acrescido das seguintes despesas: 5% de comissão do
leiloeiro devida sobre o valor da arrematação, adjudicação ou
remissão: 0.25% de ISS e custas de cart6rio até o limite
máximo permitido por lei. E para que chegue ao
conhecimento dos interessados foi expedido o presente
Edital que será publicado e afixado no local de costume,
ficando o executado intimado da hasta caso não seja
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no §32 do Art. 687 do CPC. Dado e passado
nesta cidade de Cabo Frio, aos dezenove dias do mês de
fevereiro do ano de mil novecentos e noventa e sete. Eu,
Carla M. V. Rocha, Técnica Judiciária Juramentada, matr.,
01/15.364, datilografei. Eu, IZABEL MARQUES DE SOUZA,
Escrivã, mandei datilografar. E eu, RICARDO ALBERTO
PEREIRA, Juiz de Direito, assino.

18 Publicação

--

As equipes do desrue de abertura

o Prefeito AlairCorrêa e Luiz Gusta-
vo, substituindo o presidente da CBF,
Sr. Ricardo Teixeira
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CIDADE CANOIDATÃ

Quatro favoritas
Dezesseis .clubes estão disputan-

do o Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol Feminino, categoria juvenil, em
Cabo Frio, pela Copa Alair Correia,
em homenagem ao prefeito do mu-
nicípio. A competição terminará no
primeiro domingo de março próxi-
mo e as quatro equipes favoritas à
conquista do título são Rio Negro,
de Manaus, Aliança, de Goiás, In-
ternacional, de Porto Alegre, e Co-
ríntians, de São Paulo. As duas equi-
pes cariocas que participam da com-
petição, Vasco e Campo Grande, não
estão indo bem. Depois do torneio,
serão escolhidas 23 meninas para in-
tegrar a Seleção Brasileira que dis-
putará um torneio na Holanda. O téc-
nico será José Duarte, que está em
Cabo Frio observando as garotas.
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Técnicos da Seleção Brasileira Feminina acompanha a Copa

Zé Duarte, técnico da seleção
adulta de futebol feminino, quarto
lugar nas Olimpíadas de Atlanta,
está acompanhando desde o
primeiro dia a I Copa de Futebol
Feminino que está sendo dis-
putada e~ Cabo Frio, para obser-
var os futurós talentos que segundo
ele, algumas dessas devem par-
ticipar da Copa do Mundo ~m 98;
Para ele o nível da competição esta
ótimo, muitas jogadoras estão lhe
chamando atenção. .

Em entrevista ao nosso )o!nal
ele nos fala sobre a competiçao e
ressalta todo o futebol feminino
brasileiro.

• OC - Se tiver realmente a
seleção sub-l7, esta será aprimeira
formada e participará de qual tor-
neio?

Zé Duarte - Há uma pos-
siblidade de se fazer um torneio na
Holanda entre as qautro primeiras
colocadas nas Olimpíadas de A-
tlanta, onde a seleção adulta
participará, e há também uma pos-
sibilidade de ter a seleção sub-17
jogando amistosos, ou torneios.

Se realmente a seleção sub-17

. ~'.

fo~ formada esta será a primeira.
Isso seria ótimo para as meninas,
pois elas aos poucos iriam. ~d-
quirindo melhores condiçoes
técnicas, físicas para o futebol
feminino brasileiro.

Para sair a seleção dependerá
de outros convites também, como
campeonatos Sul-américa, Mun-
dial e outros. A seleção de sub-17
é .de uma importância muito
grande, pois muitas garotas estão
surgindo e eu espero que o futebol
feminino continue crescendo

• OC - Como você vê o nível do
campeonato? .

Zé Duarle -A competição conta
com equipes muito boas e eu
acredito que tenha ~as. que se
desenvolvam. Várias equipes se
apresentam com ótim~ jogadoras.
O nível está super ótimo e eu
acredito que para a Copa do
Mundo de 98 muitas dessas garo-
- tas devam participar.

• Na competição há algumas
jogadoras que dispertou sua
atenção? . . .

Zé Duarte - No pnmeiro Jogo
entre Vasco e Rio Negro esta úl-
tima apresentou algumas j.~g~-
doras em condições. O GO~3.J!1a
também se destaca na competição,
e a do SAAD e também é a que dá
mais oportunidade a Jogado~as
novas ao mesmo tempo e a equrpe
que vem apoiando o futebol
feminino a.mais tempo.

Posso citar um exemplo de uma
jogadora que tem se apresentado
muito bem nesse campeonato, que
é a Juliana, camisa 5 do SAAD, que
tanto pode jogar no meio de campo
como na defesa.

• OC - Desde quando você as-
sumiu a seleçãoprincipal?

Zé Duarte - No fmal do ano de

95.

• OC - Nos fale um poucp .da
situação do futebol [eminin •.
brasileiro comparando com o
futebol europeu.

Zé Duarte - O futebol feminino
no Brasil cresce a cada dia que
passa. E eu acredito que dentro do
espaço curto nós teremos
condições de igualar ao futebol
europeu, desde que haja um traba-
lho de renovaçao nas categonas
menores ou seja a sub-17, sub-19 e
adulta, e com isso acredito que
seremos a melhor do mundo. Para
isso o futebol feminino deve ter
também um trabalho em fun-
damentos no que se diz respeito ao
jogo aéreo defensivo e no jogo
aéreo atacando, se trabalharmos
nesse sentido iremos aprimorar
mais ainda nosso futebol e
poderemos competir de igual para
igual com o futebol europeu, que
tem ótimas seleções como a
Alemanha a Dinamarca, sem con-
tar a Noru~ga que é uma das equi-
pes mais fortes. Por contar com
seleções de alto nívela Europa leva
vantagens em condici.on~e~to
físico velocidade e mais tecmca,
além de umbom jogo aéreo no qual
somos deficientes. Já o futebol
europeu é mais completo.

• OC - quais são seus critérios
de convocação de atletas para
seleção?

Zé Duarte - Procuro sempre
acompanhar jogos, por exemplo, ~
Taça Brasil do ano passado foi
onde acompanhamos .~ ~sempe-.
nho das jogasdoras e ja temo~ um
grupo formado e incl~sive al~~
jogadoras jovens surgmdo que sao
boas e acreito que o pro<:e~sod~
renovação do futebol feminino va
acontecendo gradativamente.
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o técnico da seleção brasileira feminina faz um trabalho de "olheiro"
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Oprefeito Alair Corrêa foi ao estádio nara dar o Donta-Dé inicial da Copa Brasil de futebol feminino

a
Quarta-feira, 19 de Fevereiro de 1997RS 0,60
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oUVlT o na
cerimônia de aberura da 1a Copa
Brasil de Clubes de Futebol
Feminino categoria Sub-17, o
prefeito Alair Corrêa enfatizou as
estrofes "estrangeiros, não há
estrangeiros, pois nesta terra todos
são iguais", e conclamou as atletas,
aproximadamente quatrocentas, a se
sentirem cabofrienses durante a
duração do torneio. Alair lembrou o
seu governo anterior, quando foi
inaugurado o estádio municipal,
onde foidisputado ummundialitode
futebolfemj?ÍD.olco~
de-c!&uipe~;::mgl~erra,

~ __ Camerõés, Suriname, Ásia. O pre- ~
feito disse que a realização atual
marca o retomo das atividades
esportivas em geral no cotidiano da
população de Cabo Frio.

A competição iniciada neste
último domingo trouxe para Cabo
Frio 16 equipes de futebol femi-
nino categoria sub 17, de vários es-
tados do país, desde o Amazonas
até o Rio Grande do Sul, que man-
daram as melhores atletas na
modalidade esportiva, além de
técnicos, dirigentes dos clubes,
representantes da Confederação
Brasileira de Futebol e da FIFA.
O secretário de Esportes, Luiz
Gonzaga Lima, informou que a
base da Seleção Brasileira de
Futebol, que vai disputar torneio
no mês de julho na Holanda, está
em nossa cidade, e a realização
desta primeira Copa Brasil está
servindo para a observação das
jogadoras que serão convocadas.

Após o po.tapé inicial do
prefeito Alair Corrêa, o público
que compareceu ao estádio
municipal assistiu os 4 jogos que
tiveram média de 6 gols por par-
tida, numa demonstração de ha-
bilidade excepcional das me-ninas
com a bola, acabando de vez com o
tabu de que o futebol é esporte
exclusivo para homens. Foram os
seguintes os resultados:

Uma atleta roendo o jwamento da competição

Luk Gonzag, acima,. hastrando •. bandeira de Cabo Frio, Alair Corda lido BrasU



DOMINGO
16 de fevereiro de 1997

A EQUIPE DE FUTEBOLfeminino Sub-17 do Internacional viajou na sexta-
feira para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O time é o representante gaúcho no primeiro
'campeonato brasileiro da categoria. Formam a equipe colorada comandada pelo
técnico Leandro as geleiras Sabrina e Luciana; as zagueiras Júlia, Keity, Renata e
Gabriela; as laterais Cláudia, Melissa, Fernanda e Gracie/a; no meio-campo estão
Gisele, Virginia, Liéze, Patricia, Giovana, Martha e Vanessa; no ataque jogam.
Greicy, Karina e Beatriz. A competição iniciou ontem e vai até o dia 2 de março.



1111c!!-~~!&~~~!

As belas gaúchas do Internacional, num momento de descontração
nas arquibancadas do Correão. Dirigida pelo professor Leandro EU-
as, e coordenado por Eduarda Marranghelo Luzielli, a Duda, jogado-
ra do time principal do Colorado, a equipe gaúcha acabou sendo pre-
maturamente eliminada da competição, ao ser derrotada pelo Saad,
campeão da Copa Brasil, por 1 a O.Apesar disso, o time gaúcho pode
se orgulhar de ter revelado boas jogadoras, como a atacante Karina,
e de ter sido a única equipe li não ser gol.da pelo time paulista

I . .
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BOLA DIVIDIDA

FUTEBOL E BELEZA
Além de beleza, as meninas do Inter que disputam o campeonato brasileiro

sub-17 provam que são boas de bola. Neste sábado, o iogo marcado com o
Corinthians paulista foi apenas para cumprir tabela porque elas iá estão clas-
sificadas para a próxima fase. O eemeçe foi mesmo arrasador: 5 a 3 no Tupi-
nambás e 5 a 1 no CountryClub.A atacante Karina é a goleadora do campeo-
nato. Uma das maiores responsáveis por este sucesso é a meio-campista da
SeleCjãoBrasileira, Duda (foto), que coordena o time do Inter com charme e

.,A. •.,.



Na inauguração do espaço paraíso,
. Inter 9 x 1Pelotas



erça-feira, 08/04/97 - N° 5.624 - R$ 0,6(
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Renl~e
FUTEBOL FEMININO - Nos próxí-
mos dias 18. 19.20 e 21 será dis-
putada. na capital gaúcha. a P
copa Sesc de futebol feminino.
Participarão Internacional. Pelo-
tas. Juventude e Gramadense. A
competição é uma realização da
Duda Promoções e Governo do
Estado. por intermédio do De-
sp/SE (Departamento de Despor-
to da Secretaria de Educação).
tem o apoio da FGF (Federação
Gaúcha de Futebol) e o patrocínio
exclusivo do Sesc. .
FUTEVÔLEI - Termina hoje na
praia de Ipanema, nesta Capital.
a li Copa Bel de futevôlei. As fi-
nais serão disputadas à tarde. a
partir das 13h30min. A competi-
ção tem o patrocínio das Lojas Pa-
quetá, Penalty e Sesc.
TRIATHLON - No próximo do-
mingo. dia 13. será disputado o 12.

Triathlon Cidade Histórica de
Triunfo & Cidade de São .Jerôní-
mo. válido pela 2' etapa do cam-
peonato gaúcho. nas distâncias
de 900 metros de natação. 20 km
de ciclismo ef km de corrida. já
confirmaram sua presença dos
campeonatos estaduais de 96.
Inscrições na Bike Tech, rua 24
de Outubro. 1090. nesta Capital.
Mais informações podem ser obti-
das pelo fone (051) 985-7910.
CONGRESSO - Estão abertas as
inscrições para o XVII Congresso
Pan-Amerícano de Medicina do
Esporte e XIII Congresso Bra-si-
leiro de Medicina Esportiva. even-

I
tos programados para os dias 7 e
10 de maio. na cidade de Grama-
do. Maiores detalhes pelo telefone
(051) 336-7804.
CANOAGEM - Vem aí a Copa
Brasil de cano agem velocidade. A
competição será nos dias 12 e 13
deste mês. no rio Taquarí, próxi-
mo ao parque Princesa do Vale.
em Estrela. Entre as atrações. es-
tará competindo uma seleção
brasíleíra. onde despontam os
olímpicos Alvaro Koslosvki e An-
1~.:: r'\___ _..Ll_..L~_..J ..... 1\ •..••....•...•.
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AÇÃO S A Ú D EE

FUTEBOL FEMININO
De 18 à 21 de abril

PARTICIPANTEO: INTER GRAMADEN9E
JUVENTUDE PELOTA9

LOCAL: Estádio João Correia da 9i1veira - Estádio do Aimoré
ABERTURA: Dia 18 de Abril. às 18h
INGRE900: 1Kg de alimento não perecível ou R$ 1.00

O - C Ab t APAE d 9- L Id A"I M "" I d 9- L Idoaçao: asa er a, e ao eopo o e SIO umejpa e ao eopo o
18RODADA: Internacional x Pelotas 19h 18/04

Juventude x Gramadense 21h 18/04
28 RODADA: Gramadense x Pelotas 15h 19/04

Juventude x Internacional 17h 19/04
:r RODADA: Juventude x Pelotas 15h 20/04

Internaconal x Gramadense 17h 20/04
48 RODADA: Decisão do 3° Lugar 15h 21/04

FINAL 17h 21/04

,~:-
PROMOÇÃO:

.,;;
REALIZAÇÃO: APOIO:

o •• "'0

IIQ)SEMIUR!
S[C!lETA~IA HUHIr;JPAl DE IURISHD.[~PD~TE ElAZ[R D[SADUOPOlDO

Promoções

Maiores informações: 9B7.1024
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'·0 'VS ESPORTE

lelezae talento contra opreconce t
rotas do Inter treinam para a I Copa Sesc de Futebol Feminino,. no Aimo

ISoLeopoldo - Preconcei-
parte, as mulheres estão

rubando uma das últimas
iras masculinas. Com a
nos pés, elas contrariam
iga afirmação de que fu-
,I é coisa para homem. A
asão delas às quatro linhas
gramados começou há
tempo. No Rio Grande

Sul, clubes do Porte de
rnacional, Juventude e
tas renderam-se à técnica
meni-

I. Junto

só moda, mas, com o apoio
das federações e das confede-
rações, tenho certeza crescerá
muito". Em relação ao pre-
conceito, ele considera que
"o fato do futebol feminino
ter sido colocado entre os es-
portes olímpicos mostra que
o preconceito está caindo por
terra".

JOGOS - A Copa Sesc terá
caráter beneficente, uma vez

que a arrecada-
ção será rateada
entre a Casa
Aberta Padre
Santini, a Apae,e
o Lar dos Ido-
sos. Um quilo de
alimento não pe-
recível dará aces-
so ao estádio.
Porém, o torce-
dor poderá optar
pelo pagamento

de R$ 1,00 como ingresso.
Tabela dos jogos é a se-

guinte:

Duda aponta que
moda das mulheres
em campo depende
de apoio para se
tornar definitiva

o
adense
mado),
disputa-
I Copa

; de Fu-
I femi-
,de 18a
deste

, no es-
o João
ea da Silveira, do Aimoré.
.m espaço fisico para trei-
no complexo do Beira-
o Internacional escolheu

. índio para sua pre-
Orientados pelo téc-

Leandro Elias e o
fisico Padilha, os

começaram ontem
e tiveram na meia-,
Duda a atração maior.
ela éjogadorajogado-

Brasileira.
pelo departa-'

feminino do colorado,
diz que "só na escolinha,
aproximadamente 300
. Na equipe de com-
estão cerca de 30 ga-
Para a jogadora, "o
das mulheres ainda é

Dia 18(sexta-feira)-19h
- Internacional x Pelotas;

·21h Juventude x
Gramadense.

Dia 19 (sábado) - l5h -
Gramadense x Pelotas; 17h -
Juventude x Internacional.

Dia 20 (domingo) - 17h-
Pelotas x Juventude; 17h -
Internacional x Gramadense.

Dia 21 (segunda-feira)-
15h - disputa do terceiro lu-
gar; 17h - decisão do
título.(Joe\ Lautert)

feminino aperfeiçoa sua técnica nos .J!ramadOfi

Fotos Alexandre

Craque da Seleção brasileira, Duda é destaque do Inter



Repique
BEACH SOCCER - A seleção do
Rio venceu a gaúcha por 6 a 2,
ontem pela manhã, em São Pau-
lo, é conquistou o título do I
Campeonato Brasileiro da moda-
lidade. A seleção paulista ficou
em 3° com os 7 a 5 sobre os baia-
nos. O gaúcho Rafael, goleador
da competição com 17 gols, foi
eleito o melhor jogador. Na fase
anterior, o RGS havia vencido os
cariocas por 8 a 6.
VELA - O barco Habeas Corpus,
comandado por Astélio dos San-
tos, venceu a I Copa de Vela do I
Rio Grande, encerrada ontem. O
Petroquímica Triunfo ficou em
2°, sob o comando de Reneu Ri-
es. Na classe RGS, o vencedor foi
o Spin, de Antonio Motta, do
Jangadeiros.
FUTEBOL FEMININO - A rodada
de abertura da I Copa Sesc teve
os seguintes resultados: Inter 1 x
1 Pelotas: Juventude 1 x 4 Gra-
madense. Na 2" rodada, Grama-
dense 2 x 3 Pelotas; e Inter 5 x O
Juventude; na 3", Pelotas 1 x O
Juventude; e Inter 4 x O Grama-
dense. Hoje, às 17h, no Sesc, In-
ter ePelotas decidem o titulo.
GINÁSTICA OlíMPICA - Kleber
Sato, ginasta da Sogípa, e seu
treinador Vatik, retomaram on-
tem da Romênia, onde participa-
ram de uma das mais importan-
tes competições do mundo. Sato
ficou em 15° lugar, recebendo
convites para outros torneios.
VOlEI FEMININO - Aequipe lei-
tes Nestlé, tricampeã brasileira,
venceu ontem a seleção da Su-
perliga por 3 sets a 1. O jogo foi
realizado em Sorocaba, marcan-
do o encerramento da Superlíg=
96/97.
BASQUETElNBA - O New Yor
Knicks , por 2 pontos de diferer
ça, deixou os atuais campeões d
NBA frustrados ao vencer po
103 a 101, impedindo, assim
que o Chicago Bulls alcançasse ã'- .
marca de 70 vitórias pelo segun-
do ano seguido.
MOTO - O australiano Michael
Doohan venceu o GP do Japão, .
categoria 500cc.



./

FUTEBOL ~MININO· O jogo do Inter contra Pelotas ontem à noite
no estádio João Correa da Silveira, em São Leopoldo. não passou do
empate em I a I: Para compensar, a outra partida da I" Copa Sesc
~utebol Feminino fOI um show de bola. O Gramadense fez 4 a I

,<.Irea equipe do Juventude/Parmalat, de Caxias do Sul. Página 25

~ado,19 de abril de 1997

o Leopoldo - A atração
") Intcr. mas quem fez a
a foi o Gramadense. En-
to as garotas coloradas só
ataram com as do Pelotas
a I, deram um banho na

.De do Juvcntude/Parma-
e Caxias do Sul, chegan-
icilmente aos 4 a- l. Teve
um gol de placa, que foi
.ado por Maria e abriu o

'rio. Disputados ontem à
rte no estádio João Correa
"ilveira, os jogos abriram a
opa Sesc de Futebol Femi-

mjogoonde
tade supe-
a técnica,
e Pelotas

Sábado, )9/04/97 - N° 5.634 - R$ O60, ,
-~--------------.-

(Flávia, Carmen), Angélica
(Michel) e Andréia.

GOLAÇO - Aos 17min, a
ccntroavante Mariadriblou três
adversárias, inclusive' a goleira
Neusa, e fez um golaço, abrin-
do a goleada do Gramadense
em cima do Juventude. Em
seguida, Ângela fez o segun-
do, de pênalti. Depois, Mana
marcou mais três vezes. O gol
de honra do Juventude coube a
Ivete. Os times formaram as-
sim: Gramadense - Marinice;
Mara, Gládis, Anadir e Fábia;

Ângela, Fer-
nanda e Mari-
lucy; lvanês,
Mana e Cami-
Ia; Juventude -
Neusa; Karine,
Inês, Tânia
(Claudete) e
Elisabete; Ive-
te, Ana Paul a e
Eliane; Daiane
(Milena), Eli-

sângela e Neli. Antônio Cesar
Padilha, Fábio Zandonai, Ale-
xandre Trevisol e Gerson
Schwingel trabalharam na ar-
bitragem.

~óGramadense vence entre as menin__
I de placa de Maria marcou rodada na Ia Copa Sesc de Futebol Femíní

Alexandre

'Gramadense fez
4 a 1sobre o

Juventude. Jogo
com o Inter não
passou_de 1a 1

'am poucas
dasquedes-
ram o re-
do público.
ois gols sa-
l no prtrnet-
ernpo. O In-
saltou na
te através da centroavante
a. Em seguida, porém, Li-
';! empatou para o Pelotas,
rando pênalti. No segundo
)0, Paty e Bel, em duas
rtunidades, perderam boas
nces para o Inter.
Internacional teve Sabri-

r:-Fernanda (Daniela), Keity
foi expulsa), Júlia eTatieli

mone); Liése, Gisa (Kari-
e Duda; Bel, Xuxa e Paty.

