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Departamento de Futebol Femininio

Rent a Car

•Bi- Campeão -Invicto 97/98
Futebol de Campo

•Campeão /nfanti/(Campo)
• Campeão Mirim(Campo)
• Campeão Juvenil(Campo)
• Campeão Livre(Campo)
•4°Lugar no Brasileiro(Campo)
• Campeão MetropolitanO(FUTsAL)
• Vice-Campeão Estadua/(FuTsAL)

1998



('()Illlss~() Técnica Futebol Feminino
Coordenador - Renato Lopes
I écntco - Charles Pavan
Auxiliar Técnico - Flávio Padilha
Preparador Físico - Leandro Elias
Massagista - José Masutti
Treinador de goleiras - Wellington Portolan

Equipe de Apoio Técnico
Assistente Social - Maria Luiza F.Bitencourt
Nutricionista - Iurerna Frozzi Possap
Odontóloga - Márcia Santos Storchi

"\

CarPóint
Rent a Car

CENTRAL DE RESERVAS
(051) 341.5013
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e SPORT CLUB INTERNACIONA
FUTEBOL FEMININO

( Empé:
I Padilha, Leandro, Charles, Solane, Romana,
Malu, Sandra, Tupã, Daniela, Melissa, Julia,
Suzana, Sabrina, Wellington e Certos Fraga.
Agachados:
Duda, Angela, Tatiele, Karina, Maria, Paty,
Adriana, Débora, Sonia e Masutti.
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tSPO, INTERNACIONAL
NO CLUBE IDO POVO"

O Sport Club Internacional, foi fundado no dia 4
de abril de 1909, em Porto Alegre, RioGrande do Sul,
Brasil, pelos irmãos Henrique, José e Luiz Poppe,
queriam praticar o futebol, mas suastentativas de
entrar nas agremiaçõesexistentes foram frustra-
das, por serem de outro estado, para resolver o
problema fundaram com amigos o seu próprio
clube.

Emhomenagem ao clube Internacional de
SãoPaulo,já extinto, formado por brasileiros de

várias ascendências,do qual os Poppeeram torce-
dores, denominaram de Sport Club Internacional.

As cores vermelho e branco, originam-se da Sociedade CarnavalescaVene-
zianas, da qual muitos dos seus integrantes foram também fundadores colorados.

Na ata de fundação constava que o Inter seria o "Clube do Povo", aberto a
todas as raças, religiões e classes sociais, seu primeiro presidente foi João Leopoldo
Sefferin, com 18 anosde idade.

O primeiro campo localizou-se na rua Arlindo, após mudou-se para o bairro
Bom Fim. Em 1913 transferiu-se para a rua Silveiro, Estádio dos Eucaliptos. Em6 de
abril de 1969 foi inaugurado o EstádioGigante da Beira-Rio, construído com doações
da torcida: cimento, tijolo e ferro. Encontra-seem um terreno aterrado do rio Guaíba,
possui: 85 mil lugares, complexo esportivo com piscinas e canchas, Gigantinho,
ginásio de esportes com 15 mil lugares (o maior de clubes do Brasil), parque náutico,
gramados suplementares, auditório, biblioteca, concentrações para profissionais e
categorias de base, restaurantes, lojas, museu e capela.

O Inter foi 24 vezes campeão local, 33 vezes campeão gaúcho, tricampeão
brasileiro (75/76/79), ganhou a Copa do Brasil em 1992. Possui vários títulos
internacionais, como a Copa Gamper em Barcelona, 1982, e a Copa Kirim, em
Tóquio, 1984.

É tetra campeão de juniores na Taça São Paulo e campeão brasileiro de
juvenis em 1998, além de outros títulos conquistados pelas equipes do Depar-
tamento Amador.
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No início de 1996 foi fundado o Departamento de Futebol Femi-
nino, por iniciativa de Eduarda Luizelli, a DUDA, jogadora revelação em
1984, aos 13 anos de idade, como meia-direita do extinto time feminino
do Clube, em 1993 jogou na SeleçãoGaúcha e nos clubes italianos Milan ~
Verona (93/94/95).

Ao retornar ao Brasil instalou a Escolinha nas dependências do Par-
que Gigante, inicialmente com 20 alunas, hoje com 800 alunas e pro-
fissionais qualificados, possui equipes de competições que representam o
Sport Club Internacional em campeonatos locais, estaduais e nacionais.

Campeão Gaúcho em 97, o Futebol Feminino classificou-se em 3°
lugar no Campeonato Brasileiro Sub-17 e 5° lugar no Campeonato Brasi-
leiro Adulto em 97, Bi-Campeão Gaúcho em 98 e 4° lugar no Campeonato
Brasileiro Adulto em 98.

Destaques dos Campeonatos 97/98: Maria, atacante/Sonia, meia
esquerda/Adrlana, lateral direita e Sandra, meio campo.

Em98, Duda marcou 100 gols nos campeonatos que disputou.

.,Destaques convocsds» pàra~::;;:$~t~ç'4gJr:f{fj
Sabrina, goleira, Sub 17.
Melissa, lateral, Sub 17.
Duda, meia direita, SeleçãoAdulta.
Sonie, meia esquerda, SeleçãoAdulta, participou da Olimpíada de Atlanta.

. Plantei do Futeb;;t0F~m~iriíf',fIi
-.«. -s """0 ._.:,...<,,;/~' ••. -;""',,-'I.·~';";""_'''':''

Solane Francisco - goleira
Sabrina Pereira - goleira
Adriana Ferreire- goleira
AdrianaRigatti - lateral
Tatiele Silveira - lateral
Melissa Boita - lateral
Quelen Mesquita -lateral:!"
Romana Schimitz - zag,ueira
Julia Klein - zagueira
Suzana Santos - zagueira:x.'
Inamara Silva - zagueira
Gisele Silva e Lima - meio-campo

. 'leltne Santos - meio-campo
.Szndte.Gomes - meio-campo
Edpa[da LuizelJi - meio-campo
SgáiaRoque - meio-campo
F;'atric{aÇuemêo - meio-campo
Liése'jQbf2iro - meio-campo

. baniélff Megalon - meio-campo
AngeJa Mesott: - meio-campo
Maria.Oltveira - atacante
K~[inaLuz - atacante
S6:eilaOaniela - atacante
Débora Fagundes - atacante
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SPORTCLUB
INTERNACIONAL
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SPORTCLUB
INTERNACIONAL

CAMPEONATO GAÚCHO

'').;.

Colocação= 'C~A·fVilPE.t\() n~rV1C~TO

o de Jogos=
Vitórias=

Empates=
Derrotas=

Gols Feitos=74
Gols Sofridos=07

Saldo=61

Goleadoras= Duda (18 gols), Maria (13 Gols)
•



SPORTCLUB
INTERNACIONAL

CAMPEONATO BRASILEIRO

Colocação= ,4D

o de Jogos= 07'
Vitórias= OS

Empates= 00
Derrotas= nC'i>·U~

Gols Feitos=30
Gols Sofridos=13

Saldo=17

A Campanha

nter 4 x O Marcilio Dias/Se
ter 11 x O União/RN

nter 7 x O Aruc/DF
nter 4 x 2 Rio Negro IAM
nter 1 x O Aliança/GO
nter 2 x 4 Vasco/RJ
nter 1 x 7 São Paulo
Goleadoras= Duda (10 gols),Sônia{07 gols)
•

~.,,(1l' - Av. Padre Cacique, 891 - Fone: (051) 231.4411 - Fax: (051) 233.5603 - CEP 90810 -
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SPORTCLUB
INTERNACIONAL

Grupo

Corlntlans (Saf~t:'l.rJla,r~êi)"i _~~6 ~rrter
Res-er~J(B'f~,~]toGonçalvss] 1 ,x.~l:rtlnter
Salto do ~nhSir
Interia!1t.J-;~;((~~~~~J,ã!(~b ~~.~:'1~1~r~tE:lr
lnter tüx ;.? !nt~'H'iagos (capão

Ri - A.\".Padre Cacique, 891 - Fone: (051) 231.4411 - Fax: (051) 233.5603 - CEP 90810._- -
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Os rostinhos de anjo e os olhos doces e espertos são de bone-
cas. Esse time de pitocas com sorriso moleque e determinação
de atletas já dá trabalho aos meninos. Elas têm de 8 a 12 anos.
As minicraques fazem parte da Escolinha 'de Futebol Feminino
do Inter, coordenada pela jogadora Duda, 26 anos, ideatizadora
do projeto e musa das meninas. Duda foi jogar na Itália e vol-
tou com um objetivo: formar um time campeão com garotas do
Inter. A proposta foi aceita pela direção do clube e hoje a esco-
linha já tem 719 meninas inscritas e cerca de 50 com menos de
12 anos.
Quase todas estas bonequinhas se interessaram pelo futebol

através dos pais ou da Educação Física. Com 2 anos, a falante
Paula Codorniz, 11 anos, chutou a primeira bola. "Quando eu
era criança, só queria saber de jogar com o meu pai e com os
guris mais velhos", conta, animada. Rafaela Estrougo, 10 anos,
retruca com ar superior: "Nós todas somos crianças ainda, Pau-
linha". As outras caem no riso. A xará Paula Visintainer, 10
anos, é motivo de briga entre os times das meninas na escola
"Todas querem me escolher", afirma, um pouco envergonhada,
mas cheia de orgulho. .
Letícia Pedro dos Santos brinca com a bola desde os 5 anos.

e hoje, com 8, não pensa em parar. "Os guris sabem que eu sou
boa, no início me chamavam de menino mas agora me respei-
tam", diz, toda contente. Para os meninos, fica dificil disfarçar
a vergonha quando elas marcam, driblam e fazem gols nel
"Uma vez dei uma janelinha que o guri ficou roxo de rarc -
fala a sapeca Paulinha. Rafaela acredita que os meninos têm
gumas vantagens, como a-força e a resistência. Ainda
pensa que as mulheres são mais inteligentes. "Podemos
tudo quase igual, o importante é ter domínio de bola e
bastante", diz. Além disso, os meninos são fominhas e
mais agressivos na opinião de todas. Duda acha
turminha continuar jogando, daqui a 10 anos serão
do Brasil. Se depender do amor à bola vão m
tam tanto de jogar que chegam a exagerar: a e5{)()lIeu BiI•••
Casara, 12 anos, por exemplo, chega a dizer
bol com o cordão umbilical da mãe. ~1[arii.ansJIa:III_il._-'-

UM TIME
DE BONECAS
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do futebol feminino. Atualmente ela treina e
. do Tamoio, de Viamão.

"""'VV!JV\ato deste ano deverá ser ainda mais "sen-
~==~--:::f!.!IiII::';;~. a responsável pelo time do Internacional,

- - io, nosso grande rival vem reforçado para
•mas não vai ser fácil não", diz ela.

sabe que a boa campanha do Internacional em
_~- muito a rasponsabiíidade do time. "A nossa

_,"é continuarmos trabalhando com serieda-
• assim teremos condições de prosseguir tri-
. hos vitoriosos. A nossa responsabilidade,

aJ::Jel1loumuito".

t'I"<'V"'.......,.,.in· do futebol masculino não há olheiro, mes-
boi feminino aqui no Sul ainda não está tão

essa razão, a escolinha passou a ter um pa-
;,-,.-...vt.:~nte. "As meninas se apresentamaqI.Ji na

--=~~ _~1"2 é o começo detudo, afirma Duda.
"'"""'"--

sm.~ ""moças, principalmente em São Paulo demonstrem
'2iíc;~ com a bola, "não há como a gente competir com o

__ ,;ti' Ouda. "Nós podemos é fazer uma brincadeira o que
=--...••._ :nas competir é impossível, porque o homem tem 30%

ám~e e força física", explica ela, descartando, assim,
_i;lil$~:cs::ibillidade de uma jogadora vir a integrar uma equipe pro-

fissional níasculina~. ----
HOJE, A BOLA É A ME$MA

Antes, quando o· futebol fernínlno ainda
engatinhava, existia uma série de diferenças
co~ o m~scul~no.A ~ola, por exemplo, "era
~als I~ve . HOJeem dia, porém, "é tudo igual,
inclusive o peso da bola", esclarece Duda.

PAI ACOMPANHA A FILHA. .

No dia <Ia reapresentação das jogadoras coloradas •
estava o senhor Edson Carvalho, atento para os movi J

tos de s~a filh,a,.Patrícia, de 11 anos. Ele 9ar~nte, ue"::~~rasendo a urucafilha, jamais influenciou na decis~o dela
..a tar as r ~o~ou a iniciativa, depois que começou a fie-

quen ar as piscinas".

--
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SISTEMA É IGUAL A DOS MENINOS

Assim como no masculino, as meninas pagam mensal-
mente uma taxa de R$ 20,00 para as filhas dos associadops
do clube e de R$ 25,00 para as demais. Todas porém, são
consideradas sócias-atleta do clube e ganham, assim, o di-
reito de acompanhar o time de profissionais em dias de jo-
gos no Gigante. "As meninas quetêm acesso ao Parque
têm acesso também ao Beira-Rio pelo portão oito", explica
Duda.

O FUTEBOL FEMININO NO SUL

Embora o futebol feminino tenha ganho destaque no
Rio e em São Paulo, pela divulgação dos seus campeona-
tos "e,pela força financeira dos dois Estados", Duda reco- ,
nhece também que o Rio Grande do Sul "é o celeiro de
grandes jogadoras". Em 97, as gaúchas ficaram em 5° lu-
gar no Campeonato Brasileiro, mas o objetivo, este ano, se-
gunda a Duda "é, pelo menos, chegarmos à final"

NÃO HÁ MAIS PRECONCEITO

Já no Inicio das atlvldados tiS menlnas da escollnha ti-
veram um treinamento puxado e depois de exercitar uma
série de fundamentos participaram de "um racha". Mas fi·
cou definido que os treinamentos no turno da manhã come-
çam às 8h30min e o grupo será dividido em dois, com as

PARA PARTICIPAR NÃO PRECISA SABER JOGAR mais fortes e as mais fracas. 'Precisamos de equilíbrio, por
isso serão divididas em dois grupos", explica Duda.

A exemplo da escolínna dos meninos, a garota não ne-
cessita ser talentosa para participar das atividades do clube.
"Nós, eu e os professores Padilha e Renato, estamos aqui
para ajudar todas as meninas. Elas precisam, antes de mais
nada, ter vontade de jogar, de aprender. Muitas alcançam o
objetivo que é o de integrar o time principal do Internacio-
nal".

TORNEIOS INTERNOS

, Devido ao grande número de meninas participamdo da
escolinha, o departamento organiza a cada dois meses tor-
neios internos. Mas estas não são as únicas atividades das

" garotas, 'porque temos competições estaduais e também
muitos amistosos pela Grande Porto Alegre e também pelo
Interior do Estado". .O APOIO DE PERONDI

Com o objetivo de conseguir o apoio da Federação
Gaúcha de Futebol, o departamento feminino do Internaci-
onal está programando um torneio para o final do mês "e
que levará o nome do Emídio Perondi, porque necessita-
mos quea Federação venha nos apoiar, organizando com-
petições de âmbito estadual", revela Duda.

