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om a inscrição “paz” nas camisas de seu uniforme todo branco, o Grêmio em-
patou em 1 a 1 com o Universidad, ontem, no estádio Santa Laura, em San-

tiago do Chile. Com o empate, o Grêmio mantém a invencibilidade na Mercosul.
Os reservas do Grêmio desde o início conseguiram manter um duelo equilibra-

do contra os chilenos, apesar da falta de entrosamento. O time misto do Univer-
sidad teve mais iniciativa e aos 18 minutos fez 1 a 0. O perigoso centroavante
Maestri foi ao fundo pela direita e cruzou para o chute forte de Barrera, sem
chance de defesa para o goleiro tricolor. A resposta do Grêmio foi imediata: aos 22
minutos, Cláudio recebeu na entrada da área e chutou rasteiro para empatar.

No segundo tempo, o Universidad voltou mais determinado em busca do gol
da vitória. O Grêmio recuou, deu espaço ao adversário e tratou de explorar os
contra-ataques. O jogo ficou mais emocionante, com alguns lances de área nos
dois lados, mas o jogo acabou mesmo no 1 a 1.

Universidad de Chile: Herrera; Waldo Ponce, Valladares, Roberto Cáceres e
Nelson Pinto; Sebastián Pardo (Ávila), Chavarria, Arilson (Acevedo) e Cesar Hen-
riquez; Flavio Maestri e Rodrigo Barrera (Suazo). Técnico: Cesar Vaccia.

Grêmio: Eduardo
Martini; Pedrinho, Ne-
nê (Émerson) e Ga-
briel; Guilherme (Renato Martins), Adriano, Rafael, Ro-
drigo Gral e Fabiano; Cláudio Pitbull (Sérgio) e Rodrigo
Mendes. Técnico: Cléber Xavier.

Árbitro: Rene Ortube (Bolívia). Renda não divulgada.

Grêmio mantém a invencibilidade
Time reserva garantiu o empate contra o Universidad, no Chile, e continua sem perder na Mercosul
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A comemoração dos reservas do Grêmio

Cláudio marcou o gol gremista

Na tarde de ontem, depois da au-
sência de Zinho e Tinga na lista de
convocados por Luiz Felipe, Tite teve
a confirmação de que vai poder con-
tar com força máxima no clássico
Gre-Nal marcado para o dia seis.  

Parece incrível mas tudo está
dando certo no estádio Olímpico
nesta semana. Entre os titulares,
Mauro Galvão e Luís Mário treinam
normalmente e podem voltar ao ti-
me, no domingo, contra o Santa
Cruz.  Luís Mário deve ficar no ban-
co de reservas e o zagueiro Mauro
faz um teste hoje à tarde. Se for
aprovado, começa a partida entre os
titulares. Dos reservas que estão em
recuperação, Itaqui e Fábio Baiano
tem retono certo para o Gre-Nal.

Mas as novidades não se esgo-
tam por aí. A mais nova esperança
de recuperação é o volante Ânderson
Polga. Ontem, cinco dias depois da
cirurgia de apendicite, ele já prome-
tia voltar ao time no clássico. 

Tite deve ter força
máxima no clássico

Emerson Leão fará várias altera-
ções na equipe do Juventude que
domingo enfrenta o Cruzeiro, no Mi-
neirão, pelo Campeonato Brasileiro.
O meio-campista Fernando e o ata-
cante Dauri estão suspensos e, em
seus lugares, deverão jogar Ranielli
e Michel, respectivamente.

O Juventude tem, ainda, machu-
cados os volantes Sidney e Ivair e o
atacante Leonardo Manzi, que serão
substituídos por Marcelo, Sidney
Souza e Michel. 

Leão ainda realiza um coletivo
hoje no Alfredo Jaconi, mas deve es-
calar no domingo Diego; Edinho,
Fernandão, Tiago e João Marcelo;
Sidney Souza, Marcos Senna, Mar-
celo e Ranielli; Michel e Didi. 

Ju sem Fernando e
Dauri no Mineirão O atacante Ronaldo sofreu uma lesão muscular no jogo con-

tra o Brasov, da Romênia, ontem, pela Copa da Uefa, e agora es-
tá ameaçado de corte na Seleção Brasileira. O próprio jogador da
Inter acredita que não ficará com o grupo que enfrenta o Chile,
dia 7, em Curitiba, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. “Te-
nho a impressão de que os médicos da Seleção me mandarão de
volta a Milão para realizar exames médicos”, comentou.

Em seu segundo jogo oficial depois de ficar 17 meses se recu-
perando da cirurgia no joelho direito, Ronaldo ficou 40 minutos
em campo na vitória da Inter por 3 a 0. “É uma pena ter sofrido
essa pequena lesão porque estava me sentindo bem. Poderia ter
acontecido com qualquer um, principalmente jogando num cam-
po pesado”, lamentou Ronaldo, que espera não ficar muito tem-
po parado. Segundo o médico da Inter, Franco Combi, Ronaldo
teve um estiramento muscular na perna direita, mas não chega
a preocupar. “Essa lesão não muda seu programa de recupera-
ção”, garantiu o médico da Inter, lembrando que o atacante ain-
da está recuperando a sua forma por causa da cirurgia no joelho
direito. Combi disse que serão feitos exames para descobrir a
causa da lesão em Ronaldo. 

Ronaldo atua 40 minutos e sofre lesão muscular
AFP / CP

Atacante Ronaldo teve estiramento e fará exames

Contrariando determinação que já durava alguns meses, o coor-
denador técnico do Inter, João Paulo Medina, resolveu falar. Em en-
trevista concedida na tarde de ontem, ele rechaçou a responsabilida-
de pela dispensa de Ânderson, ocorrida na manhã de quarta-feira,
por motivos supostamente disciplinares. “Não é a primeira vez que
sou o centro das atenções. Já estamos cansados de explicar que as
decisões aqui no Inter são tomadas em conjunto”, justificou. 