') Pelotas jogaram Michele:
one, Cátia, Verônica (Ro-
3) e Fabiane; Carina, Can-

r!é (Tatiane) e Lisiane; Ana

HOJE - Defendendo a lide-
rança, o Gramadense enfrenta
o Pelotas esta tarde, às 15h, na
abertura da segunda rodada.
Depois, a partir das 17h,jogam
Internacional e Juventude.
Amanhã, Juventude e Pelotas
se enfrentarão às I 5h, antes de

. Internacional x Gramadense,
às 17h.(Joel Lautert)

ESPORTE
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ESPORTE

Futebol tem
final entre
as mulheres

Segunda-feira, 21/04/97 - N° 5.635 - R$ 0,60

-ínternacional e Pelotas
decidem esta tarde o título
da IaCopa Sesc de Futebol
Feminino. Expulsanojogo
contra o Gramadense, on-
tem, a atacante SeI desfal-
ca o time da capital. A fi-
nal, no estádio João Corre a
da Silveira, do Aimoré, co-
meça às 17h em São
Leopoldo. Antes, Juven-
tude e Gramadense dispu-
tam a terceira posição.
Página 23 Internacional passou pelo Gramadense mas entra na decisão sem a atacante Bel, expulsa
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unda-feira, 21 de abril de 1997 ESPORTE

.........nter e Pelotas decidem a copa feminin
tem à tarde, coloradas golearam oGramadense e pelotenses ganharam do Juventud

- o Leopoldo - Internacional e Pelotas deci-
esta tarde o título da Copa Sesc de Futsa!

rinino. A final, no João Correa da Silveira, do
oré, começa às 17h. Na preliminar, a partir
15h, Gramadense e Juventude disputam a
eira colocação. As 13h, o time B do Inter
enta aEscolinha São Léo, de Marcos Espinosa,
representa o Aimoré. Ontem àtarde, as garo-
coi vi< Jas golearam as de Gramado por 4 a O,
ois das' pelotenses terem passado
rtadamente pelas caxienses por 1 aO.

"rl armadora Lisiane fez o gol que garantiu o
otas na final. Aliás, foram dela todos os gols da
ipe pelotense, até agora. A garota havia mar-
no empate de 1 a 1 diante do Inter, sexta-

P' ,e na vitória de 3 a 2 sobre o Gramadense,
ado. Os times formaram assim: Pelotas -

- hele I; Simone, Cátia, Verônica e Fabiane;
. a, Candice (Tatiane) e Lisiane; Aninha,
gélica (Michele
e Andréa; Juven-
-Tânia; Carine Rodada de ontem

isângela), Carla,
btâudete e Daiane;

e, Paula e Eliane;
elissa, Milena e

-.Jli. Edson Arnhold
ritou, assistido por
t-cdllo Ricardo Silva

larcelo Toffanelo.

teve caráter de
semifinal, com
lances ríspidos.
e duas expulsões

-.....?XPULSÔES - Ainda no primeiro tempo, o
T--terliquidou o Gramadense, fazendo 2 a 0, gols

Carina. Ela já tinha marcado quatro vezes no 5
diante do Juventude, sábado (o outro foi de

bél). Na fasefinal, Duda, de falta, e Pati, comple-
~ o marcador, Houve lances rispidos e duas
~ulsões: Bel e Fabiana foram expulsas por
'-6fessão mútua.

o Inter teve Sabrina; Jucinara (Daniela), Keith
(Júlia), Simone e Tatiele (Femanda); Liése; Juca

, e Dúda; Bel, Carina (Xuxa) e Pati. O Gramadense
usou Marinez; Mara, Luciana (Liane), Anadir e

Fábia (Josi); Ângela, Femanda e Marluci; Irane
Maria e Camila (Deise). Márcio Curuja foi
árbitro, tendo o auxílio, também de Paulo Ricar:
Silva e Marcelo Toffanelo.(Joel Lautert)

/. .----i



Segunda-feira, 21/04/97 - N° 5.635 - R$ 0,60
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IFU.tebol temfinal entreas mulheres
Internacional e Pelotas

decidem esta tarde o título
da 1a Copa Sesc de Futebol
Feminino. Expulsanojogo
contra o Grarnadense, on-
tem, a atacante Bel desfal-
ca o time da capital. A fi-
nal, no estádio João Correa
da Silveira, do Aimoré, co-
meça às 17h em .São
Leopoldo. Antes, Juven-
tude e Gramadense dispu-
tam a terceira posição.
Página 23
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Segunda-feira, 21 de abril de 1997 .. ESPORTE

Inter e Pelotas decidem a copa femininaIO~tem à tarde, coloradas golearam oGramadense e pelotenses ganharam do Juventude

I
Sao Leopoldo - Internacional e Pelotas deci- . . N.lson Wrnter/GES

dem esta tarde o titulo da Copa Sesc de Futsal
Feminino. A final, no João Correa da Silveira, do
Aimoré, começa às 17h. Na preliminar, a partir
das 15h, Gramadense e Juventude disputam a
terceira colocação. As 13h, o time B do Inter
enfrenta a Escolinha São Léo, de Marcos Espinosa,

! que representa o Aimoré. Ontem à tarde, as garo-
tas coloradas golearam as de Gramado por 4 a O,
depois das pelotenses terem passado

I apertadamente pelas caxienses por I aO.
A armadora Lisiane fez o gol que garantiu o

Pelotas na final. Aliás, foram dela todos os gols da
equipe pelotense, até agora. A garota havia mar-
cado no empate de 1 a 1 diante do lnter, sexta-
feira, e na vitória de 3 a 2 sobre o Gramadense,
sábado. Os times formaram assim: Pelotas -
Michele 1; Simone, Cátia, Verônica e Fabiane;
Karina, Candice (Tatiane) e Lisiane;: Aninha,
Angélica (Michele
Il) e Andréa; Juven-
tude - Tânia; Carine Rodada de ontem
(Elisângela), Carla,
Claudete e Daiane;
Ivete, Paula e Eliane;
Melissa, Milena e
Heli. Edson Arnhold
apitou, assistido por
Paulo Ricardo Silva
eMarcelo Toffanelo.

teve caráter de
semifinal, com
lances ríspidos
e duas expulsões

EXPULSÕES - Ainda no primeiro tempo, o
Inter liquidou o Gramadense, fazendo 2 a 0, gols
de Carina. Ela já tinha marcado quatro vezes no 5
a O diante do Juventude, sábado (o outro foi de
Bel). Na fase final, Duda, de falta, e Pati, comple-
taram o marcador. Houve lances ríspidos e duas
expulsões: Bel e Fabiana foram expulsas por
agressão mútua.

I) ) ) ) ) ) ) )))))) r))))))))))))))) ) ) )
)

...::;'

o Inter teve Sabrina; Jucinara (Daniela), Keith
(Júlia), Simone e Tatiele (Femanda); Liése; Juca

. e Duda; Bel, Carina (Xuxa) e Pati. O Gramadense
usou Marinez; Mara, Luciana (Liane), Anadir e

Fábia (Josi); Ângela, Femanda eMarluci; Iranez,
Maria e Camila (Deise). Márcio Curuja foi o
árbitro, tendo o auxílio também de Paulo Ricardo
Silva e Marcelo Toffanelo.(Joel Lautert)
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PORTO ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 1997

FUTEBOL FEMININO
Inter vence
Copa Sesc
o o In.,terconquistou o título

~ 1. Copa Sesc de Futebol
2~~~' realizado de 18 a

e abril, em São Leopol-
do. Na decisão contra o nlotas . re-, o time venceu por 1 a
0, gol de Pati. O terceiro lu-
gar ficou com o rs-:__ ..1. J 'Ul<UUauen_
se e o uventude tennl'nou
naquarta 1 .co ocação.

. .
PORTO ALEGRE. QUfNTA-FElRA. 24 DE ABRIL DE 1997

ESPORTES
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ESTA FOI A EQUIPE COLORA DA

CAMPEA

In~e~ 5 ~ O Juven~ude
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Futebol feminino
Neste final de semana, no Estádio João Correia da Silva - Estádio Aimoré, aconteceu

a 1" Copa SESC de Futebol Feminino, com co-patrocínio da UNIMED Vale do Sinos,
Quatro times de repercussão estadual confirmaram suas participações. A abertura

ocorreu às 18h de sexta-feira (18/04). Logo após, foi realizada a primeira rodada, quando
jogaram as atletas do Internacional de Porto Alegre contra o time de Pelotas, às 19h; e Juven-
tude de Caxias, contra o Gramadense, às 21h.

Para assistir aos jogos, os expectadores pagaram o ingresso de um quilo de alimento
não perecível ou R$ 1,00, que foram doados para as seguintes entidades: Casa Aberta, APAE
de São Leopoldo e Asilo Municipal de São Leopoldo.

I
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Terça-feira, 22/04/97 - N° 5.636 - R$ 0,60---~---=--- -----~ ------
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esta colorada na decisão da Copa Ses
I de Paty, no segundo tempo, deu o título ao time liderado pela experiente Duda

o Leopoldo - Aos 16min do segundo
,1"00, a experiente Duda, meia da sele-
~rasileira, começou o lance do 1 a O
. deu o título da Copa Sesc ao Interna-
ional. Ela lançou Femanda Lopes que,

ireita, colocou a bola na área do
r tas. Paty, ponta-esquerda que estava
~equena área, penteou de cabeça e
1 cou a bola na rede do Pelotas. Foi o
da vitória sobre o valente time do
tas, na decisão de ontem à tarde, no

s adio João Correa da Silveira.
iogo teve todas características de uma

".~. ão. As garotas colocaram ô coração
onta das chuteiras, dividindo jogadas
muita raça. A total disposição delas

erou lances mais viris, como o que tirou
ampo Simone, do pelotas, lesionada.

Jiás,otime
tensejo-
boa par-

> a segun-
pacom

jogado-
já que

~ljréia re-
eu cartão
·melho

ror jogada
enta.

"specialmente no segundo tempo, lan-
iminentes de gol empolgaram a torci-

, Por exemplo, quando o jogo chegava
o final, Xuxa fez balõezinhos na área,
obriu a a goleira Clarita, mas a defesa

11' Pelotas salvou.

Partida teve um
clima de grande
final, inclusive
com jogo mais
forte e lesões

'ETALHES - o Inter venceu oom
) rina; Jú (Femanda Lopes), Keity, Si-

e e Tatiane (Júlia); Liese, Duda, Paty
: uca; Karine e Xuxa (Renata). O Pelotas

Claríta; Simone (Roberta 11),Cátia,
r rõnica e Fabiane; Carina, Roberta I
. tânia), Lisiane e Andréia; Aninha e
. rli. Ronaldo Silva apitou, sendo assis-
p:ü'opor Michael Argenta e Gustavo Pin-

(Joel Lautert)

Internacional precisou de muito esforço para quebrar a resistência do valente Pelotas

Gramadense garante o 3° lugar sobre o Juventude
São Leopoldo - Mais do que a recuperação da

goleada de 5 a Osofrida diante do Inter, domingo, a
vitória de 2 a 1 sobre o Juventude, na preliminar de
ontem, deu ao Gramadense terceira posição na
CopaSesc. Foi umprêmio para a equipe dagoleadora
Maria e da volante Angela. Já o time de Caxias do
Sul saiu da disputa sem ter somado sequer umponto.
Os dois gols que definiram a vitoria do Gramadense

foram marcados justamente por Angela. Odojuventu-

decoubeàEliane. OGramadenseformçucomMarinês;
Mara (Cátia), Glades, Jane eFábia; Angela, Luciana,
Marluci e Camila (Josi); Iranez eMaria. Pelo Juven-
tude atuaram Tânia; Carine, Inês, Claudete e Kely;
Ivete (Elisabete), Paula, Eliane e Heli; Elisângela
(Caroline) eMilene. João Becker foi o árbitro. Antes,
na primeira partida da tarde, o Carmelo/Aimoré
empatou em 2 à 2 com o time feminino B do Interna-
cional, em partida amistosa. (JL)

/
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fORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 14DE ABRIL DE 1997~r-----------~COLORA DAS
o As meninas do Inter golearam as garotas do Pelotas

por 9 a 1 na preliminar de sábado à tarde, na Boca
d? Lobo. Duda, camisa 10, da Seleção Brasileira, fez
?!nc? gols e esbanjou categoria. A atacante Bel, que
Ja fOI musa da revista Playboy, também mostrou todo
o seu talento.

ZERO ",ORA, .' " E s-p o R TE-S' -

BOLA_DIVIDIDA

ZERO EM COMPORTAMENTO
A torcida do Pelotas deu alguns péssimos exemplos de comporta-

mento na partida de sábado contra o Inter, na Boca do Lobo. Du-
rante a preliminar, entre as equipes femininas dos dois clubes, as
meninas ouviram palavrões de constranger soldados da Favela
Naval. A dois metros das iogadoras, rostos grudado no...alambra-
do, torcedores dispararam toda sorte de xingamentos. As meninas
chegaram a ficar com receio de sair do túnel. Durante o iogo, mais
um episódio lamentável. Uma pedra atirada das gerais atingiu a
nuca do bandeirinha Luiz; Roberto Guaranha (E). O pior é que o
comportamento da torcida pode preiudicar a bela campanha do
Pelotas: o estádio está amea~adode ser interditado. -

I,
I
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AS lRMAS GREICY E KEITY SCHMl1Z
o time de futebol mas-

culino do Inter de Porto
Alegre tem dado algumas
tristezas para a sua torci-
da. Mas, enquanto os
colorsdos esperam que o
time de marmanjos des-
cubra o caminho dos gols
e das vitórias, pode se ale-
grar um pouco com o seu
bom e bonito time de fu-
tebol feminino.
O time do Inter é o me-

lhor do Estado e conta
com jogadoras famosas,
como as craques Duda e
Bel, das seleções brasilei-
ra e gaúcha.
E é neste importante

time de futebol feminino
que estão despontando
duas garotas caienses, As
irmãs Greicy e Keity, de
17 e 15 anos. Elas são fi-
lhas de José Roberto Sch-
mitz, um agricultor e co-
merciante de frutas que
reside na localidade de
Lajeadinho e é bem co-
nhecido dos esportistas
locais por sua atuação no I

futebol municipal.
Zé Roberto, como ele é

mais conhecido, sonhou
um dia em serjogador pro-
fissional e chegou a fazer

testes nas equipes inferi-
ores do Inter. Não deu
para seguir no
profissionalismo, mas ele
nunca deixou de lado a
sua paixão pelo futebol.
Jogou sempre pelo time
do Altaneiro da Barra,
nas equipes de aspirantes,
titulares e, ultimamente,
na de veteranos.
Como Zé Roberto todo

fim de semana ia para os
campos de futebol, suas
filhas, desde pequenas se
acostumaram a acompa-
nhá-lo e a brincar com a
bola. E, aos poucos, elas
foram desenvolvendo a
habilidade para o futebol.
A paixão do pai as conta-
giou.
Vendo o interesse das

filhas pelo futebol, Zé Ro-
berto começou a apoiá-Ias
e, orientando-as nos times
que Greicy e Keity forma-
vam com suas amigas, foi
se tomando um tremador.
E agora, como a idade

não lhe permite mais so-
nhar em ser um grande
atleta profissional, Zé Ro-
berto mudou de planos.
Ele está estudando o se-
gundo grau e pretende in-

(( c ((

gressar na faculdade para
tomar-se um professor de
Educação Física.
Enquanto isto, as suas

filhas também vão tocan-
do adiante os seus sonhos
esportivos.
Elas integram o grupo

principal do time do Inter.
Amais velha, Greicy; tam-
bém conhecida pelo ape-
lido de Xuxa, é atacante.
E a mais nova, Keity, é
zagueira.
O futebol feminino está

em plena ascenção como
esporte. Nas últimas olim-
píadas a seleção brasilei-
ra fez sucesso e trouxe
medalha para o Brasil.
Em São Paulo, o campe-
onato estadual já é uma
realidade e a Rede Ban-
deirantes costuma trans-
mitir os seus jogos para o
Brasil inteiro. Este ano já
.vai acontecer o primeiro
campeonato gaúcho e,
possivelmente, o brasilei-
ro.

ESCOLINHA
A jogadora Duda, uma

das melhores atletas do
futebol feminino brasilei-
ro, tem uma escolinha de
futebol em Porto Alegre

((

Zé Roberto,
conhecido
no Cai por

sua
atividade

como
jogador de

futebol,
amador, está
se tornando
agora o pai
coruja de
suas duas

filhas
futebolistas

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (\

com 300 alunas. jeto em prática e acredita
E ela está preparando, que o campo escolhido

juntamente com Zé Ro- . para os tremamentos de-
berto, a instalação de uma verá ser o do Altaneiro.
escolinha semelhante no Com isto, as jovens da
Caí. região que gostam da prá-
Zé Roberto está enca- tica do futebol poderão

minhando tudo que é ne- receber instrução mais
. cessário para por este pro- . perto, sem terem de se

deslocar até porto
para freqüentar uma
colinha.
Acontecendo isto,

tamente, o Cai, que já
lha em vários esportes
passará a se destacar
mais esta modalidade
portiva.

>", _.:. .....~.-
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Futebol feminino
aponta finalistas,
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São Leopoldo -Saem hoje
os dois finalistas da I." Copa
Sesc de Futebol Feminino.'
A rodada, no Estádio João
Correa da Silveira, Clube
Esportivo do Aimoré, co-
meça às ISh, quando o Ju-
ventude de Caxias do Sul,
que ainda não somou pon-
tos, enfrenta o Pelotas, que
tem quatro e divide a lide-
rança com o Internacional
de Porto Alegre. Na partida
de fundo, às 17h, a equipe
colorada. de Bel e Duda,
joga com o Grarnadense ,
que tem três pontos ganhos.
Amanhã, os dois melhores
decidirào o título, depois
que os outros tiverem defi-
nido o terceiro lugar.
A rodada de ontem come-

çou com a vitória de 3 a 2 do
Pelotas sobre o Grarnaden-
se. Lisiane, cobrando falta,
abriu o marcador para as

pelotenses aos l Omin. Aós
2Smin, Maria empatou. No
segundo tempo, Lisiane co-
locou o Pelotas em vanta-
gem aos 16min. mas Fer-
nanda igualou novamente
para o time serrano. aos
33min. No minuto seuuin-
te, Lisiane definiu a conta-
gem. outra vez de falta.

GOLEADA - O Internaci-
onal, que vinha de empate em
I a I com o Pelotas. arrasou o
Juventude por 53 O. no segun-
do confronto. Foi a segunda
goleada sofrida pelo clube
caxieanse, que começou le-
vando 4- a I do Grarnadcnse.
Carina marcou os quatro gols
do Inter na primeira fase, O
primeiro foi aos 2min e os
outros ocorreram dos 31 aos
33min. Na segunda. a lmin.
Bel completou o marcador,
(Joel Lautert)

Alexandre Mendez/GES

ELAS: Copa Sesc está sendo disputada em São Lei .pokio

/
------
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Futebol feminino do Gramadense
enfrenta Internacional, dominzo

DomIngó têm Interiiaciónal "
.' de Porto Alegre

Depois de animar a .J:,,-. :;:::;;=-y~. ~ •..• ===~~~--
torcida com a apresenta-
ção do último domingo, o
time feminino do Centro
Esportivo Gramadense
enfrenta agora o seu mai-
or desafio. O Internacional
foi uma das primeiras
equipes femininas do Es-
tado e possui um dos me-
lhores times do Brasil.

O futebol feminino,
que está crescendo sensi-
velmente no país, já en-
controu seu espaço em
Gramado.

Agora os torcedores
começam a se acostumar
com estes jogos, pois pe-
los planos da diretoria do
Gramadense, muitas parti-
das serão disputadas nes-
te ano.

A principal delas
acontece a partir das
15h30min deste domingo
no Estádio dos Pinheirais
quando o Gramadense es-
tará enfrentando o Inter. Angela atua no meio campo da equipe gramadense

/,
i
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Inter mostrou grande potencial e
é favorito ao título

Com a participação do Internacional de
Porto Alegre, Pelotas, Juventude de Caxias
do Sul e o Gramadense, começa hoje a noite a
, 1a Taça Porto Alegre de Futebol Feminino.
Apesar do nome ser este os jogos acontecerão
todos no campo do Aimoré, em São
Leopoldo.

Esta competição é um apronto para o
Campeonato Estadual, que deve acontecer no

, segundo semestre.
De hoje até domingo os quatro partici-

pantes estarão jogando entre sí em busca de
uma vaga na grande final, que acontecerá na
segunda-feira. As duas equipes com maior
número de pontos fru:ãoa decisão. O time

com melhor campanha terá a vantagem de
jogar pelo empate na finalíssima.

O camê dos jogos é o seguinte:
Sexta, dia 18
19h - Inter x Pelotas
21h - Juventude x Gramadense
Sábado, dia 19
17h - Gramadense x Pelotas
19h - Juventude x Inter
Domingo, dia 20
16h30min - Pelotas x Juventude
18h3Omin - Inter x Gramadense
Segunda, dia 21
15h - Disputa do 30 lugar
17h - Disputa da final

( ( ( (

Inter mostrou grande potencial e é favorito ao título

(
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Gramadense eInter empatam em
.jogo de muita técnica emulher bonita

o futebol feminino
do Centro Esportivo
Gramadense, apesar de
novo, já está empolgando a
torcida.

Diante do seu primeiro "
adversário mais forte, as
meninas gramadenses não
se intimidaram. Empataram
domingo passado em 3 x 3
com o Internacional de Por-
to Alegre. Elas chegaram a
estar vencendo por 2 x O.
"Hoje a equipe inicia sua
participação na Taça Porto
Alegre.

Página 13

Foro: Cleiton Thiele

D14da,a bela atacante do time do Inter, "
de Porto Alegre

I, /:
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Futebol feminino empolga os gramadenses

Gramadense está surpreendendo até mesmo sua torcida

Cerca de 600 pessoas estiveram presentes no Es-
tádio dos Pinheirais no último domingo para acompa-
,nhar a apresentação do time feminino do Gramadense
'~diantedo Internacional de Porto Alegre. O resultado fi-
nal foi 3 x 3.

A empolgação dos torcedores foi o ponto alto do
espetáculo. Há muitos anos nossa cidade não tinha uma
torcida tão fiel quanto esta. Se for confirmado o Cam-
peonato Estadual da categoria, os grandes jogos serão
rotina em Gramado e estes torcedores certamente esta-
rão presentes para alegria da equipe.

Grande parte das arquibancadas do Estádio dos
Pinheirais esteve tomada. Para delírio dos torcedores
gramadenses em menos de dez minutos seu time já ven-

~
E;iJI I

Público teve presença marcante no jogo de domingo

cia por 2 x O.Ninguém parecia acreditar no resultado,
pois todos sabiam que o adversário tratava-se de uma
das maiores equipes do país no futebol feminino, com
direito até a jogadores com passagem pela seleção bra-
sileira, como é o caso das atacantes Bel e Duda.

Elas eram os principais destaques da equipe
portoalegrense, tanto pela categoria com a bola quanto
pela beleza.

No sábado o Inter havia vencido o Pelotas por 9 x
1em pleno Estádio da Boca do Lobo. A equipe pélotense
participará da Taça Porto Alegre neste final de semana.

SEIS GOLS
O primeiro gol gramadense ocorreu aos 7 minutos

da primeira etapa quando Angela bateu falta com per-

feição. Logo depois, aos 11minutos, a zagueira Alemoa
marcou um belo gol de cabeça. A primeira etapa ainda
teria um gol do Internacional, marcado por Bel em co-
brança de penalidade máxima.

