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"Temos a certeza que o nome Inter/neo quimica jamais
será esquecido da cidade de UBA-MG!!!!!!!"
r

nter 3 x o Futebol Esperança
Inter 8 x O CSA- AI
mter 1 x O Santa Isabel( Campeão)
nter 5 x 1 CFZ(Time do Zico)
nter 6 x 1 Goiania
nter Ox 3 Matonense-SP
enter 1 x 1 Grêmio (4x2)
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UM JORNAL DE VERDADES
Ubá - MG, 23 a 29 de agosto de 2001
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boI Esperança, com seu time limitado tecnicamente, cumpria
Foi dado o pontapé inicial do maior evento esportivo já realizado
taticamente a função perfeita de bloquear todas as iniciativas do
em Ubá, o IV Campeonato Feminino Brasileiro, que traz o nome de
adversário. Já o Santa Isauma ilustre senhora de nossa cibel Futebol Clube, com um
dade: Nice Braga dos Santos.
super elenco formado por
Antes da bola rolar, as delegações
jogadoras de alto nível, ocuestiveram presente no Congresso
pou todos os lugares do
Técnico realizado no Hospital Sancampo; aos 25 minutos do
ta Isabel. Após, as equipes foram
10 tempo, após um bombarpara o Estádio Afonso de Carvadeio do time do Santa Isalho, onde foi realizada a abertura
bel, a bola sobrou para a jodo Campeonato, com o tradicional
gadora Formiga dentro da
desfile das delegações participanpequena área, e foi só tocar
tes. Estavam presente autoridades,
para
o fundo da rede e coramantes do futebol e o público em
geral.
rer para o abraço. A grande
torcida presente no estádio
Início do 10jogo: Santa Isabel Saúvibrou. A superioridade
de x Alagoas. A estréia do time
continuou e, aos 35 minuubaense não poderia ser melhor.
tos, numa falta muito bem
O apoio da torcida, a segurança
Representante da CBF Luiz Miguel, Vereadora Rosãngela Alfenas,
cobrada pela zagueira Tânia,
das nossas meninas, a técnicae a
organizadora do evento, Dr. Miguel Poggialli Gasparoni, mestre de
a bola viajou fazendo uma
visível superioridade levaram o
cerimônia, Dra. Vânia e o prefeito de Ubá Dr. Antônio Carlos Iacob.
curva, quando todos imagiSanta Isabel a gole ar o time
navam
que
ela
iria
para
fora,
a
bola
encobriu a goleira do time
alagoano por lIxO. Os destaques foram as jogadoras Nunú, Formiadversário
surpreendendo
os
torcedores
com um belo gol.
ga, Juliana e Creusa que,juntas, marcaram 9 dos 11 gols do time.
0
0
Terminado o 1 tempo em 2xO. Veio o 2 tempo. O jogo foi ficando
O 2° jogo do Santa Isabel foi contra o Futebol Esperança. O Futecada vez mais aberto por parte das duas equipes, porém, só o Santa
Isabel conseguia manter a superioridade em campo, não conseguindo traduzir as suas oportunidades em gol, enquanto a equipe
Madurcira
do Futebol Esperança resumiu-se na defesa. O apito do juiz reveSuo Cristóvão
lou o fim do jogo.
Ip
í-Patrfcia
2-Danie1a'
3-Gilmru:a
20·,Nina
S-Bel
IS-Dijacir.
7-1vanini'
8-Teonadi
9- Vânia
IO-Oelaine
l l-Solange

l-Aline
2.Jacilaine.
3- Tânia
3-Carol
6- Valéria
S-Renata
lS-Fabiana"
õ-Carol
,8-Nunú
14-Natasha
Iô-Fabiane
17-Pri$cila'
, 12-Mônica
15-Daniela
10-Forutiga
2- Vanessa
Ll-Creuza
Hl-Cida
14-Juliana
l l-Romarinha
.l2:Keller
12-Gtaziele
20Nal
13-Glaucia
18-Cris
14-Mônica
J3-Josy
lS:Fernanda
16-Índia
GOLS: Tânia (J) Formiga (1)