Medina também ressaltou a sua importância para o clube, onde
trabalha desde o início de 2000. “Não me sinto todo-poderoso, mas
tenho consciência de minhas responsabilidades. Tenho experiência
em vários locais, títulos em dentro e fora do país. Sei da minha im-
portância para o Inter”, reafirmou. Sobre o sistema disciplinar que
impõe sobre o grupo de jogadores, foi taxativo: “Regras são funda-
mentais, sobretudo em esportes coletivos, mas temos diálogo. Gosto
de jogadores que tenham opinião, desde que sejam construtivas”.

Leandro Machado, que também chegou a ter alguns atritos com
o coordenador técnico, será titular do time de Parreira na partida de
amanhã contra o América-MG, em Belo Horizonte. “Sai do time em
um momento em que fazia gols e jogava bem. Trabalhei bastante pa-
ra voltar no mesmo nível”, contou Machado. Ele entra na vaga de
Luiz Cláudio, que segundo o próprio Parreira não vem tendo bom
aproveitamento, especialmente nos dois últimos jogos. “Acho que
vale a tentativa. O Leandro Machado ainda não tinha as melhores
condições. Agora, ele está 100%”, falou Parreira. O lateral-esquerdo
Eros Pérez apresentou uma fissura no perônio da perna direira e fi-
cará afastado dos treinos por pelo menos três semanas.

Medina fala: “Não me sinto todo-poderoso’
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Luiz Cláudio está perdendo a titularidade

PG J V E D GP GC SG Ap%
1º) Grêmio 13 5 4 1 0 11 4 7 86,66
2º) Palmeiras 5 5 1 2 2 11 10 1 33,33
4º) River Plate 5 5 1 2 2 10 10 0 33,33
3º) U. de Chile 4 5 1 1 3 3 11 -8 26,66

Copa Mercosul 2001 – Grupo E

BRASILEIRO I — Série B, 1ª fase:
Nacional (AM) 1 x 1 América (RN),
Desportiva 1 x 0 Vila Nova (GO).
BRASILEIRO II — Série C, 1ª fase:
Genus 1 x 4 Rio Negro (RR), An-
dirá 2 x 1 Tiradentes, River 5 x 0
Caxiense, Atlético (PB) 1 x 2 São
Gonçalo, Treze 0 x 0 Corinthians
(RN), CSA 0 x 2 Confiança, Cen-
tral 2 x 1 Itabaiana, Real 1 x 1
União (MT), Comercial (MS) 0 x 0
Brasiliense, Goiânia 0 x 0 Atléti-
co (GO), Independente 3 x 1 Colo-
Colo, Juazeiro 4 x 1 Catuense, S.
André 1 x 1 Bangu, Olaria 1 x 1
Etti, Atlético TC (MG) 1 x 1 Ipa-
tinga, Uberaba 2 x 2 Tupi, Villa
Nova 0 x 1 Uberlândia, U. Ban-
deirante 0 x0 Rio Branco (SP) e
Ituano 0 x 0 Mogi.
MERCOSUL — 1ª fase, ontem: In-
dependiente 1 x 0 Cruzeiro e Fla-
mengo 2 x 1 San Lorenzo. 
EUROPA — Copa da Uefa, 1ª fa-
se, principais jogos de volta:
Sporting Lisboa* 3 x 2 Midtjyl-
land, Valencia* 5 x 0 Chernomo-
rets, Fiorentina* 2 x 1 Dnipro,
Strasbourg 2 x 2 Strasbourg*,
Sigma Olomouc 4 x 3 Celta*,
Leeds* 3 x 0 Marítimo, Bruges* 7
x 1 Nicosia, Milan 4 x 0 Bate Bo-
risov, Limassol 0 x 3 Ajax*, Glas-
gow Rangers* 1 x 0 Makhachka-
la, Silkeborg 1 x 2 Zaragoza*,
Levski Sofia 0 x 2 Chelsea*, HJK
0 x 2 Parma, Debrecen 3 x 1 Bor-
deaux*, Brasov 0 x 3 Inter Mi-
lão*. (*) classificados.
ÁSIA — Eliminatórias da Copa de
2002, fase final: Emirados Ára-
bes 0 x 1 China. A equipe treina-
da pelo iugoslavo Bora Miuluti-
novic está próxima de participar
de sua primeira Copa.
MUNDIAL — Sub-17, em Trini-
dad, semifinal: Argentina 1 x 2
França*. (*) semifinais.
OUTROS — Uruguaio, 4ª rodada:
Danubio 5 x 0 Paysandú, Defen-
sor 0 x 2 Fênix, Bella Vista 1 x 4
Wanderers e Nacional 1 x 1 Ju-
ventud. Argentino, 8ª rodada:
Huracán x Unión. Português, 7ª
rodada: Setúbal x Belenenses.  
CRUZEIRO (P.A.) — O Conselho
Deliberativo aprovou ontem uma
ação judicial contra a empresa
JM, antiga parceira do clube. Na
próxima semana, o CD discute a
reorganização do quadro social.
BRASIL — O time não terá o me-
ia Dido, suspenso, domingo con-
tra o Iraty, no estádio Bento Frei-
tas, pela Série C do Brasileirão.

Dois Toques

21h — TV2 Guaíba: 2 Toques
17h30 — PSN, futebol, Copa da
Uefa: Sigma Olomouc x Celta
18h50 — Sportv, vôlei feminino:
Supercopa
19h30 — ESPN Internacional,
vôlei masculino, Copa América:
Estados Unidos x Cuba
20h50 — Sportv, vôlei feminino:
Supercopa

Esportes na TV