Na segunda etapa o rendimento do Gramadense
caiu um pouco e o time de Porto Alegre chegou logo ao
empate. Mesmo assim, em jogada individual da
centroavante Maria veio o terceiro gol do time treinado
por João Prestes. Mas pouco depois a estrela da
goleadora Duda, do Inter, brilhou. No dia anterior ela
havia marcado seis gols na goleada diante do Pelotas.
Cobrando falta ela empatou o confronto em 3 x 3.

Mesmo não saindo vitorioso a equipe do
Gramadense saiu aplaudida pelo belo espetáculo.



:\0 ~79 _Quar ta-Ieir a, 23 de .\b."iI de 199'7 - RS 0,50 - Y.\I ,F:DO C \t
ovo

/,
i

------



-JORNAL-

caiense
SemanáriD de PrDdução Independente

Ano VNO. 264 São Sebastião do Cai, 18 de Abril de 1997. Venda R$ 0,50

Caienses atuam pelo Interna Copa SESC
destaques da SeleçãoBra-
sileira Feminina estarão
participando da 1a Copa
SESC de Futebol Femini-
no que inicia hoje à tarde
em São Leopoldo e esten-
de-se até o dia 21. O local
dos jogos será o Estádio
João Correia da Silveira,

campo do Aimoré, tendo dia 20, às 17horas, con-
comoingressoa doaçãode tra o Gramadense. Os
1 kg de alimento nãope- dois melhores colocados
recívelou R$ 1,00que se- farão a final no dia 21,
rão revertidospara entida- às 17 horas. -
des sociais. A equipe do PROJETO
Internacional é organiza- O caiense José
da pela atleta Duda, com Roberto Schmitz, pai das
a comissãotécnica forma- atletas, está acertando
da pelo treinador Leandro um projeto com a atleta
e o preparadoL~fi~s~i~e~o__~~Q.~a~~ra~a;fo~··_u~~e

liiallha. - uma escoliríha e u~
O certame que partici- equipe de futebol femini-

pam as caienses também no. As tratativas já estão
conta com a participação bem adiantadas e o pro-
de seu pai José Roberto jeto deverá usar a infra-
Schmitz na organização, estrutura montada no
em conjunto com Duda campo do SER Altanei-
Promoções, Governo do ro, na Barra do Cadeia,
Estado, FGF, SEMTURe que já conta com treina-
SESC, sendo uma bela mentos para equipes fe-
oportunidade para difun- mmmas.
dir-se o futebol feminino
na região. Os jogos do
Inter serão no dia 18con-
tra o Pelotas às 19:00ho-
ras; dia 19, às 17 horas"

Xuxa, Keitye o pai José Roberto presentes na Copa SESC contra o Juventude e no

As atletas-irmãs caien-
ses Greicy Kely (Xuxa),
atacante, e Keity Schmitz,
zagueira,atletas do depar-
tamento femininode fute-
bol do Internacional de
Porto Alegre, que conta
com a meio-campista
Duda e a atacante Bel,

/
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Futebol - 1a Copa Sesc de

Futebol Feminino, de hoje a se-
gunda-feira, no Estádio do Ai-
moré. A rodada de hoje começa
às 19h e as dos outros dias, às
15h. Participam Internacional,
Pelotas, Juventude e Gramaden-
se. O ingresso é um quilo de ali-
mento não perecível ou R$ 1.

o

Uma equipe do SporTV, da Globo-
sat, esteve em Porto Alegre para regis-
trar algumas imagens. Os colorados
da banda Nenhum de Nós compuse-
ram uma música 90 Minutos exclusi-
vamente para o programa Tá na Área.
O clipe foi gravado no Beira-Rio, com
a participação dos jogadores Arílson,
André, Luís Gustavo e a presença fe-
minina de Duda, da Seleção Brasilei-
ra. Oprograma, que apresentará ain-
da um perfil do zagueiro Gamarra, irá
ao ar hoje, amanhã e segunda-feira.

I



FUTEBOL FEMININO

Por Carlos Matsubara
INTER SE REFORÇA

No Internacional, a escolinha
de futebol para meninas já existe há
um ano, e nesse período passaram
por ela cerca de 500 alunas. Atual-
mente são quase 300 matriculadas.
"Ou seja, dá para dizer que elas estão
praticamente encerradas", afirma
Duda, técnica e jogadora do clube.
Ela revela que, devido a essa procu-
ra, o Inter já busca parceiros para fran-
quias até mesmo na capital gaúcha.

Duda garante que o time
adulto feminino é todo ele formado
por meninas que passaram por está-
gio na escolinha do Inter. "Basta a
jogadora se destacar, mostrar evolu-
ção que, então, passará a defender o clube
pelo time principal", afirma ela. Segundo
Duda, para as jogadoras de fora da escolinha
colorada, as portas estão sempre abertas
para eventuais testes. "Se alguma mostrar
que tem condições de vestir a camisa do
Inter será integrada ao grupo", avisa ela.

A treinadora enfatiza que a equipe

Julio li:

colorada está num bom nível e acaba de acer-
tar patrocínio com a Companhia das Pizzas.
A equipe feminina do Inter já demonstrou
sua qualidade quando participou da 18Copa
Sesc, disputada entre 18 e 21 de abril, onde
enfrentou Juventude, Pelotas e Gramadense.
"São três times fortes e, graças a nossa qua-
lidade. conseguimos chegar ao título", ob-

serva Duda.
O torneio quadrangular

serviu de prévia para o campeo-
nato gaúcho da categoria, orga-
nizado pela Federação Gaúcha de
Futebol (FGF) e apoiado por uma
grande rede de televisão. "Além
disso, vem pela frente a primeira
Copa Brasil", conta a jogadora.
Para a colorada que está de volta
à Seleção Brasileira, o Inter tem
pelo menos outras três atletas com
nível para atuar no selecionado
verde-amarelo.
A Seleção sub-I", que irá para a

Holanda, em junho próximo, deve ter a pre-
sença de três jogadoras coloradas. Duda
acrescenta que o maior objetivo do clube
com os trabalhos da escolinha é a renova-
ção do futebol feminino e formar um time
imbatível. <,

Duda, à esquerda, comanda o bom time colorado

I
--------
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Edson Grelórlo/JM

Hei esteve em Crldúma e mostrou toda a sua técnica no futebol

I
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Para Isabel, como para

Duda, o futebol é um traba-
lho, um meio de vida. As
duas vivem exclusivamente
do esporte, aão apenas
como jogadoras, mas coor-
denando as escolinhas e ini-
ciando novas meninas na
modalidade. Mas Bel disse

. que o nível técnico das jo-
gadoras poderia aumentar se
elas pudessem apenas jogar,
sem ter que se dedicar a ou-
tras atividades. De acordo
com Isabel, o que falta ain-
da é patrocínio e apoio da

Federação Brasileira e das
Estaduais para que o fute-
bol feminino tenha o mes-
mo espaço que tem omas-
culino .'
A mudança na padrona-

gem do uniforme é uma rei-
vindicação das jogadoras.
Elas usam as mesmas rou-
pas do time masculino, que
muitas vezes fica grande e
dificulta o desempenho na
partida. Para Duda, a mu-
dança tem que ser feita,
mas o que não pode acon-
tecer é que elas se sintam
desconfortáveis em campo .

......
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Time feminino do Inter
góleia Escolinha do Valdorniro
Criciúma- o time feminino
de futebol (10 nternacional
de Porto Alegre goleou por
13xO a equipe da Escolinha
do Valdomiro no amistoso re-
alizado no último sábado. Um
placar justo, já ~time ga-
úcho tem AlIáS estrelas do
futebol profissional do Pais,-r=,
as Jogadoras Duda e Bel.
O time da casa nãoteve a

minima chance contra a téc-
nica e habilidade das gaú-
chas. Enquanto as adversá-

rias tremam quase diariamen-
te e.tem experiência de lon-
gos anos no esporte, as ga-
rotas de Criciúma treinam
duas vezes por semana e jo-
garam apenas uma partida.
O Internacional abriu o pla-
car aos dez minutos do pri-
meiro tempo, com gol marca-
do pela atacante Karina, a.
artilheira da equipe. A vete-
rana Bel foi um dos desta-
ques do jogo, marcando qua-
tro gols. Duda, com a camisa

dez, também marcou dois. A
primeira etapa termina em7 x
O para o adversário.
Na etapa complementar o

Internacional continua casti-
gando. O cansaço das cata-
rinenses foi visível no segun- .
do tempo e as adversárias
mostraramque tinham melhor
condicionamento. Apesar da
derrota, o jogo serviu para
que time da casa pudesse
trocar experiências coto as
jogadoras do Inter,

E.d.on Gregórlo/JM

SEGUNDA-FEIRA, 05/0571997
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Futebol feminino une M.M::"".;~":"!:~:I~:~:.:..:"~:"~.":~"~~~:~
"Muita saúde, segurança e satisfação para você!"

• Natação (conçepção moderna) • Nataçóo localizada (obesidade)
• Natação terapélJtica (indicaçães médicas) • Hidroginástica.técnicae beleza em campo

JanineUmas

Criciúma- Beleza e técnica.
Assim éo futebol feminino que
vem ganhando a cada dia no-
vas adeptas ao esporte. A mo-
dalidade andou meio esqueci-
da no Brasil, até que a seleção
femininafuzwna boocampanha
nas últimas Olimpíadas e quase
trouxe para casa a medalha de
bronze. Depois de Atlanta, as
garotas saíram do anonimato e
viraram notícia em todo País.
Hoje está havendo uma explo-
são de Campeonatos ernvárias
regiões e o mímero de meninas
que procuram as escolinhas de
futebol tem crescido a cada dia.
Muitas jogadora,s que deixa-

ram seus clubes para jogar no
exterior, principalmente na Itá-
lia, que tem um dos melhores

. campeonatos do mundo, volta-
ram e hoje defendem seus times
do coração. Este é o caso da
gaúcha Eduarda Marraguelo
Luizelli, de 25 anos, aDuda. Ela
jogou no Milan e no Verona da
Itália, mas hoje defende a cami-
sa do clube em que começou
jogando, o Internacional de Por-
to Alegre ..

A carreira no futebol iniciou
quando ela tinha apenas dois
anos e era vizinha de um antigo
craque do time, Vhldomiro \áz
Franco. O ex-jogador lembra
que no começo os dois ficavam
batendo bola no corredor do
prédio até que ela passou a ir
junto com ele nos treinos e com
o tempo se revelou uma grande
jogadora.
Duda é titular da camisa oito

do Inter e também é bicampeã
Sul-Americana pela seleçãobra-
sileita em 1994.Maspara ela sua
grande vitória será a conquista
de uma vaga para seleção nos
Jogos Olúnpicos da Austrália.

Apesar de todas as mudan-
ças que aconteceram no espor-
te, as atletas ainda enfrentam
alguns problemas. Para Duda,
a maior dificuldade aindaé afal-
ta de apoio da Confederação
Brasileira de Futebol para "que
haja um Campeonato Brasileiro
bem organizado. Segundo ela,
o que existe ainda é o precon-
ceito dos homens em aceitar
que as meninas joguem fute-
bol.

EdaOD Gre.6rlo/JM

As duas Jogadoras mostram a técnica de anos de treinamento e paixlo por um esporte que antes era exclusivo dOI ho••e••
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Escolinha da Duda começa a funcionar amanhã
Começa a funcionar

nesta terça-feira, dia 20,
a primeira filial no interior
da Escolinha de Futebol
da Duda. .Em Porto
Alegre, a escolinha já
existe há alguns anos e
conta com cerca de 350
atletas.
A jogadora de futebol

Duda (Eduarda Maran-
gueli) do time do Inter-
nacional e da Seleção
Brasileira, que dirige a
escolinha matriz, estará
presente, pessoalmente,
terça-feira, no campo do
Altaneiro, na localidade de
Barra do Cadeia, a partir
das três horas da tarde,
acompanhando o início
das atividades da esco-
linha caiense.
No Caí! a Escolinha da

Duda será coordenada
por José Roberto Schmitz,
um comerciante de
mudas residente na
localidade de Lajeadinho.
Zé Roberto, como ele é
conhecido no meio
esportivo local, atua há
muitos anos no futebol 10-
cal, principalmente no
time do Altaneiro e
incentivou suas duas
filhas, Greyce e Keity, a

. praticarem o futebol.
Depois de alguns anos
estudando na -Escolinha
da Duda, elas integram
atualmente a equipe prin-
cipal do Internacional de
Porto Alegreve estão
cotadas para comporem o
grupo da Seleção
Brasileira juvenil. O pai,
Zé Roberto, que sempre
sonhou tornar-se um
grande iozador do futebol

o time feminino do Internacional, no qual jogam Duda, ReI e
Sabrina, entre outras jogadoras di!grande d~staq,.,~, virá jogar no Cal,

no próximo domingo, dia 25, contra' 'oEsportivo de Bento

profissional, talvez venha'
a ter ainda a alegria de ver
suas filhas realizando o
sonho que ele não
conseguiu concretizar.
Greyce e Keity vão

auxiliar o pai no trabalho
de treinamento das alunas
e dos alunos da escolinha.
Serão admitidas na

escola estudantes de sexo
feminino com idade a
partir dos seis anos. As
alunas podem ser adultas
e até mesmo veteranas. O
Campeonato Gaúcho de
Futebol Feminino começa
no próximo mês de agosto
e ainda há possibilidade de
ser inscrito um time
caiense na competição.
José Roberto pretende
fazer isto caso surjam, de
imediato, boas iozadoras

Duda, considerada a melhor jogadora do
futebol gaúclto

em número suficiente
para compor um time.
Alunos também serão

admitidos na escolinha,
mas apenas com idade
entre seis e doze anos.
Interessados em

inscrever-se na escolinha
devem comparecer no
campo do Altaneiro, nesta
terça, às três horas da tarde.
Os treinos serão

realizados nas tardes de
terças e quintas-feiras, das
quatro às sete horas da
tarde. Futuramente
deverão ser criados outros
horários, inclusivenoturtíçs,
Majores infor-mações
poderão ser obtidas pelo
fone 988-8877, com o
instrutor Zé Roberto.

JOGO
() ti rnf' nf" f".,t ••.h" I

femininodoInternacional ganhar bons salários,
é um dos melhores do país principalmente em São
ejogam nele, além de Bel Paulo, onde o campeonato
e a goleira Sabrina, que de futebol feminino já
foram convocadas para a ganha grande projeção,
Seleção Brasileira que sendo, inclusive, trans-
viaja brevemente para a mitido ao vivo pela TV
Europa, outras jogadoras Bandeirantes. Recen-
destacadas, como Bel (a temente Duda recebeu
bonita atleta que fez proposta para integrar a
sucesso também fora do equipe do Corinthians
campo, posando para a , paulista, mas não aceitou
revista Playboy ) e as --
irmãs caienses Greyce e
Keity, que estiveram
cotadas para integrar a
seleção brasileira sub-
dezessete (juvenil ).
O futebol feminino está

em ascenção e já está
assumindo ares de
profissionalismo. Grandes
Jogadoras cnm~ Daaa Ja
tA .•.....,. •..._,,_+.,_n.A....Q..r\,e rl e.

porq ue não pretende
abandonar o bem suce-
dido trabalho que vem
desenvolvendo em Porto
Alegre com a sua
escolinha. -,
Segundo José Roberto

.Schmitz, integrar uma
escolinha é o melhor
caminho para chegar, um
dia, a ser uma profissional
do esporte. ---"-

( ( (
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'--'Vutsete inicia com-
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: fiJfi)fi) E~colinha de Futebol (f)fi)(f)
•~.DUDAI ALTANEIRO. l
• •• Venhapara a inauguração nesta terça-feira, dia 20, •• •: às 15:00horas com apresença da craque do Inter Duda :
: no campo do Altaneiro. Os melhores alunos farão tes- :
: tes no Internacional de Porto Alegre. "--:
•

mas). Além disto, possibi-
litará aos garotos e garo-
tas que mais se destacarem
a chance de fazerem teste
na sua escolinha junto ao
Inter, que atualmente pos-
sui mais de 500 atletas ins-
critos. Além da craque
Duda, também as _atletas
do coloradc Greicy e
Keity, estarão auxiliando
o treinador José. Roberto
Schmitz na preparação
dosjovens atletas.

Para o dia 25 haverá a
disputa de 2 jogos come-
morativos, com a prelimi- -
nar (14:00) ainda a ser de-
finida e o jogo de fundo
entre as equipes femininas
do Inter (que terá a presen-
ça de Duda se esta não -es-
tiver servindo a Seleção
Brasileira) e Esportivo
(Bento). Maiores informa-
ções e inscrições podem

••••

Inscrições para as modalidades feminina (acima '~flI6
anos) e masculina (6 à 12 anos) no local ou pelo fo. :_
988-8877. Treinos: terças e quintas das·-1.6:PO.às17:00

• li!" • . ~ ••• _...... , ~- • •• "' ~ . '-;" - ••

•••••• •• •~-------------- .-----
Escolinha da Duda inaugura dia 20

_Será inaugurado no
próximo dia 20, terça-fei-
ra, às 15 :00 horas a
escolinha de futebol Duda/
SER Altaneiro. Duda,
atleta do Internacional de
Porto Alegre e craque da
Seleção Brasileira Femini-
na estará trazendo ao Caí
esta grande novidade em
conjunto com o Altaneiro,
contando com o departa-
mento feminino (com ida-"
de mínima de 6 anos) e
masculino (garotos entre 6
e 12 anos).

A franquia, que deverá
atender à todas as cidades
da região, terá um acom-
panhamento periódico da
craque, trabalhando com
grupos fechados às terças
e quintas-feiras, das 16:00
às 17:00 horas (podem ser
acrescidos horários con-
forme o interesse das tur-

ser feitas pelo fone: 988-
8877, com José Roberto.

Já o campeonato gaú-
cho da categoria irá ocor-
rer em agosto, com início

previsto para o domingo,
dia 17. Existe a possibili-
dade de uma equipe da re-
gião disputar o forte cer-
tame.

--

A craque Duda, Internacional, virá inaugurar sua
escolinha no campo do Altaneiro na próxima terça-feira

/



------
Aqui o sonho mais que
realizado foram 5gols
marcado por Duda, nas
fotos três deles

/



A marcação implacavél, da adversária e da
torcida, como sempre!
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3 PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 1997

Repique
TRIATHLON - A gaúcha Mirela
Edit (equipe Regazone) venceu na
categoria 25 a 29 anos (750m de
natação, 20km de ciclismo ~5km
de conida) a 2" etapa do 7 Tro-
féu Brasil, no final de seI?an~,
em Santos (SP).Na categona Eli-
te (1,5km de natação, ~Okm.~e
ciclismo e lOkm de corrida). vító-
ria da carioca Fernanda Keller. A
próxima etapa acontece em 17 de
agosto, também em ~anto~.
F.3000 - O brasileIro Ricardo

~laetapa~o
. ~Jleonato Internacional, dia

\

1l ae'm.aio em Silverstone Gng.),
:;:.e.-~Clã;Ss:~~. t
carro~~eJJ'
técnico. o. dinamarques Tom
Kristensen subiu para o 10 l'!gc:r.
FÓRMULA 1 - "Se a Ferran nao
for capaz de brigar pelo titul~ em
98 ou 99, serei obrigado a dizer:
sinto muito, mas vocês não con-
seguirão jamais", disparou o al~-
mão Michael Schumacher. O PI-
loto também criticou as normas
da categoria para 98, que deixam
os carros mais lentos.
VÔLEI- A equipe da Ulbra/Dia-
dora está acertando a contrata-
çào do ponta-passador Betão, 23
anos e 1,94m, que atuou no Ma-
ríngá em 96. Desde o início ~a se-
mana ele treina no clube gaucho.
FUTEBOL FEMININO - A seleção
da escolinha do Inter conquistou
no final de semana o Torneio
ACM, que contou com 10 equi-
pes. A goléira Sabrína, que atuou
em Amsterdã (Brasil Ox 1Holan-
da), se apresentou ontem no Bei-I ra-Rio. O time adulto goleou oITorrense, em Torres, por 8 a 1.

..•..
'--



No final 12 á 3para a Dupla Duda-Ortiz



PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 1997

I Torneio Aberto Parque
Gigante de Futebol Feminino
Dias 12 e 13 de julho de 1997

Participe!!!!
Maiores informações pelo
fone 231-4411, ramal 238

.Sócio do Parque Gigante em
dia assiste aos jogos nas
sociais do Beira-Rio

Basta retirar carteira de
acesso ao estádio na
secretaria e·adquirir
ingresso social em
qualquer bilheteria -



o NOSSO JORNAl: .
Quinta-feira, 03/04/97 - N° 6.993 - R$ ,0,60

-. -------- --------
Amistoso reúne meninas do futeból
Gramado - Um amistoso 'entre as equipes femininas de

futebol do Centro Esportivo Gramadense e do Inter, de
Porto Alegre, está marcado para o próximo dia l3 de abril,
às 14h30min, no Estádio dos Pinheirais, em Gramado. Os
dois times têm se destacado de maneiras diferentes: o Inter
confia na tradição e numa boa estrutura montada no depar-
tamento de futebol feminino; o Gramadense espera con-
quistar a hegemonia na região. No último confronto que
disputou, a equipe de Gramado aplicou uma goleada de 8
a I no CMD de Igrejinha, na casa do adversário.

I Torneio Aberto Parq~~Gigante
de Futebol Feminino

Dias 12e 13de julho de 1997
Participe!!!!

Maiores informações pelo fone

231·4411, ramal23B

Sócio do Parqu~~~~J~I~a~~!~teaos Jogos ,) ,O'I."'\~c : • l nas s _

. 1 d acesso ao estádio .
Basta retirar c:arte ra e ial em qualquer bilheteria.na secretaria e adquirir Ingresso soe

'-

--------



No torneio Aberto do Parque Gigante
T'Lugar- Inter
2°Lugar- Inter
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PORTO ALEGRE, SÁBADO, 8 DE MARÇO DE 1997

ESCOLINHA
DE FUTEBOL FEMININO

Estão abertas as inscrições para novas turmas 'da Escolinha de
Futebol Feminino do SPORT CLUB INTERNACIONAL .

Coordenação da atleta DUDA
Documentação necessária:

Atestado Médico
Comprovante de Escolaridade e Residêncía
Xerox da Carteira de Identidade
Duas fotos 3x4

Inscrições: R$ ZO,OO
Mensalidades: R$ 20,00 para sócios

R$ 25,00 para não-sócios
Aulas às terças e quintas-feiras
Horários: Das 9 às 10 horas

Das 10 às 11 horas
Das 15 às 16 horas
Das 16 às 17 horas

A equipe de FUTSAL FEMININO vai disputar o Campeonato
Gaúcho e está aceitando convites para amistosos e torneios.
Venha mostrar seu talento e aprender mais com a Duda.