TODO MUNDO QUER GANHAR DO INTER

O fato do Internacional ter conquistado com alguma fa-
cilidade o campeonato estadual de 97, 'faz com que todo
mundo queira nos ganhar". E para isso, o Internacional deve
reforçar ainda mais a sua equipe. A jogadora Bel, apontada,

f*
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Nos treinos tendo que suar muito e as vezes sair
toda embarrada.
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A -Vozdo Amador
Ano 1 - N° 4 - 1a quinzena de Março DISTRIBUiÇÃO GRATUITA

Futebol feminino. \
Interpreparado
para outro título

,
Págs. 4 e'5

Garotas do /nter treinam no campo de grama sintética do Parque Gigante.
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JORNAL

Fone: 241.·1194 • março/9S .' EXEMPLAR CORTESIA

GJ. SPORT CLUB INTERNACIONAL
PARQUE GIGANTE - F.': 231.4411

PISCINA TÉRMICA-ABERTA O ANO:TODO
l,iiii,i:i:llltliIS'i:,lii'i,l.llíillltlflSiii::iii]i:i:iil

Natação e Hiftroginástica

, RESTAURANTE DO PARQUE GIGANTE
Aberto ao público - F.233.0074 -Aluguel p/festas e confraternizações

, l]iii:iiii:ii'lllllll:)i:ilii):Jlii):IBllllilliiii):):i::::))::))1
.FUTEBOL SETE EM GRAMA SINTÉTICA

Aluguel noturno com estacionamento
Aluga-se para confraternizações - F.: (051) 334-3731

1)):i::i)i:ii)i:):S'êrl.iãiii)ltilliifillllã'::):)):)):):::'::1
ESCOLINHA DE FUTEBOL FEMININO

Coordenação da Duda - Todas as idades
1::)ii)))::):i)))illlQSli:I::flliliIDlil::i::::::::i::::::1



PORTO ALEGRE, QUARTA-fEIRA, 18 DE MARÇO DE 1998
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ZERO HORA

PÓDIO
o Surfe - A previsão da che, i

gada de boas ondas em Bur- i
~ leigh Heads, na Austrália, en- I
, tre quinta-feira e domingo .
. fez c~m que os organizadores j
: do Blllabong. Pro, primeira ',I
• etapa- do circuito mundial

profissional de surte, o wcr, i
~ cancelassem pelo segundo dia .
i consecutivo a realização da i
terceira fase da competição. I
Os brasileiros Neco Padaratz,
Victor Ribas, Peterson Rosa e e

Armando Daltro disputarão as
baterias.

o Futsal - As duas jogadoras
mais conhecidas do futebol t
gaúcho, as craques Duda e Bel, .
defenderão a equipe de futsal ~
do Inter nesta temporada. Des- !
de ontem, as duas atletas esta-
rão, junto com mais 15 meni-
nas que foram selecionados no
peneirão de quase 250 garo- :
tas, treinando no Gigantinho.
O campeonato feminino come- ~
ça no dia 3 de maio.



RREIO DO POVO
~RNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 1998

" 18 de março de 1998 - 27

,do líder
ir na SUpêlrlÍga de Vôlei
~jJ~-

FUTSAL - o Inter abriu ontem à
noite, no Gigantinho, sua tem~o-
rada de futsal feminino. A equipe
é liderada pelas duas maiores j?-
gadoras do futebol feminino gau-
cho: Bel e Duda. Outras 15 garo-
tas, que foram selecionadas.den-
tre 250 numa peneira realizada
pelo clube, completam o elenco.
FUTEBOL - As jogadoras da se-
lecão brasileira de futebol femini-
no, campeãs no Sul-Americano
da Argentina, foram homenagea-

I das ontem numa festa no restau-
rante Grill One, no Rio. Como
premiação do titulo, o presidente
da CBF, Ricardo Teixeira, entre-
gou R$ 2 mil para cada atleta.
COPA AJAX - Encerram-se
amanhã as inscrições para esta
competição. Podem ser feitas na
Green Sport (rua Comendador
Azevedo nQ 215) ou pelo telefone
(051) 226-1108. São quatro mo-
dalidades (futsal, futcinco, futse-
te e beach soccerj em seis catego-
rias (mirim. inf:::mtil ;nf~_L- .



"Eu sei de onde vêm
os tiros. Conheço
meus inimigos, mas
eles só podem me
machucar na alma,
porque meu escudo é

meu trabalho"

.-
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- - Irritação

ZAGALO,
técnico da Seleção Brasileira,

irritado pelas críticas
recebidas nos últimos tempos

Era apenas um ensaio da
movimentação dos atacantes,
com um adversário imaginário
em campo, mas, no primeiro
chute desviado, um torcedor,
postado atrás de uma das go-
leiras do campo suplementar,
com os braços engessados, não
resistiu:
- PÔ, Celso, corrige a ponta-

ria - gritou para o treinador.
Celso Roth fez que não ou-

viu, enquanto o treino conti-
nuava. No segundo chute pelo
alto, mais um grito rompendo
o silêncio:
- PÔ,Celso, assim não dá.
Foi demais. Celso Roth man-

dou os seguranças retirarem o
torcedor, que saiu protestando.

-
PORTO ALEGRE Q

, UARTA-FEIRA 4 DE MARÇO D, E 1998

ESPORTES

Promoção
Michel Platini, presidente do Comitê Organizador, posa ao lado

de Footix, o mascote oficial da Copa do Mundo, diante da Torre
Eiffel, em Paris, e de um dos logotipos da competição. Os france-
ses estão na fase final dos trabalhos, depois de quatro anos de pre-
parativos intensos para o Mundial.

Mulheres
o Inter promove neste fun de semana um peneirão para selecionar

mulheres com mais de 14 anos interessadas em integrar as equipes
de futebol de campo e de futsal. Quem quiser mostrar suas habilida-
des, deve comparecer às 15h de sábado no Gigantinho e às 9h de do-
mingo no gramado suplementar B do Beira-Rio. Maiores informa-
ções pelo telefone 231.4411, ramal 238. Não custa tentar.

Carnaval no Olímpico
Antes do jogo desta noite entre Grêmio e Vasco, no Olímpico,

pela Libertadores, o torcedor terá uma atração especial: a apresen-
tação de parte da escola de samba Bambas da Orgia, uma das ven-
cedoras do Carnaval de Porto Alegre. A concentração está marcada
para as 19h na Avenida Cascatinha, perto do estádio.



Domingo, 8 de março de 1998

FUTEBOL FEMININO

TESTES

FUTEBOL DE CAMPO

DIA: 08/03
HORÁRIO: 09 HORAS
LOCAL: SUPLEMENTAR B, NO BEIRA-RIO
08S.: TODAS AS ATLETAS DEVERÃO LEVAR MATERIAL

ESCOLINHA DE FUTEBOL FEMININO
Matrículas abertas para todas as idades

MAIORES INFORMAÇÕES:
FONE 231-4411, RAMAL 238 ~-

DIA MUNDIAL
DA MULHER

Na simplicidade de um abraço, o carinho
e o reconhecimento do Grêmio Foot-Ball
Porto Alegrense a todas as mulheres do
mundo, em especial à mulher gremista.
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'ESPORTES

DIA DA MULHER

Estão:falando fino naarquibancada
A presença feminina nos estádios é cada vez maior. Mas elas ainda são agredidos, xingados e desrespeitadas

_ - U,l.Olr'\ 1)0

Mais segurança na torcida organizada
Quando se tem uma torcida organizada inteira cia porque foi agredida em um jogo. Para Ana Lú-

na retaguarda, a situação é outra. A pequena e be- cia Oliveira, 17 anos, também do time do Grêmio,
Ia prima da modelo Shirley Mallmann, Priscila mulher sempre gostou de futebol, mas ir ao está-
Mallmann, 13 anos, acha que a torcida organizada dio ainda é um sofrimento. "Já puxaram a minha
protege as mulheres e, principalmente, as crianças. calcinha e o meu sutiã, não tem como vir aqui e
"Pretendo continuar vindo aos jogos, daqui para não tomar beliscão", relata. "Ser chamada de va-
frente será cada vez maior a nossa .l?articipaçãono gabunda, então, é rotina." Todas essas sorridentes
futebol", diz. "As vezes noto que eles mexem com meninas jogam bola e pretendem colocar a mulher
as mais velhas, mas eu não tenho medo." em igualdade com os homens dentro e fora do
Seis meninas estavam entre as mais animadas na campo. "O futebol feminino vai crescer e nós se-

quarta-feira, no Olímpico. Elas jogam futebol no remos parte importante nesta conquista", fala a
Grêmio, se dizem mulheres revolucionárias dentro otimista Aline Almeida, de 13 anos. A jogadora e
e fora de campo. "E um saco agüentar esses ve- coordenadora da escolinha do Inter Duda, 26
lhos polenteiros e suados se roçando na gente, nós anos, pensa da mesma forma. Na hora da foto do
somos a geração que está enfrentando tudo isso, timão das garotas, a prova concreta das gracinhas
não é fácil, mas não vamos desistir", garante com dos espirituosos rapazes. Um torcedor pára na
otimismo a estudante e jogadora de futebol Débo- frente delas segura o membro e berra: "Olha o
ra Alves, de 14 anos, que já teve de chamar a polí- passarinho!"

fll r t ['J jfifl r s c r r c r; }f "~I '(){)C[JIJ J E!llfI~f.:[I;f
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FUTEBOL FEMININO

Brasil, a máquina mortífera
A seleção já marcou 59 gols em cinco jogos do Sul-Americano

MARCO SOUZA

A CAMPANHA

Brasil 15xO Peru
Brasil 12x1 Colômbia
Brasil 14xO Venezuela

Brasil 7xO Chile
Brasil 11x1 Equador

Especial/ZH

Obrasileiro não vive sem futebol. O fute-
bol não vive sem gols. A seleção femi-
nina do Brasil leva esta combinação até

às últimas conseqüências, como uma máquina
mortífera. No Campeonato Sul-Americano que
está sendo disputado, em Mar del Plata, na Ar-
gentina, a equipe já marcou 59 gols, em apenas
cinco partidas. A média chega a impressionantes
11,8 gols por jogo. A goleira do time adversário
até já sabe: a cada sete minutos
e meio pode levar um gol.
A seleção que está na Argen-

tina é formada na sua maioria
por jogadoras do time do São
Paulo, atual campeão paulista.
No grupo que foi à Argentina,
com exceção da atacante Preti-
nha, do Vasco, todas as jogado-
ras atuam no Estado de São
Paulo. O show de 'gols apresen-
tado -no Sul-Americano faz
triunfar o processo de renova-
ção que teve início depois da
Olimpíada de Atalanta. Na Olimpíada, a seleção
brasileira surpreendeu as grandes potências do
futebol feminino mundial e terminou na quarta
colocação. .
O desempenho brasileiro em Atlanta acabou

motivando uma verdadeira multidão de meninas.
As jogadoras Sissi e Pretinha, que ainda estão na
equipe, foram alguns dos destaques brasileiros
na busca pela medalha. Elas são as estrelas do
time e consideradas como exemplo pelas meni-

mais jovens. Só na escolinha do Inter, coor-
denada pela jogadora Duda, existem 702 meni-

praticando futebol. Segundo a jogadora, que

já esteve na seleção várias vezes, dentro de al-
guns anos o Brasil estará no topo. "A preocupa-
ção com os fundamentos e o preparo fisico vai
fazer das brasileiras as melhores do mundo",
afirma Duda.
O nível técnico do Campeonato Sul-America-

no ainda é muito baixo. O Brasil é o único país -
que apresenta uma estrutura quase profissional
em seus clubes. Em São Paulo, uma titular da
seleção chega a receber de R$ 10 a R$ 15 mil
mensais. Com exceção da Argentina, que só pe-
la rivalidade já dificulta o trabalho das brasilei-

ras, o restante das seleções ain-
da não têm condições de brigar
pelo título. Um exemplo claro
deste desnível técnico foram as
goleadas brasileira de 15 a O
contra o Peru, 14 a O contra a
Venezuela e 12 a 1 contra a
Colômbia. Neste caso, as parti-
das acabam ficando monótonas
e perdem o fator emoção.
O Campeonato Sul-America-

no de Mar del Plata classifica a
equipe campeã para o Campeo-
nato Mundial, que será disputa-

do nos Estados Unidos, no próximo ano. A se-
gunda colocada disputa uma vaga no Mundial
contra um equipe da Concacaf, a confederação
que reúne os páises da América Central, do NOT-
te e Caribe.
Com a vitória sobre a seleção do Equador, na

sexta-feira à noite, pelo placar de 11 a 1, a sele-
ção brasileira está com presença assegurada
final do Sul-Americano, que será disputada
te domingo. Resta saber se também na deci -
do título a máquina mortífera voltará a ser -
nada e o Brasil garanta a vaga no pró
dial.



REIO DO POV
.x>ANAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MÁIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 1998

" 4- de março de 1998 - 31

até 2004
BASQUETE - A equipe feminina
da Ulbra, penúltima colocada no
campeonato brasileiro, enfrenta
a lanterna Blumenau, hoje à noi-
te (19h), em Blumenau (SC).
VÔLEI - O Olympikus joga com
o Lupo-Náutico hoje, às 20h, em
Araraquara (SP),na 2' rodada do
octogonal decisivo da Superliga 1

masculina. Os outros jogos da .
- etapa: Philco x Palmeiras-ParIÚã-

Ia!; e Banespa x Suzano.
TENIS - O brasileiro Fernando
Meligeni (7Üºdo ranking) foi eli-
minado ontem na rodada inicial
do Franklin Templeton Classic, I

torneio disputado em Cottsdale '
(ArizonajEUAJ, válido para a .
ATP.Fernando perdeu para o ita-
liano Andrea Gaudenzi (6Üº)por
2 sets a 0, parciais 1-6 e 4-6. Já
o catarlnense Gustavo Kuerten
embarca amanhã para os EUA,
onde disputará os torneios Super
9 de Indian Wells e KeyBíscayne.
FUTEBOL FEMININO 1-O Inter-
nacional promoverá, neste fínal
de semana, testes para atletas
com mais de 14 anos interessa-o .
das em integrar o elenco princi-
pal. As interessadas devem com-
parecer fardadas, no sábado, às
15h, no Gigantinho (para o time
de futsal) e no gramado suple-
mentar B (para a equipe de cam-
po). Maiores informações pelo fo-
ne (C&!J 231-4411-(J;.238).
FUTEBOL FEMININO li - Depois II

de golear o Peru por 15 a 0, se-
gunda-feira à noite, na estréia do' \
3" Campeonato Sul-Americano,
em Mar del Plata (Argentina), a
seleção brasileira volta a campo \
amanhã contra Colômbia.
NATAÇÃO - Será disputada sá-
..-."r
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A Companhia das Pizzas sempre teve como filosofia identificar e incentivar gente de talento na
área esportiva. .

Seguindo esse pensamento, a Companhia patrocina a dupla Mônica e Milene, campeãs do
Voleimania deste verão. Está presente também na escuderia da piloto Cristina Rosito. E adotou as
craconas de bola, comandadas pela Duda, que integram a equipe de futebol feminino do Inter.

Depois de um longo convívio com esse time de mulheres bonitas e inteligentes, a Companhia
nao podia deixar de homenagear o Dia Internacional da Mulher.

Parabéns, trintonas, meninas-moças e coroas charmosas. Que vocês continuem cada vez mais
hlques, alegres e vencedoras.

omo as gurias da Companhia.
~. ~f.il"~'~~~
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A Companhia das Pizzas sempre teve como filosofia identificar e incentivar gente de talento na
área esportiva. .

Seguindo esse pensamento, a Companhia patrocina a dupla Mônica e Milene, campeãs do
Voleimania deste verão. Está presente também na escuderia da piloto Cristina Rosito. E adotou as
craconas de bola, comandadas pela Duda, que integram a equipe de futebol feminino do Inter.

Depois de um longo convívio com esse time de mulheres bonitas e inteligentes, a Companhia
dia deixar de homenagear o Dia Internacional da Mulher.

béna, trlntonas, meninas-moças e coroas charmosas. Que você. continuem
vencedoras.
url•• da Companhi .••.