I-Cris
2-Manu

Santa Isabel Sailde2xO Futebol Esperança

Galfcia

Alagoas

Futebol Esperança

Fluminense

Maringá
Matonense

OUTROS RESULTADOS:
Cruzeiro
3x2
Juventus
00
Botafogo
2x3
Internacional 3xO
Santa Isabel 12x0
CFl
' 2X1

Fabiane

GOLS:' Juliana (2), Formiga (2),
Creusa (2), Grazielle. Nunú(3),

1 :Cris
2-Manú
3-Tânia
4-Rita
5- Valéria
lS-Fabiana
7-Grazielle
8-N\mú
19-Ludmila
10- Formiga
Ll-Creusa
14-Juliana
"16-Fabiane

Santa Izabel 12xO Alag.oas

Santa Isabel Saúde Futebol Clube

IV Campeonato Brasileiro. de Futebol Feminino
transforma Ubána Capital do Esporte

Nilson Moraes
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DE ,VERDADES

E-mail: acordazm@uaLcom.br

-" - UM JORNAL

DISQUE NOTICIÁRIO: (32) 3531.5554

-SEMANÁRIO,

.1.CORDA ZONA DA MATA - N° 21 - 16 a 22 de agosto de 2001

osângela Alfenas: perseverança
feminina no esporte
o IV

Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino
será realizado em Ubá no período de 18 de agosto a 9 de
setembro e contará com as melhores equipes do Brasil. Graças a uma parceria feita entre a vereadora Rosângela Alfenas
e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) o campeonao está aí. Em entrevista ao NOTICIÁRIO, Rosângela fala
re bastidores, organização e a importância do Campeoaro para nossa cidade. Confira:
_~OTICIÁRIO: Como estão os preparativos para esse grande Campeonato?
Rosângela Alfenas: Os preparativos já estão em fase final. O que falta é parte do dinheiro para cobrir os
gastos. Houve algumas desistências
de última hora por parte de alguns
patrocinadores, que nos deixaram em
ituação delicada. Mas acredito no
poder público ubaense e, com certeza. a nossa Prefeitura, através do prefeito Dr. Antônio Carlos Jacob, que
por sinal é um grande desportista, juntamente com o povo de Ubá, irá
abraçar essa causa, que é de todos
nós.
~~OTICIÁRIO: Quando será o Congresso Técnico?
R.\: Será realizado no dia 18 de agoso no auditório do Hospi tal Santa Isa••ocal aprovado pela CBF.
-OTICÜ.RIO:
Qual a sua análise
relação ao futebol feminino?

RA: Acredito que o futebol feminino venha crescer ainda
mais depois deste campeonato, mesmo porquê, com a deficiência e má fase do futebol masculino, a tendência é o crescimento do nosso futebol. É bem verdade que o futebol feminino no Brasil ainda é visto como amador, mas o amor
. dado por todos nós, envolvidos neste esporte, nos faz acreditar que a mulher ocupará, num futuro bem próximo, uma
importância muito grande. não só
no esporte, como também em outros seguimentos da vida.

BATE-BOLA
Nome: Rosângela Alfenas
Naturalidade: Divinésia-MG
Um filme: Central do Brasil
Comida: Feijoada
Música: Amor sem Limites (Roberto Carlos)
Ídolo: Meu pai
Medo: Não tenho
Maior alegria: O nascimento dos meus filhos
Rosângela Alfenas por Rosângela Alfenas:
Sou uma pessoa simples e muito preocupada em
ajudar ao próximo.