Mais de 150 alunas já se apresentaram, restam poucas vagas!
Informações na Secretaria Social, fone: 231-4411, ramal 238.

------



.~

A Escolinha em Março de 97, começando com
quase 200 meninas.



--::One: 241.1194· - Julho / 97 - EXEMPLARCORTESIA

Fundada no mês de abril de
1996, sob a coordenação da DUDA ,
possui como ênfase. o esporte
Olímpico.

A Escolinha , bem como a
equipe, treinam no Parque Gigante.
Neste local, estão a disposição três
modalidades de campos: futebol 11
(objetivo principal), futebol Sete em

grama natural e sintética.
Para ingressar na escolinha basta

dirigir-se na secretaria do Parque
Gigante, junto ao estádio Beira
Rio, ou ainda pelo fone 231.44.11.
Inscrições para sócios R$ 10,0.0;
não sócios R$ 20,00. Mensalidade
para sócios R$ 20,00; não sócios
R$ 25,00.

.E<Iuipe feminina do Inter

EQUIPE DO INTER
Está formada com base de atletas na CAMPEoNtUDGAÚGIO:SE1:IOUDNOV.

própria escolinha, Esta equipe participa O patrocinador principal do Inter/
de torneios-e campeonatos. feminino é a Cia. da Pizzas, sendo que

TORNEIOS/CAMPEONATOS estão abertas propostas para a
9 a 24/8 - Metropolitano, formado pelas integração de novos patrocinadores.

equipes do Inter/ Grêmio/ São José e MARCAÇÃO DE JOGOS
Cruzeiro. Diretamente na secretaria do Parque
31/8 a 7/9 - Copa Independência no Rio Gigante, ou pelo fone 231.44.11 ramal

de Janeiro integrado por 8 equipes: 238.
Chave A - Inter/ Fluminense/ Vasco e Testes para a equipe ou vagas para
Corintians - Cave B - Flamengo/ América escolinha, informações no mesmo local.
RJ/ Santos e Botafogo. Coordenação DUDA .

- ~------
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PORTO ALEGRE, DOMINGO, 6 DE JU]. O DE 1997

OS TRIUNFOS

Os jogadores Arílson (E), meia do Internacional,
e Dinho (D), volante do Grêmio, falam o
que pensam sobre a mulher e o futebol: ~ O As calças compridas pude-

ram ser usadas pelas mulheres
na segunda metade deste sé-

f culo (anos 50).

O Na década de 60 mulheres
queimaram sutiãs em praça
pública para reivindicar igual-
dade entre os sexos. Nessa
época, uma mulher chamada
Mary Quant inventou a minis-
saia.

"Há mulheres que
conhecem futebol

mais do que homens"

"Desde minha entrada
no Grêmio vejo

meninas no estádio"

O Em 23 de junho de 1977 •
foi aprovada pelo çongresso:
por 226 votos a 159, a emen-
d~ à Constituição que insti-
tUIUo divórcio no Brasil.

nrac _

-------------



ESPORTES

Masculinidade não é pré-requisito para jogar fu-
boI. A jogadora do Internacional-e da-seleçâo

. ClSileiraEduarda Luiselli Marranguello, a Duda,
"f5 anos, é prova disso. "Jogo de brinco e batom e,

ando posso, coloco fita na cabeça", comenta a
·aque. Na escolinha feminina do Internacional,

.ensina mais de 300 alunas, com idades entre seis e
anos, a mesclar futebol com feminilidade. Duda
e o primeiro contato com a bola quando come-

cou a caminhar. Quebrou barreiras e enfrentou o
':r-"econceito de uma época que não aceitava o en-
'''llvimento da mulher com o esporte. "Sofri muito

't:rt.mndoera pequena, mas agora sirvo de motivação
a as meninas que querem seguir a carreira de

;~doras", ressalta a atleta.
As irmãs Renata Vlasak, 19 anos, e Femanda

_lasak, 15 anos, seguem os ensinamentos de Du-
~1..Sem perder a vaidade, jogam futebol desde o
'~légio. ''Naquela época, todos ficavam espanta-

is, mas hoje os meninos convidam a gente para
ater uma bolinha", diz Renata.

Os pais de Renata e Fernanda também respei-
tam a opção pelo futebol. Como as irmãs, a
maioria das meninas recebe apoio da família.
Marilane Melo, 54 anos, é mãe de uma das alu-
nas de Duda. De tanto levar a garota para trei-
nar, não se contentou em apenas dar força para
sua filha de 14 anos. No início de 1996, entrou
na escolinha. "Jogar bola era um sonho de crian-

. ça que estou realizando somente agora porque
meus pais jamais permitiram", desabafa Marila-
ne.
O número crescente de mulheres que procuram

os campos e as quadras reflete a vitória em uma
batalha. O Grêmio investe nessa tendência. Des-
de março deste ano, mais de 150 meninas, dos
sete aos 14 anos, treinam seu futebol na escoli-
nha do clube. "A procura por vagas vem aumen-
tando muito e, se continuar assim, vamos ter 300
inscritas até o final do ano", comenta otimista o
coordenador do futebol feminino do Grêmio,
Luis Carlos Soares de Paiva.

"Jogo de brinco e de
batom e, quando posso,
coloco fita na cabeça"

DUDA
volante do Inter

------



08/08/97 - N° 619 - Ano 14 *'+R$1,00
,

Gramadense e Internacional decidem
no domingo a Ia Copa de Inverno
o confronto mais im-

.portante dos últimos anos
em nossa cidade. Assim
póde ser definido ojogo que
decide a 1aCopa de Inverno
de Gramado de futebol fe-
minino. Domingo, li partir
das 15h, Internacional e
Gramadense, buscam o títu-
lo deste evento. O time de
Porto Alegre vem reforça-
do de sua maior jogadora.
"Duda" desembarcou dos
EUA nesta semana e atua no
domingo. Já o time de nossa
cidade precisa do total
apoio de sua torcidaparache-
gar a esta que pode ser sua
maior conquista,

. Fotos: Cleiton Thiele

---- -~-~-
Delegações foram apresentadas antes do início dos jogos
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Gramado
Agosto/97
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ia Copa de Inverno de Gramado
Com uma vitória emocionante, obtida já nos desCOrlios

da arbitragem, a equipe feminina do Centro Esportivo
Gramadense sagrou-se campeã da 1a Copa de Inverno de Gra-
mado de Futebol Feminino. A vibrante torcida gramadense
empurrou a equipe em todos os momentos e foi premiada com
uma das conquistas mais importantes da história do esporte
de nossa cidade. Para chegar a este título o time passou por
cima da principal potência do esporte em nosso Estado, o In-
ternacional de Porto Alegre, com uma vitória de 2 x 1.

A competição iniciou no dia 3 com a etapa se~i-final
onde Gramadense e Inter passaram por Grêmio e Pelotas, res-
pectivamente, obtendo vaga na final. Por causa do mau tem-
po a decisão não foi realizada no dia 4 e transferida para o
domingo passado.

A DECISÃO
O distintivo que o adversário trazia no peito era a maior

força piscológica contra o Gramadense. Apesar de já contar
com a sorte desde o início do confronto a equipe local soube
aproveitar a vantagem de atuar em casa, ao lado da torcida.
Mostrando bom posicionamento tático o time foi premiado
aos 20 minutos com uma penalidade máxima marcada pelo
árbitro Gauchinho. A volante Angela cobrou com extrema ca-
tegoria e abriu o placar para o Gramadense.

A partir de então o Inter melhorou e criou diversas
chances para chegar ao empate, principalmente pela ponta-
esquerda, onde nasciam todas as jogadas coloradas. Com tan-
ta insistência o Gramadense acabou fazendo, também, uma
penalidade. Duda, a jogadora mais importante do Inter, co-
brou e empatou o jogo aos 30 minutos da primeira etapa.

Na etapa complementar a falta de condicionamento físico
diminuiu o ritmo do jogo. Mesmo assim o time de Porto Alegre

-------
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A equipe se preparando para mais um amistoso
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PORTO ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 17DE JULHO DE 1997

FUTEBOL
Gaúchas fazem
intercâmbio
o A jogadora Duda embarca

amanhã para os Estados
Unidos levando cinco garo-
tas da escolinha do Inter
para um período de testes
de duas semanas na Uni-
versidade de Miami. As ga-
rotas vão treinar com o ti-
me da instituição de ensino
norte-americana, num inter-
câmbio que deverá trazer,
em janeiro, algumas joga-
doras dos Estados Unidos
para jogar por um período
no Inter. Como duas garo-
tas gaúchas têm 18 anos e
estão fazendo vestibular. ,
existe até a possibilidade de
que elas consigam uma
bolsa de estudos e passem a
defender a equipe da uni-
versidade .

•



Nos USA, conhecendo
o porque, as Norte
Americanas
São as melhores
do mundo!!!
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Jogando um futi nos
gramados
de Walt Disney com:
Gabriela,Elisa, Duda,
Marta, Julia e Rafaela.
Todas alunas
da Escolinha do Inter
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Akers rejoins women
for V.S. SoccerFestival
By Roscoe Nance
USATODAY

Michelle Akers is on the
comeback trail again.

She wilI be with the U.s.
women's national soccer team
for the first time in a year
when it competes in the U.S.
Soccer Festival, which begins
Monday at Blaine, Minn.

The USA's career scoring
leader with 92 goaIs, Akers has
spent the past 12 months bat-
tling chronic fatigue syndrome
and recuperating from recon-
structive knee surgery in No-
vember.

"l'm psyched about playing
again," says Akers, 31, who last
played in the 1996 Atlanta
Olympics. "I've concentrated
the whole year on getting back
on the field."

She has spent two weeks
training with the Seattle Sound-
ers of the A-League and says
she is ready to play.

"1'11be fine," she saíd. "I
have no worries at alI. If my
stamina is there, 1'1Ibe one of
the best players on the field."

Akers won the Golden Boot
Award as the top scorer ín the
1991 FIFA Women's World
Championship and the Silver
Ball Award as the second-best
player in the tournament,

"I don't know where 1 stand
in terms of being the best play-
er in the world," said Akers,

who has had 12 knee opera-
tions and was diagnosed as
having clironic fatigue syn-
drome in 1992. "The last tive
years 1 was either sick or ín-
jured. But 1 was able to rnaín-
tain my status as one of the best
in the world. It will be fun to
see where 1amo

"My goal is not to be the best
in the world. My goal is to be
the best Michelle Akers can be
and help the team win. I had to
come to terms with not being
the best . .. when 1 was diag-
nosed with chronic fatigue. 1
was used to dominating. 1 had
to come to terms with having
!imitations or quít,"

Coach Tony DiCicco plans to
use Akers in the midtield rath-
er than as a stríker, Given her
layotl, he doesn't have any pre-
conceived ideas about how
well she will play,

"I'm hopeful she's put some
of her injury problems behind
her," DiCicco said. "She's 31. I
don't think that's old. It's a
questíon of if she's healthy
enough to play.

"I don't know what to expect,
We didn't have the same old
Michelle in '95 or '94 for that
matter. Do 1 expect the Mi-
chelle of '91? Probably not, 1
hope for a hea1thy Michelle
who can contribute."

Akers, whose autobiogra-
phy, Standing Fast, co-auth-
ored with Tim Nash, will be re-

leased this week by JTC Sports
(Apex, N.C), has been with the
national team for 12 years and
has little else to prove .

She intends to play through
the 1999 FIFA Women's World
Championship, which wilI be
hosted by the USA, and the
Sydney Olympics in 2000.

"It's fun to play," she says.
"l've played my whole !ife.
Through many of those years,
how I identilled n1yself was as
Michelle Akers, the soccer
player. When the soccer player
was threatened, 1 had to re-
define myself. 1 found 1 en-
joyed soccer more."

The years of injuries and íll-
ness have caused.subtle adjust-
ments to her game.

"I don't think anyone watch-
ing will be able to teU the dif-
ference," Akers saíd. "I won't
be going into tackles with the
inside of my foot because the
(knee) ligaments are loose.
"I will have to be a step

quicker or a second quicker in
thinking when 1try to win balls,
1'11have to rely on the age-old
advice Anson (Dorrance, for-
mer national team coach) used
to give me and not go through
people. 1 have to find another
way."

In addition to the national
tearn, U.S. Soccer will be repre-
sented at the festival by the un-
der-17 girIs team, and from the
men's side, by the World Uni-

By John Hayt. Reuters

New strategy: Michelle Akers, 31, can't rely on powering through
opponents to get the ball, " have to find another way: she says.

versity Games team (under-20
and under-23 player pools) and
the under-18 boys' team.

They will play against U.S.
Amateur Soccer Association
regional select teams, with
competition concluding Aug. 9.

The national team will tune
up for the festival by playing
an exhibition Thursday night in
Rochester, N.Y., against the
Ravens of the United Systems

. of Independent soccer
Leagues' W-League.
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PORTO ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 1997

FUTSAL - O recorde mundial de
público (15.500 espectadores) em

I jogos de futsal deverá ser facil-
mente batido domingo em Belo
Horizonte. Foram postos à venda
24 mil ingressos para Atlético (SP)
x Banespa (SPJ, que decidirá o
Campeonato Brasileiro. E todos
devem ser vendidos, pois a procu-
ra era intensa ontem.
FUTEBOL FEMININO - A craque
porto-alegrense Duda viaja ama-
nhã para os Estados Unidos. Ela
levará 5 meninas da Equipe/És-
colinha para um periodo de testes
na Universidade de Miami, num
intercâmbio das garotas que jo-
gam futebol. Elas jogarão no do-
mingo contra o time daquela uni-
versidade norte-americana.
FÓRMULA 1 - Apesar da má
campanha na temporada, os pilo-
tos brasileiros continuam trei-
nando firme. Ontem, em Sílvers-
tone ílnglaterra), a Stewart-Ford
fez mais um teste visando melho-
rar a performance do motor Foro
Cosworth para a próxima etapa,
dia 27, em Hockeinheim (Alema-
nha). Já Tarso Marques, marcou
apenas o 142 tempo dos treinos li-
vres realizados ontem no circuito
de Monza, na Itália. .'
VÔLEI - A atacante Leila, do
MRV/Mínas e da Seleção Brasí-

: leira, fez ontem. em Rf'I()l-l,,":-

-I



Terça-feira, 2 de setembro de 1997

1° do Ranking Nacional

ESCOLINHA
DE FUTEBOL
FEMININO

VENHA APRENDER COM DUDA E TER A
OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DA

EQUIPE COLORADA!!!
A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DE

CAMPO ESTÁ ACEITANDO CONVITE PARA
PARTIDAS AMISTOSAS.
MAIORES INFORMAÇÕES

FONE: 231-4411, RAMAL 238
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-CORREIO DO POVO
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

. PORTO ALEGRE, SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 1997

linúnar e n er x e co -c.
FEMININO - Será realizado
amanhã, no Passo D'Areia, das
8h30min às 12h, o Prtmeir? ~or-
neío Início de Futebol Femmm~,
com a participação de S~o Jose,
Grêmio, Inter e outros ~es d?
Estado. A competição tera televí-
sionamento direto para todo o
RS pela TV2 Guaíba.
EUROPA - A Uefa divulgou on-
tem as chaves da 2a fase da Co-
pa dos Campeões: grupo 1 -
Dortmund, Praga, Parma e Gala-
tasaray; grupo 2 - F~yenoord,
Kosice, Manchester Umted e Ju-
ventus; grupo 3 - Barcelona,
PSV Dínamo Kiev e Newcastle;
grupo 4 - Porto, Real Madrid,
Rosenborg e Olympiakos; grup~
5 - Gotemburgo, Bayern, ~eksl-
tas e Paris; grupo 6 - Líerse.
Sporting, Monaco e Lev~rkusen.
EUROPA - OVitória nao confir-
mou ontem a informação de que
Bebeto havía sido vendido para o
La Corona, embora o clube es-
panhol tenha ánunciado a con-
tratação do atacante.

\_D_E__P_R_I_nq_E_I_R_~__ /H_iltor_Mo_mb_aCh ~~

Desafio Sem perdão I
Atenuaria a culpa da direção gre-

mista se o time tivesse sido surpre-
endido no Gre-Nal, escancarando aí
todo o problema da sua defesa. Mas
não: já na segunda rodada do Brasi-
leiro levava 6 a O do Goiás. Na quar-
ta rodada, 3 a O da Portuguesa.
Sem perdão 11

Cacalo afirma no Correio do Po-
vo que contratará um zagueiro de
primeira linha em 98. Conheço Ca-
calo: quer para anteontem. Sei de
fonte seguríssíma: anda desespera-
do na busca de um zagueíraço.
Mulheres

-

o Grêmio começa a brigar ama-
nhã por 30 pontos em 45 que ainda
tem a disputar. Diria que o Vitória é o
jogo da encT11Zilhada:ganhando, so-
brevive; empatando ou perdendo, te-
rá que esperar por um milagre para
obter uma vaga entre os oito.

Veja: com seis vitórias, três empa-
tes e. apenas uma derrota, a Portu-
guesa, de estupenda campanha no
Brasileiro, aparece em segundo lu-
gar, com 70% de aproveitamento.

Onde eu quero chegar? Em caso
de derrota em Salvador, o Grêmio
precisará jazer 71,4% de aproveita-
mento nos 14jogos restantes.

Em números, isto significa o se-. Duda esteve no 2 Toques, ontem,
guinte: terá que vencer dez partidas, divulgando o primeiro Torneio Inicio
Ou, se prejerirem, ganhar nove e em- de Futebol Feminino. O certame
patar três. Ou, ainda, ganhar oito e reunirá, amanhã, das 8h30min ao
empatar as demais seis. meio-dia, no estádio do São José, as

A situação é dramática e, para equipes do Inter/Companhía das
dramatizar ainda mais, joga Túlio e Pizzas, Grêmio, São José, Cruzeiro,
deve jogar Bebeto amanhã. Torcer Ufrgs, IPA,Veranópolis e Cachoeírí-
apef!.as não_basta. O_n~g{)C~~ ~ezar.__nha.1Y.2 Gu?iJ:>~transmite ao Vivo.

/
/
i

Doping I
Recebi o doping de Maradona

sem surpresa. Não creio que a im-
prensa da Argentina tenha sido pega
no contrapé como estampou o jornal
Ole: "Não se pode acreditar. Outra
vez o pesadelo Maradona",
Doping 11

Vejam o jornal Clarín. Manchete:
"Outra vez Maradona". Assim, sem
surpresa, como quem espera a rein-
cidência. Ferenc Puskas, ex-jogador
da seleção da Hungría, é rigoroso,
mas honesto: "Não podemos fazer
nada pm:a que ele mude seu modo
de vida. E uma pena".
Carlos Míguel

Do navegador Henrique Gomes,
residindo em Israel: ''Vi Sporting 3 x
O Beitar Jerusalém. Carlos Míguel
entrou quando faltavam 20 minutos
e não esteve bem, valendo o mesmo
para Vinicius. Quem desequilibrou
foi Leandro, marcado dois gols".

------
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Inter campeão feminin-;;
O Inter/Companhia das Pizzas

comanda~o por Duda, conquisto~
ontem o titulo do primeiro Torneio
de ~~tebol Feminino, realizado no
estadlO. P~sso D'Areía, e que teve
transmíssão ao vivo da 1V2 Guaíba
. Na f~al, o Inter venceu o arqui~
nval Gremio pelo placar de 3 a O
c?m gols de Duda (duas vezes) e Ka~
nua. ~ara ~hegar à decisão, o time
do Berra-Rio venceu o Veranópolis
por 1 ~ O na primeira fase e goleou o
Cruzeu:o, nas semíânaís, por 4 a O.
. O vtce-campeão Grêmio passou

direto 'par~ as semifinais porque o
seu pnmeiro adversário, o IPA, não
c~mpareceu. Na semifinal, a equipe
tricolor fez 2 a O no Zequínha.

A competição contou ainda com
a participação do Cachoeírínha e a
UFRGS, que foram eliminados logo
na primeira fase.

rDE PRIMEIRA IHiltorMombach

~Circunstâncias
r' Só o Juventude venceu e, portan-

, se impôs às adversidades das cir-
cunstâncias: jogava fora contra um
r'Paraná de excelente campanha.
J O Inter empatou no Beira-Rio, é
I sempre duro empatar em casa, mas
r'as circunstâncias amenizaram o 1a

1 contra o bom Atlético Mineiro: o ti-
me segue líder, com quatro pontos so-
l'bre o segundo colocado, invicto, e

atuou aí com desfalques, dois deles-r decisÚJOs:Femando e Christian.
Empatar fora dos domínios é qua-

Y se sempre animador. As circunstân-
-y cias, porém, tomam o 1 a 1 do Grê-

rrúo contra o Vitória péssimo resulta--r do. Diria mais: diante da éircunstân-
-I daprincipal, que é sua posi{:áo na ta-
. I bela. o empate foi trágico.
1 Escrevi trágico sem exagerar: o

Grêmio não apenas se desapega do
l' comboio dos intermediários como fi.-
'-1' gura na rabeira, mais precisamente
I entre aqueles que, hoje, estariam re-
baixados. Terrível drcunstáncÍ11.

Paulistas

U-="POL.lCLiNICA ati _CENTRAL ® li
Tiro livreMea-culpa I

o Grêmio jogava aqui contra o
Cruzeiro, ganharia o jogo por 2 a 1
mas perderia a vaga, e este colunís-
ta criticou a ausência de Paulo Nu-
nes, então da Seleção, e os dirigen-
tes, que segundo palavras do pró-
prio presidente da CBF, Ricardo Teí-
xeira, nada fizeram para retê-Io,
Mea-culpa II

Ontem, Cacalo fez um mea-cul-
pa. "Poderia ter ameaçado me atirar
da Torre Eífel", exagerou. Mais: acha
que o Grêmio não viveria o momento
atual se tivesse ganho a libertado-
res. Concordo.
Mea-culpa III

Lembro bem: Cacalo afirmou, na
época, ter solicitado a companheiros
de direção e que estes haviam pres-
sionado Ricardo Teixeira. Este não
atendera o pedido de liberar Paulo
Nunes contra o Cruzeiro. Teíxeíra
me afirmou na Bolívia: ninguém se-
quer conversou com ele.