-------- ---

GAZETA MERCANTIL RIO

_-.-J-RJ Reforma visa aproveitar bem a infra-estrutura esportiva e a localização privilegiada

• FOTOS;RI~DE~~

Mebol a fase não é das melhores, clube investe em favor dos associados proporcionando mais opções de lazer e esporte

arque Gigante é ampliad
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aRREIO DO PO~
UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1998

CORREIO DO POVO

R,pique
AUTOMOBILISMO - As McLaren
de Davíd Coulthard e Mika Hak-
kinen fizeram, ontem, os melho-
res tempos no segundo dia de
treinos para oGP da Espanha de
Fórmula 1, que será disputado
no próximo dia 10 no circuito de
Montmelo, na Catalunya. O ita-
liano Giancarlo Fisichella, da Be-
netton, acidentou-se no fmal da
reta principal, mas saiu sozinho
e, depois de um tempo em obser-
vação num hospital da região, re-
cebeu alta e foi liberado.
BOXE - O boxeador japonês Sa-
toshi lida 28 anos, manteve, on-
tem, em Nagoya (Japão), seu ti-
tulo mundial de supermosca da
AMB (Associação Mundial), ao
vencer o compatriota Hírokí Ioka.
CANOAGEM ---: O atleta Alvaro
Koslowski, do projeto UCS Olim-
píada 2004, e integrante da sele-
ção brasileira de canoagem, par-
ticipará de amanhã até domingo,
em Bruxelas (Bélgica), da regata
internacional de Hazewinkel, que
terá a participação de 28 paises.
OLlMPIADA - AAABB(Associa-.
ção Atlética Banco do Brasil) de
Porto Alegre promove, de ama-
nhã a domingo, a Olimpíada Es-
tadual entre AABBs.Participarão
da competição delegações de ~5
cidades gaúchas, que duelarao
em oitomodalidades: futsal, fute-
bol mini-campo, võlei, tênis de
quadra e de mesa, =v=. bocha -
e xadrez. O evento reurura cerca
de 800 pessoasne1:odõõR .
FUTSAL - Anova equipe femini-
na do Inter, que se prepara para
os campeonatos gaúcho, br~silei-
ro e sul-brasileiro, estreara sua
nova formação neste domingo, às
18h20min, em Canoas. diante do
Vernisul. A equipe colorada é li-
derada pela dupla Bell & Duda. I
RALI-O campeonato gaúcho de .

<. •

illl----------------------
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~ O FUTSAL - Inter e Interlagos,
de Capão do Leão, abrem, no
próximo sábado, em Porto
Alegre, o Campeonato Esta-
dual Feminino de Futsal. O jo-
go será no Gigantinho, às 20h,
com entrada franca. A equipe
do Inter conta com cinco atle-
tas campeãs estaduais de
1997,entre elas Sei e Duda.

O NBA - O Chicago Sulls lide-
ra a série da melhor de sete
confrontos da final da confe-
rência oeste da liga norte-
americana de basquete profis-
sional. Ontem, em Chicago, a
equipe local ganhou do India-
na Pacers por 106 a 87 (57 a
32 na primeira metade) e
abriu 3 a 2 no play off. A sexta
partida será amanhã, em In-
dianapolis. O Bulls busca o .
sexto título do campeonato.



aRREIO DO POVi
UM JORNAL ÇOMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO

PORTO ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 1998

llepl~
"'\

COPA - Sogípa, Unisinos, Ba-
rão/Ceval (de Blumenau) e Man-
quehue (Chile) são os c~ubes q~e
disputarão a Copa Sogl~a de,vo-
lei masculino de amanha a sába-
.do no ginásio da Sociedade de
G~ástica Porto Alegre,na Capital.
FUTSAL ~ A equipe de futsal fe-
minino do Internacional estreo~
com vitória (7 a O sobre li) Verní-
sul), domingo, em Canoas, na
sua preparação~para o campeo-
nato gaúcho, que começara no
oroxímo dia 30 com 11 equipes .

• ,no::e." i de han-



Quem já experimentou garante:
jogar bola é divertido, deixa o corpo

bonito e não compromete
;: te inilidade. Então é hora de driblar

e uma vez por todas o preconceito!



equipe que venceu a
_- _·w adoro jogar. Futebol é

~~~;;:==-t===~·rt:::~Ta modelar o corpo e deixa
F==::==.~-'~~~C::.tinhas",garante.

times em que o objetivo é
medalha e não perder
-quem seja ligadíssima na
partida de 90 minutos, a

~