NOTICIÁRIO:
Você acha que
esta sua atitude de investimento
no esporte pode influenciar outras pessoas a seguirem o mesmo exemplo?
RA: Acho que o esporte ainda é
o melhor meio de canalizar toda
essa juventude que se espelha em
seus ídolos e a partir dessa" podemos chegar a uma conrra
são: o esporte é a melh
neira de valorizar os jo~ e.
torná-Ios determinados. faz•..
deles
vida.
NOTICIÁRIO:
Qu
recado
para a p
ubaense?
RA: Que vistam aGlIllCW!ULJ

emnossaci
empenho de
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Na entrada em campo com as camisetas e bonés
promocionais, saudando e torcida, e conquistando
todos os Ubaense!!!!!

--Futebol Feminino
Campeonato Brasileiro disputado __ em Ubá
Pág.6

Foram 4 partidas televisionadas ao vivo para região de Mina!
,
Gerais, e mais de uma hora e meia de entrevistas ,para TV
/TV Cultura Canal 6
~
_h.. - __

r~ãmpeôiíatõ-Brasil~rro([il~\1te1i~(1
Fémininomovímehta a cidade'~~;';1
A abertura do 4° Campeonato Brasileiro de
Futebol Feminino aconteceu no dia 18 de agosto,
no Campo do Aymorés. As 20 delegações
desfilaram pomposamente e o povo aderiu em
peso, aplaudindo esse-evento inédito na região.
Na abertura, o r(presentante da CBF afirmou
que se este evento não for o melhor, certamente
será um dos melhores já realizados. Além de Ubá,
que é a sede, os jogos são disputados em Rio
Branco e Tocantins.
O que cada jogadora individualmente e em
grupo tinha naquele momento em seu coração, era
a esperança
de ter um bom rendimento
e
desempenho no campeonato que vai até o dia 9 de
setembro.
Até o início da segunda semana de setembro,
a cidade vai respirar futebol. Durante o dia é fácil
encontrar com jogadoras passeando, almoçando·
nos restaurantes ou sentadas nos bancos das
praças. Essas meninas levam a sério o esporte e'
com esse comportamento,
estão conseguindo
fazer com que o futebol feminino seja respeitado
por homens e admirado por mulheres.
Após a cerimônia de abertura, o time do Santa
Isabel, deu um show de futebol com excelente
atuação contra Alagoas, adversário naquela
partida. Já no primeiro tempo, as meninas do Santa
Isabel venciam por 5 XO, o que deixou as
adversárias meio tontas. No segundo tempo, bem
que elas tentaram, mas de nada adiantou, pois o
único gol que fizeram foi contra. E o placar foi
ficando cada vez mais "redondinho" para o time
da casa. Final, 12 X O. Rosângela Alfenas e o
treinador Ademar Júnior ficaram muito satisfeitos,
eles são duas pessoas que investem, acreditam e
dão força ao time.
A torcida Pit BulI foi um "reforço" à mais para
a equipe da casa, o que pode ter contribuindo
também para o fraco desempenho da equipe
adversária.
No dia 20 de agosto, mais um desafio para as
meninas do Santa Isabel. Desta vez a equipe
adversária foi a do Futebol Esperança. Um time
que surgiu após um campeonato de futebol
feminino realizado nas favelas do Rio de Janeiro,
onde foram escolhidas as melhores jogadoras da
temporada para formar a equipe.