Até pouco tempo, os paulistas
colocavam cinco times entre os oito
melhores. Hoje, colocam três: Portu-
guesa, Palmeiras e Bragantíno. Cin-
co estariam fora. Dois dos três clu-
bes gaúchos estariam classificados,
assim como dois dos três represen-
tantes paranaenses.
Surpresa

Vi a derrota do Santos para o
Fluminense, na segunda vitória do .
clube carioca. Péssimo para o Grê-
mio, que acabou ultrapassado na
tabela. Vi teipe de Sport 2 x 3Vasco:
jogaço. OVasco embalou.
Fabiano

Quando jogou, no primeiro tem-
po, e mesmo assim sem repetir
atuações anteriores, o Inter jogou só
pela direita, maís uma vez com Fa-
biano sensacional. No lance do gol,
passou por dois adversários, cru-
zou, e Sandro, pressionado por Síl-
vio, meteu para o fundo das redes.

Leão sobre Taffarel: "Ele não tem
que reclamar. Quem manda sou eu.
Jogador tem é que obedecer".

Inter 3 x OGrêmio no clássico
que decidiu o Torneio Início de
Futebol Feminino.

Inter estreou novo patrocinador,
Companhia das Pizzas.

Torcedor levou um tiro dentro
do estádio Beira-Rio.

Reclamação: muita gente tem
entrado sem revista no estádio.

David Ainhoren não foi revis-
tado apesar de chegar cedo ao Bei-
ra-Rio. Viu inclusive a partida pre-
liminar.

David só soube que fora atingido
por uma bala no Pronto Socorro:
"Nasci de novo".

Guilherme, mais uma grande
partida, segundo depoimento dos
amigos da Rádio Guaíba.

Juventude, para mim a grande
supresa até agora do Brasileiro.

Corinthians desandou.
E o Palmeiras, heín?
Adeus, Princesa.

E-mail: hiltor@cpovo.net
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Terça-feira, 9 de setembro de 1997

~portCI
INlERNACI
Escolinha de Futebol Feminino

TIJOLlNHO DO INTER

ESCOLINHA DE
FUTEBOL
FEMININO

Mês de Setembro
-Matrícula Grátis

VENHA APRENDER COM DUDA, E TER A
OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR

DA EQUIPE COLORADA!!!

A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DE CAMPO
ESTÁ ACEITANDO CONVITE

PARA PARTIDAS AMISTOSAS.

MAIORES INFORMAÇÕES r ~
FONE: 231-4411, RAMAL 238. .) ,#(»"..
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CORREIO DO POVO
UM ..JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 1997

CORREIO DO POVO

Repique
BASQUETE - o campeonatc
gaúcho masculino adulto pros~e-
gue hoje à noite (21h) com a dIS-
puta de um jogo no Clube de Re-

I gatas, em Rio Grande. O ?Q .con-
fronto da etapa classmcatona da
competição reunirá as equipes
do Regatas de Rio Grande e o Co-
rinthians de Santa Cruz do Sul. _
FUTSAL I - Dois jogos ontem _a
noite pelo campeonato gau-
cho/séríe Ouro: Reserg 5 x 3 ln-
ter-Ulbra e Ulbra-Vasco 3 x 1 I
Uruguaianense. Hoje (20h), em \
Canoas, lnter-Ulbra x A.C.B.F.
FUTSAL11-Foi disputada na se-
gunda-feira à noite, no ginásio
municipal de Porto Alegre (Te-
sourínhal, a 13' rodada do Me-,
tropolitano. Confira os resulta-
dos: ACDUFRGS7 x 7 Leopoldi-
na Ica/Dimensão 8 x 7 lilumi-
ne~se e Sulcor 4 x 6 B. Gaúcho.
FUTSETE - Encerram-se hoje as
inscrições para a Copa B?m de
Bola de futebol sete na areia', nas
categorias infantil, adulto e fe~-
nino. As inscrições podem ser feí-
tas na rua José Montaury no
121, nesta Capital. Mais infor-
mações no fone (051) 231-0625:
FUTEBOL FEMININO '- As meru-
nas até 12 anos do time de fute-
bol sete feminino do lnter vence-
ram o Grêmio nos pênaltis (3 a
O), sábado, no pa:que Gigante: e
conquistaram o titulo do torneio.
No tempo normal, empate de O a
O. Já a escolinha do Inter, coor-
denáda pela craque Duda, derro-
tou a AABBpor 3 a 2, domingo,
em NovoHamburgo, em jogo vá-
lido pelo torneio mtegraçao.
VÔLEI - O time masculino da
Ulbra venceu o Osnabrük ontem,
na Alemanha, por 3 sets a O (15-
03 15-04 e 15-03). Os dois times
pnfrpnt~m-co Y\ rv ..,. •..•••.•...••...••-.+....\........!-
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PORTO ALEGRE, SÁBADO, 27DE SETEA1BRO DE 1997

-----
ZERO HORA

BOLA.DIVIDIDA

-Primeira vez
A cidade de Teutônia verá pela primeira, ao

vivo e em cores, a camisa vermelha do Inter-
nacional. O time de futebol feminino do Beira-

- Rio, treinado e capitaneado por Duda (foto)
enfrenta o Gaúcho local, a partir das 13h, pela
segunda rodada do campeonato gaúcho. On-
tem, a lotação do estádio já estava esgotada.

Esporte e negócios
o ex-jogador Zico, atualmente diretor no

Brasil do clube japonês Kashima Antlers e
presidente do Rio de Janeiro Futebol Clube, é
uma das personalidades confirmadas no 7°
Sport Business Fair, evento que ocorrerá de
23 a 26 de outubro, no Rio. O ex-craque pre-
side o Rio de Janeiro, que disputa a terceira
divisão do futebol carioca com boas chances
de alcançar a segunda divisão daquele Estado
e participará dos debates no Fórum de Mar-
keting Esportivo. Na virada do milênio, Zico
poderá ter o seu time entre os grandes do
futebol carioca.

Coisa de entendido
No Beira-Rio, ontem à tarde, o.presidente

Pedro Paulo Zachia tentava, sem sucesso, uma
ligação pelo celular, quando foi abordado pelo

- atacante Fabiano.
- Presidente, com telefone do Paraguai não

dá.
- Esse não é de lá.
r: É, sim. Se não fosse, funcionava.

/
/

------ -----



.Futebol feminino sacode as redes
A rodada de abertura da I Copa lntegração

de Futebol Feminino-encerrada ontem, no
estádio Santa Rosa, foi marcada por um
show de gols. Nos jogos da manhã, o lnter
Cia das Pizzas de Porto Alegre venceu o'

r
Grêmio Esportivo Parobé por cinco a zero.
O Esporte Clube Ii Gaúcho marcou quatro
gols contra dois do Esporte Clube União, de
Dois Irmãos. A tarde, o Esporte Clube União
de Campo Bom goleou o Associação de
Moradores da Vila Kephas por cinco a zero.
O time da casa, o Esporte Clube Novo
Hamburgo (ECNH), venceu a equipe da
Associação Atlética Banco do Brasil por
quatro a um.
Os quatro jogos da primeira rodada foram

disputados no Estádio Santa Rosa. A arbi-
tragem ficou por conta dos j uízes fiIiados ao
Sindicato dos Profissionais, em Arbitragem
'de Novo Hamburgo, Os jogos da manhã de
ontem tiveram a arbitragem de Jefferson
Petry e Gilberto Silva, As duas partidas da

tarde ficaram sob a responsabilidade de
Moacir Santos e José Renato da Silva.
Conforme o coordenador 'da I Copa de

lntegração de Futebol Feminino, Edgar
Cardoso, os jogos ocorrerão sempre aos,
domingos, no estádio Santa Rosa, com duas
partidas pela manhã e duas à tarde. Estão
previ stas nove rodadas, com a final marcada
para 2 de novembro,
Na próxima etapa, marcada para O dia

14, às 8h30min o time da Associação
Atlética Banco do Brasil enfrenta, o Espor- '
te Clube União de Campo Bom, As lOh, o
Esporte Clube Novo Hamburgo joga con-
tra a equipe da Associação de Moradores
da Vila Kephas. Os jogos da tarde se inici- '
am às l4h com a disputa entre o Esporte
Clube Uniào de Dois Irmãos e lnterCia das
Pizzas. No jogo de encerramento da se- 1
gunda etapa, o Grêmio Esportivo Parobé
enfrenta o Esporte Clube n Gaúcho, (Lu- j
ciane Eschberger)

I
i ------



CORREIO DO POVO
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 1997

CORREIO DO POVO

Relliqpe
AUTOMOBILISMO I - Deu o es-
perado. Ojovem piloto Rafael Co-
hen, 20, venceu as duas bate-
rias, ontem, em Guaporé, e con-
quistou, por antecipação, o titulo
do campeonato gaúcho de Corsa.
AUTOMOBILISMO 11- A dupla
.gaúcha Christiano NygaardjNeri
Reolon venceu o Rali do Centená-
rio de Belo Horizonte, consoli-
dando a liderança no Brasileiro.
BASQUETE - Um time de ami-
gos de Oscar Schmidt, treinado
por Ary Vidal, quebrou uma ín-
vencibilidade de 83 jogos do Ma-
gic .Jonhnson's All Star, ao ven- !

cer por lO6 a lO4, ontem no gi-
násio do Ibirapuera, em S. Paulo.
FUTSAUOuro - Os jogos da noi-
te de sábado: Sercesa 12 x 08 La-
goense, AGE 7 x O América, Ita-
qui 5 x 2 Russo Preto, Associação
Passo-Fundense 9 x 4 Reserg e
Uruguaianense 4 x 3 Perdigão.
FUTEBOL FEMININO I - Cam-
peonato gaúcho categoria princi-
pal, 3' rodada: Inter-Cia. das Píz-
zas 5 x O Cachoeirinha. Grama-
dense x Veranópolise e Tamoio-
Mu-Mu (Viamão) x Cruzeiro e fo-
ram cancelados devido à chuva.
ESGRIMA I - n r.r;'rn;A l\T':'"HAA

/
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CORREIO DO POVO
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 1997

/
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,CORREIO DO POVO
UM .JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, SÁBADO, 25 DE OUTUBRO DE 1997

ATLETISMO - Hoje à tarde, com
largada às 17h, acontece no par-
que Moinhos de Vento, o Parcão,
a 4' Corrida Pela Vida. Trata-se
de um evento que reúne a comu-
nidade escolar (alunos, professo-
res e pais) e atletas para' uma
prova sem competição. Na reali-
dade, trata-se de uma caminha-
da de 2 km e é mais uma das ini-
ciativas do Instituto do Câncer
Infantil para ajudar a construir a
"Estrada dos Tijolinhos Amare-
los", nome dado ao serviço de on-
cología pediátrica do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre. As ins-
crições podem ser feitas no local
e são abertas à qualquer pessoa.
FUTSAL I - Campeonato Gaú-
cho/Séríe Ouro, 2' fase, penúlti-
ma rodada do 1º turno, hoje à
noite (20h): Santa Maria x Perdi-
gão e Associação Guaporé de Es-
portes x Associação Passo-Fun-
dense (pelogrupo A);Reserg x In-
ternacional-Ulbra e Ulbra-Vasco
da Gama x Associação Carlos
Barbosa de Futsal (pelogrupo B).
Série Prata: última rodada da 2'
fase: Clube Sete x Depois das Se-
te,' .Iuventude-Dal Ponte x
ICA/Guaiba, Pietrobom x Santa
Rosa e Guarany x Salto do Jacui.
FUTSAL 11- O time infantil do
GNG (Grêmio Náutico Gaúcho)
tentará manter a liderança isola-
da na 3ª rodada da fase final do

- Estadual Menores hoje à noite
(21h), no ginásio do Sesi, diante
do time da casa, o Sesi/Semeato.
FUTEBOL FEMININO - O In-
ter ICia. das Pizzas folga na roda-
da deste final de semana do cam-
peonato gaúcho. A equipe de Du-
da aproveitará a folgta para jogar
pelo torneio integração amanhã,
em Novo Hamburgo, contra um
combinado local, O amistoso ser-
virá como preparação para o
Campeonato Brasileiro, de 7 a 30
de novembro, em Taubaté (SP).

I
-----------'
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<:» PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 1997

'-'

'-"
'-....-'

Repique
'-' AUTOMOBILISMO - Adriano
'-' Baldo ganhou as duas baterias

'-'
d~ 18 voltas, ontem, em Guapo-
re, a conquistou a 4' etapa dr

'-' Campeonato Gaúcho de F-1.600
MOTOVELOCIDADE - Vítor Hu

'-- go Alves venceu a 5' etapa d:
temporada do Gaúcho de Moto

'---' velocidade, categoria Especial
'-' também disputado em Guaporé.

ATLETISMO - O recordista
'-' mundial dos 100 metros em At-
'-....-' ~anta'96, Donovan Bailey, saiu

Ileso de um acidente de carro
\......- ocorrido ontem em Toronto.

BASQUETE - O astro da NBA,
Charles Barkley, do Houston

\.....- Rockets, foi detido na madruga-
da de ontem após provocar illci-l
dentes na saida de uma popular
discoteca da cidade de Orlando.

'- FUTSAL - Campeonato Gaú-
cho/Séríe Ouro, 2' fase, penúlti-
ma rodada do 1Q turno: Santa

\......- Maria 5 x 4 Perdigão e A.G.E. 2 x

'--"
A.P.F. (grupo A); Reserg 4 x 6 In-
ter-Ulbra e Ulbra-Vasco 2 x 3.

'- A.C.B.F. (pelo B). Série Prata: úl-
tima rodada da 2' fase; Clube Se-\.....- te 1 x ODepois das Sete, Juven-
tude-Dal Ponte 10 x 2 ICAjGuai-
ba, Pietrobom 6 x 1Santa Rosa e
GuaranyS x 7 Salto do .Jacuí,
FUTEBOL FEMININO - Amisto-
so, ontem, em NH:lnter/Cia. das
Pizzas 5 x O 15 de Campo Bom.

'-'
'--

/
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PORTO ALEGRE, DOMINGO, 2 DE NOVEMBRO DE 1997---~-

CORREIO DO POVO

Repique
BASQUETE I - Dois jogos neste
domingo pela Copa Sul. Às llh,
em Porto Alegre, Sogipa x Foz
(PR).As 17h, em Santa Cruz do
Sul, Corinthians x Londrina (PR).
BASQUETE " - O campeonato
gaúcho adulto masculino prosse-
gue neste domíngo com mais du-
as partidas. As 11h, em Bagé,
Urcamp/DCE x CSCJ (Colégio
Sagrado Coração de Jesus) de
Santa Cruz do Sul. Às
14h30min, em Rio Grande, Re-
gatas/Grémio Ball x Colégio
Mauá, também de Santa Cruz.
BASo.UETE lU - Neste domingo,
em Sao Paulo, serão disputadas
as semifinais do XVCampeonato
Brasileiro Infanto-Juvenil Mas-
culino. Na segunda-feira, a dis-
puta pela medalha de bronze se-
rá às 17h e a decisão às 19h.
DUATLO - Estão abertas as ins-
crições para o 22 Duathlon Aquá-
tico Grêmio Náutico Gaúcho, vá-
lido pela 5i etapa do Campeonato
Estadual, nas distãncias de 1km
de natação e 6 km de corrida. A
competição acontecerá no próxi-
mo sábado, em Porto Alegre, com
largada às 14h30min. As inscri-
ções podem ser feitas na Atletic
Shoes (av. Goethe n- 38, loja 19),
na Galeria Goethe. Mais informa-
ções pelo fone (051) 985-7910.
FUTEBOL FEMININO 1-Com do-
is jogos, começa neste domingo,
em Víamâo, a 2' fase do Campeo-
nato ,Gaúcho/CategOria Princi-
pal. As 14h, Gramadense x Gaú-
cho (Teutõnia). E, às 16h, Inter-
nacíonal/Cía, das Pizzas x Pelo-
tas. As duas partidas serão no
campo do Tamoío/Mu-Mu.
FUTEBOL FEMININO" - A ata-
cante Bel, capitã e principal joga-
dora do Tamoío/Mu-Mu de Via-
mão, deve desfalcar seu time na
2' fase do campeonato gaúcho.
Ela está se recuperando de uma
fratura no nariz e um corte na
cabeça, sofridos domingo passa-
do, após um choque com a golei- .
ra do Cruzeiro de Porto Alegre.
--._--,... l:'''I''AITC () "~m-

I
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CORREIO DO POVO
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 1997

'-..-' -----
J

'-' CORREIO DO POVO
'-'
<:» Repiqpe
'--" AUTOMOBILISMO - Zauer jDo-

nelli (Fuscas), Sant'AnnajQua-
'-' drado (Fíat), Soldan (Marcas).

MollerjMoller Filho (Corsa), ~-
<:» basjSoldan (Força Livre) e Frei-
<:» tas (Opalas) foram, os vitoriosos

na 8' etapa do Gaucho de Auto-
'--" mobilismo. que a chuva andou
'-"

atrapalhando. 0l!-te~. no auto-
dromo de Taruma. Tírando a ~a-

'-" tegoria Corsa, demais campeoes
serão conhecidos em Guapore. ,

'--" FUTSAL - Campeonato Gau-

'-- chojSérie Ouro. 2' fase. sábado:
Ulbra-Vasco 4 x 5 Inter-Ulbra e
A.C.B.F. 4 x 2 Reserg (grupo B);
A.G.E.jGuaporé 5 x 5 Pergigão e

<:» A.P.E. 4 x 2 JobijSM (grupo A).
.Séríe Prata. semifinais. l' roda-'-- da: Clube Sete de Setembro de

'--' Santiago 2 x 1 Pietrobom de Ta-
pejara (sábado) e Santa Rosa 5 x
4 Juventude-Dal Ponte (sexta).

\..J
Série Bronze. 4' fase: Cruzeiro de
Seberi 10 x 03 Guairae SACo 11

'--' x 03 Juventude de Bom Jesus.
FUTEBOL FEMININO - Campeo-

'-- nato gaúcho j categoria prtncípal,

'-'
2ª fase. l' rodada. ontem emYla-
mão: Gramadense 4 x 1 Gaucho

'-- de Teutônia e Inter 3 x 1 Pelatas.
Segunda rodada. quarta-feira.

'-' em Gramado: TamoiojMu-Mu x
Gramadense (às 19h) e Grêmio x
Inter/Cía. das Pízzas (às 21h).
uni CI nc DDA\J\ /I rhml" .,,.,,-

-.
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Estilo
A jogadora Duda arrasou na

vitória do Inter/Cia. das Pizzas
de futebol feminino no domin-
go. Fez os três gols da vitória
de 3~ Pelotas, no
campo do Tamoio, em Canoas,
dando show de estilo: marcou
um de peixinho, outro de
pênalti e um terceiro olímpico
(direto do escanteio). O Inter
será o único representante gaú-
cho no próximo Campeonato
Brasileiro de futebol feminino.

Ironia
Do técnico Luiz Felipe Sco-

lari, irritado ao ouvir comen-
tários de que o Palmeiras ainda
não estava classificado:
- Será impossível o Juven-

tude ganhar duas partidas de 8
a O e o Vitória vencer por 20 a
O - ironizou.

/

{(Vouchamá-to pelo
fotebol que mostrou' e não
pela conduta, que cabe ao

torcedor julgar"

ZAGALO,
técnico da Seleção

Brasileira, admitindo, em
conversa com o ex-atacante do
Flamengo Zico, a convocação
de Edmundo nesta terça-feira



Adulto

08/11/ À 30/11/97
Taubaté-SPATLETA

BRASIL

Nome: t~Y\ Lwb6lL;

Clube: 6.C. J:tJíbPN4C,LOtJ~

/. ./

i
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dOGOS DAS QUARTAS-FINAIS
Dia 15/11/97 - Sábado

JOGO 02 GRUPO E
TUPINAMBAS
SÃO PAULO

RAIZ DA GAVEAJOGO 01 GRUPO E
LUSA SANT'ANNA

Dia 16/11/97 - Domingo
INTERNACIONAL

RIO NEGRO

Dia 18111197 - Terça-feira
JOGO 01 GRUPO E 09:00 - TUPINAMBAS 2 X 2 PORTUGUESA

JOGO 02 GRUPO F 16:00 - RIO NEGRO o X 2 INTERNACIONAL

JOGO 03 GRUPO E 21:00 TV , SÃO PAULO 8 X o RAIZ DA GAVEA

Dia 21/11/97 - Sexta-feira
JOGO 01 GRUPO F VASCO DA GAMA INTERNACIONAL

JOGO 02 GRUPO F CORINTHIANS RIO NEGRO

Dia 22/11/97 - Sábado
JOGO 01 GRUPO E RAIZ DA GAVEA PORTUGUESA
JOGO 02 GRUPO E TV SÃO PAULO TUPINAMBAS

Dia 23/11/97 - Domingo
JOGO 01· GRUPO F 16:00 I I CORINTHIANS I I xl I VASCO DA GAMA I

08S.: EM CASO DE MAL TEMPO, OS JOGOS NÃO PROGRAMADOS PARA A TV SERÃO
TRANSFERIDOS PARAOCAMPO DAMECÂNICA PESADA, VOLKS OUCTI.

/

/
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ZERO HO
Sexta-feira, 7 de novembro de 1997

JÚLIO CORDEIRO/ZH

Donas do campinho
4s meninas do Inter, que arrancam

suspiros no Beira-Rio, participam a
partir de hoje do 10 Campeonato
Brasileiro de Futebol em Taubaté, inte-
rior de São Paulo. As jogadoras, invic-
tas no Gauchão, têm em média 17anos.