~~~~:~~~::cerca de 2 500 calorias.não. se você pratica futebol
- - emagrece", afirma Duda,
~ dos destaques do Interna-
-o Alegre, que já jogou no
'erona, da Itália. Atualmente

~~~~~~~;~1~~liasJm.a com as 700 mulheresF na escolinha de futebol do

t~:::~:d:tl!.E~""""""".A-? Então, se você está que-
experimentar essa "caixi-

s:::;j::res.as"com as próprias per-

~=~~~~:~~'enção na dica da carioca

"O melhor é usar um top no lugar do
sutiã, para deixar os seios bem firmes.
Eu também coloco uma bermudinha
de Iycra por baixo do calção. Na
verdade, é uma proteção a mais"
Cléo Brandão, jornalista
e ex-atacante do São Paulo
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Cor~!~d~m~io~~!icias\
Começa o campeonato de Futsal Feminino

Começa o campeonato
da Liga Canoense de Futsal
feminino. A primeira roda-
da aconteceu no Canoas Tê-
nis Clube, com dois jogos.
No primeiro jogo a equipe
canoense do Vernisul en-
frentou a do Internacional
de Porto Alegre. O resulta-
do não foifavorável para as

meninas do Vernisul. A
equipe perdeu por 6 x O.
Técnico do Vernisul: Luiz
Antônio. Vale salientar que
ele assumiu dez dias antes
do jogo.

O Vernisul jogou com a
seguinte formação: Migue-
le, Sueli, Nega, Viviane,
Janaína, Gremista e Mar-

garete.
Equipe do Internacional:

Tuigue, Janete, Romana,
Adriane, Sandra, Caroline,
Eduarda Maranguele, Ja-
queline, Melissa, Vera, Ca-
rem e Duda. Técnico: Fer-
nando Ribeiro.

O segundo jogo foi en-
tre as equipes Quitanares, de

Nova Santa Rita, contra a
do Canoas Tênis Clube. O
time canoense venceu por
3xO.O nome Quitanares foi
escolhido em homenagem
ao escritor e poeta Mário
Quintana. Atuaram nesta
rodada o mesário Samuel
Machado, juízes Antônio
Volnei e Chagas.



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

PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 1998

It.tme
GINÁSTICA. - As gaúchas N~tá-
lia Dêntice e Milena Naganune;
da sogtpa, terminaram empat~-
das em primeiro lugar no B:as~-
leíro Juvenil de Ginástica Ritmí-
ca Desportiva, no final de sem.a-
na, em Toledo (PR).A Sogipa fOl_a
campeã por equipes, com o Gre-
mio Náutico União em segundo e
Unipar (PR)em terceiro. .
HIPISMO - Rodrigo Beduski (ca-
tegorias 3 e 5 tambores) e Roque
da Silva (6 balizas) foram os ven~
cedores da primeira etapa do 1
Campeonato Gaúcho do Cavalo
de Trabalho e Esporte, no final de
semana, que reuniu 25 atletas
em Porto Alegre.
FUTSAL FEMININO - O Inter go-
leou o Reserg por 17 a O no final
de semana pelo estadual de .Fut:
sal. O próxímo jogo d~ e~Ulpe e
contra o Salto do JacUl, día 27.
MONTANHISMO - O paranaen~e
Waldemar Niclevicz começa hoje

nlnr1~ .l~
01' tr:>h:>lhnQ r-or-c ., "on



No futsal o Departamento também marcou
presença



11"11"\flUI'IlI' l(fN'k, d(·olho nu TV, "" ,'ohc.\rlnrn da Copa do Mundo, com a participação do ouvinte

A-casa da
Pop~Rock

A Pop Rock, a Rádio da ULBRA, é a líder de
audiência do público joveÍn, classes A e B, de 15 a
25 anos. O resultado é de uma pesquisa realizada
pelo mOPE durante o mês de abril passado, que dá
picos de até 40 mil ouvintes porminuto paraaemissora
que funciona no campus da ULBRA Canoas.

Os programas "Grande Prêmio", das 12h às 13h;
"Cafézinho", com toda a equipe de apresentadores, '
das 13h às 14h, e "A Hora do Rush", com Mauro
Borba, das 17h às 19h, são os líderes absolutos de
audiência. A área de cobertura da emi SSor;1 (' (Il' 111II
raio de 100 KM, a partir de Porto Alq',1
abrangendo um público que n~plt~S(,1II1i '"\0% ti
populaçao gnüch«



ESCOLINHA DE
FUTEBOL FEMININO

~I MATRÍCULAS GRATUITAS!!! 1\
COORDENAÇÃO:DU~A

ZERO HO
Sexta-feira, 10 de julho de 1998

****A SPORTCLUBW·INTERNACIONAL

VENHA SER MAIS UMA
CAMPEÃ COLORADA.!

MAIORES INFORMAÇÕES PELO
TELEFONE: (051) 800-2653

* INTER CADAVEZ MAIS CLUBE *
ATENÇÃO: O EVENTO RALLYE DE

BICICLETAS DO INTER FOI
TRANSFERIDO PARA 1917/98

INSCREVA-SKE CONCORRA A PRÊMIOS!!!
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Este ano a convenção de Futebol Feminino foi
um sucesso outra vez



-

Gre-nalna primeira rodada da
opa de Inverno de Futebol Feminino

_~esta semana o Conselho Municipal de Despor-
Igou toda a programação da 2a Copa de Inver-

- Futebol Feminino. No primeiro dia de jogos gran-
ões para o público. Na primeira partida o cam-
edição do ano passado, o Centro Esportivo

&z:::::m!ense, estará enfrentando o principal favorito
deste ano, o São Paulo. Logo após um grande

dil!SSlr::o de nosso Estado. Estarão em campo nada mais,
:!lenos, do que Internacional e Grêmio.
Q evento inicia oficialmente às llhdo dia 25,

":WL•••••••...u, com o congresso técnico entre os dirigentes
_. .pes participantes, a entrega dos materiais e tam-

encaminhamento aos hotéis. Tudo isto na sede
Centro Esportivo Gramadense. .
Logo após acontece almoço no Centro de Tradi-
Gaúchas.
Às 13h acontece a cerimônia de abertura com a

presença das delegações.
Os primeiros jogos acontecem logo após, as .

definidos:
Gramadense x São Paulo
Grêmio x Internacional
Uma confraternização no CTG Manotaço encer-

ra o primeiro dia do evento ..
No domingo as partidas iniciam ?S 9h com dois

jogos de manhã. A competição encerra na tarde do-
mingo com outros dois confrontos.

AMISTOSO
A equipe do Gramadense, no intuito de preparar

a equipe para a disputa desta competição realiza neste
domingo um grande confronto amistoso. A partir das
13h estará enfrentando o time do Grêmio na prelimi-
nar do jogo entre Serrano e Associação Sapiranguense,
em Canela.

EQUIPES PARTICIPANTES:

SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE

SPORTCLUB
INTERNACIONAL

CENTRO ESPORTIVO
,GRAMADENSE

GRÊMIO FOOT-BALL
PORTOALEGRENSE



Em gramado apoiaram a equipe o chocolates
caseiro de gramado e Bill Bar onde a equipe
marcou presença.



ZERO·HO
Sábado,J1 de julho de 1998

**** .A SPORTCLUBW INTERNACIONAL \

FUTSAL FEMININO
SPORT CLUB

INTERNACIONAL
X·

CORINTHIANS
(SANTA MARIA)

LOCAL: GIGANTINHO
DIA: 11 DE JULHO (SÁBADO)

HORÁRIO': 20h .

ENTRADA GRATUITA!!!
•I

ATENÇÃO: O EVENTO RALLYE DE BICICLETAS
DO INTER FOI TRANSFERIDO PARA 19n/98
INSCREVA-SE E CONCORRA A PRÊMIOS!!!

]



~tltsal•o Inter saiu
do Citadino de Futsal Fef~ino.
por 3,a Oo Niterói domingo. ,Drtnil'V'J



18 de agosto de 1998

ter larga melhor
o Futsal Feminino

messou mal uma bola, e
Sandra chutou forte.
Maria ainda tocou na
bola antes dela entrar. A
melhor oportunidade de
gol do Niterói foi pro-
porcionada por Vera Re-
jane, que cabeceou com

O lnter foi mais time perigo, mas a goleira
e arrancou na fren- Tuigui defendeu e ga-

e na decisão do Citadi- rantiu a vitória na eta-
no de Futsal Feminino - pa.
Série Ouro/Casa do Es- O Niterói voltou me-
porte. A equipe porto- lhor no segundo tempo,
alegrense fez 3 a O no pressionou mais e criou
Grêmio Niterói, domin- ,boas chances de marcar.
go à noite, no ginásio Elizabete roubou uma
do iterói, na primeira bola na entrada da área,
das duas partidas da fi- mas ao concluir a defe-
nal da competição. Por- sa afastou, e Vera Reja-
tanto, poderá empatar ne chutou, de primeira,
no próximo domingo no travessão, uma bola
para conquistar o título lançada pela gole ira
de campeão. Duda.San- Maria. O lnter também
dra eTupãzinha marca- desperdiçou uma chan-
ram os gols da vitória ce, com Adriana, que
colorada, assistida por perdeu o gol dentro da
mais de 300 pessoas. área. Aos 9min22s, a re-
Logo aos 26 segundos serva Tupãzinha fez 3a

de jogo a ala Duda mar- O, na primeira bola que
cou o primeiro gol co- recebeu. "Merecidíssi-
lorado. A partida seguiu mo. O Inter jogou mui-
equilibrada, com boa to melhor. Nós não
marcação pelosdois la- aproveitamos as chan-
dos, mas aos llmin52 o ces", avaliou a técnica
Inter ampliou o placar. do Niterói, Aldamar Ro-
A goleira Maria arre- drigues.

Time superou
_ ínerõi por 3
- O no primeiro
. go da final

Decisão: lnier fez 3 a O e está em vantagem

Ficha Técnica
INTER· Tuigui, Romana, Adriana, Duda e Sandra. Entrou Tupãzinha.
Técnico- Fernando Ribeiro.
GOLS - Duda (26s), Sandra (11 rnin52s) eTupãzinha (9min22s do 2º
tempo).
GRÊMIO NITERÓI - Maria, Elizabete, Sandra, Vera Rejane e era
Regina. Depois, Regina e Suzana, Técnica- Aldamar Rodrigues.
ARBITRAGEM - José Carlos Souza e.Jair Juarez Oliveira Silva
LOCAL - Grêmio Niterói, dorningo à noite.
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Inter Vence seu primeiro titulo em 1998 o
metropolitano de Futsal Feminino, disputado
em Canoas



Escolinhas aceitam inscrições a partir de 6 anos de idade
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Com a inclusão das mulheres na disputa do futebol nas Olimpíadas, cresce
o interesse em se destacar num esporte predominantemente masculino

Opreconceito de que menina
não joga futebol é coisa do
passado. Prova disso é o

grande número de garotas, das mais
diferentes idades, que já passou, nos
últimos dois anos e meio, pela
escolinha do Inter, coordenada pela
jogadora Duda, um dos grandes ído-
los do futebol feminino. O cresci-
mento do interesse das meninas por
um esporte até há pouco restrito à
participação oficial de homens se dá,
em grande parte, pelo fato do futebol
feminino ter se tornado um esporte
olímpico, atraindo a atenção do mun-
do inteiro. Mesmo sendo a maior
potência do futebol mundial no mas-
culino (apesar do vice-campeonato
na Copa da França), o Brasil ainda
não obteve o mesmo destaque com
relação ao feminino. O quarto lugar
do time brasileiro na Olimpíada de
Atlanta/96 já indica progresso, mas
as grandes forças mundiais ainda são
os Estados Unidos, que curiosamente
não têm nenhuma expressão no mas-
culino, e a Alemanha.

Porém, o Inter está lutando para
reverter CSS(' quadro. É um dos pou-

Cada vez mais a paixão pelo futebol deixa de ser exclusiva dos meninos

cos grandes clubes do País que man-
têm time feminino. E pensa no futuro
apostando nas categorias de base e
investindo na formação de atletas.
Desde que foi criada, há dois anos e
meio, já passaram pela escolinha fe-
minina do colorado 880 meninas,
afirma'Duda, Atualmente, fazem par-
te 300 alunas. "Um bom número,já

que estamos no inverno, um período
onde normalmente cai a freqüência",
diz a jogadora.

Podem participar da escolinha
meninas a partir dos 6 anos,· sem
limite máximo. Segundo Duda, a
maioria das garotas que procura a
escolinha tem entre 14 e 15 anos. Ao
contrário dos meninos, que parecem

ja nascer chutando uma bola de fute-
bol, muitas garotas não têm a menor
intimidade com a bola. "Isso não é
motivo para deixar de lado a vontade
de jogar futebol", avisa Duda. Ela
enfatiza que, para participar da
escolinha, não é preciso já saber chu-
tar. "Na escolinha nós ensinamos
todos os fundamentos", ressalta. As
turmas são divididas por nível técni-
co, e não por idade. São cinco níveis:
A, B, C, :Q e E. Se, com o tempo, a
menina mostrar que tem talento e se
sobressair da maioria, é convidada a
integrar a equipe oficial de futebol de
campo do Inter. Outras optam pelo
futsal, modalidade na qual o clube
também tem time feminino, inclusive

, disputando campeonato.
Mas e os pais? O que dizem ao ver

suas filhas querendo aprender a jo-
gar futebol? Duda garante que eles
não se opõem - pelo contrário, dão
força. Entretanto, caso exista algu-
ma dúvida ou algum receio, "o pes-
soal do Inter está lá justamente para
conversar, esclarecer e explicar tudo
o que for preciso", esclarece ajoga-
dora.
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o elenco é formado
mes, com idades que oscilam
aos 30 anos. Além da união do
to e da beleza, elas personifi
perfeito casamento entre a ma
dade e ajuventude. Algumas e d
tacam, como Duda e Sonia, esta re-
serva da seleção brasileira que foi
quarta colocada nas Olimpíadas de
Atlanta, em 1996.

Para ingressar na equipe adulta
do Inter, é insuficiente ostentar so-
mente talento. "Tem que gostar do
es~orte e ter disciplina com o pró-
pno corpo, cuidando da saúde e da
alimentação", recomenda a zagueira
Romana, uma das mais experientes
do conjunto. Os treinos, realizados
normalmente nas dependências do
Parque Gigante, são puxados, exi-
gindo das atletas muito empenho e
seriedade. Eles ocorrem nas segun-
das, quartas e sextas, das 16 às 18h,
e aos sábados, às llh. Os próximos
compromissos das colora dasjá estão
agendados: dia 29 de agosto começa
a C~pa Sesc, com a participação ex-
clusiva de equipes gaúchas, e em
outubro, o campeonato nacional,
programado para Goiânia.

EVISTA: DUDA

nter é meu segundo namorado"
elo brinco na orelha direi-

a égide do Sport Club Inter-

~
:::~:~~ testemunha o amor pelarubra. Aligação com o Inter

onge. Quando era criança,
R!~"t;;;JD=;:!3Jti· ava a vizinhança com
, •••• :;:i .•.........•.LLL<- o, um dos maiores craques

ória do clube. Resolveu fazer

-""!I!III.t::I~iIIÜ~;ã-o, o sucesso naturalmente
Convocada para a Seleção

- •sagrou-se campeã sul-ame-
em 1995. Foi jogar na Itália,

=--=::;~:5õimdo a temporada de 94/95 no
e a de 95/96 no Milan. Além

rezrar a equipe adulta de campo
fiusal, ela coordena a escolinha

-:..IIIi~Ull[J)ma. Esta é a meia-direita
'.•-=I::i~~m.L Luizelli, a Duda - 26

m de altura, 63kg e "prati-
e 24h" de amor e dedicação

Jornal do Inter - Quando você se
interessou pelo futebol?

Duda - Quando era criança, eu
tinha como vizinho, no bairro Meni-
no-Deus, o Valdomiro. Meu pai me
levava aos jogos do Internacional.
Isso tudo me entusiasmou para jogar
bola.
JI -Quais são seus principais objetivos

para ofuturo?
Duda - Participar do Mundial nos

Estados Unidos, em 1999,e dasOlim-
píadas de 2000.
JI -No esporte, algum ídolo?
Duda -Roberto Baggio (meia-direi-

ta italiano). Também admiro os brasi-
leiros Romário, Ronaldinho, Raí e
Denílson.
JI - O que é o Inter para você?
Duda - Émeu segundo namorado

(Duda é noiva de Camarão, atleta do
futsal colorado). Através do clube, re-
cebi o reconhecimento público no

futebol. Também quero aqui agrade-
cer ao presidente Paulo Rogério
Amoretty pelo incentivo prestado.

Duda: exemplo de paixão pelo In er
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Beleza, talento, determinação, disciplina, amor à camiseta
são características da equipe adulta de futebol feminino

Desde 1996, quando instalou
um departamento autônomo
para atender a demanda pelo

futebol feminino - o primeiro pas-
so foi a criação de uma escolinha -
, o Internacional investe na modali-
dade, mantendo um competente
plantel de jogadoras e profissionais
encarregados da orientação técnica.
Apesar dos exíguos recursos finan-
ceiros, principalmente para fins com-
petitivos, resultados positivos já fo-
ram atingidos.

Superando a falta de patrocínio
com muita dedicação, espírito de
luta e amor à camiseta, a equipe
adulta tem feito do Internacional o
pólo central do futebol feminino no
Rio Grande do Sul. Atuais campeãs
estaduais, elas despontam no cená-
rio nacional como uma das princi-
pais [orças do País, sendo suplanta-
das apenas pelos poderosos times
paulistas, No Campeonato Brasilei-
!O de 1 H97, as coloradas ocuparam
a quintu posição, a melhor coloca-
çfil.l ~allc 11,. ,ltC~ h<Ül' no certame.
f'illa n,!!rdeú'I' (I ~IIIP(),a diretoria
d •• í'llIhp pretl'1I(1c t razer para a

Padre Cacique nomes de fora do
estado.

Beleza e desafio

"A estrutura não é a ideal", admite
o treinador Charles Pavan, desde
março deste ano no comando do gru-
po. Para ele, as dificuldades ultrapas-
sam o âmbito material. Trabalhar com
atletas femininas "é difícil, requer
mais paciência", avalia, numa refe-
rência à atividade junto aos jogado-
res do sexo oposto. O regozijo, po-
rém, está no reconhecimento de um
" novo desafio" a ser enfrentado. Se-
gundo o treinador, oriundo das cate-
gorias amadoras masculinas do clu-
be, uma das diferenças fundamentais
encontra-se no fato que "o homem vê
o futebol como profissão. A mulher,
ao contrário, já o vê como um hobby",

Com a missão de condicionar
Sabrina, Solane e Andréia, as três
arqueiras coloradas, Flávio Padilha
aprofunda a analogia. Com um pou-
co de saudosismo, o treinador de
goleiros afirma que "o futebol ferni-
nino eslá parecido com o masculino

Treino atípico: a chuva fez as meninas jogar no Gigantinho

da década de 80, quando muitos atle-
tas estavam mais interessados em jo-
gar bola do que em catimbar". Pavan
e Padilha concordam que a modali-
dade representa, devido inclusive ilO

desempenho técnico d,' 1I111ÍI.I'I, 11111

certo resgate do Il()St.t1~111I "lunhul

arte". A comissão responsável (,COII\-

posta ainda pelo prcpnrudor IfMic:1I
Leandro Marques l'~li:ls"1"-111111,1
gista Mazzuui,
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ARROIO~DO SAL
o Bocha - A "equipe de Porto
Alegre conquistou o direito de re-
presentar a região que compreen-
de o Litoral, o Vale dos Sinos e a
Grande Porto Alegre na fase fi-
nal dos Jirgs. A equipe formada
por Tânia Viegas, Mara Jardim e

? Sandra Perrone venceu os trios
"de Guaíba, Novo Hamburgo e
Arroio do Sal.

CÁNOAS'- "
o Futsal Feminino - O Inter-
nacional é campeão da Liga Ca-
noense. No domingo, venceu o
Grêmio Niterói por 7 a 2.



No Campeonato Metropolitano o Departamento
teve o apoio de La Colina e do Mec Aurio

- -~--------
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Duda optou pelo esporte como profissão

oDia da Mulher,
oficialmente, é 8 de março -
em homenagem às operárias

norte-americanas que-morreram-
lutando por seus direuos. Mas há

muitos .e muitos anos a tradição
,.

ada é outra: maio é o mês rias noivas,
"_"J~ e, conseqüentemente, das mulheres.



ESPORTE-

Inter conquista o
Citadino Feminino

• o melhor futsal do Rio ter apIicou~7~·3 na equipe
Grande do Sul, do Inter, da casa e conquistou o tí-
sobrou em quadra contra tulo da competição, no
o Grêmio Niterói na se- domingo à noite. Na pri-
gunda partida da final do meira partida, havia ven-
Citadino Feminino. O ln- cido por 3 ~ o. Página 9

Campeãs: Inter goleou time do Grêmio Nilerói por 7 a 3



Terça-feira, 25 de agosto de 1998 ESP(
Interconquista O
Citadino Feminino

Goleada sobre
Grêflnio }Jiterói

ratificou o
título no futsal

,

tocou de mansinho para
as redes: 7 a 3.

deu passe longo para
Duda, que só desviou: 3 a

loNo segundo tempo, o PROFISSIONALlSMO
Inter disparou no placar - Ao final da partida,
com jogadas explorando Duda, carregada pelas jo-
as alas. A 1minuto, a bola gadoras e torcedores, e
sobrou para Adriana, que cercada de caça-autógra-
chutou rasteiro no canto fos, afirmou que o que

O melhor futsal do Rio esquerdo e Claudete acei- prevaleceu foi a técnica e
. Grande do Sul, do ln- tou. AQs 2min45s, Tupã, a a garra da equipe. "Com
ter, sobrou em quadra con- pivô reser- este tipo de
tra o Grêmio Niterói na va, símbolo equipe, o
segunda partida da final da raça co- futsal só
do Citadino Feminino. O lorada, dri- M lh t d tende a cres-

3· e or oque eInter aplicou 7 a na equi- blou Regina cer e au-
pe da casa e conquistou o e sofreu pe- bola e preparo mentar em
título da competição, no n a I i da de, físico fizeram profissiona-
dOI!lÍngo ~ noite. ~a pri- que ela mes-;1. lismo", des-
meira partida, havia ven- mo cobrou a di) e,ren,ça a tacou. A era-
cido por 3 a O; "O Int~r ~ 5 a 1.. Ao~ favor do Inter que disse
venceu porguee uma .um- 5 m i n Z 5 s, que agora
dade,. com ~Istema de JO~o Regina des- espera con-
definido e Jogad~s.ensaI~- contou para o Niterói .. quistar o Estadual e o Bra-
das que desequilibram", Nem bem deu a saída de sileiro.
salie~ta.o técnico Feman- bola, e Tupã já chutou cru- No lado derrotado, a téc-
do Ribeiro. zado à meia altura fazen- nica Aldamar Rodrigues
A vitó~a da eq,uipe .de. do 6 a 2. ' analisou que a diferença é

Duda fOI construí da am- Aos 6min30s Sandra es- que o esquema do Inter é
da no prime.iro tef!1po corou uma c~brança de profissional. "Treinamos
quando a equipe abriu 3 escanteio de Susana e des- só umahora por semana",
a 1. O gol. de abertura do contou para o Niterói, 6 a sinalizou. Na disputa do
placar fOI marca~o por 3. Aos 12, Vera Rejane fez terceiro e quarto lugar, o
Romana, aos 5mm40s. falta dura em Romana e Vemisul aplicou 5 a 1 no '
V~ra ~egina, cobrando foi expulsa. O gol mais Canoas Tênis Clube: gols
pe~ahl, empatou aos bonito da partida foi o 7° de Ana Cristina (2), Jana-
8mm 14s. O melhor toque do Inter. Aos 14min40s, ína, Lolita e Sueli, des-
de. b,ola e preparo ~SICO Tupã entrou sozinha pela . contando Helena para. o
das atletas do Inter pr:- direita, driblou Claudete e CTC.
valeceu com uma pressao
incrível que parava nas
defesas de Claudete ou no
poste, como em dois chu-
tes potentes de Sandra.
Aos 13min40s, porém,
Duda fez jogada de gran-
de habilidade e chutou
cruzado. A fixo Sandra, do
Niterói, ao tentar intercep-
. tar, colocou para dentro do
gol. Aos 14min30s, Tupã

LUlZ GONZAGA

Inter 7 X 3 Grêmio Niterói
Inter - Tuigui, Adriana, Romana, Duda e Sandra (Tupà). Técnico:
Fernando Ribeiro. .
Grêmio Niterói - Claudete, Sandra (Regina), Vera Regina (Susana),
Vera Rejane e Elisabete. Técnica: Aldamar Rodrigues.
Gols - Tupã (2), Duda, Romana, Adriana e Sandra .(co~tra) para o
Inter; Vera Regina, Regina e Sandra para o Grêrnio Nlterol.
I;xpulsão • Vera Rejane
Arbitragem· José Carlos Souza e Jorge Costa



meninas do Inter também estiveram em SP ,
o SBT no gol Show com Silvio Santos por duas
ezes.
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RÃo E INTER REPRESENTAM O ESTADO EM NATAL

5 equipes de futsal feminino do Internacional e da Sociedade Esportiva e
ecreativa Chimarrão estão realizando os últimos treinos antes de embarcar para
atal, no RioGrande do Norte. Na capital potiguar, os dois times representarão o

Estado na T" TaCjaBrasil de Clubes, entre os dias 6 e 12 deste mês. O primeiro
iogo do Inter será no domingo, às 20h, contra a paulista Sabesp. Na segunda,
Chimarrão estréia contra a goiana AEEvangélica, às 14h.



omeça aTa\a~raSn
e Futsal Femlníno

Começa hoje e vai até o dia 12 a
Taça Brasuil e Futsal Feminino. Es-
. ão participando equipes já con-
gradas no futsal do país, com des-

- que para as equipes de SãoPaulo,
·0Grande do Sul, Ceará e Pará. O ,

Rio Grande do Norte eswtã sendo
epresentada pela seleção de São
Gonçalo do Amarante, tendo com

e a equipe do União. A abertura
serã logo mais, às 18h,no Ginásio
o .esportivo de Santo Antônio do
engi (antigo Barreiro), distrito de

- Gonçalo do Amarante.
equipe potiguar, sob o coman-
o écnico Alberi Nogueira, vai
arcom todas as titulares. En-

tanto, há duas dúvidas - são as
oras Itaniara, Aline e Solange,
problemas musculares; mas o
agista João Santana garante
três estarão em condições

ntrarem na quadra enfrentan-
o do país. A comissão téc-
ainda a presença de Gon-

zaga como auxiliar técnico, Odilon
e Figueiredo como coordenadores,
e Ingrid Cléa como assessora de
Relações Públicas.

Está prevista ainda a participa-
ção de torcidas organizadas, que vi-
rão de vários pontos da Grande Na-
tal. Os destaques são as torcidas FIa-
Gonçalo - tradicional de Santo An-
tônio do Potengi, sob o comando
dos ex-jogadores Carlinhos Varela e
Cleiton Pontes - e a Flamarante, ou-
tra torcida de peso, comandada por

Paulinho do
Cartório e An-
tônio Figueire-
do. A equipe
potiguar e a
realização da
Taça Brasilde
Futsal Femini-
no têm apoio
de Poti Iün-
mior, prefeito
de São Gonça-

lo do Amarante, e do desportista
Alexandre Cavalcanti.

A abertura da festa acontece ho-
je, às 18, no ginásio poliesportivo de
Santo Antônio, que foi completa-
mente reformado para a com-
petição. Todos os clubes já estão em
Natal e está tudo pronto para o iní-
cio de uma grande festa do futsal em
Natal, assim como foram as realiza-
ções das duas edições do mesmo
eventom, sendo que entre os home-
ns, no Machadinho.

TORCIDAS ORGANIzADAS PREPARAMA FESTA

E A FORÇA PARAQUE A EQUIPE DE SÃO

GONÇALO POSSA CONSEGUIR UM TÍTULo

INÉDITO PARAO FUTSAL DO ESTADO. ESTÁ

TUDO PRONTO E A MOTIVAÇÃOÉ TOTAL.



nter participou no Brasileiro em Natal de
Futsal, com nosso coordenador Ponciano e o
treinador Fernando Ribeiro.