O futebol Esperança é patrocinado pela Nike
e CBF, dois nomes de peso. O treinador é Moacir
Coforado que é também capitão do exército. Talvez
esse seja o segredo das meninas do Futebol
Esperança serem duras na queda.
Realmente, o time mostrou que é competente
e deu muito trabalho ao Santa Isabel que, desta
vez, colocou a bola apenas duas vezes dentro da .
rede, isso no primeiro tempo. Na fase final, a equipe
do Futebol Esperança voltou com a linha de
marcação mais atenta, o que acabou por impedir
um melhor desempenho do Santa Isabel, que
também conta com um técnico de peso.
O repórter Luis Carlos, da TV -Ubá, é um
adorado r de futebol e falou a respeito de
curiosidades bastante interessantes. Antes de
"Ademar Júnior ser técnico do Santa Isabel, ele
treinou a Seleção Brasileira e em 1996, na Suécia,
ganhou de 1 X O da seleção daquele país. Ã vitória
teve gostinho especial, uma vez que era a abertura
do Campeonato Mundial daquele ano e também o
dia em que se comemorava a independência
daquele país. Antes disso porém, ele havia sido
bi-campeão Sul Americano corno técnico da
Seleção Brasileira;
Para quem acha que este campeonato não
tem nível elevado, está totalmente equivocado.
Para se ter uma idéia, "Maiko", ex-jogadora do
Vasco e atualmente jogadora do Santa Isabel, foi
considerada
nos Estados Unidos, a melhor
jogadora de futebol feminino do mundo.
O time do Internacional tem 2 jogadoras que
fazem parte da Seleção Brasileira e o Grêmio, uma.
O Santa Isabel mostra seu poderio, pois tem 6
jogadoras da seleção brasileira, o que mostra com
clareza o nível do Campeonato.
.

~_Ribeiro

MULHERES em-C
Ao contrário do que fica evidente aos
olhos. num simples olhar para os
....'
no futebol o dueto "estrelas / azul"
em mostrando muita afinação
mamente. Como se não bastasse, o
de Belo Horizonte, na categoria
~OIlal
masculina, que,montoU}lm
cheio de estrelas mas não conseguiu
se firmar. também a Associação
~'""ética Santa Isabel Saúde não conseguiu
a primeira de seu grupo na fase de
~1SSificação do N CampeonatoBrasileiro
Futebol Feminino) embora o time tenha
~
no momento certo; quando podia
wiiiI~ Ambos azuis e com um elenco cheio
Ias. No Santa "'Isabel, de seleção
~eira
tem, além do técnico Dema, que
sou por lá, pelo Coringão e pejo
~ amengo, as jogadoras Formiga, Maicon,
léria. Tãnia Maranhão, Nildinha e a
Ieira Andréia.
Após vencer por 9.X O o Alagoas, e 2 x
Futebol Esperança do Rio de Janeiro,
anta bateu de frente com Internacional
Porto Alegre. e num jogo empolgante e
muito equilíbrio, foi derrotado por 1 x O
foi de falta, marcado pela meia -'
~te
Duda, aos 37 da segunda etapa.
rue dizer que o Inter teve a lateral
ita Melissinha expulsa de campo aos
da segunda etapa, mas aí deu sorte que
faicon, que estreava muito. bem <e a
rrniga se cansaram, e enquanto o Inter
rdeu uma, o Santa perdeu duas. "Está
rto que o Colorado gaúcho ainda perdeu
contusão sua dupla de zagueiras (pra
afinada, por sinal) Suzana e Fernanda,
~tã
da equipe, mas foi bravo "tchê", e
~~u
por Ix O. Eu particularmente, não
~~n
muito do recuo da Creuza para a ala
~o;da
...como também prefiro a Cristiane
i,do que pela ala esquerda, onde'ela
~
a partida. Ali, sou mais a Fabiana.
mim. não funcionou bem, porque o time
__ ou preso, tendo diminuído seu poder de
e acho também que"a Creuza ..não
!.Wo~"
ali, 60 % do que joga, atuando mais
meiúca pra frente. Mas, de repente,
~DO
que o time perdeu quando ainda
~
perder. porque dá tempo de corrigir
. Com a derrota, o Internacional
primeira
fase em 1 lugar com 9
Santa Isabel Saúde em 2° com 6,
..Fc:neranca da CBF em 3° com
~