Páginas 78 e 79

I
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O sucess
-'- ----...
\ \
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\

A
São Paulo (SP)
União Ahú (SP)
Rio Negro (AM)
Gama Filho (RJ)

B
Corinthians (SP)
Fluminense (RJ)
Goiânia (GO)

Raiz da Gávea (RJ)

C
Vasco da Gama (RJ)
Lusa Santanna (SP)

Rondônia (RO)
Flamengo (RJ)

D
Inter (RS)

Botafogo (RJ)
Gama (DF)

Tupinambás (MG)

A PRIMEIRA FASE
Osjogos da equipe colorada

ÓDia 9/11 (domingo)
14h

Inter x Botafogo
Q Día 11/11 (terça-feira)

16h
Inter x Gama

O Dia 13/11 (quinta-feira)
14h

Inter x Tupinambás

( ( ( ((((((((((((((((C(((( ('

--78 f/ PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 1997 ZERO HORA

ESPqRTES
• I

r espera as garotas do'Inter
o time colorado é o representante gaúcho no Campeonato Brasileiro, que começa hoje em São Paulo

;: --~." ~f "

r "
,Iii

f
o GRUPO

Goleiras: Sabrina e Lidiane
I Laterais: Tatiele, Maria Jussara, Adriana e Melissa

Zagueiras: Júlia, Keity, Romana e Simone
Volantes: Célia, Daniela, Ângela e Gisele

. Meio-campistas: Duda, Renata e Sônia
Atacantes: Maria Terezinha, Karina e Xuxa
Técnico: Leandro Elias

Confiança: apesar de jovem, o grupo acredita que



"'raque: a meio-campista Duda (C) é a jogadora mais experiente da equipe do Inter
'-

/

SÉRGIO VILLAR

G rodados na cerca do suplementar do Bei-
ra-Rio, dezenas de torcedores observavam
o treino dos atletas profissionais, na cin-

zenta tarde da última terça-feira. Estavam concen-
trados, admirados com as arrancadas de Fabiano e
a habilidade de Sandoval. De repente, os olhares _
mudaram de direção. Bem ao lado, no embarrado
campo C, um grupo de 20 jovens da equipe femi-
nina do clube preparava-se para mais um dia de
trabalho. Algumas delas, nem tiveram tempo de
passar no vestiário e tiraram o abrigo ali mesmo no
campo, arrancando suspiros dos mais exaltados.
"Que tremenda timão", gritou um colorado, que
esqueceu de vez André, Christian e Cia. As meni-
nas, com idade média de 17 anos, não chamavam a
atenção somente pela graciosidade. Nos 30 minu-
tos de treinamento, elas mostraram força e qualida-
de técnica às vesperas da estréia no 10Campeonato
Brasileiro de Futebol, de hoje até o próximo dia
30, em Taubaté (SP).
"Em termos de estética vai ser dificil perdermos

para uma outra equipe e, no campo, esperamos re-
petir o mesmo sucesso do time masculino profis-
sional." A frase convicta de uma das jogadoras
mais experientes do time, a meio-campista Duda,
26 anos, resume o otiniismo do Inter na competi-
ção nacional, a primeira organizada pela Confede-
ração Brasileira de Futebol (r'~:<').A atleta, que já
teve passagem pelo futebol italiano e integrou a se-
leção brasileira, não teme que a pouca idade preju-
dique o desempenho no campeonato. "Estamos
bem entrosadas, basta ver nossa ótima campanha "-
no Gauchão, não perdemos uma partida", afirmou,
enquanto, com muito charme, retirava o excesso
de barro das pernas debaixo de uma torneira, ao fi-
nal do treino. A estréia do Inter no Brasileiro será
contra o Botafogo, do Rio, neste domingo.
Além de Duda, mais duas jogadoras experientes

foram contratadas para dar mais consistência à de-
fesa eao meio-campo: a meia Sônia, de 27 anos,
que esteve na seleção nos Jogos de Atlanta, no ano
passado, e a zagueira Romana, 32 anos, com pas-
sagem em várias equipes do Brasil .."Com esses re-
forços, temos condições de fazer um bom campeo-
nato", garantiu o técnico Leandro Elias. Ele apon-
tou o São Paulo, de Sissi e Formiga, e Vasco da
Gama, de Pretinha e Meg, como as maiores forças.
Eufóricas com a oportunidade de participar do

campeonato, as atletas mais novas pareciam umas
espoletas assim que o treinamento acabou. Sor-
riam a todo o momento e só tinham um assunto: a
viagem para São Paulo. Mesmo que tenham de en-
frentar longas horas dentro de um ônibus, já que
faltou recurso para viajar de avião. "O importante
é chegar lá, suar a camiseta e jogar sério na busca
de um resultado positivo", disse a volante Daniela,
de 15 anos, que confessou ter decorado essa fala
de tanto ouvir os jogadores de Inter e Grêmio repe-
tirem a frase. A simpática Daniela, deu a fórmula
para o sucesso no campeonato: "E só entrarmos
em campo com a mesma garra do Anderson e a
alegria de jogar do Fabiano, aí não tem erro".

--------



'--'
\..... Xuxae
'-' Keity dão
<;»

'--' exeDlplo
"--' Com uma faixa branca na

testa, Greicy Schmitz, 17
anos (D, na foto), é uma das

"- atletas mais alegres e bonitas

<:»
do grupo colorado. Conheci-
da como Xuxa entre as cole-

"-'" gas, ela impressiona por seu
\.....l

porte físico de 1m70cm de
altura e 65 quilos. Mesmo de

<:» chuteiras e calção, Xuxa não
perde a elegância. "Sou vai-

'-"' dosa, mas quando estou jo-

"-
gando esqueço a questão es-
tética", assegura a atacante,

'-' feliz por ser uma das escolhi-
'---' dos pelo técnico para dispu-

tar o Campeonato Brasileiro.

"-
Ela e sua irmã Keity (E),

'-'
de 16 anos, uma zagueira
que chega junto nos adversá-

"-
rios, dão exemplo de dedica-
ção. Pela manhã, fazem cur-

'-" so supletivo. Depois da aula,
'-'" almoçam rapidamente e se

dirigem à rodoviária de São
'-" Sebastião do Caí, cidade on-

"-
de moram. Passam cerca de
duas horas do dia dentro de

"- um ônibus - ida e volta - até
'-" a Capital. Mas isso não tira

o entusiasmo da dupla. "E
'-- uma alegria jogar bola, ain-

"- da mais vestindo a camiseta
vermelha do Inter", afirmou

"-
Greicy.

'--

"-
'-'
\.....

'--"'
"-

I
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Maria: a
"filha do
vento"

Uma das esperanças de
gols do Inter no Brasileiro
atende pelo apelido de "filha
do vento ". Dona de uma ve-
locidade invejável, Maria de
Oliveira, 20 anos, lm50cm
de altura e 52 quilos, é com-
parada ao atacante Euller,
do Palmeiras. "Deixo muito
homem pra trás em uma cor-
rida ", gaba-se Maria, uma
garota simples que não mede
esforços para fazer o que
mais gosta na vida: jogar bo-
h
Mesmo sem ganhar qual-

quer ajuda de custo do Inter
- nenhuma das atletas é re-
munerada =, ela decidiu dei-
xar o Gramadense, seu ex-
clube, e ir para o Beira-Rio.
Para atuar no Inter, Maria
faz uma maratona. Residente
em Igrejinha, a atacante en-
frenta diariamente.uma via-
gem de uma hora e quinze
minutos para treinar. Com
ajuda financeira da prefeitu-
ra e de uma loja de calçados,
ela garante a passagem e o
lanche. Casada, tem o apoio
do marido mesmo chegando
tarde em casa. "Não adianta
briga, ele sabe que sou apai-
xonada por futebol."

----



Brasil esportivo
Vitória teve melhor classificação em 1993
Em Brasileiros o Santa Cruz vai investir

mais nas categorias de
base em 98. Dois centros
de treinamento estão
sendo construídos, e o
clube fez acordo com o
Centro Limoeirense para
atrair novos valores. A

diretoria deve contratar um técnico
para treinar os novos jogadores

v 2i!

1993

,
,

Após cumprir suspensão
automática, o atacante Chapecó, do
Náutico, volta hoje à equipe, contra
o Gama, em Brasília, pela Série Bdo
Brasileiro.O desfalque do time
pernambucano será Alemão, que
recebeu o terceiro amarelo e deve
ser substituído por Germano

é o "bicho" pleiteado pelos
jogadores do Atlético-MG
por vitórias nas semifinais
do Brasileiro. Adiretoria
prefere o valor atual: R$
800,00. Na terça-feira,
jogadores e diretoria se
reúnem para discutir a
questão

Bicho
Osjogadores do Tupi,time que
participa do quadrangularfinal
da Série Cdo Brasileiro,
abriram conta bancária para
fazer uma "caixinha"
destinada à comissão técnica
e jogadores. Os torcedores são
incentivados a colaborar

[]
. Folha Informações

ESP9rte
,_o .~:,

0900=78 ..tT376
Saibaos resultados da rodada do Brasileiro.
Ouça boletins sobre futebol lnternacione],
basquete, vôlei, F~1 e tênis

• o servíçc "''''' ~$ l,6Q por ",inlilo.
~U9<Stõ~ 00 recl,mações sob,. o SffiriÇ<>(0'\ 1224-3317.
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Final do torneio de futebol feminino entre os times do São Paulo e Portuguesa realizada em março deste ano

Lusa vai observar atletas para contratação
da Reportagem Local disse o.técnico. Wilsinho.

O objetivo é o.início da prepara-
ção. da equipe para o. Paulista do.
próximo. ano.
Os times de meno.r expressão.

que estão. participando. do.Brasilei-
ro. não. devem ser menosprezados,
segundo. Wilsinho,
"Eu, assim como a maioria dos

outros clubes, não. tenho. muito.
conhecimento. das equipes fora do.
eixo. Rio-São Paulo. Mas como a
maior parte das jogadoras que vêm
para cá é de outros Estados, acho.
que o.nível técnico não. é baixo."
Participam do. campeonato 16

equipes de sete Estados, além de
uma do.Distrito. Federal.

A Lusa Sant'anna vai aproveitar
os jogos do.Campeonato Brasileiro
de Futebol Feminino. para obser-
var atletas para possíveis contrata-
ções no.futuro,
"Essa é a grande oportunidade

de conhecermos as jogadoras",

( (' (. -. ( ( ( ( ( (

da Reportagem Local

A estréia da equipe da casa e o.
clássico. entre dois times de origem
portuguesa são. os grandes desta-
ques de hoje no. complemento da
primeira ro.dada do. Campeonato
Brasileiro. de Futebol Feminino,
em Taubaté.
O time da cidade vai enfrentar o.

Internacional (RS), às 14h, pelo.
grupo. D, no. estádio. Ioaquim Mo-
rais Filho, o."Ioaquinzão",
A equipe foi convidada para par-

ticipar da competição, a primeira
nacional de futebol feminino, após
o.município. ter sido. escolhido. co-S
mo. sede da competição,
A expectativa ficará em torno da

estréia da atacante Michael Iack- .
so.n, ex-Torino, da Itália, e princi-
pal destaque do.Taubaté.
Logo após a partida, o.Vasco da

Gama (RJ) entra em campo., às
16h, para jogar contra a Lusa
Sant'anna (SP), pelo. grupo. C.
A Lusa vem animada com a con-

quista do. torneio "VR Cup", na
semana passada, primeiro. título.
em nove meses de existência.
O time derrotou o.São. Paulo por

2 a Ona semifinal. Com a vantagem
do. empate foi campeã ao. terminar
a partida contra o.Saad em O a O.
De acordo co.m o. técnico. da Lu-

sa, Wilsinho, os outros clubes con-
siderados grandes foram "benefi-
ciados" por terem come adversá-
rios equipes menos expressivas.
"Nós vamos pegar uma pedreira

logo de cara. A Lusa é mesmo. uma
pedra no. sapato. dos o.utros. Está
sempre sendo. perseguida", disse.
A delegação. é a única que está

hospedada em.um hotel, ao. con-
trário. da maioria, que está em alo-
jamentos da Polícia Militar.
"Preferimos colocar as jogado-

ras- em um local com melhores
acomodações", disse o. diretor de
futebol feminino, Ricardo Barreto,
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3 • 4 vale segunda-feira, 10 de novembro de 1997

FUTEBOLFEMININO Vasco vence Lusa

'Iaubatéé
derrotado
no Brasileiro
da Reportagem Local

o Taubaté "frustrou" a torcida de
sua cidade ao ser derrotado ontem
por 1 a O pelo Internacional, na es-
tréia das duas equipes no 1º Cam-
peonato Brasileiro de Futebol Fe-
minino.
A atacante Michael [ackson, des-

taque do time da casa, estava fora
de forma e teve pouca participação
no jogo. Além disso, sofreu marca-
ção forte, tanto individualmente
quanto por setor.
Apesar do equilíbrio, o Taubaté

chegou perto da vitória. A equipe
teve três bolas na trave.
Outras boas chances não foram

convertidas em gol devido à boa
atuação da goleira Sabrina, que foi
considerada amelhor jogadora em
campo.
No primeiro tempo, o domínio

foi do Taubaté. "Estava muito
quente e nos preservamos um pou-
co. No segundo tempo, corremos
mais", disse a zagueira Iúlia, 14, do
Inter.
O time gaúcho foi melhor na eta-

pa final. Logo no início, Sônia fez o
gol que definiria a partida, em um

/

contra-ataque.
"Foi uma partida bem disputada.

Exercemos uma boa marcação e
também acabamos tendo mais
sorte", afirmou Iúlia.
O Internacional recuperou-se da

derrota para o Grêmio, ocorrida na
última quarta-feira, por 2 a 1, pelo
Campeonato Gaúcho de Futebol
Feminino.
:1(1l'ôra, precisamos de outros re-
sultados para nos classificarmos
para a outra fase", disse Júlia.
A delegação do Taubaté voltou

para Indaiatuba, onde vinha trei-
nando, após a partida evolta para a
cidade amanhã.
No último jogo do dia, o Vascoda

Gama venceu o clássico dos dois
clubes de origem portuguesa.
A equipe do!}io derr~tou.a Lusa

Sant'anna por 3"a1.Apnmeira eta-
pa terminou em 1a 1.
Apesar de ter atuado com urna

jogadora amenos no segundo tem-
po, o Vasco teve bom aproveita-
mento das chances criadas.
No segundo tempo, houve pe-

queno tumulto devido à marcação
de um impedimento. Jogadoras da
Lusa reclamaram da arbitragem.

--------
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Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino
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o Taubaté jogou bem, mas acabou

• Beleza - As loiras que defendem o Internacional de
Porto Alegre já são consideradas as mais belas dentre
todas as delegações que estão em Taubaté parao
campeonato de futebol feminino.

o nível das partidas realizado no Joaquinzão às
realizadas até agora no 14hOO. O Burro acabou
Campeonato Brasileiro de derrotado por 1 X O, mas
Futebol Feminino mostra apresentou um bom futebol,
uma grande evolução nesse principalmente através da
esporte, que a cada dia jogadora Patricinha, que
ganha mais adeptas. acabou saindo de campo

OE.C.Taubatéestreiou na contundida. A esperança da
competição no domingo torcida local, a atacante
contra a equipe gaucha do Michael Jackson foi
Internacional, o jogo foi duramentemarcada,eacabou

-::J---

não desenvolvendo toda a
sua técnica.

O Taubaté volta a campo
naquinta-feiraquando,apartir
das 9hOOenfrenta a equipe
da Gama Filho no campo da
Volkswagen e corre atrás da
sua .primeira vitória. Confira
os resultados até a tarde de
ontem em Esportes



CORREIO DO-POVO
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 1997

JOGOS - A ginástica olímpica
masculina do RS conseguiu, on-
tem, seis medalhas nos III Jogos
da Juventude, que estão sendo
disputados em Goiãnia e que
reúnem cerca de 2,5 mil atletas
(de 11 a 16 anos) de todos os es-
tados. O destaque foiMosiah Ro-
drígues, que ganhou quatro me-
dalhas: ouro nas argolas, e bron-
ze no solo, paralelas e barra fixa.
Igor de Couto obteve prata ~o ca-
valo e, por equipes, os gauchos
conquistaram a de bronze.
FUTEBOL FEMININO - O In-
ter/Cia. das Pizzas goleou o Ga-
ma (DF) por 6 a 1, ontem pela
manhã, em Taubaté (SP), na 2"
rodada do I" Campeonato Brasi-
leiro. Já classificada para as oita-
vas-de-final, a equipe porto-ale-
grense enfrenta o Tupinambá
(MG)amanhã à tarde (às 14h).
HIPISMO - Começa hoje, e vai
até a próxima quarta-feira (19),
~A P",rmlp Histórico Marechal

/
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ZEROHO
Quarta-feira, 12 de novembro de 1997

PÓDIO '
IJ T~NIS 1 - o brasileiro Fer~'

; nando Meligeni perdeu on-t tem para o argentino Franco '
. Squillari por 7/5 e 6/3 na pri-

meira rodada da Copa Erics-
son de Porto Rico, válida pela
quinta etapa do ATP Tour
América Latina.

IJ TÊNIS 2 - Adriano Ferreira
estreou ontem com vitória no
1° Rosen Open, a terceira eta-
pa do Circuito Satélite Brasil
4, no Recreio da Juventude,
em Caxias do Sul, ao vencer o ,
uruguaio Gonzalo Rodriguez
por 7/6 (714) e 6/4. Erik Gomez
eliminou João 'Zwetsch por
6n (5n), 6/4 e 7/6 (8/6).

IJ FUTSAL - A Perdigão/Ave-
marau terá o retorno dos titu-
lares Maurinho, Jovita eScala
para o jogo de volta das semi-
finais do Campeonato Esta-
dual Série Ouro, no próximo l
domingo, em Marau. Para ga- I

rantir vaga na final, a Perdi-
gão terá de ganhar no tempo
normal e na prorrogação.

IJ FUTEBOL FEMININO - O
Inter/Cia das Pizzas classificou-
se 'para as oitavas-de-final do

\' Campeonato Brasileiro ao
vencer o Gama, de Brasllia. '

1 por 6 a 1, ontem, em Tauba-
! té. Os gols foram marcados
por Maria (2), Karina (2) e Du- .
da (2). Amanhã, o time colo-
rado enfrenta o Tupinambá
(MG). às 14h.· _

/. .----
I



o Paulo, quarta-feira 12 de novembro de 1997. Número 18.

BOAS DE BOLA

Meninas
dãoshow
em Taubaté

Redação. SÃO PAULO

s mulheres estão dando
um show de bola em Tau-

baté, interior de SãoPaulor Ontem,
aconteceram três goleadas nos
quatro jogos pelo Campeonato
Brasileiro Feminino de Futebol.

As gaúchas do Internacional
venceram o Gama, do Distrito Fe-
deral por 6 a 1. O Lusa/Sant'Anna,
versão feminina da Portuguesa;'" ~
fez cinco gols contra um do Alian-
ça,de Goiânia.

O Vasco da Gama, do Riode Ja-
neiro derrotou o Rondônia por 7 a
1. Com tantas goleadas, o jogo en-
tre Taubaté e Tupinambás, de Mi-
nas Gerais,ficou até sem graça. As
donas da casa empataram em 1 q~._
1 com asmineiras.

Hoje, acontecerão mais quatro
jogos pelo Campeonato Brasileiro
Feminino: Nacional (AM) x Goiâ-
nia, São Paulo x Gama Filho (RJ),
Corinthians x Raizda Gávea (RJ)e
Cabo Frio (RJ)x RioNegro (AM).

A primeira fase da competição !

termina amanhã. As duas melho-
res equipes de cada grupo classifi-
cam-se para segunda fase, que ini-
cia no sábado.

No Grupo A lideram SãoPaulo e
Rio Negro. Corinthians e Raiz da
Gávea estão na frente do Grupo B'I)
PeloC,Vasco e Rondônia são os lí-
deres. Internacional e Tupinambás
lideram o grupo D.

,
i
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Jogadora de Minas é
revelação no 'Brasileiro
Irani Lima
Taubaté

A zagueira Iara, do Tupinambás
de Belo Horizonte, deve ser apon-
tada como a revelação do 10Cam-
peonato Brasileiro de Futebol Fe-
minino, que está sendo disputado
por 16 equipes de todo o Brasil.

Ontem pela manhã o São Paulo
confirmou o favoritismo e goleou
(13 a O)o Gama Filho, passando a
ter o melhor ataque (28 gols) e a
melhor defesa, ao lado do Corin-
thians, sem sofrer gols.

O observador da CBF,AntOIÚO
Ferreira, oAntoninho, revelouape-
nas os nomes de Roseli e Renata,
do Corinthians, e Sissi, do São Pau-
lo, como as principais jogadoras da
competição. "São jogadoras co-
nhecidas de todos os que acompa-
nham o futebol feminino", disse.

Outros nomes apontados pelos
organizadores indicam que as prin-
cipais jogadoras do Brasil estão
mesmo no eixo Rio-São Paulo. São
elas: Maravilha (goleira) e Kátia
(meio-campista) do São Paulo;

I, /",

Pretinha (meio-campista) e Meg
(goleira) do Vasco da Gama; Oséas
(ponta esquerda) da Lusa Santana,
Xuxa (meio-campista) do Interna-
cional, e Sequinha (ponta-esquer-
da) do Aliança

O técnico Zé Duarte, da Sele-
ção Brasileira, esteve na manhã
de ontem assistindo a fácil vitó-
ria do São Paulo. O time do Co-
rinthians venceu (4 a O)o Raíz da
Gávea. Ojogo terminou debaixo
de um forte temporal, obrigando
os organizadores da competição
a adiarem o jogo Cabo Frio x Rio
Negro, que seria disputado em
seguida.
A fase de classificação termina

hoje com quatro jogos: Taubaté x
Gama e Lusa x Rondônía, às 9h, na
Volkswagen; Internacional x Tupí-
nambás e Vasco x Aliança, às 15h
no campo da CTI.

Para passar às semifmais do
campeonato, o Taubaté precisa
vencer o Gama por uma diferença
mínima de 5 gols e torcer para o
Internacional bater o Tupinambás
por pelo menos 1 aO.



'-J BRASILEIRO FEMININO Time do Vale tem de golear o Gama (DF) hoje

~Taubaté precisa de "milagre"
~para continuar .no Brasileiro

da Reportagem Local

Só uma goleada por mais de seis
<:» gols de diferença pode classificar o
'-../ Taubaté hoje à próxima fase do 1º

Campeonato Brasileiro Feminino,
'--' que acontece em Taubaté. .

A equipe da casa tem apenas um
v doi Gponto em OlS Jogos e pega o ama

(DF), às 9h, no campo da ADC
Volkswagen.

'-' Além do placar, o time do Vale
precisa torcer por um resultado
negativo do Tupinambás (MG),
que tem quatro pontos no grupo

'-../ D. A. A outra vaga já é do Interna-
cional, adversário da equipe mi-
neira, às 17h,no campo do CTI.
Em caso de empate no número

de pontos, o desempate será no
-...I saldo de gols.

Já a Lusa Sant'anna depende de
um empate hoje, às llh, contra o

'-' Rondônia, no campo da ADC
Volkswagen, para se classificar à
segunda fase.

v Ambos têm três pontos no grupo
C.OVasco (RJ)já tem vaga.

J "O que nos preocupa contra o
vRondônia é que elas jogam muito

pesado, chegando até a abusar da
Jviolência em alguns lances", disse

o técnico da Lusa,Wilsinho.
O outro jogo do último dia da fa-

I,..Jse de classificação é entre Vasco e
Aliança, às 9h, no campo da Mecâ.:
nica Pesada. Ontem, o Nacional

I,..J(AM)venceu o Goiânia por 5 a 4 e
o São Paulo goleou o Gama Filho
RJ)por 13aO.
O Corinthians venceu ontem o

'--Raiz da Gávea (RI) por 4 a Oe ficou
",1a liderança do grupo. O jogo en-

re Cabo Frio (RJ) e Rio Negro
AM) foi adiado devido à chuva.