~~~~--



SPORTES

Nordeste (RN) e Flávio Automóveis (CE) é o clássico de hoje

gadoras do RN goleiam a Associação
angélica de GO por 7 a O na estréia

equipe do Nordeste/São
Gonçalo, representante do
11Taça Brasil de Clubes de
feminino, gole ou a Asso-

- Evangélica de Goiás por 7 a
go à noite, em sua estréia

~cn::J.peti·ção. Os gols foram mar-
por Pretinha (2), Veridiana

1),Bebê (1) e da goleira
1.

partida "foi realizada logo
o esfile de abertura, domin-
Ginásio de Santo Antônio
eiros, São Gonçalo do

~a:..raJ~[i~-e.A mesma rodada ainda
- eguintes jogos: Sabesp
x 2 Internacional (RS) e

••,-,~.•....·.v Londrinense (PR) 11 x O
R.."Creuh"· "O Mineiro (MG).

epresentantes potiguares
,..:....",,,......,folga, ontem, e não joga-

sputa ficou entre Grêmio
,_.AOO .••.•aense (PR) x Internacional

da (PA) x Sabesp (SP) e
_ - móveis (CE) x Chimar-

VLADEMIR ALEXANDRE

DISPUTA - Futsalfeminino reúne atletas do Brasil em São Gonçalo

Recreativo Mineiro (MG) e Interna-
cional (RS) x Espada (PA).

Até a segunda rodada da VII
Taça Brasil de Clubes, a artilheira
da competição era Léa, do Grêmio
Londrinense (PR) com 6 gols mar-
cados,

MOVIMENTAÇÃO - É a primeira
vez que uma edição da Taça Brasil
de Clubes acontece em uma cidade
do Nordeste, Para Poty Júnior,
integrante da delegação do RN, o
público tem prestigiado bastante a

competição, lotando o Ginásio de
Santo Antônio dos Barreiros. "A
entrada para ver os jogos é muito
barata: apenas 1 Real", informa
Poty.

A Confederação Brasileira de
Futsal mandou Mário Lopes como
seu representante e o próprio presi-
dente da Confederação, o cearense
Aécio Borba está sendo aguardado
para as finais da competição.

O Nordeste/São Gonçalo (RN) é
formado por atletas do Rio Grande
do Norte, Ceará e Paraíba.
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ESPORTES

.FUTSAL FEMININO

r Taça Brasil de Clubes·
larga hoje com 9 equipes
Éa'primeira vez
que uma competição
dessa acontece no
na Região Nordeste

A 7' Taça Brasil de Clubes de
Futsal Feminino. começa

hoje, no Ginásio de Esportes de.
_ Santo Antônio dos Barreiros, São

Gonçàlo do ~~1Lres€n
tante do Rio Grande do Norte é a
equipe do Nordeste F.C., dirigida
pelo técnico Alberi. Estão na mesma
chave das potiguares a equipe da
Associação Esportiva Evangélica
(GO), Associação Flávio Auto-
móveis (CE) e SER -Chimarrão
(RS). Nove clubes estão na dis-
puta pelos primeiros lugares.
Hoje, às 20h, a equipe do RN en-
frenta as goianas da Associação
Esportiva Evangélica.

"Só entro em campo para
vencer. Esse negócio de que o
importante é competir é pura
demagogia" diz o técnico Al-
beri. Para ele, a sua equipe tem
chances reais de conseguir um
bom resultado na competição.
Para isso, treinou intensivamen-
te. Ele considera as equipes da
Codesp (SP) - atual campeã bra-
sileira - e a do SER-Chimarrão as

, adversárias mais difíceis. É a pri-
meira vez que uma competição
desse tipo é realizada no Nordeste.
Se as potiguares conseguirem ser
campeãs, será a primeira equipe
nordestina a realizar esse feito.

A competição reúne as 10 ma-
iores equipes de Futsal do País.
Além das potigures, d equipe que
representa o RN é formada por
atletas do Ceará e da Paraíba. Se-
gunoo;ctJ~io~ qesta~ do
time é a gole ira SOCOlT~~p?--
rado um grande público.

ALEXRÉGIS

TREINOS - Representantes do RN
tiveram treinos intensivos



BOCHA - A 4ª Copa In-
dependência, disputada nas
dependências do Grêmio
Expedicionário Geraldo
Santana, em' Porto Alegre,
teve a seguinte classifica-
ção: 1º - Brasil (campeão);
vice - Argentina e 3º - Uru-
guai. Os destaques foram

-Dario Pressa (Uruguai) e os
atletas André. Ildemar, Jo-
aãozinho, Leandro, Sepé,
Pavão e Júlio.

FUTEBOL - A seleção
brasileira feminina empatou
com a Rússia em 2 a 2, em
jogo válido pela Copa Nike,
que está sendo disputada
.nos Estados Unidos.

FUTEBOL 11 - Devido
à chuva, apenas um jogo
foi disputado no final de
semana pela 2ª rodada do
campeonato gaúcho femi-
nino: Internacional 11x0
Brasil, de Pelotas.

FUTSAL - J. L. Even-
tos Esportivos promoverá,
neste mês, no ginásio do
Esporte Clube São José,
um torneio juvenil. Pode-
rão participar garotos nas-
cidos nos anos de 78, 79,
80 e 81. Informações pe-
los fones (05-1)341.3566 e
960.2928.

FUTSAL 11 - Faltando
três rodadas para terminar
a primeira fase do campeo-
nato gaúcho/Série Ouro,
seis times já estão classifi-
cados para a próxima fase:
Ulbra, Reserg, Perdigão,
UPF, Associação Carlos
Barbosa e Internacional.

UNIVERSIDADE - de
Caxias do Sul irá inaugu-
rar, no próximo dia 24 des-
te mês, o complexo da Vila
Olímpica. A Vila Olímpi-
ca será apresentada à im-
prensa no próximo sábado.



Duda, Nike, Soccer, Wold Cup,•...
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SPORTCLUB
INTERNACIONAL

PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 1998

Meninas coloradas levam a melhor no Gre-Nal

dos torcedores que chegavam aó.J0lÍmpico para assistir
à partida contra o América-MGfD Grêmio saiu na
frente, com Taís. Sônia, Tupã e Díida viraram o jogo
para o Inter. No final da partida-Aline descontou. Com
o resultado, o Inter assumiu a liderança isolada do
campeonato, com nove pontos, ~eguid() de Grêmio, I ",
seis, e Pelotas, quatro.

meninas do Grêmio tiveram menos sorte e
'perdeiÜB~Gre-Nal feminino por 3 a 2, válido pelo
GatICbi·,O. Q clássico foidispu1ãdo no início da tarde de
~•.•••..•n-n••.munaQo sl!PleID~ta.r•.e atraiu grande parte~ , ~~...-l' -Ór: .

..,..,-60'" CEP 908102.+0 - Porto Alegre - RSra-Rio - Av. Padre Cacique, 891 - Fone: (051) 231.-+.+11 - Fax: (051) 2.).).,) ., - .



~
õl

~ \ ESPORTE AMADOR
~
'i:I~
O-
Cil
o~o.s:
C
.(')

11

00
\O

'Tl
o:::
~
Ô
'Jt•..........,
IV
W•....
~~

'Tl~;..o:
'""'o
'Jt•..........,
IV
W
W

'Jt
0\
o
W

o
rn-e
\Oo
00•....
o
IV.j:..
o
'i:I
o::I.
o
>ro

CJO
Cil

;:o
tr:

(
1 -,....-..

w-::-:. ---

Inter lidera no futebol
Clube pode ter uma convocada para seleção de futsal e Duda
trabalha sonhando com o Mundial dos Estados Unidos em 99

\1.'

As jogadoras de futsal do Inter
nacional estão apostando na
convocação' de pelo menos

uma atleta gaúcha para a seleção na-
tional. A chamada deverá ocorrer
ros próximos dias, de acordo com
mformações da Confederação Brasi-
leira. Enquanto aguarda, a equipe
colorada participa do Campeonato
Estadual de Fl,ltsal, até agora com

r, aproveitamento de 100%, ou seja,
ganhando todos osjogos. Na disputa
contra- o time da ACBF, dia 13 de
setembro, asjogadoras do Inter ven-
ceram por 7 a 2. No enfrentamento
ao time da ]OB!, dia 19, em Santa
Maria, as coloradas também foram
, vitoriosas e asseguraram a classifica-
ção par~ as semifinais.

O desempenho positivo das atle-

GUILHERME DE ALMEIDA

tas do Internacional
também está eviden-
te nos jogos de cam-
po. No Campeonato
Gaúcho de Futebol
Feminino, o primei-
ro oficializado pela
Federação Gaúcha
de Futebol, a estréia
foi contra o Brasil de
Pelotas, registrandQ
um escore de ·11 a
zero a favor do time
colorado. Também
estão nesta disputa
asjogadoras do Crê-. P 1 C Duda: talento no campo e na quadra
rmo, e otas e ru-
zeiro de PortoAlegre, que ascoloradas
derrotaram também por 11a zero em
jogo realizado dia 20 de setembJ;;o..í)

resultado assegurou ao time a condi-
ção de líder do campeonato. Na pri-
meira fase o Inter ainda deve passar

..

'eminino

ainda por jogos contra o Grêmio e
Pelotas, marcados para os dias 27 de
setembro e 4.de outubro. O segundo
turno vai de 17 de outubro a 4 de
novembro. . \

As jogadoras coloradas també\fl
estão se preparando para o Campe-
onato Brasileiro, que deverá se reali-
zar em Goiânia, no mês de novem-
bro. Os treinos ocorrem todos os
dias. "O objetivo é garantir uma bOR
presença neste campeonato e bus-
car um torneio internacional", in-
forma a atleta Duda, que não escon-
de o desejo de integrar o mundial,
nos Estados Unidos, no próximo
ano. "Hoje, as jogadoras brasileiras
têm plenas condições de buscar uma
medalha de ouro nas olimpíadas",
garante a jogadora .
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i I ESCOLINHA DE

FUTEBOL FEMININO

MATRÍCULAS GRATUITAS!!!
Coordenação: DUDA

Venha ser mais uma Campeã Colorada!

Maiores informações fone: 231-4411
ramal 208, c/Rosália

INTER CADA VEZ MAIS CLUBE----------------~



equipe do Inter venceu por 16 á Oa sei. de
tunfo que fizemos apreliminar na final do
uchão com quase 50 mil pessoas assistindo, e

escolinha também participou da festa



E FUTSAL FEMININO

da ACBF goleadas impiedosamenu
CBF começou bem, vencendo por 2xO,mas o lnter reagiu ea goleada de 7x2 só não foi ma,

pelo Inter
graças à goleira Neusa

Dureza: acostumadas a golear frágeis adversárias, as garotas da ACBF esbarraram na ótima equipe do
Romana, aqui desarmando Eliane e partindo para o ataque, foi uma fixa dona absoluta de sua qUÇldra

defesa, a mesma Tupã fechou
agoleadaem 7x2 aos 3mi:p40s.

As reservas Heli, Mila,
Fofa, Bete e Thaísa também
entraram no jogo, mas não,
acrescentaram praticamente
nada. .-,~---
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Esporte

As receitas dos

LIEGEALVES

auro Galvão,
Eduarda Lui-
zelli (a Du-
da), Gustavo
Kürten e Lu-
ciane Damba-

cher são atletas reconhecidos nas
modalidades de esporte que pra-
ticam. A mesma perfomance, no
entanto, não conseguem repetir
quando assumem a cozinha.
- "esses momentos, chegam a ser
esajeitados. As tímidas tentati-

- a na área de culinária não re-
u tam em grandes escores. De-

sai o básico: pizzas, massas e
anches. Para quem está acostu-
mado a vencer, não parece um
om resultado, mas não se pode

ganhar todas.



anhacom
enos calorias
paixão de Eduarda Luizelli
futebol e pelo lnter começou
. ãncia. Os primeiros dribles

incentivados por seu vizinho
e craque do lnter, Valdomiro. Aos
- anos, Duda, como é mais co-

ida, jogava no time do seu co-
ra ão. A carreira pouco comum
para mulheres a levou para fora do
país. Em 1993, Duda se mudou
para a Itália, onde atuou em duas
emporadas, primeiro no Verona,
depois no Milan. Foi lá que apren-
deu na marra a preparar algumas
receitas.
O cozinheiro titular da casa é o

marido. Duda fica direto na reser-
va e nem pensa em disputar a posi-
ção. Comer batata de frita é o so-
nho de consumo dessa atleta que,
quando não está jogando, coordena
a escolinha de jogadoras mirins do
Inter. Para manter o peso ideal de
63 quilos, evita qualquer fritura,
come muita fruta e toma bastante
água. Numa partida de 90 minutos,
perde 2,3 kg, por isso investe nos
carboidratos. Sua receita para atle-
tas e não-atletas é comer bem e
gastar as calorias praticando algum
tipo de esporte.

lAsANHA DE BERINJELA
INGREDIENTES: 50g de margarina, 600g de be-
rinjela, 150g de cebola, 50g de mussarela,
50g de queijo gorgonzola, 50g de queijo pro-
voíone, 50g de queijO parmesão, 600 ml de
leite, 3 colheres (sopa) de farinha de trigo, 1
tablete de caldo de carne, noz-moscada e pi-
menta-do-reino. Para o molho de tomate:
400g de tomate, 50g de pimentão, 1 tablete
de caldo de carne, 2 colheres (sopa) de azeite
de oliva. Para o molho branco: 2 xícaras de
leite, 3 colheres (sopa) de farinha de trigo, 2
colheres (sopa) de margarina.

CoMO PREPARAR:
• Bata 100ml de leite no liquidificador com
os queijos, o caldo de came, a cebola e a fari-
nha de trigo. Reserve.

Leve o restante do leite para ferver e junte

a mistura de queijos. Mexa até engrossar.
• Acrescente noz-moscada e pimenta-do-rei-
no a gosto.
• Corte as berinjelas em fatias finas e frite-as
na margarina.
• Prepare um molho com o tomate, o pimen-
tão, o caldo de came e o azeite de oliva.
• Para o molho branco, derreta a margarina,
misture a farinha e o leite, mexendo até ficar
um creme.
• Unte uma fôrma refratária e alterne as ca-
madas de molho de tomate, fatias de berinjela
e molho branco.
• Cubra com mussarela e leve ao fomo para
assar.
Porções: 4
Preparo: 30 min
Grau de dificuldade: fácil



a Boião - A Associação Sul-Riogran-
dense dos Viajantes Comerciais con-
quistou o título do Campeonato da
Grande Porto Alegre Masculino de-Bola
16, com 44 pontos, dois a mais do que a
Sogipa, a segunda colocada. O título in-
dividual ficou com Marco Antônio So-
naglio, da Sogipa, que também foi o re-
cordistada competição, com 265 pinos.

a Futebol feminino - O torneio en-
tre escolinhas promovido pelo Interna-
cional teve três Gre-Nais vencidos pelo
clube anfitrião no último fim de sema-
na. Na sub-14, o placar ficou em Inter 7
a O Grêmio. Na sub-17, houve dois pla-
cares idênticos: Inter B 3x1 Grêmio B,
Inter A 3x1 Grêmio A.
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Roqueiro goleador
Nas horas.de folga, os integrantes do grupo mineiro Skank se dedi-

cam com entusiasmo a uma de suas maiores paixões: o futebol. Foi
assim na noite de terça-feira, em Porto Alegre. Eles foram até o Beira-
Rio e disputaram uma animada partida contra o time de futsal femini-
no do Inter. Venceram por 4 a 0, com quatro gols do vocalista Samuel
(foto). Depois, enfrentaram uma seleção da Rádio Pop Rock e, certa-
mente já sentindo o desgaste, se deram mal: perderam por 2 a O.



1\-111. 1',llllllli,"j

Equipe principal do Inter

Participam da competição: Inter,
Grêmio, Brasil de Pelotas e Pelotas, ten-
do seu inicio no mês de setembro e o
término previsto para o mês de-novem-
bro.

A equipe do Inter foi campeão do pri-
meiro turno, somando 12 pontos.

Campeonato Brasileiro de
Futebol Feminino (Campo)
O Inter terá novamente sua partici-

paçãogarantida, pela segunda edição,
frente as 24 equipes, que representam o
futebol feminino de seus respectivos es-
tados. As partidas serão realizadas em
Goiânia, onde o Rio Grande do Sul será
evidenciado pelo Inter e Grêmio.