E

fechamento desta edição, mas adianto que,
a partir de agora, todos os jogos serão em
Ubá, que vamos ter dois jogos por dia, sendo
um às9 da manhã, no Aymorés.ie um às
14 horas, no Bandeirante. Em minha
opinião, deveria ser o contrário, porque no
Centenário, o solcastiga a galera que não
tem como se proteger, caso hajasol. E é
mais que' sabido que o sol da manhã não
faz tão mal assim. Também, é só você ligar
.;.naRede Mineira de Rádio, a partir das 11
horas; que todos os dias, estico essa

0

m

;liti

resenha no programa de esportes, e aí
dou esta. definição. O Santa Isabel
perdeu pro Inter jogando com
Creuza, Valéria, Tãnia Maranhão
Cristiane
(Manu), Deva, Ludimi
(Fabiana), Maicon, Graziela. Com Formid
e Nildinha no ataque, o Internacional
Porto legre, com Solani, Tati. Fern
(Tinga), Suzana (Kelly) e Melissa.
Dany, Paty, Duda .Karina e Maria.
eu ainda acho que estas duas equi
voltam a se enfrentar na final.

SEMANÁRIO

D.t.,he

do jogo Santa Isabel 2 x O Fluminense

I

,

~

SANT~ ··.ISJ\BEL
~ REAGE ,E SE
CLASSIFICA
N'O
.
BRASILE'IRO
FEM I N I NO' Pá g. 13
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SANTA ISABEL SEGUE FIRME
NO BRASILEIRO FEMININO

~

A semana não começou muito bem.
Mesmo com a classificação assegurada,
a equipe ubaense sofreu a 1 derrota no
campeonato
frente a forte equipe do
Internacional
(Porto Alegre) por 1 x 0,
realizado no estádio Aymorés .
Já no sábado, o técnico Dema, apesar de
não contar com todas as jogadoras de seu
plantel, devido a problemas extra-campo,
conseguiu implantar um novo esquema de
jogo fazendo com que sua equipe se
comportasse completamente diferente frente
à equipe do Fluminense F.C.
Depois de um 1 tempo sem gols, devido
à retranca do time carioca, a equipe ubaense
partiu para cima do rival, decidindo o jogo
em 2 contra ataques mortais; o primeiro
através da jogadora Formiga, que aos 17 min.
do 2 tempo recebeu uma bola na entrada
da área e num toque de craque tirou da
goleira, e foi só correr para o abraço da
torcida. O segundo gol foi aos 22 minutos,

~

SANTA ISkBEL O X 1 INTERNACIONAL

3

•

0

3

Santa Isabel
12-Andréia
ll-Creusa
3-Tânia
19-Ludmila
6-Valéria
18-Cristianen
7-Grazielle
100Formiga
17-Maicon
9-Nildinha
8-Nunú
14-Juliana
2-Manú
l-Cris
16-Fabiane
15-Fabiana
-t-Rira

Internacional
l-Solane
2-Tati
3-Femanda
4-Suzana
5-Liesse
8-Dani
lO-Duda
ll-Tati
7-Maria
9-Karina
12-Edivânia
13-Giselle
14-Kelly
15-Soninha
16-Tuca
17-Formiga
18-Daianinha
19-Paloma
20-Tinga
6-Mel

através da jogadora Nildinha, que aproveitou
um belo lançamento da jogadora Formiga,
tocando na saída da goleira do Fluminense e
acabando assim com qualquer tipo de reação
da equipe carioca. Os destaques da partida
foram as meio-campistas Formiga e Fabiane
que articularam todas as jogadas da equipe,
e as atacantes Maicon e Creusa, que
infernizaram a equipe tricolor. Ao final,
Juliana, nossa menina de ouro, entrou no lugar
de Creusa a tempo de conseguir realizar boas
jogadas no ataque.