Jogadoras da equipe feminina do Corinthians formam barreira

São Paulo fez Classificam-se

13~
t

gols contra o Gama Filho (RJ),na maior
goleada até o momento no Brasileiro
Feminino de FutebOl

equipes para a disputa da segunda fase
do Brasileiro, programado para Iniciar
neste sábado

8
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São Paulo, sexta-feira 14 de novembro de 1997. Número 20.

Sampaio detona com I
o Tupi e lidera Série C I
• Jogando em São Luís, o sam-j
paio Correa ganhou do Tupi-MG
por 3 a O e agora lidera o qua- I
drangular final da Série C com I
quatro pontos. Logo em seguida
vem Juventus e Tupi com três
pontos cada. A Francana tem um.

I
Fechando a rodada. 1,

(
• América-MG!-ê Vila Nova-GO
completam a primeira rodada do
quadrangular final da Série B. As
duas equipes se enfrentam do- i

mingo, às llh, no estádio Serra
Dourada, em Goiânia.

Meninas boas de bola
• Terminou ontem a primeira I
fase do Campeonato Brasileiro de i
Futebol Feminino. Os classifica- i
dos são: São Paulo, Tupinambás, I
Raiz da Gávea, Lusa, Corinthians, I
Vasco, Rio Negro e Inter-RS.

/
;'
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Futebol feminino ,

Tupinambás elimina Taubaíe I

Burro vence de 6 a 0, mas time mineiro se classifica ao. derrotar Inter gaúcho
. ~d~Fábio ZambeU f --- MQli,""""''''.1b'''_",,'' """.. ... . ., ....., , .... " ".

Taubaté

Aequipe de futebol feminino do
Taubaté goleou ontem o
Gama(DF) por 6 a O,mas não evi-
tou a desclassificação do primeiro
Campeonato Brasileiro da modali-
dade, que está sendo disputado no
Vale.

O time foi desclassificado em ra-
zão da vitória do Thpinambás(MG)
sobre o favorito Internacional gaú-
cho por 2 aO,em partida encerrada
às 18h50de ontem.
Asmineiras foram a surpresa da

competição e mesmo desfalcadas
da zagueira Iara, destaque da equi-
pe, conseguiram derrotar as gaú-
chas. O primeiro gol do 'Iupínam-
bás foimarcado pela meia Bica ain-
da no primeiro tempo. A lateral
Marlene consolidou a vitória na se-
gunda etapa, acabando com as
chances taubateanas deprosseguir
no torneio.

Nos outros jogos de ontem" o
destaque foi a goleada do Vasco da
Gama sobre oAliança de Goiás por
8 a O,A Lusa assegurou o segundo
lugar no grupo Cao derrotar o Ron-
dônía por 3 a 1.As equipes de Cabo
Frio e Rio Negro empataram em
dois gols, em partida adiada por
causa das chuvas de anteontem.

O time montado para represen-
tar Taubaté na competição pecou
nas finalizações nos dois primeiros
jogos. Foram 12bolas na trave nas

Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Taubaté não passou da 1ª fase

partidas contra o Inter (derrota de
1a O)e o Tupinambás (1 ai).
Nem a boa atuação da manhã de

ontem foi suficiente para a recupe-
ração da equipe na tabela de classi-
ficação do grupo D.Nomelhorjogo
taubateano no campeonato, a
meio-campísta.Amandafoi o desta-
que; com três gols.Aatacante Cafu
fez outros dois e a experiente Mi-
chael Jackson concluiu o marca-
dor.
A treinadora Maria Ivete Gallas

pretendia colocar a equipe entre as
oito melhores da competição. Se-
gundo ela, a derrota para o Inter, no

domingo, não estava nos planos do
time, que treinou durante 15 dias
em Indaiatuba(SP).

SEGUNDA FASE - As equipes do São
Paulo, Corinthians e Vasco da
Gáma chegam às quartas-de-final
.'doBrasileiro como mais fortes can-
didatas ao título. O tricolorpaulista
teve o melhor ataque da competi-
ção, com 28gols em três jogos.

O Internacional gaúcho pode ter
o reforço da atacante Bel, conside-
rada a musa do futebol feminino
brasileiro, para a fase final da com-
petição.

~~
§"
"CI
~

11~
~
fi)a
~
~ ••=t'
~
I-'~
~ 11=I
8 .-..~
I-'
\O
\O

"

-
-

-



C( (( (( (C l (( c c (( (( c (C (C (( (( • : (C (l (( C( (( «( (( <-(( c (

11

aral • ••
'~ ...• ""-\.,..,...••..

vale do Paraíba, :o;,àl>ado,15 de novembro de 1997
•••• •• __ f_

----...:

\

\\ -
.íe novembro de 1997 VALEPARAIBANO - 3

Futebol feminino

\ lllois jogos abrem 2a fase do Brasileiro
.,TV mostra partida entre São Paulo e Lusa às 16 h, no Joaquinzão; Tupinambás enfrenta Raiz da Gávea.
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ldora do Inter de Porto Alegre domina bola durante partida do Brasileiro; quartas-da-final começam hoje
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Dois jogos abrem hoje a segun-
da fase do Campeonato Brasilei-
ro de futebol feminino, que está
sendo disputado em Taubaté. As
partidas serão realizadas no está-
dioJoaquim de Moraes Filho e te-
rão entrada gratuita:

O diretor da divisão de catego-
tias especiais da CBF, Paulo Du-
tra, informou on-
tem que, em caso
de mau-tempo, os
jogos poderão ser
transferidos para
o campo da ADC
Mecânica Pesada.

Às 9h, a maior
surpresa da com-
petição, o time mi-
neiro do Tupinam-
bás, enfrenta o
Raiz da Gávea, do
Rio de Janeiro. A
equipe de Belo
Horizonte foi a
responsável pela
eliminação do
Taubaté e tomou a
primeira coloca-
ção do grupo D do favorito Inter-
nacional gaúcho.

Integram o elenco do Tupínarn-
bás duas jogadoras consideradas
"revelações" do torneio pelo
olheiro da CBF,Antônio Ferreira:
a zagueira Iara e a atacante Cica.

O time carioca, que foi o quar-
to colocado no campeonato esta-
dual deste ano, conta com um
elenco formado por ex-jogadoras
do Flamengo e é patrocinado pela
TVRoc, a emissora de televisão a
cabo da favela da Rocinha.

Os dois times integram o grupo
E da competição, ao lado de São
Paulo e Lusa Santana, que fazem
ojogo da Tv, às 16hde hoje. O clás-
sico paulista será exibido pela
rede Bandeirantes para todo o
país. Antes do início do confron-
to, será mostrado um clipe com
imagens de Taubaté.

O São Paulo, que venceu a Pau-
listana 97, chega à segunda etapa

-.'
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ra'l-vtneolor marcou 2b gols e nao
sofreu nenhum em três jogos dis-
putados.

Os destaques do time são' a
goleira Maravilha, a atacante
Sissi e a meia Kátia. Todas de-
vem ser convocadas para a se-
leção brasileira da modalidade,
que disputa o sul-americano em
98 na Argentina.
A Lusa foi surpreendida na

primeira fase
pelo Vasco da
Gama e acabou.
em segundo no
grupo A. A cen-
troavante Oséas
é considerada
uma das estrelas
do time.
As quartas-de-

fínal prosseguem
amanhã. O tor-
neio está sendo
realizado pela
CBF em parceria
com a empresa
Sport Promotion.
A organização do
evento estima em
R$ 250 mil os in-

vestimentos para a realização do
campeonato.
A segunda etapa termina no

próximo domingo, dia 23, e clas-
sifica os dois primeiros dos gru-
pos E e F para as semifinais. A fi-
nal será no dia 30.

"iii&ili.i_~~

Com 28 gols
a favor,
o São Paulo
é considerado
o principal
favorito
ao título
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GATAS E FERAS
,----------------------,--------------------- Na parte de cima estão Duda (do Internacional de Porto'Alegre) e Sabrina, goleira da

Seleção Sub 17. Embaixo as gatinhas da eqüípe do Burro da Central: Sbeiny e
Patricinha. É realmente uma pena que a equipe das meninas esteja desclassificada. O. .
torneio perde em beleza!



FUTEBOL FEMININO

Ogolaço
•que veio

do Sul
Meninas do Internacional
de Porto Alegre
conquistam os corações
de Taubaté • Págs. 20 e21
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~~ Futebol feminino

-I AHI EU T6 MALUCOI

I

Nóme:Duda

y Idade: 26 anos

yAltura: 1,68m

Peso:64kg

YPosição:meio campista

Tem namorado? Sim

Sonho: Disputar a Olimpíada de
YSidney .

Jogador mais bonito: Maldini

dade: 17 anos

r-AJtura: 1,69m

Jiieso: 64 kg

)'i>osição: atacante

fitem namorado? Sim

nho: Jogar pela SeleçãoBrasileira
~ campeonato Mundial de 1999, .
I ...•a China

0rygador mais bonito: Leonardo

/

Paulistas são
favoritas ao título

Dois jogos abrem hoje a se-
gunda fase do 10. Campeona-

to Brasileiro de Futebol Feminino,
em Taubaté. Tupinambás-MG x
Raiz da Gávea-RJ,às 14h, e São
Paulo x Lusa,às 16h, com trans-
missão da lV Bandeirantes.
Amanhã, a rodada se completa
com Corinthians x Inter-RSeVas-
co x RioNegro-AM. Seno quesito
beleza,o lriter-RSjá conquistou o
título antecipado; no campo, difi-
cilmente a taça sairá das mãos
das equipes paulistas.

André Amaral
Enviado Especial. TAUBATÉ

jogo entre São Paulo e Rio
Negro-AM estava fácil para o

time paulista. 10 a O com 20 minu-
tos do segundo tempo.

De repente, a pequena torcida
tricolor comemorou. O motivo não
era outro gol, mas a chegada do ti-
me feminino do Internacional-RS.

A cena, que aconteceu segunda-
feira, no estádio FelixGuasar,vem se
repetindo todos os dias em Taubaté,
que está sediando o I Campeonato
Brasileiro de Futebol Feminino.

Por onde passam, as gauchinhas
arrancam suspiros e recebem decla-
rações de amor e pedidos de namo-
ro. Com uma média de idade de 18
anos, as loiras do Inter já caíram nas
graças da torcida de Taubaté.
-o assédio dos guris é bom. Mui-

ta gente acha que mulher que joga
futebol não é feminina. Aqui no In-
ter isso não existe - diz Xuxa, ata-

"Somos as mais
"bonitas. Temos o. .'

charme da mulher
gaúcha" diz Julia,
craque do Inter

/

Idade: 17 anos

Altura: 1,68m
II Peso:61 kg

Posição: lateral esquerdo

Tem namorado? Sim

Sonho: Chegar à SeleçãoBrasileira
e disputar o Mundial, na China,e as
Olimpíadas

Jogador mais bonito: Leonardo

cante do time gaúcho e"favorita n.a
eleição para a musa do torneio.

- Somos as mais bonitas. Temos
o charrne da mulher gaúcha - com-
pleta Júlia,zagueira de 14 anos.

Loira, olhos verdes e sempre sor-
ridente, Júlia se anima com o suces-
so do time entre ostorcedores.

- A gurizada vem sentar do lado
__da gente e fica tentando puxar con-
versa - comemora.

Vigilante. Apesar do sucessocom
os garotos, as musas do Inter tem
um sério inimigo nas paqueras. O
técnico, Leandro Elias,já percebeu as
segundas intenções da torcida e se
esforça para vigiar suas meninas.

- Elas só podem sair da concen-
tração em grupos de cinco ou mais.
Etêm que voltar antes das 21h30 -
diz o técnico, que considera a vigi-
lância fundamental para manter a
concentração do ti me.

As jogadoras acham que a vigi-
lância tem outro razão: - Ele não
deixa a gente conversar com nin-
guém. É ciúme - brinca Xuxa.
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~ISe mulher gaúcha
"'osse rosa, o
nternacional era um

triardim"

Nome: Tatiane

Idade: 15 anos

Altura: 1,60m

Peso: 48 kg

Posição: lateral direito

Tem namorado? Não

Sonho: Jogar pela Seleção

Jogador mais bonito: Redondo

z com esse
econceito contra as
ulheres que jogam

!rátebol"

IJSomos vaidosas.
assamos batom e
somos cremes antes

para se
t-d,rDrjr:!Qf~rdo sol"

são novas e
~lnlTllS e opessoal dá

cima. Temos que
bem porque o

~~eajr(} égrande"

Nome:Gisa

Idade: 16 anos

Altura: 1,64m

Peso: 56 kg
Posição: volante

Tem namorado? Sim
Sonho: Ser médica
Jogador mais bonito: Raí

-
I

Fãs perseguem
as jogadoras
• Perseguições dentro e fora do
campo. As jogadoras do Interna-
cional estão sendo caçadas pela
torcida de Taubaté.

No final dos jogos, os torcedo-
oresfazem de tudo para ter conta-
to com as jogadoras, pedindo te-
lefones e endereços de contato
das garotas.

Como o time está hospedado
num batalhão da Polícia Militar,
o acesso de torcedores é restríto'

Porém, um torcedor de 16
anos, filho de um capitão de polí-
cia, conseguiu furar o cerco e é o
mais insistente na busca pelas
musas gaúchas.

- Elejá deu cantada em quase
todo mundo. Ele chegou a pedir
umas três em namoro - diz a
atacante Xuxa.

Apesar do assédio, os mais as~
sanhados terão problemas para
conseguir se dar bem na paquera
com as gaúchas. Quatro das seis
jogadoras mais assediadas têm
namorado.
. Aviso: Júlia e Tatiane estão

temporariamente sozinhas.

Idade: 14 anos

Altura: 1,68m

Peso: 63 kg

Posição: zagueira-central

Tem namorado? "Só um ficantezi-
nho"

Sonho: Ser uma grande jogadora

. Jogador mais bonito: Marcelinho
Carioca
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CORREIO DO POVO<:

UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, DOMINGO, 16 DE NOVEMBRO DE 1997

-7

RePique
BASQUETE - Dois jogos serão
disputados neste domingo pela
fase classificatória do campeona-
to gaúcho. Às 9h, em Santa Cruz I
do Sul, CSCJ x ABI; e, às 18h,
Ginástica x ABI, no ginásio da
Ginástica, em NovoHamburgo.
DESAFIO - As seleções de fute-
bol de salão do Brasil e de Cuba
enfrentam-se neste domingo pela

, manhã, a partir das lOh, em Re-
cife, num desafio internacional. A
seleção brasileira não contará
com sua formação titular devido
às finais do campeonato gaúcho.
FUTEBOL DE VARZEA - Será
disputada neste domingo a 3' fa-
se do campeonato porto-alegren-
se de futebol de várzea. Os jogos,
reunindo 14 times na categoria
principal e 16 nos veteranos, se-
rão eliminatórios e as oito equi-
pes classificadas disputarão as
quartas-de-final no dia 23.
FUTEBOL FEMININO I - Cam-
peonato gaúcho/categoria prin-
cipal, 2' fase, 3' rodada, dois jo-
gos neste domingo, no gramado
suplementar do Olímpico: Gaú-
cho de Teutõnia x Tamoío/Mu-
Mu de Viamão (às 14h30min) e
Grêmio x Pelotas (às 16h30min).
FUTEBOL FEMININO 11 - I Cam-
peonato Brasileiro, 2' fase. Duas
partidas estão programadas para
este domingo, pela manhã, a par-
tir das 10h45min, em Taubatê
(SP): Corinthians (SP)x Interna-
cional-Companhia das Pizzas e
Vasco (RJ) x Rio Negro (AM).
FUTEBOL FEMININO 111- Ainda

--------
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São Paulo, domingo, 16 de novembro de 1997

FOLHA DE S.PAULO domingo, 16de novembro de 1997 vale. 7 • 5

FUTEBOL Times estréiam n(Jsegunda fase do Brasileiro feminino, em Taubaté

Inter busca reabilitação e
gol inédito noCorinthians

da Reportagem Local

o Internacional (RS) parte em
busca de dois objetivos esta manhã
contra o Corinthians, na estréia
das duas equipes na segunda fase
no 1º Campeonato Brasileiro de
Futebol Feminino, em Taubaté.
Os times se enfrentam às 1Oh45,

no estádio Joaquim Morais Filho,
o Joaquinzão.
Aprimeira meta das gaúchas é se

recuperar da derrota para o 'Iupi-
nambás (MG), na quinta, no últi-
mo compromisso da fase classifi-
catória, o que lhes custou a lide-
rança do grupo D.
O segundo objetivo é fazer com

que o Corinthians leve o seu pri-
meiro gol da competição. Em três
partidas, o time da capital fez 21
gols enão sofreu nenhum.
Autora de dois dos sete gols do

Inter na competição, a atacante
Maria pretende acabar com a "in-

vencibilidade" do Corinthians.
"Como o jogo é muito difícil, va-

mos primeiro nos defender para
depois tentarmos os contra-ata-
ques.", afirmou ajogadora.
Segundo ela, a marcação forte

será fundamental.
Para a goleira Sabrina, que tem

sido um dos destaques da equipe
no Brasileiro, a maior preocupa-
ção no Corinthians deve ser com a
dupla de ataque formada por Ro-
seli eNalvinha.
A equipe do Sul espera a chegada

de dois reforços para a partida, a
zagueira Romana e a meia Adria-
na.
Elas estão inscritas no Brasileiro

pelo Inter, mas 'estavam em Porto
Alegre (RS) disputando um tor-
neio de futebol de salão.
"Elas não puderam vir antes,

mas serão muito importantes para
compor o grupo", disse a jogadora
Sabrina, goleira.

c ( ( .
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FUTEBOL Time paulista venceu por 3 a 1o ln ter (RS) na es

Corinthians ganha,
• •

free-Iance para a Folha

o Corinthians venceu ontem o
Internacional (RS), por 3 a 1, na
estréia dos times na segunda fase
do 1º Campeonato Brasileiro de
Futebol Feminino, em Taubaté.
A equipe das jogadoras gaúchas

conseguiu um dos seus principais
objetivos na partida -fazer com
que o Corinthians tomasse o pri-
meiro gol na competição ..
Em três jogos realizados na pri-

meira fase, o time da capital fez 21
gols e não sofreu nenhum.
A equipe é apontada como uma

das favoritas ao título do Brasileiro
de Futebol Feminino.
Ela integra o grupo F, considera-

do um dos mais equilibrados do
campeonato.
O Internacional vinha de uma

derrota para o Tupinambás (MG),
na quinta-feira, no último com-
promisso do time na fase classifi-
catória da competição.
A derrota lhe custou a liderança

do grupo D.

Placar
No primeiro tempo, o time do

parque São Jorge jogou no ataque e
abriu o placar aos 2Smin com Nal-
vinha.
Aos 31min, uma jogada de Rena-

ta pelo lado esquerdo para a pe-
quena área deixou a bola nos pés
de Roseli que aproveitou para
marcar o segundo gol para o time
de São Paulo.
No.início do segundo tempo, o

Inter partiu para o ataque, mas

não conseguiu mudar o placar.
Até que aos 41min, a atacante .

Maria marcou o único gol do time
gaúcho na partida.
A jogadora foi a autora de dois

dos sete gols da equipe na primeira
fase do campeonato. .
Antes do jogo, ela havia prometi-

do que tentaria quebrar a "inven-
cibilidade" da equipe adversária.
O último gol do Corinthians veio

aos 45min do segundo tempo com
a jogadora Nene.
O time da capital terminou o jo-

go ontem e foi diretamente para
São Paulo.
A segunda fase do campeonato

começou anteontem COIl). um em-
pate entre o time mineiro Tupi-
nambás e o carioca Raiz da Gávea,
ambos do grupo E (leia texto nesta
página).

Jogos
A partir de amanhã, os jogos da

rodada recomeçam com três parti-
das marcadas para serem realiza-
das no estádio Joaquim Morais Fi-
lho, em Taubaté. Os horários ain-
da serão confirmados pela organi-
zação do evento. .
A equipe do São Paulo enfrenta,

amanhã, o time carioca Raiz da
Gávea, ambos do grupo E. .
Já o, Tupinambás pega a Lusa

Sant'anna, também pelo mesmo
grupo e no mesmo dia.
O Rio Negro joga contra o Inter-

nacional pela chave F.
O Corinthians volta a jogar so-

mente na próxima sexta-feira con-
tra o Rio Negro.

(

'réia da segunda fase do Brasileiro Feminino, em Taubaté

leva o lºgolm.as

.enovembro de 1997

São Paulo, segunda-feira, 17
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UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 1997

CORREIO DO POVO

Repique
DESAFIO - A seI - bde futsal g 1 eç~o , rasileira
2 t o eou a RUSSIa por 7 a
, on em pela manha- R'(PE) ,em ecife

FUTE~oODesafioInternacional,
L FEMININO I - Carn

p,eonato gaúcho/categOria Prin-
cípaí, 2a fase, 3a rodada dois ' -
gos ontem, ~o gramad~ su 1~~
mentar do Olímpico' G - h PT t' , ' auc o deeu onra 1 X 3 Tamo' /Mde Viamão G" 10 u-Mu
FUTEBOL' FÉ~~~N~x li PeI~~~
c~peonato brasileiro, o Interna-
cIOnal/Companhia das P'
perdeu para o Corínthi izzasa I ans por 3
Fuf~:{1~m Taubaté (SP),
trel /S ,- MININO /li - O Es-

a esi e o campeão g - hde futsal O titul t:' ,auc odo s ' o 101 obtido sába-
t_O,a tarde, em Estrela, com a Vi-
ona sobre a ACBFpor 2 a O I
prozogaçãO, depois de pe;d~:
por _~~flO•..t~Tp"o!egulamentar,

"T-. .~

/
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CORREIO DO POVO
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 1997

CORREIO DO POVO

Repique 1
FUTSAL I - Começou sábado a
fase semifinal do campeonato \
gaúcho/série ?uro ..O Inter-U1br~
venceu, no Glgantinho, a Perdl~
gão de Marau por 3 a 2. Ontem a
noite, em Passo Fundo, A.P.E. 5 x
5 AssociaçãoCarlos Barbosa.
FUTSAL 11- Sábado à noite ini-
ciou a decisão da série Prata. Em
Santiago, Clube Sete de Setem-
bro 4 x 5 Juventude-Dal Ponte ',
FUTSAL 1\1- Campeonato gau-
cho feminino, decisão, 10 jogo.
sábado. em Carlos Barbosa,
ACBF4 x 8 Rio Branco (Estrela).
FUTEBOL FEMININO - O Inter-
nacional-Companhia das Pízzas
venceu na estréia do l~ Campeo-
nato Brasileiro. ontem. em Tau-
baté (SP).A única representante
gaúcha ganhou do time da :a~a
por 1a 0, gol da apo~adora Som~.
Amanhã pela manha (9h) a equi-
pe de Duda enfrentará o Gama.
FUTEBOL DE PRAIA - Deu a ló-
gia. A seleção brasileira de beach

I soccer conqurstou. ontem pela \

\
manhã, em Salva~or, a;Y 2~p~
América da.modahn::lrlp

."-

I.
! ---------
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'-....-. Segunda~feira,10 de novembro de 1997

ESPORTES
POR1

o TÊNIS 1 - O paulista Adriano Ferreira venceu o
3Q Try On Winner Open, a segunda etapa do Circui-
to Satélite Brasil 4, ontem, em Novo Hamburgo. Na
final, superou o paranaense Antônio Prieto por 7/6
(9/7) e 611. A terceira etapa, o 1Q Rosen Open, co-
meça hoje, no Recreio da Juventude, em Caxias.