Fut-Sal Feminino -
Campeonato Gaúcho

t ',IIIIIH' I 1111h,tI (11.illl.li""!II\ " i1111l,l'lll
Pillrlllllllllk 1I1.l1I1t,11~l.u rh 1I111',1I'1lh ('ll.llllill
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Tarde: 3"s c 5"s das 15 :00 às 1H.oo IIS
Tarde: 4"s c 6"s das 15 às 17 hs
Mensalidade sócios Intcr R$ 23,00 c não sócios R$ 2H,OO

Treinos equipe principal
(competição)

De segunda a quinta das 16 às 18:30hs.
Acompanhamento técnico: Renato

Lopes (Camarão)
Treinador: Charles
Maiores informações:
Diariamente no Parque Gigante do

Inter ou na Secretaria do Estádio Beira
Rio.

Martículas na Secretaria do Inter ou
pelo fone: 231.4411.

Copa SESC de
Futebol de Campo

O Inter está participando da Copa
SESC de Futebol Feminino, nas quatro
categorias:
lnf~~.hL!~JÜ,Y&l!i~~.ÇhLÇQJll»llJ .G.t:ill-1~l-.!~f
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Terça-feira, 20 de outubro de 1998

IJBoião - A Sogipa é a campeã do 54°
Campeonato Estadual, na categoria
masculina, realizado durante o fim de
semana. Na sexta-feira, ocorreu o Esta-
dual Individual Masculino, em que o
campeão foi Mario lrineu Calsing, da
Sociedade Harmonia, com 179 pinos.

IJ Futsal 1 - A equipe do Colégio
Monteiro Lobato foi a campeã infantil
do Torneio Pré-Metropolitano de Esco-
linhas. Os outros times vencedores fo-
ram Rola Bola, nas categorias mirim e
fraldinha, e Pró-Esportivo, na pré-mi-
rim.

IJ Futsal 2 - Afinal do Estadual Fe-
minino vai reunir as equipes do Inter e
do Chimarrão. A equipe colorada con-
quistou a vaga na final após aplicar 10 a
3 sobre o Interlagos, de Pelotas.

IJ Padel - A terceira etapa do Circuito
Porto Alegre Perdigão Ballantine's reu-
niu 150 duplas nas quadras do Cristal
Tênis Center, Ipanema Padel e Cia do
Padel durante o fim de semana. Das 14
categorias, destaque para as duplas ven-
cedoras Roger Lisboa/Paulo Pavão, na
segunda categoria masculina, Marcelo
BenvenuttilYan Greven, na terceira mas-
culina, Carlos FelipelFábio Costa, na in-
fantil masculina, Geórgia Fernandes/Si-
moni Guaita, na segunda feminina, e
Denise Ohlweiler/Lisane Warth, na ter- 1
ceira feminina. I
IJTiro - Cláudio Heinz Comasseto foi
o vencedor na pistola livre e na pistola
de ar, provas válidas para o ranking de
1998, realizadas no sábado, no Tiro 4.

IJ Futebol Feminino - A equipe do
Inter está na liderança do Estadual, com
15 pontos, três a mais do que o Grêmio.
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ESPORTES/PELO RIO GRANDE

o Futebol Feminino":' A Copa Sesc te-
rá três finais na tarde de domingo. Pela ca-
tegoria mirim, jogam Inter e Sesc e, pela li-
vre, Inter e Orange Ball. Na juvenil, o títu-
lo já é das coloradas, uma vez que a final
ficou entre Inter A e Intet B. Os jogos se-
rão no Sesc Campestre, a partir das 14~.

o Futsal - Inter/Car Point e Chimar-
rão/CR Mentz/Sultepa enfrentam-se ama-
nhã, às 20h30min, no Chinesão, na primei-
ra partida da final do Campeonato Estadual
Feminino. Fone: (051) 231-9466.



RÁDIO Aée 1470 AM,
A CredibiliClade do Rádio

Neste sábado tem Futsal a partir das 20:00hs jornada esportiva pela Rádio ABe

Em Novo Hamburgo no Ginasio Chinesão tem

Narração: Geraldo de Andrade
Reportagens: Valdir Eissmann

INT-ERNACIONAL
r·
l

X
CHIMARRÃO/SULTEPA

Mesa de Áudio: Alberto Valvassori

. , "t· ( t.;;Jt. .••• ~":l.~_ •. '••.••..•. ".'-.~ ••.••• ..::::.--...-. .•.•....••..•- _
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Segunda-feira, 26 de outubro de 1998

Chimarrão perto' do bi no futsal
Novo Hamburgo - As meni-
do Chimarrão/C R Mentz/Sulte-
de Estância Velha, largaram em

'aIltagem na decisão do Campeo-
nato Gaúcho de Futsal. No sábado à
noite, o. time estanciense goleou o.
Inter por 4 a I, no ginásio Chine-
são, em. Novo Hamburgo, e agora
precisa de um empate no próximo
domingo, em casa para garantir o
seu segundo título estadual. A outra
conquista foi em 1996. O mando de
campo da primeira pàrtida foi do
colorado.
O lnter abriu o placar com San-

dra, aos 9min da etapa iriicial. Cin-

co segundos depois, Sônia empatou
para o representante do Vale do Si-
nos. Faltando 20 segundos para en-
cerrar o primeiro tempo, Cátia de-
sempatou. Na segunda etapa, logo
aos 2min42seg, Kel.um dos desta-
ques da partida, fez o terceiro gol
do Chimarrão. Cátia decretou o 4 a
1, aos l4min50seg.
O técnico Zeca Brochier escalou

o time vencedor inicialmente com
Fernanda; Maradona, Ângela, SÔ-
nia e Iranez. Também atuaram Cá-
tia e Kel. O Inter, do treinador Fer-
nando Ribeiro, começou com
Tuígui; Adriana, Romana, Sandra e

Duda. Jogaram ainda Tupã e Carol.
A arbitragem foi de Jorge Costa e .
Mário Neto. De acordo com a dire-
ção do Chimarrão, cerca de 1400
pessoas assistiram o confronto no
ginásio hamburguense.
As duas equipes voltam a se en-

.frentar no próximo domingo, a par-
tir das 19h, no ginásio do Chimar-
rão, em Estância Velha. Em caso
de empate e vitória no tempo regu-
lamentar, o título fica.com as es-
tancienses, Se o colorado vencer,
haverá uma prorrogação de dez mi-
nutos em que o Chimarrão também
joga pelo empate. •

Domínio: Angela (3), do Chimarrão, avança na direção de Romana (5), no jogo em que as esiancienses golearam
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ESPORTES/PELO RIO GRANDE

o Futsal - Chimarrão/CR Mentz/Sultepa e In-
ter/Car Point jogam a final do Estadual Feminino
domingo, às 19h, no Ginásio do Chimarrão. Fone:
(0)1) 231-9466.--



PORTO ALEGRE, SÁBADO, 31 DE OUTUBRO DE 1998

d decisão

Horário:

16h -\

Leandro MaciellArte lH
Falo: José DovalllH

.Ojogonoar

IGre-Nal de futebol feminino, às 13h30min
i Abertura dos portões: 13h
L....-...---- ----------------_.._.--------------------.---_.

Premiere 1 (pay-per-view)
RBSTV {só ara o Interior
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PORTO ALEGRE,DOMINGO, 25 DE OUTUBRO DE 1998

Repique
FUTEBOL 1- ACopa Sesc de fu-
tebol feminino terá três finais na
tarde deste domingo, na sede
campestre do Sesc, na avoProtá-
sio Alves n" 6220, em Porto Ale-
gre. Pela categoria mirim, jogam
Inter e Sesc; pela livre, Inter x
Orange BaII; na juvenil, o titulo
já é das coloradas, uma vez que a
final será entre Inter A x Inter B.
O festival de jogos inicia às 14h.
FUTEBOL 11- A equipe feminina
do Esperança, formada por me-
ninas de favelas do Rio, chega à
Porto Alegre amanhã para jogos-
treinos com a du Ia Gre-Nal.

DE PRIMEIRA IHillorMombach

Parque Gigante SeIT'~
Estou para falar sobre o assunto

faz tempo, atendendo a reclamação
de sócios do Parque Gigante. Há
queixas sobre aforma como está sen-
do terceirizado. Melhor: a terceiriza-
ção está tratando com algum despre-
zo aquele associado mais antigo.

Veja; por exemplo, a quadra de fu-
tebol sete com grama sintética: está
lá, livre para os sócios, das 9h às
17h. Depois, das 17h às'24h, é reser-
vada para locação. Poxa! E comofica
o sócio que trabalha, saindo do em-
prego às 18h?

E o futebol feminino? Sócias pa-
gam R$ 23,00, e não-sócias, R$
28,00. Ainda: cinco das sete raias da
piscina térmica são reservadas para
os não-associados.

Nos jogos no Beira-Rio, os sócios
do Parque Gigante não levam vanta-
gem alguma: também pagam R$
5,00 pelo estacionamento, Está regis-
trado o descontentamento, Espero
ouvir, agora,'o oatl'cr/ndo,' " I ' , I.



lmmcx feminino do Inter recebeu para um jogo amistoso a equipe formada pelos músicos
Skank, que fez show em Porto Alegre neste mês. Os roqueiros são aficcionados por

rft!'dJIer.Ull o reforço até do ex-jogador Paulo Roberto. O placar não importa: a confrater-
marcou o encontro em clima de festa.

----------------~---------------------



JORNALOeINTER

va de gols colorados
vence Gre- nal e lidera o Campeonato Gaúcho,
çando as redes adversárias 51 vezes em apenas seis jogos

o clássicorealizado no dia 3
de outubro, válidopelo Cam-
peonato Gaúcho de Futebol

."curinllll40, o Internacional venceu o
por 3 x 2 no Estádio Olímpi-

na casa do adversário. No dia
a etas coloradas bateram o

r 10 x O. "A competição
. ere ante e o nosso clube

rados alcançados até ago-
o Internacional como

do do Campeonato, o pri-
cializado pela Federação
e Futebol. Em seis parti-
doras fizeram 51 gols. A

•• r:iifalim-a da equipe é Duda, que já
•••• =z:roou li e Solane é a goleira me-

da. pois não conseguiu se- Inter vence o Cre-nale mantém 100%de aproveitamento
penas três chutes das equi-

Preparação para o Nacional Campeonato Brasileiro de Futebol
Feminino, que ambas as equipes dis-
putarão em novembro, em Goiás. O
Internacional estréia dia 8 contra o
Marcílio Dias, de Santa Catarina.
Nos dias 10 e 12, as jogadoras en-
frentarão o União, do Rio Grande
do Norte, e aAruc, do Distrito Fede-
ral. Afinal tem data marcada para 29
de novembro.

Conforme Duda, as equipes do
São Paulo e da Portuguesa são mui-
to profissionais. Ela acredita, no en-
tanto, que o Internacional vai sur-
preender em: nível nacional. "Te-

No dia 27, o time disputou um
amistoso, num dos gramados suple-
mentares do Beira-Rio, contra a
equipe do Futebol Esperança, do
Rio de Janeiro. O Esperança é uma
equipe formada a partir de um pro-
jeto de educação e integração social
por meio do esporte desenvolvido
em favelas da capital carioca. O pla-
car apontou vitória do time do Rio
de Janeiro por 3 x 1.

O jogo contra o Esperança serviu
tunbém de preparação para o 2°

. _ o dia 24, nova vitória,
•contra o Cruzeiro. No dia
do Gre-nal será realizado

- '0 como preliminar do
Inter e Botafogo pelo

~:=:o~i.-T.."..._-a seqüência, os jogos
e 5 de novembro contra
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mos um grande time, talvez o
melhor já feito no Rio Grande
do Sul", sustenta. Duda acredi-
ta que a chegada de três joga-
doras da seleção brasileira será
um grande reforço para a equi-
pe. Asnovasjogadoras que ves-
tirão a camiseta vermelha são
Geni, que foi goleira na Portu-
guesa; Solange, zagueira quejá
defendeu as cores do Corin-
thians; e Raquel, meia atacan-
te. Duda garante que, com a
presença das três jogadoras,
mais o fechamento do patrocí-
nio, até o final do ano, com a
Car Point, a equipe terá melho-
res condições para entrar em
campo.

Expectativa na decisão

o Inter foi derrotado por 4 x 1
pelo Chimarrão, de Estância Velha,
na primeira partida da decisão do
Campeonato Estadual de Futebol
de Salão Feminino, no dia 24 de -
outubro, em Novo Hamburgo. O
jogo final será disputado em 10 de
novembro, em Estância Velha. As
coloradas precisam vencer no tem-
po normal, por qualquer placar, para
decidir na prorrogação. Nas semifi- I

nais o Inter bateu o Interlagos por 9 1
x 3, no primeiro jogo, e por 10x 3na II
segunda partida. .

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



Duda comemora uns de seus 100 gols na
temporada, e a torcida pelas vitorias foi muito
-mportante
------- ---- ---~~~-

i
1



na Copa Se" no"a turma elpeDial
Aescolinha de fute-

bol feminino do In-
ternacional criou

· no início de outubro uma
: turma até 17 anos, a cha-
· mada sub-l 7, que recebe

treinamentos especiais,
: particularmente na área
· física,às segundas, quartas

e quintas-feiras. A propos-
ta do clube com a sub-17 é
avaliar as garotas que apre-
sentem grande potencial

Novas
oportunidades

para as gaTotas
praticarem o

futebol
• •••••••••••••••••••••••• fi .••••••••••••••••••••••

As equipes da
escolinha de

: futebol feminino
· do Internacional
venceram as finais
de todas as

: categorias da Copa .
· Sesc, realizadas no
: último dia 24 de
· outubro. Na
categoria livre,
bateu o Orange

· Ball por 2 x O; na. . .
· mmm a eqmpe
empatou com o

· Sesc em 1xl, mas
ficou com o título
por ter vencido a
primeira por 5 x o. Na

· categoria infantil (até
14 anos), as meninas

· coloradas chegaram.à
conquista com uma
retumbante goleada
por 7 x O sobre o
Grêmio no dia 17 de

· outubro. Na categoria
juvenil, o Inter

· arrebentou: ficou com

Duda com Daniela, grande pro- •
messa colorada com apenas 13 anos .:

as duas primeiras
colocações. O Inter A,
que havia derrotado o
Grêmio por 4 x 2 nas
semifinais, ficou com o
título" ao derrotar o
Inter B por 2 x O. O
Inter B havia
eliminado nas
semifinais o Sesc
por 3 x o.

para o futebol e levá-Iasàs
equipes oficiais.A direção
colorada confia que com o
treinamento especial vai
ampliar ainda mais os re-
sultados positivos que as
jogadoras alcançam nas
competições.
A escolinha de futebol

feminino também ampliou
o prazo para que as mem-
nas interessadas possam fa-
zer inscrição gratuita e fre-

qüentar as aulas, que se
realizam terças e sextas-fei-
ras, a partir das 15h, e ter-
ças e quintas-feiras com
início às 8h30min. Ameta
do Internacional é ensinar
o futebol, regularmente, a
cerca de 500 meninas. O
clube aposta que o futebol
feminino, atualmente con-
siderado esporte olímpi-
co, é uma realidade que
cresce em interesse.





