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Inter vence e segue vivo no Gauchão
Time quebrou jejum e fez 1 a 0 no Santa Cruz.Vitória dá ânimo aos jogadores, que agora precisarão ganhar na Copa do Brasil
ELIAS EBERHARDT

Tim (fora do lance) chuta para marcar 1 a 0 e decretar a vitória que mantém o Inter com chance de ganhar o returno

Dupla Ca-Ju lidera o returno
Com a goleada de 4 a 0 sobre o
Esportivo, ontem, o Juventude assumiu a liderança do segundo turno
do Campeonato Gaúcho pelo saldo
de gols. Por pontos ganhos, divide a
liderança com seu arquiinimigo, o
Caxias, ambos distanciados de dupla Gre-Nal. Diante da situação incomum, o diretor de futebol do Caxias, Ênio Costamilan, chega a ficar
empolgado: “O vencedor do turno terá 16 pontos. Nem Grêmio nem Inter
vão chegar lá”.
Hoje, a tendência é de que o rival

do Grêmio na decisão do campeonato saia mesmo de Caxias. Os dois
clubes caxienses subiram de produção e não há como apontar um favorito. A próxima rodada, porém, sinaliza que o Juventude tem tudo para
assumir o primeiro lugar isolado
também por pontos. Afinal, enfrenta
o São José em sua casa, no Jaconi,
enquanto o Caxias pega o Grêmio no
Olímpico. A julgar pela tabela, a decisão do turno será dia 12, no CaJu, véspera de Gre-Nal.
Mais dupla Ca-Ju na página 27

Apesar de não ter jogado uma grande partida, o Inter conseguiu vencer o
Santa Cruz por 1 a 0, ontem, no Beira-Rio, e manteve-se vivo no Campeonato Gaúcho. O resultado acaba com um jejum de seis partidas sem vitória, cinco no regional e uma na Copa do Brasil, e dá ânimo ao time, que ainda luta
para vencer o returno do octogonal e conquistar a vaga para a final. “Nosso time precisava sentir o gosto da vitória outra vez. Foi um resultado magro, mas
valeu”, comemorou Tim, autor do gol que deu a vitória ao Inter.
Apesar de o gol ter sido marcado por Tim, o centroavante Luiz Cláudio foi
o jogador mais festejado pela torcida que foi ao Beira-Rio. O centroavante, que
desfalcou a equipe depois de suspensão, retribuiu o apoio correndo durante
toda a partida. “Voltamos ao caminho das vitórias. Agora, vamos nos concentrar para vencer este turno e ir para a final”, comentou Luiz Cláudio.
O técnico Cláudio Duarte passa a se preocupar com o jogo de volta contra
o Fortaleza, quarta-feira, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil. Os cearenses venceram o primeiro jogo por 1 a 0 e, para passar a próxima fase da competição,
o Colorado precisa vencer esse jogo por uma diferença de dois ou mais gols.
Uma vitória por 1 a 0 leva a decisão vai para a cobrança de pênaltis.
Fora de campo, os advogados do Inter correm contra o tempo para preparar o recurso que tentará anular a decisão da Justiça favorável ao empresário
Manuel Barbosa no caso Christian, como Correio do Povo antecipou na edição de sábado. O vice jurídico, Sérgio Juchem, passou o final de semana analisando o processo e está otimista quanto a uma reviravolta no caso. Segundo
sentença da juíza Denise Levy, o clube não poderia vendido o centroavante ao
PSG em 1999, pois o passe pertenceria a Manuel Barbosa. Amanhã é o último dia para os advogados entrarem com o recurso.
Mais Inter na página 27

Goleiro Danrlei se diz ofendido
por Simon e chora no vestiário
RICARDO GIUSTI
O empate de 1 a 1 entre Pelotas e
Grêmio, sábado, na Boca do Lobo,
foi marcado por mais uma discussão entre o goleiro Danrlei e o árbitro Carlos Simon.
Ao final da partida, o jogador foi
até o trio de arbitragem protestar
contra um pênalti sofrido por Warley
e não marcado pelo juiz e, conforme
Danrlei, teria sido ofendido por Simon. “Falei para ele: ‘Tu de novo,
hein Simon?’ E ele respondeu: ‘E o
Palhinha, como vai?’ (numa referência à ex-esposa de Danrlei, separada
judicialmente do goleiro, e que hoje
vive com o jogador Palhinha).”
Carlos Simon negou ter ofendido
Danrlei. “Não disse nada a ele. Os
meus companheiros estavam junto
e eu nem vi ele passar por mim. Isso
até parece uma coisa plantada, mas
não vão me pegar para bode expiató- Rodrigo Mendes, autor do gol do Grêmio, que empatou em 1 a 1 com o Pelotas
rio”, defendeu-se o árbitro.
Transtornado com o que o juiz te- “Tive a minha honra atingida pe- “Todos me conhecem. Eu jamais
ria lhe dito, Danrlei chorou no ves- lo Simon. Espero que ele seja
diria isso; eles não vão me pegar
tiário, comovendo e deixando indigpara bode expiatório.”
nados todos os seus colegas. Ao dei- homem e assuma o que disse.”
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xar o estádio, o goleiro desafiou Simon a repetir as afirmações. “Juro
pela minha filha que ele me disse
aquilo. Espero que ele seja homem e
assuma o que falou.” Os advogados
do Grêmio conversarão com Danrlei
para saber se ele deseja processar
Simon por injúria. O clube tentará
obter provas testemunhais com os
bandeirinhas e através de imagens
de TV.
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