O TÊNIS 2 - O russo Yevgeny Kafelnikov sagrou-
se campeão do Kremlin Cup ao derrotar ontem,
em Moscou, o tcheco Petr Korda em dois sets,
parciais de 7/6 (7/2) e 614. Com a vitória, Kaíelni-
kov está em sétimo lugar no ranking da ATP e
classificado para competir na Copa do Mundo de
Hannover, na Alemanha, a partir de amanhã, que
reúne os oito melhores tenistas do mundo.

O GINÁSTICA OLíMPICA - A Sogipa venceu, pe-
la 25ª vez consecutiva, o Campeonato Estadual
Adulto de Ginástica Olímpica. No individual, Kleber
Sato (Sogipa) conquistou o primeiro lugar no mas-
culino e Daiane dos Santos (União), no feminino. A
competição ocorreu na última sexta-feira.

O FUTEBOL FEMININO- O Inter começou com
vitória no Campeonato Brasileiro, em São Paulo.
Ontem, derrotou o Taubaté (que entrou no lugar no
Botaíoqo) por 1 a 0, gol de Sônia. O time colorado
votta a campo amanhã, contra o Gama (DF).

I

pomo

O VÔLEI - A Sogipa/Meridional está em vantagem
no play off final do Estadual Masculino Adulto. No sá-
bado, ganhou do Esportivo/Sesi/AABB por 3 a 1
(15/8, 5115, 15/11 e 15/8), em duas horas e 40 minu-
tos, no primeiro confronto da melhor de três disputa-
do em Bento Gonçalves (foto). A segunda partida se-
rá na próxima quinta-feira, às 20h30min, na Sogipa.



CORREIO DO POVO
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

, PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 1997

CORREIO DO POVO

Repique
FUTSAL - Juventude-Dal Ponte
e Clube Sete de Setem?ro ?e
Santiago decidem hoje ~ noite
(21h), no ginásio Enxutao, em
Caxias do Sul, o campeonato
gaúcho série Prata. Como venceu
o 12 jogo, sábado passado, em
Satiago, por 5 a 4, o time da casa
joga pelo empata para ser cam-
peão e subir para a Ouro. O Clu-
be Sete tem que vencer no tempo
normal para provocar uma pror-
rogação. E neste tempo s'!ple-
mentar o empate favorecera no-
vamente a equipe da casa.
FUTEBOL FEMININO - O l?ter-
nacional-Companhia das Pizz~s
perdeu por 2 a O para o TUpl-
nambás (MG),ontem à tarde, em

- -- - _ '-~ •• o,." 1)2 111-
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-- [,mçÃo PORTO ALEGRE, SÁBADO, 15 DE NOVEMBRO DE 1997--
o MELHOR D~!IM DE SEMANA

--
~ ynica equipe gaúcha a par-

. . ticipar do Campeonato Brasi-
leIro;.,disputado em Taubaté, no interior
de São Paulo, o Inter, comandado pela
m~lo-camplsta Duda, começa a disputar
hoje a segunda fase da competição. A
etapa sera formada por dois grupos de
quatro, com os campeões e vices dos
9uatro grupos da primeira fase. Um dos

da rodada de hoje será transmitido
BandeIrantes, às 16h.

~r- IJ TÊNIS - O paulista Adriano Ferreira disputa
') uma das semifinais do 1° Rosen Open, hoje, a par-

tir das 10h30min, no Recreio da Juventude, em Ca-
xias. A final será amanhã, às 11h.

•
0 que: Campeonato Brasileiro .
Onde: raubaté, São Paulo

. Quando: hoje, 16hPODIO

'- IJ BASQUETE - A seleção brasileira de basquete,
atual campeã do mundo, estreará no Mundial de
1998, na Alemanha, contra a Coréia do Sul. O sor-
teio foi realizado ontem e a seleção enfrentará,
ainda, Hungria e Eslováquia. Os três melhores se
classificam para a segunda fase.

IJ AUTOMOBILISMO - Os treinos classificatórios
para a oitava etapa do Sul-Americano de Supertu-
rismo ocorrem hoje, às 13h, no Autódromo de Ta-
rumã, em Via mão. Às 13h40min, será disputado o

- top qualify, no qual os cinco pilotos mais rápidos
fazem uma nova tomada de tempo em busca da
pole position. A prova será amanhã, às 13h. -

'-
IJ FUTEBOL FEMININO - A segunda fase do

Brasileiro começa hoje, em Taubaté {SP), com duas
partidas, às 16h. O São Paulo enfrenta a Lusa San-
tana e o Tupinambás joga contra o Raiz da Gávea.
Amanhã, o Inter, de Porto Alegre, pega o Corin-
thians e o Vasco, o Rio Negro.

/
I
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Atletas do Inter e Corinthians disputam lance

( "

É
Raiz da Gávea, veio
Janeiro com poucas

expectlivas de classificação.
Sem u boa.estrutura.o time
tem pa sado por algumas
dificul des. O técnico Carlos
AI berto afirmou que a
arbitragem vem prejudicando
seu tim ,ele também apontou
os desf lques como sendo um
dos mo ivospelos resultados;
já que o time apresenta a
defes mais vazada do
campe nato e o maior número
de cartões amarelos.

Carlos AJ!,erto considera
que o càmpéonato apresenta
uma bpa organização mas
reclamou do pequeno público
que tem comparecido aos
jogos de seu time. Além do
futebol de campo, as meninas
disputam, campeonatos de
"Beach Soccer", nas areias do
Rio de Janeiro.

A Equipe do Rio Negro, que
vem trabalhando com a atual
formação há dois anos considera
que o campeonato está bastante
competitivo. Há duas semanas na
cidadeotime aindanão seadaptou

(' C ( ((((C((( ( (

ao clima da região. Outra pega contra o time de .São
dificuldade citada pelo técnico Januário.
lomar é a disputa com times de Devido a esses elementos
estruturaprofissional,comoSão o duelo entre: lnter e Vasco
PauloeCorinthians. torna-se o mais importante

O time aguarda uma decisão jogo de hoje.
da CBF em relação ao recurso Nos lados do Canindé as
apresent~do contra a equipe do jogadoras tiveram até agora ~
VascodaGama. desempenho esperado pela

Independente do resultado da diretora responsável, Solange. :
ação, a situação do Rio Negro é Entre as dificuldades
preocupante,já que a equipe do encontradas por Solange,
Amazonas terá que vencer o destaca-se os horários pouc~
Corinthians, um dos favoritos da apropriados para opúblico. Além.
competição. disso, cita também a' falta de

A equipe dos pampas que experiênciadesuasjogadoras que
chegou a Taubaté não visando ir sentem a responsabilidade de:
muito longe, agora enxerga os ganhar de grandes times. Neste:
"Louros daGlória",mais deperto. primeiro campeonato Solange:

Também amadora como a salientou a preocupação em:
maioria das equipes (embora preparar seu time para futuras.
tenham uma boa estrutura no sul) competições.
o colorado gaúcho, precisa de o time terá que vencer o Raiz
wnasimplesvitóriafrenteaequipe da Gávea, no próximo sábado,
do Vasco da Gama para chegar para continuar na competição.
aotão sonhado quadrangularfinal A equipe Lusitana aposta na'
do Campeonato. atuação deDidi, goleira que vem

Mas o treinador Leandro, destacando-se neste primeiro
tem problemas. Devido CampeonatoBrasileiroFeminino.
algumas contusões em seu
elenco: Duda, Sabrina, Maria
e Xuxa, são dúvidas para o

(FabrícioJunqueira, Gabriela
Dias, Maria Georgia)

( l (



CORREIO DO POVO
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 1997

MENORES - SemeatojSesi e
GNG (Grêmio Náutico Gaúcho)

"-' começam a decidir hoje (às 15h),
em Passo Fundo, o campeonato

"'- gaúcho de futsal de menoresjca-
tegoría infantil (13 e 14 anos).

\.....I BASQUETE - Apenas um jogo
\.....; será disputado hoje pela etapa

classificatória do campeonato
'-..i gaúcho adulto masculino. As

20h30min, no ginásio municipal'-..i de Ijuí, a ABI recebe o time do
"-' ColégioMauá, de Santa Cruz.

DOPING - Os novos exames de
'-- urina feitos pelo nadador Hugo

Duppré num laboratório do Rio
"-' de Janeiro, esta semana, tam-

béni constataram a presença de
nandrolona, esteróide anaboli-
zante considerado uma substân-
cia dopante pela Fina. Ontem,
Duppré apresentou sua defesa à
comissão disciplinar da CBDA
(Confederação Brasileira de Des-

'-- portos Aquáticos). A punição se-

'-- rá anunciada na segunda-feira.
DUATHLON - Hoje, às 14h, na
Escola de Educação Física da
Ufrgs, será disputado o 2" Duat-

'-- hlon Aquático Eseí/Uírgs, válido
pela última etapa do campeonato
estadual. As distâncias são de 1
km de natação e 6 km de corrida.
FUTEBOL FEMININO - Serão

"- disputadas amanhã à tarde, no
estádio Cristo Rey, em São Leo-

'-' poldo, as semifinais do campeo-
nato gaúcho j categoria principal.
As 15h o Tamoío/Mu-Mu da bela

'--' Bel enfrenta o Inter/Cía. das Piz-
zas da craque Duda. Logo após,
às 17h, o Grêmio pega o Grama-
dense. O ínaresso será RS 2.00.
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PORTO ALEGRE, DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO DE 1997

PÓDIO
BOXE - A equipe que represen-
tará o RioGrande do Sul no Cam- •
peonato Brasileiro de Boxe Ama-
dor, em Osasco (SP),entre os dias
1e 7 de dezembro, está definida.
ierão 11 pugilistas: Adelor Ha-
iich, Sinézio Ruoff, Leonardo Sa-
omoni, Paulo César Balthazar,
losé Archak, Cristiano Andreol,
3eancarlo FJgueiredo, Rodrigo
Daer, CésioNunes, Tarso Marques
e VladimirWoloszyn.

REMO - A Federação Gaúcha de
Remo promove neste domingo, a
partir da sh, no Parque Náutico
Alberto Bins, a regata oficial de
ecenrramento da temporada. Es-
tão programadas 11 provas,
sendo nove válidas pelo Campe-
onato Gaúcho. A competição terá
a participação de atletas que
foram à Olimpíada de Atlanta. .

FUTEBOL FEMININO - As par-
tidas semifinais do Estadual
Gaúcho Feminino serão dis-
putadas neste domingo, a partir
das 15h, no Estádio Cristo Rei,

I em São Leopoldo. O primeiro
confronto reunirá Inter/Cia das
Pizzas, de Duda, contra o Ta-
moio, de Bel. Na outra partida
se enfrentam Grêmio e Gra-
madense.
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Inter e Gramadense fazem
final do futebol feminino

Consolo: Tamoio, de Bel (E), brigará com o Grêmio pelo terceiro lugar I

.Inter e Gramadense estão clas-
sificados para a final do Estadual
de futebol feminino, domingo, no
João Corre a da Silveira, A defini-
ção de local foi confirmada por
Antônio Thorstenberg, organizador da
disputa. Nas semifinais de ontem à tar-

de, também no estádio do Aimo-
ré, o time colorado, da meia Duda,
eliminou o Tamoio (de Viamão),
da atacante Bel, nos pênaltis. Já o
, Gramadense obteve a vaga com a

vitória de 2 a O sobre o, Grêmio, que
disputará o terceiro lugar com o Tamoio.
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Segunda-feira, 1º de dezembro de 1997
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ARe ESPORTE. 3
Alexandre MendezlGES

Inter vence Tamoio e está

berto e Gerson Schwingel.
Nojogo de fundo, o Grama-

dense mandou em campo, mas
só marcou seus gols no seguin-
do tempo, por Sônia, aos 22min,
e através deAngela, aos 30min.
O time da Serra teve Lidiane;
Camila, Alemoa, Paty (Malu,
Maradona) e Salete; Titinha,
Ângela e Sônia; Fernanda,
Mana (Moa) e Eliane

MANTIDO - Encerrado o úl-
timo jogo, o gerente de marke-
ting da Federação Gaúcha de
Futebol (FGF), Antônio Thors-
tenberg, definiu que a decisão
do campeonato, domingo, tam-
bém ocorrerá no estádio João
Correa da Silveira. -

na briga pelo título
Colorado e Gramadense
decidirão o Estadual

feminino domingo, no
João Correa

JOEl LAUTERTt--~

São Leopoldo - A ex-
pectativa era de que a festa do
Gaúcho de futebol feminino fi-
casse por conta de Grêmio e In-
ternacional. Da dupla, porém, só
o time do Beira-Rio garantiu
vaga na decisão, eliminando o
Tamoio (Viamão) nos pênaltis.
O do Olímpico ficou pelo cami-
nho, perdendo para o Gramaden-
se (Gramado) por 2 a O. As se-
mifinais foram disputadas ontem,

no estádio João Correa da Sil-
veira, onde também ocorrerão as
finais, no próximo domingo.
Inter e Tamoio fizeram um

jogo pobre em técnica, o que
justificou plenamente o empate
sem gols, que persistiu na pror-
rogação. Nos pênaltis, deu o
time de do técnico Leandro Eli-
as, que teve Sabrina; Tatiele,
Júlia, Simone e. Melissa; Célia,
Daniela (Xuxa) e Duda; Maria,
Carina e Renata (Gisela). O Ta-
moio, orientado por Luciano
Peixoto, formou com Seca; Ka-
rine, Sílvia, Nunes e Paula; Tupã
(Carolina), Romana e Sandra;
Bel, Digo (Preta, Vanessa, Ali-
ne) e Adriana. Ubirajara Santos
apitou, assistido por Marcos Al- Fora: esforço de Bel (E) não adiantou para o
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PORTO ALEGRE, SÁBADO, 6DE DEZEMBRO DE 1997

o Mesmo com a ausência da
principal estrela da equipe -

Duda embarcou ontem para ,9s Est~d~s
Unidos, para jogar pela sele5~o brasilei-
ra - o Inter decide amanha a tarde, no
Estãdio Cristo Rei, em São Leopoldo, ?
Campeonato Gaúcho de Futebol Femi-
nino. A partida será ~o~tra o ~ramad~n-
se, às 17h. Na prelimmar, as l~h,)o-
gam, pela terceira colocação, Grêmio e
Tamoio.

o que: .campeonato Gaúcho _
Onde: Cristo lei, em São Leopoldo
Quando: amanhã, a partir das 15h

"-

"-

--=-=FU--==T~E~B~O---:-L-FE-M-IN-I-NO
DOMINGO - 7112

IJ CAMPEONATO ESTADUALJfinais: às 15h
decisão de 3º lugar, Grêmio x Tamoio, Às 17h:
final, Inter x Gramadense.GINÁSTICA
OLÍMPICA

"-
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- JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO E TIRAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDADO EM 1º DE OUTUBRO DE '1895
pressa simultaneamente nos parques gráficos de Porto Alegre, Carazinho e São Sepé. Transmissão digital por satélite.

PORTO ALEGRE, DOMINGO, 7 DE DEZEMBRO DE 1997

v

CORREIO-DO POVO

,--

o futebol feminino
tem decisão de título

Internacional/Companhia das
Pizzas e Gramadense decidem, nes-
te domingo à tarde, apartir das 17h, ,
no estádio João Correia da Silveira,
em São Leopoldo, o 1Q Campeonato
Gaúcho de futebol feminino/catego-
ria principal. O Inter estará desfal-
cado de sua principal jogadora, a
craque Duda, que está em Taubaté ,
treinando na Seleção Brasileira.

Ajovem equipe colorada tamb~m
não contará com a volante Mana,
que está suspensa por ter sido ex-
pulsa na semifinal. O técnico Lean-
dro deve escalar Sabrina; Tatiele,
Júlia, Simone e Melissa; Gisele, Lié-
ge, Dani e Renata; ~uxa e KarU:a. ,

Na preliminar, as 15h, Grêmio
Porlo-Alegrense e Tamoyo/Mu-Mu
de Viamão disputam o 3ºlugar.

-

/
---------



o JORNAL DE MArORCIRCULAÇÃOETIRAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDADO EM 1º DE OUTUBRO DE 1895
Impresso simultaneamente nos parques gráficos de Porto Alegre, Carazinho e São Sepé. Transmissão digital por satélite.
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Destaque: Sõnia fez o gol de empate

Inter bate Gramadense
e é o campeão estadual
!elnter só conquistou o título nos pênaltis. No tempo
,regulamentar as duas equipes empataram em 1 a l, com
dois gols de cobrança de falta. Duda abriu o placar em
favor do Inter e Sônia igualou. A partida durou 120
minutos. ABC Esporte
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.ABe ESPORTE. 3

Inte vence Est dual Feminino
equipe da Serra, deu muito
trabalho à defesa do Inter..
Mas no contra-ataque, uma
atacante do Inter é derruba-
da na entrada da área. Duda
cobra por cima da barreira.
A bola vai no canto esquer-
do da goleira Lidiane: 1 a O

São Leopoldo - O Intej para o Inter. O gol do Gra-
venceu o Gramadense na . madense só sai na segunda
penalidades máximas por etapa. Uma falta na entrada
a 1 e conquistou o título d da área, do lado direito de
Campeão Estadual de Fut1.I ataque. Sônia imita Duda e
boI Feminino. A disput1 iguala o placar. '!

ocorreu ontem à tarde, no Na prorrogação, o Inter foi
estádio João Correa da Sil- para cima, enquanto o Gra-
veira. No tempo normal, a madense tentava chegar ao
partida terminou empatada . gol através do contra-ataque.
em 1 a 1. O jogo foi para a Nesta etapa da partida, o des-
prorrogação, que não saiu do ~tque ficou por conta da cen-
Oa O.Foram necessárias co- l\troavante Carina, do Intema-
branças de penalidades má- t,cional, que infernizou a
xi~as para definir ~ caII?-- I'.defesa ~dversária desperdi-,
peao. Dos nove pênaltis j.~'ando diversos gol. Minutos
cobrados, cinco foram des- tes de encerrar .o primeiro
perdiçados, sendo que só três t·. mpo da prorrogação, a late-
resultaram em gol. ( I Salete, do Grarnadense, faz
O Gramadense entrou em lta na jogadora do Inter e é

campo dec~dido. a resolver.ai~ pulsa de caI?po. Mesmo
parada de imediato. A meia 1'd sfalcado, o time da Serra
Sônia, melhor jogadora da jl tdli,de igual para igual.

Bateu o
Gramadense

, nas penalidades
por 3 a 1

DOLCIMAR DA SILVA

,
llinfprnj7()l1 a defesado Inter e marcou um gol defalta parà o Gramadense
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Jornal da Cidade / Vale do Paraíba, quinta-feira, 11 de dezembro de 1997

Futebol Feminino

Brasil e EUA jogam
TAUBATÉ

Taubaté deve assistir hoje
um grande encontro entre duas
potências do futebol feminino.
Brasil e Estados Unidos
enfrentam-se a partir das
21: 00 horas no estádio'
Joaquim de Morais Filho
(Joaquinzão ).

Além de ter a oportunidade
de quebrar o tabu (a seleção
canarinho nunca venceu as
norte-americanas), o jogo vale
também como preparação para
o sul-americano que ocorre em
março em Mar DeI Plata,

•oJe
Argentina. Segundo o técnico
Zé Duarte, podemos ter
surpresas neste torneio já que
há alguns anos a seleção
Argentina vem crescendo e
jogando em casa pode
surpreender as brasileiras, que
são consideradas pela imprensa
emgeral favoritíssimas ao título.

Durante a entrevista
coletiva, o treinador
americano Tony Dicicco
salientou a importância para o
futebol feminino americano
enfrentar a forte seleção
brasileira, também

preparando-se para o mundial i experiência para 99. Dentro
de 1999 no EUA. A seleção de campo o nível entre os

. I)
americana que joga hoje em times é quase o mesmo,já que
Taubaté tem nove jogadoras no último amistoso disputado
que disputaram as Olimpíada~' em Campinas, o Brasil ficou
de Atlanta. O time passa po, no O a O frente as americanas.
uma reformulação onde 6 A seleção brasileira espera um
essencial é manter a qualidade. forte apoio da torcida taubateana
A média de idade da para incentivar o time a essa
jogadoras dos EUA é de 25 inéditavitória. Os ingressos estão
anos. à venda nas bilheterias do

Segundo Kátia Cilenej' Joaquinzão por R$ 2,00
artilheira do campeonat1i arquibancadas e R$ 4,00 as
brasileiro, trata-sede um1' cadeiras especiais.
difícil partida onde o GABRIELA DIASE
importante. é absorve

1;{\
FABRíCIO JUNQL;EIRA
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Swannafír escolheram para seu primeiro
sa e quer dizer: Alessandro. Obri-
marquías européias, a notícia da
.ada só três meses depois do co-
las a Rainha dos Baixinhos e seu
Swann está em condição de ante-
.ado para menino ou menina - na
JUt court, de Xaxa.

ALESSANDRO PORRO

v

RBS/Zero Hora

r..

DUDA BOA DE BOLA. Os gramados de Porto Alegre andam excitadíssimos. A culpada de tanta animação é a
loura Eduarda Luizelli, a Duda, 25 anos, meia-esquerda do Internacional de Porto Alegre, que tem levantado
as arquibancadas masculinas e femininas com seu jeitinho de nora que toda mãe pediu a Deus. Duda acaba
de provar que não é só boa de batom, também é boa de bola. Ela foi convocada para a seleção brasileira
feminina de futebol que faz, este mês, dois jogos amistosos contra a seleção americana, campeã olímpica.

')