Estância Velha - O nos primeiros minutos. "E
Chimarrão'CR Mentzl manter a pressão, porque
Sultepa. de Estância Ve- as coisas acontecem mui-
lha. recebe amanhã, às to rápido em quadra pe-
19h. o Internacional para queria", completa. Zeca
o egundo e decisivo con- deve mudar a equipe do
fronto pelo título do Cam- jogo anterior. As únicas
peonato Estadual de Fut- certezas são Fernanda, I
sal Feminino. No primeiro Angela e Sônia. Nas duas
jogo, no ginásio Chinesão, vagas restantes, concor-
em Novo Hamburgo, as rem Madarona, Kel, Ira-
meninas estancienses go- nez, Norma e Cátia.
learam, de virada, por 4 a Pelo Inter, o técnico Fer-
I, com gols de Sônia, Cá- nando Ribeiro poderá re- -
tia (2) e Kel. Sandra mar- petir a equipe de sábado
cou para o time colorado. passado, que começou
Para conquistar seu segun- com Tuígui; Adriana, Ro-
do título - o primeiro foi mana, Sandra e Duda. O
em 1996, também sobre o preparador físico Flávio
Inter - o Chimarrão de- Padilha, porém, não gos-
pende apenas do empate. tou da atuação das joga- '/
Os ingressos para o jogo doras. "Acho que rende-
custam R$ 2,00. ram apenas 20% do que
O técnico estanciense apresentaram nos treinos",

Zeca Brochier, porém, ga- confessa. Mesmo assim,
rante que não jogará na Padilha acha que a equipe
retranca. Como a quadra conseguirá reverter a van-

I do Chimarrão é bem me- tagem estanciense e ven-
nor que a do Chinesão, cer no tempo rrorrnal e na
Zeca acha que é preciso prorrogação. (Dario Pa _
liquidar a-partida ~~nhagen) ••

Luis Félix/GES

JORNAL NH • 35
Sábado, 31 de outubro de 1998
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Sai domingo o novo campeão
estadual de futsal feminino

As principiense Romana Schmitz e
Adriana Rigatti podem tornar-se cam-
peãs estaduais de futsal neste sábado,
vestindo a camiseta do Internacional.
Mas para isso elas precisarão derrotar
o Chimarrão/CR Mentz/Sultepa, de
Estância Velha, no tempo normal e na
prorrogação. Sábado, no primeiro jogo
da decisão, o Chimarrão venceu de
goleada, 4x 1. A partida será disputada

no Ginásio Chinesão, em Novo Ham-
burgo. Além de Adriana e Romana, o
Inter conta ainda com a conhecida Duda.

Vencendo no tempo normal, o Inter
precisará vencer também a prorrogação
de dez minutos, já que o empate dará o .
título ao Chimarrão. Sábado, o elenco
colorado esteve em Bom Princípio con-
centrando para a decisão, o que poderá
voltar a acontecer agora.

Estrelas femininas: time do fnter, que disputa domingo o título estaduàl



ZERO HO
Segunda-feira, 2 de novembro de 1998w
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ADROALDO GUERRA FILHO

O Inter precisava vencer. Empato.u em O a
O com o Botafogo. O Inter tinha que dar
uma alegria à torcida no Beira-Rio. Se-

meou a ira. O Inter mostrava a dupla Fabiano e
Christian. Mas passou a tarde de sábado trocan-
do passes laterais. O Inter começou o jogo com
razoável chance de classificação. Agora depende
de um milagre. Então, o vice-presidente de fute-
bol, Ibsen Pinheiro, tentou explicar o mau resul-
tado e a ameaça de desclassificação com uma
declaração positiva:
- Tivemos um ano de bons resultados adminis-

trativos, não há somente más notícias no Inter:
vencemos o Gre-Nal fentinino por 9 a O - disse
o dirigente, referindo-se à preliminar de sábado
entre o time colorado, de Duda, e o Grêmio.
Na volta de Fabiano ao time, a equipe não teve

competência. A frustração em campo provocou
mais uma vez a indignação da torcida. Houve
vaias e gritos de "timinho" para jogadores, diri-
gentes e comissão técnica, ao final da partida.
O time foi lento, sem jogadas e com excessi-

vos toques laterais nos primeiros 45 minutos.
Chances de gol
mesmo, só três. A
primeira com Chris-
tian, que chutou de
pé direito, dentro da
área, e Vagner de-
fendeu no susto.
Depois, Denílson
arriscou de fora da
área e quase sur-
preendeu o goleiro
botafoguense. A úl-
tima foi com Celso
Vieira, também de
fora da área, em ou-
tra boa intervenção
de Vagner, que man-
dou para escanteio.
A melhor oportu-

nidade foi do Bota-
fogo, quando Gon-

o dirigente
Ibsen Pinheiro
lembrou que,
ao menos, o
Inter venceu o
Grêmio por
9 a Odurante

Fabia-
a preliminar
de futebol
feminino no
Beira-Rio
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himarrão comemora "o bi
Fogos de artifício
carreata marcam a
onquista do FutsaZ
E taduaZ Feminino

DARIO PANZENHAGEN

Fábio Winter/GES

Na cor do título: jogadoras pintam os cabelos de verde para festejar o bicampeonaio

o Inter reagiu e, pelos pés
de Duda e Romana, virou
o placar para 4 a 3. Além
de Duda, marcaram pelo
Inter, Jalma, Adriana e Ro-
mana. Os gols do Chimar-
rão vieram com Ângela,
Kel e Adriana.
Na prorrogação, o Inter

saiu na frente, com gol de
Duda, no primeiro tempo.
O empate, que rendeu o ti-

tulo ao Chimarrão, veio de
cobrança de falta, com um
chute forte de Ângela, no
segundo tempo. O Inter jo-
gou com Tuígui, Adriana,
Sandra, Romana e Duda
(também entraram Caroli-
-ne e Janete). O time estan-
ciense teve Femanda, Ân-
gela, Sônia, Maradona e
Norma (depois, Kel, Cátia
e. Iranez).

DECISÃO - No domin-
go, o Chimarrão - que
venceu o Inter por 4 a 1,
no primeiro confronto -
precisava apenas do em-
pate no tempo normal ou
prorrogação. Ao final do
primeiro tempo, vencia por
3 a 1. No segundo, porém,

quer atleta pode ter é 'ser campeão",
comemorou. A ala Sônia, 30, também
passou or uma nova experiência no
clube estanciense. oga ora e campo
pelo Inter desde 1995, Sônia enfrentou
colegas de equipe no domingo - o plan-
teI do futsal colorado é de meninas do
futebol.
"A amizade vai além das quadras.

Aqui somos inimigas, mas no campo
não. Ontem -_sábado -, joguei ao
lado delas na vitória sobre o Grêmio",
conta. Kel, 19, contratada do clube
Espada, Pará, no início de outubro,
retomou ontem mesmo para seu Esta-
do. Na despedida, lamentou deixar as
colegas."Gostei do Sul, principalmente
das amizades", disse, tentando escon-
der a tristeza pela despedida. -

Estância Velha - A
mais empolgante partida do
Estadual de Futsal Femini-
no só podia ser na final.
Domingo à noite, em Es-
tância Velha, Chimarrão/
CR MentzlSultepa e Inter-
nacional protagonizaram
um espetáculo às centenas
de torcedores que lotaram
o ginásio do clube estanci-
ense. O Interprecisava ven-
cer no tempo normal e na
prorrogação para conquis-
tar o título. Conseguiu 4 a
3, no tempo normal, mas,
depois, cedeu o empate de pequena, como no Chimar-
1 a 1. O Chimarrão con- rão", concluiu.
quistava o bicampeonato-s-
o primeiro foi em 96, tam-
bém diante do Inter.
A festa foi digna de cam-

peãs e se estendeu até a
madrugada de ontem, com
direito a fogos de artificio,
carreata em caminhão de
bombeiros pelas principais
ruas da cidade e muita ani-
mação. "Conquistamos o
título de modo sofrido, mas
valeu a pena", comemora-
va o presidente Vilmar De-
labona, O técnico Zeca Bro-

. chier destacou que a agenda
da equipe para o final do
a o poderá ter amistosos,

lusive com visitantes
. e-americanos. "Mas a
.retoria é quem decidirá,
e esmo quanto à ma-

- comissão.c.
u:\::&Jl:a' • esclareceu. .

do Chimar-
Ibor do campe- .

permanecendo invic- .
. - . "O título

campanha, pois
o direito de de-

"0 re altou o
~~Cl. - partida provou

rodo pode....-~~_n.,n...r-n..;:- segundos,
e em quadra

Jogadoras ressaltam a nova experiência
A conquista do bicampeonato foi a

coroação de um trabalho que começou
ano passado. Para a maioria das jogado-
ras, atuar no Chimarrão/Ck Mentz/Sul-
tepa não representou apenas o título do
campeonato, mas uma nova experiência
no esporte. A goleira Femanda, 20 anos,
or exemplo, nunca havia atuado nem

no gol nem no futsal. Natural de Gra-
mado, onde mora com os pais, Fernan-
da era meia-direita do Gramadense, no
futebol feminino até agosto do ano pªs-
sado, quando começou no Chimarrão.
No domingo, Femanda foi uma das

melhores em quadra e uma das respon-
sáveis pela conquista do título gaúcho.
Com defesas que levaram os torcedores
ao delírio, ela conseguiu segurar a rea-
ção do Inter. "O maior presente que qual-



ZERO HO
Terça-feira, 3 de novembro de 1998

FUTSAL - No segundo jogo da
final do Estadual de Futsal Femini-
no realizado domingo, o Inter ven-
ce~ o Chimarrão por 5 a 4. O re-
sultado não foi suficiente para ga-
'rantir o título à equipe de Porto
Alegre. Com aproveitamento
maior, o Chimarrão sagrou-se
campeão estadual.
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Brasúeiro feminino



·o Aliança lutou bastante, mas não conseguiu resistir à
maior qualidade técnica do Internacional e perdeu a chance
de ser um dos semifinalistas do Campeonato Brasileiro de
Futebol Feminino. A equipe goiana foi derrotada ontem, no
Estádio Olímpico, por 1 a 0, gol da meia Duda, cobrando
falta. Na outra partida da tarde, o Vasco derrotou oFloresta
(PR)por 2 a °e, como o Internacional, garantiu presença en-
tre os quatro melhores da competição. Vasco e Internacional
disputam uma das semifinais.

A partida não foi um explen-
dor de técnica: o Inter jogava aco-
modado, com a vantagem do em-
pate, e o Aliança mostrava-se ex-
cessivamente cauteloso, preocu-
pado com o maior poderio do ad-
versário. O primeiro tempo teve
poucos momentos emocionantes.
O melhor momento das goianas
foi aos 34 minutos, quando a go-
leira Solane cometeu sobrepasso.
Na cobrança da falta, a poucos
metros da pequena área, a bola foi
rolada para Sarita, que chutou no
meio do gol, dando a oportunida-
de para a goleira espalmar.

O time gaúcho teve domínio
territorial durante toda a etapa,
mas não conseguia ser objetivo
para chegar ao gol. Em uma das
melhores oportunidades, aos 47
minutos, a atacante Maria chutou
forte, à distância, mas a goleira Cé-
lia evitou o gol, rebatendo a bola

para escanteio.

Chance
O segundo tempo foí bem

mais movimentado. A primeira
grande chance desse período foi
desperdiçada por Mar-Selly,a arti-
lheira do Aliança. Aos 5 minutos,
ela recebeu em boa posição, arris-
cou o chute e Solane mandou para
escanteio.

Aos 8, o gol do Inter. Numa co-
brança de falta sofrida próximo à
meia-lua, Duda bateu com certa
força, suficiente para Célia come-
ter seu único erro na partida: a bo-
la passou entre suas mãos e foi pa-
rar dentro do gol.Aos 20, a goleira
recuperou-se, agarrando um forte
chute de Karina. O Aliança ainda
teve a chance do empate, com
Mar-Selly, aos 41 minutos. A za-
gueira Júlia falhou e ela chutou
para o gol, mas Solane espalmou.

espedida

Zagueira Eva, do Aliança, mostra disposição ao entrar por baixo e desarmar a atacante do Internacional



Inter fica em 4 Lugar no brasileiro, grande
resultado
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na semifinal contra Inter
Vencer. É só isso que o clube goiano Aliança precisa
hoje, a partir das 16 horas, no Estádio Olímpico, para
. chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro de Fute-
bol Feminino. O problema é que o adversário das goia-
nas é o Internacional (RS),um dos favoritos à conquista
do título, juntamente com São Paulo, Lusa Sant' Anna e
Vasco.O time gaúcho entra em campo precisando apenas
do empate para garantir a única vaga do Grupo I.

A última rodada da 2a fase do
Brasileiro Feminino foi alterada
devido ao televisionamento, ama-
nhã, do jogo 'entre Aruc (DF) e São
Paulo, requerido pela TV Bandei-
rantes. Com isso, houve a anteci-
pação do jogo entre Aliança e In-
ternacional, que seria amanhã, pa-
ra hoje. O técnico da equipe goia-

na, Luiz César, gostou da mudan-
ça. "Iríamos jogar às 14 horas, o
horário das 16 horas foi melhor
para os dois times", justificou.
"Além disso, a ansiedade ficamais
curta", completou.

'O treinador não esconde: as
garotas não vêem a hora de pisar a
grama do Olímpico e decidir o fu-

turo na competição. Mas ele res-
salva: "Vamos jogar nas nossas ca-
racterísticas, com tranqüilidade."
Segundo Luiz César, o "dono do
jogo" é o Inter e o Aliança entra na
partida como franco atirador.

Ausência
A lateral-direita Patrícia é o

desfalque do time goiano para o
jogo. Ela foi expulsa contra o Rio
Negro e terá de cumprir suspen-
são automática. Em seu lugar en-
tra Gláucia. Ambas são atletas do
quadro infantil do Aliança. Para o
banco de reservas foram convoca-
das a goleira Patrícia, a zagueira
télia, as meias Érika e Carolina, a
lateral Sariza e as atacantes Tatia-
rí-ae Letícia.

Mesmo sem ter o desempe-

nho ofensivo e defensivo de ou-
tras equipes, como São Paulo e
Lusa Sant' Anna, o Internacional,
como aqueles, venceu todos os
quatro jogos que disputou até o
momento. A última vitória foi
contra o Rio Negro, na quarta-fei-
ra, por4a2.

No outro jogo de hoje, que co-
meça às 18 horas, também no Es-
tádio Olímpico, o Vasco enfrenta
o Floresta (PR). As duas equipes
tem o mesmo número de pontos
nesta fase, mas as cariocas levam
vantagem no saldo de gols e jo-
garão pelo empate. O destaque
do Vasco é a atacante Pretinha.
Em jogo-treino no meio de sema-
na, o Floresta derrotou o time
misto do Aliança por 4 a 1, no
campo da Ovel.

~..•...•



F) e Costa Verde (BA) fazem uma partido disputado e empatam de I o I no Estádio Olímpico

minino tem Inter e Rio Negro
~ rotas do Aliança não

cca::T.~Ohoje - não dentro
c:=z::::'o linhas. A partir das

oda a equipe vai
"';;;;;:=-tt:::;::L-"t;:'..a1: o jogo Internacío-

·0Negro (AM), no
pico. As duas
rivais do Aliança
~ fase do Brasi-

concorrentes, também torcendo
por um empate.

Animado pelo bom desempe-
nho contra as amazonenses, o téc-
nico do Aliança, Luiz César, co-
mandou ontem à tarde um jogo-
tremo da equipe com o Floresta
(PR), que também disputa o Bta-
sileiro, no Grupo G, ao lado de
Frígoríbas (MS) e Vasco (RJ). A
atividade, realizada no campo da
Ovel, foi vencida pelo time para-
naense por 4 a 1.

Rodada
Jogando no Grupo C, com sede

em Anápolis, o Internacional ven-
ceu todas as partidas pela 1a fase
do campeonato - Marcílio Dias (4

a 1),União (11a2)e Aruc (7a 1). :
Na outra partida da rodada

de hoje no Olímpico, às 19 horas,
a Lusa Sant' Anna (SP) faz a e$-
tréia na 2a fase enfrentando o Tu-
pinambás (MG). Os dois times
estão no Grupo H, que também
tem o União (RN). No jogo de
abertura da chave, domíngo,
houve empate por 2 gols entre
Tupinambás e União.

Ontem aconteceram dois jo-
gos no Olímpico. Pelo Grupo G, o
Vasco (RJ) goleou o Frígoríbas
(MS) por 5 a O, enquanto Aruc
(DF) e Costa Verde (BA) empata-
ram de 1 a 1 pela Chave F. Com
esse resultado, o Costa Verde está
eliminado.



ulheres iniciam quartas-de-fina
à semifinal. Apenas os paulistas
têm mais de um time na seqüência
do campeonato: Lusa Sant'Anna e
São Paulo, ambos grandes favori-
tos à conquista do título.

e encerrou a fase de classificação
vencendo o RioBranco (4 a 3).

Os quatro cabeças-de-chave
são São Paulo, Vasco, Lusa
Sant' Anna e Internacional, que ti-
veram as melhores campanhas da
1a fase. O São Paulo - cujo jogo
contra o Costa Verde terá trans-
missão pela 'IV - estréia amanhã,
enquanto os outros três só fazem
os primeiros jogos a partir da 2a
rodada. A artilheira da competi-
ção é a tricolor Kátia Cilene, que já.
marcou 16vezes.

Aliança
Os goianos estão representados

pelo Aliança, que fez uma campa-
nha regular, sem levar ou dar go-
leadas: perdeu de 5 a 3 do Rio Ne-
gro - novamente seu companheiro
de chave - na estréia; depois ven-
ceu o Futebol Esperança por 1 a O;

Aruc (DF)
Costa Verde (BA) ,
São Paulo (SP~;

l Floresta (PR)
Frigor!bas(MS)

\..Aliança (GO)
Intemadonál (RS)

,lRio Negty (AML_



ventus, que tem um ponto, preci-
sa gole ar o Grêmio São Gonçalo
e torcer contra o Frigoribas,

ternacional e Lusa classificam-se
Duas goleadas garantiram on-
à noite a classificação de mais
equipes para a 2a fase do Bra-
feminino. No Estádio Oné-

_ 'areIlga, em Goiânia, a Lusa
arma (SP)não encontrou difi-

.•..•......- •..•.es para fazer 10 a °no Grê-
- Gonçalo (RJ)e garantir a

no Grupo D. Outro clube
C2s::;~tClOé o Internacional (RS),

o União (RN) por 11 a
Estádio Jonas Duarte, em

ft.:::;:j!;xt-is, pelo Grupo C.
anapolina apresentou

tória do Aruc (DF) sobre

o Marcílio Dias (SC)por 4 a 2. As-
sim, o Inter lidera com seis pontos,
seguido do Aruc, com quatro;
Marcílio Dias, com três; e União,
eliminado, com um. Aruc e Marcí-
lio Dias disputam a outra vaga na
última rodada.

No Grupo D a disputa pela
segunda vaga está entre Frigori-
bas (MS) e Juventus (SP), que
empataram de O a 0, ontem, no
Onésio Alvarenga. O time sul-
mato-grossense tem quatro pon-
tos e precisa só de um empate
contra a Lusa, que tem seis. O [u-

União (RN) 2 x 11 ..Inter (RS)
Aruc (DF) 4 x 2 Marcílio Dias (SC)
São Gonçalo (RJ) O x 10 L. Sant'anna (SP)
Juventus (SP) O x 0 Frigoribas (MS)

HOJE I
Vasco (Rj) x .•.... Santo Antônio (ES)
Costa Verde x .. Floresta (PR)

, ".' 'dTupinambás (MG) x .: : : ~fto Paul {SP)
Grêmio (RS) x Goiânia (GO)
Aliança (GO) x Rio Branco (AC)
Rio Negro (AM) x Fut. Esperança (RJ)



GOIÂNIA, quarta-feira,
11 de novembro de 1998
Interior, Brasília e outros Estados R$ I, IO

Lusa Sant'Anna émaior atração da rodada
Lusa Sant'Anna x Juventus -

duas equipes paulistas - fazem o
jogo mais esperado da rodada de
hoje do Campeonato Brasileiro de
Futebol Feminino, no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga
(OBA), às 18 horas. As equipes
compõem o Grupo D do torneio.
Time homogêneo e de bom toque
de bola, a Lusa Sant' Anna é a ver-
são feminina da Portuguesa de

Desportos (SP). A equipe vem a
Goiânia com uma estrutura para
levar o título brasileiro e tem currí-
culo: é a atual campeã paulista e
vice-campeã brasileira.

Com dez jogadoras pertencen-
tes à seleção, a Lusa tem destaques
como a goleira Didi, a zagueira
Valéria e as atacantes Maycon e
Formiga. "Todo mundo quer ga-
nhar, mas a nossa intenção primei-

ra é ficar entre os quatro melho-
res", afirma Solange Basílio, dire-
tora de futebol da equipe. A esca-
lação provável do técnico Wilsi-
nho é Didi; Dani, Valéria, Marisa e
Paty; Deva, Daniela Alves e Prisci-
Ia;Formiga, Maycon e Grazi.

Hoje haverá mais três jogos pe-
lo Brasileiro de Futebol Feminino.
Pelo Grupo C, com sede no Está-
dio Jonas Duarte, em Anápolis, às

15 horas, o Marcílio Dias (SC) en-
frenta o Internacional (RS), tam-
bém um dos favoritos ao pódio da
competição. Logo depois, às 18
horas, pela mesma chave, é a vez
de União (RN) eAruc (DF), se con-
frontarem. O outro jogo, que faz a
abertura da rodada de amanhã do
Grupo D em Goiânia, no OBA às
15 horas, é Frigoribas (MS) x Grê-
mio SãoGonçalo (RJ).
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SPORT CLUB INTERNACIONAL
o ano de 1999 foi um sucesso para o futebol feminino. Podemos considerar que

foi uma chuva de gols colorados.
Com a conquista do Campeonato Gaúcho, a equipe do lnter ganha destaque e

prestígio nacional.

Equipe feminina do Inter
I

ESCOLINHA DE FUTEBOL DO INTER
Coordenação e Técnica: Duda - Preparador: "Padilha". A escolinha funciona de 3a
a 6" feiras - turmas: manhã e tarde. Mensalidade: R$ 23,00 (sócios) e R$ 28,00
(não sóci

Alunas da Escolinha Padilha - ótimo trabalho



FUTEBOL FEMINI'NO

MeniDas brilham
no 8rasile;ro

At~o fechamento desta edição doJ(Jrnal dQ Inter,
a.equipe colorada ainda não havia disputado a semi-
final ao Campeonato Brasileiro de Futebol Femini-
no contra o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. O
certame ocorre em Goiás, com os principais limes do
País. A classificação foi obtida no dia 22 de novem-
bro, fiuando o lnter derrotou o Aliança, de Coiás,
por 1 x O, gol de Duda. "Temos um grande time,
talvez o melhor já feito no Rio Grande do Sul",
afirmou recentemente ajogadora. Se depender des-
ta avaliação e da surra de 9 'X O aplicada pela equipe
rubra sobre o clube da avenida Azenha, em. partida
que confirmou o título gaúcho antecipado da moda-
lidade (Beira-Rio, 31 de outubro), o lnter terá
grandes condições de conquistar um troféu inédito
na história do clube. No próximo número do JI, a
cobertura õomplera da participação colorada no
Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.



Sexta-feira, 4 de dezembro de 1998

o empate de 4 a 4
marcou o primeiro
Gre .•Nal decisivo do
Estadual de Futebol
Feminino, ontem à
tarde, no Estádio
Olímpico, em Porto
Alegre. Ao contrário
do último Gre •.Nal,
em que fez 9 a O, o
Inter abriu o placar,
mas acabou correndo
atrás do Grêmio, que
virou o iogo.
A final será domingo
à tarde, no Beira Rio.



®.Federação Goiana de futebol

4TLET4



Começa a decisão do futsal feminino I

Novo Hamburgo -
Internacional e Chimar-
rão/CR Mentz/Sultepa,
de Estância Velha, come-
çam a decidir hoje à noi-
te o título do Estadual
de Futsal Feminino. O
Inter tem o mando de
campo no primeiro jogo,
que começa às
20h30min, no ginásio
Chinesão, em Novo
Hamburgo. Os dois téc-
nicos estão cautelosos e
pretendem anunciar as
equipes somente minu-
tos antes da partida. Os
ingressos serão vendidos
a R$ 2,00. Esta é a se- Duelo: meninas de Inter e Chimarrão fazem afinal
gunda final disputada en-
tre Inter e Chimarrão na sou pelo Interlagos de Ca- com a ACBF, no Chimar-
modalidade. Em 1996, as pão Leão, na semifinal. rão, a equipe começou
estancienses venceram as Sábado passado, no Gi- com Fernanda; Marado-
porto-alegrenses nos dois gantinho, o Inter come- na, Ângela, Sônia e Nor-
jogos, respectivamente çou jogando com Tuígui; ma, que aplicaram 7 a 1
com 4 a 3, em Canoas, e Romana, Adriana, Duda no time de Carlos Bar-·
4 a O, em Estância Velha, e Tupã e venceu por 10 a bosa. O segundo e últi-
conquistando o primeiro 3. Do lado do Chimarrão, mo confronto entre Inter
título estadual do clube. o técnico Zeca Brochier e Chimarrão será em Es-
O técnico colorado Fer- também disse que terá tância Velha, às 19h do

nando Ribeiro não deve mudanças na escalação. dia 1.° de novembro.
repetir a e@li,pe g!&pás-j,D'Na 'seiiíi'finãFtifsputãcra·J l~ari'ó':Pan'zeÍ1hágen}). (,,}

Luis FélixlGES·08l98
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SPORTCLUB
INTERNACIONAL

Venha torcer pelas.
meninas coloradas!

Inter/Car Point
X

Grêmio
Decisão do Título Gaúcho
na Categoria Feminina

DATA:06/12/98 .
Início: 16h

Entrada Gratuita
Atenção colorados de fé!

Neste domingo, dia 06/12/98, receberão a bênção mais 14
coloradinhos de fé na Capela Nossa Senhora das Vitórias.



'. Domingo, 6 de dezembro de 1998. ,

PORTO ALEGRE. DOMINGO, 6DE DEZEMBRO DE 1998

TNFORME ESPECIAL
Elas por elas

~ Rá~o Gaúcha transmite neste do-
~~o, ~ 16h, a final do Gauchão fe-
~o, direto do Beira-Rio. O ouvinte
t~ra uma surpresa nessa cobertura iné-
dita: p~l~primeira vez, duas repórteres
transIll1tirão!lpartida do campo.
Fazendo, inclusive, entrevistas nos

vesttários,

,..,
S E ELES NA HORA DA DECISAO

hoje, a partir das lsh45min:
CopaAbílio dosReis Campeonato 1

SÃO JOSÉ X PASSO FUNDO CORINTHIANS X SANTOS
Estádio [oaquim Vidal Estádio do Pacaembu - São Paulo

Cachoeira do Sul Narração: Marco Antônio Pereira
Narração: Jader Rocha Comentários: Wianey Carlet

Reportagens: AlexandrePraetzel

~raÇ-K>: Sérgio Boaz
~JX;~n5-: Fabiano Baldasse,

Oliveira
k>n"",",to Zaffari

Plantão:FlávioFiorin Plantão:Clêber

Equipe esportiva da Gaúcha. Fanática pel,"..,..
Meridional

~qGNICH~
~~ REDEGAÚCHA SAl' RBSRÁDIO

I I http//lI'ulw.rduaucha.'(lm.br...... , . ."NACIONAL



ZERO HO
Terça-feira, 8 de dezembro de 1998

ZERO HORA
PORTO ALEGRE. TERÇA-FEIRA. 8 DE DEZEMBRO DE 1998

OPINIÃO

Sampaulo
INTERINO



ZERO HO
Segunda-feira, 7 de dezembro de 1998

1DT

o Inter conquistou mais um título regional no
futebol amador nesta temporada. Depois dos ju-
niores, dos juvenis e do futsal, ontem foi a vez das
meninas coloradas levantarem a taça de campeão
gaúcho. O Inter venceu por 2 a O'o Gre-Nal dispu-
tado ontem à tarde no Beira-Rio. Duda (na foto

comemorando o gol) e Karina marcaram os gols.
Na primeira partida, jogada no suplementar do
Olímpico, na quarta-feira à tarde, houve empate
em 4 a 4. Extra-oficialmente, o Inter é o atual bi-
campeão gaúcho. O título do ano passado, no en-

. tanto, não é reconhecido pela Federação Gaúcha.

INTER É O CAMPEÃO GAÚCHO FEMININO
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DE MAIOR CIRCULAÇÃO E TIRAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDADO EM 1º DE OUTUBRO DE 1895
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PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE DEZEMI;JRO DE 1998

ESPORTES SEGUNDA-FEIRA, 7 de dezembro de 1998 - 27

ntervibra commais dois títulos
esteja o estadual de salonismo e de futebol feminino. Garotas bateram o Grêmio por 2 a O

experiente Juarez Ramón, o Joca,
mais tarde substituído por Jari da
Rocha, o Jarico. A equipe conseguiu
classífícar-se entre os oito da primei-
ra fase e, aos poucos, foi ultrapas-
sando os favoritos ACBF, Reserg,
Perdigão e, por fim, Ulbra.

Ontem à tarde, no Beira-Rio, as
garotas confirmaram o favoritismo e
venceram o Grêmio na segunda par-
tida das finais do estadual por 2 a O.
Karina abriu o escore na primeira fa-
se e Duda, num belo chute de cober-
tura, no segundo tempo, ampliou. No
primeiro jogo, quinta-feira, no Olím-
pico, houve empate em 4 a 4 .

.!33.5603 - CEP 90810.240 - Porto Alegre - RS
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A .força das mulheres na decisão
Foto: Júlio Jr.

Depois de uma excelente campanha
no campeonato, o Internacional con-
quistou dia 6 de dezembro, o título de
Campeão Gaúcho de Futebol Femini-
no ao vencer por 2xO o Gre-nal dispu-
tado no Beira-Rio. Os gols foram mar-
cados por Duda e Karina. Nli primei-
ra partida a dupla empatou em 4 a 4,
jogo realizado no gramado suplemen-
tar do Olímpico. Em oito jogos dispu-
tados, o Inter obteve sete vitórias e um

oJornal Sport News homenageia oDepartamento de Esportes Amador
do Internacional pelos títulos conquistados, pois construindo uma

base sólida e segura, com certeza, outros títulos virão.

empate. A jogadora, Duda foi a
gole adora do campeonato, com 18
gols. O time do técnico, Charles Pavan
jogou com: Solane, Adriana, Júlia,
Romana, Tupã, Melissa (Angela), Ma-
ria (Inamara), Sandra (Célia), Karina
(Patricia), Duda e Sônia.
Com mais este título, o Internacional

fecha o ano com chave de ouro, pois já
havia conquistado o campeonato Juve-
nil, o;Júnior e o gauchão de Futsal.

I
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ZERO HORA. SEGUNDA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 1998

ESPORTES

FESTA DENTRO E FORA DE CAMPO
MARIANNESCHOLZE

o som do pagode ecoou no Estádio das Ro-
sas, em Sapiranga, na tarde de sábado. O sol
castigava cerca de 2,5 mil pessoas que compare-
eram ao jogo entre a seleção de atletas do Vale
do Sinos (com jogadores do 15 de Novembro,
do ovo Hamburgo e do Aymoré, de São Leo-

do e uma seleção formada por craques que
ou já jogaram pela duple Gre-Nal, com
revertida para o Hospital de Sapiranga.
um autógrafo aqui e uma foto ali, os era-
'eIlCeI'ama equipe local por 4 a 2.

~-íIJlC><lf de jogar em casa, o time do Vale do
encarou uma torcida onde metade ves-

camiseta tricolor e.a outra metade usava
. arme colorado. A festa refletia a rivali-

dade entre os dois maiores clubes gaúchos
com Christian e Danrlei concentrando as
atenções. As brincadeiras entre os jogadores
eram inevitáveis. O atacante Fabiano, do In-
ter, sorria para a chance de jogar ao lado de
Christian novamente.
- Mas, infelizmente, não vai dar pra fazer gol

no Danrlei, estamos no mesmo time!
Ex-jogador do Grêmio e do Inter, Arílson (na

foto com a bola) aproveitou a partida para trei-
nar, o que não fazia há duas semanas. Em meio
a ídolos como Argel, Scheidt, Tinga e Caíco,
quem levantou a torcida foi uma mulher. A joga-
dora colorada Duda entrou nos minutos finais
do jogo para alegria dos marmanjos de plantão
nas arquibancadas, provocando suspiros e aplau-
sos. De gremistas e colorados. '
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