SANTA ISABEL 2XO FLUNUNENSE
Santa Isabel
12-Andréia
2-Manú
6-Valéria
13-Josi
16-Fabiane
2O-Val
5-Devanita
10-Formiga
17-Maicon
9-Nildinha
l1-Creusa
14-Juliana
18-Cristiane
15-Fabiana
4-Rira
l-Cris

Fluminense
l-Paulinha
13-Simone
9-Ariana
4-Verônica
5-Delaine
6-Edilene
7-Carol
8-Robertinha
2 l-Cebola
lO-Jasma
l l-Renata

~
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Vitória do Santa!!!
Time mostra excelente exibição e vence o
Fluminense por 2 a O
Mais de 1800 pessoas estavam presentes no
estádio do Aymorés para assistir a partida entre
Santa Isabel Saúde e Fluminense, ainda peJa Ia
rodada da segunda fase do Campeonato
Brasileiro Feminino.
Num jogo muito disputado, ambas equipes se
estudando, não pôde deixar de haver excesso
de faltas, ocasionando vários cartões amarelos
e até mesmo a expulsão de Ariana, da equipe
carioca.
No primeiro tempo, muitas chances de gols
entre as equipes (principalmente'
do Santa
Isabel), embora terminasse em O a O devido ao
nervosismo nas finalizações. Mas, bastaram 45
minutos da etapa complementar que o Santa
Isabel confirmou a vitória. Incentivada pela
torcida a equipe ubaense marca o primeiro gol
através de Formiga (17 minutos) que domina a
bola após o cruzamento de Maycou e com um
toque de classe, não perdoou.

A equipe carioca desnorteada tenta reagir logo
em seguida partindo 'para o ataque e é
surpreendida novamente pelo contra-ataque
fulminante do Santa; Maycou, novamente ela,
se livra da marcação de duas adversárias e passa
para Nildinha que com um toque sutil, marca o
segundo, aos 22' minutos.
DesfaIcada de três titulares (Tânia, Nônú e
Graziela) por motivos de documentação,
a
equipe do Santa Isabel, procurou dura:nte todo
o jogo, impor-se; destaque para Formiga,
Maycou e Fabiane.
Com este resultado, a equipe de Ubá, fica mais
perto da classificação
para a semifinal do
campeonato.
Local: Campo do Aymorés
Arbitragem: Cleide Rocha - SP
Ana Paula Oliveira - SP
Elisangela Almeida - MT
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GAZETA REG]ORNAL,. Na

56 - Ubp, 03:de'$e;tembro di! 2QOl

utebol Feminino, de Ubá para.
*
odo Brasil

Thiago Ribeiro

__EMININO,
evento que conta com a
~.niclpação
de vinte times de todo o Brasil,
o a sede principal deste a cidade de Ubá.
ém de nossa cidade carinho, as cidades de
antins e Visconde do Rio Branco também se
ovimentaram para receber as vinte equipes
uticipantes.
A abertura do campeonato foi realizada no
ádio Afonso de Carvalho (Aymorés), a
ontou com a presença de ilustres
f~.
que, em conjunto com a banda do
Batanüo de Polícia MÍlitar, show pirotécnico
eqaipes participantes, deram um toque
f ~peoaJ a festa. Na ocasião discursaram a
;;;;ii;I.~~~ Rosângela Alfenas (anfitriã) e o Dr.
Estevão de Oliveira (representando
F)_ O Prefeito Antônio Carlos Jacob fez a
ção às atletas e declarou aberto o
peonato.
A equipe
do Santa
Isabel
Saúde
esentante do nosso município) contratou
e figura como uma das favoritas, juntamente
m os times do Internacional e do Grêmio,
'-.::Idas do sul do país.
Depois dos primeiros jogos, o campeonato

2°. Período de Jornalismo - FAGOC
mostra-se de alto nível, com diversas jogadoras
que já atuaram por nossa seleção em
campeonatos
mundiais e até mesmo em
olimpíadas, desfilando por nossos gramados.
Alguém pode até estranhar, mas em ocasião
como esta, os gramados são nossos sim, este
campeonato, não é apenas mais um, é um
evento nacional, que leva de norte a sul, de.
leste a oeste do Brasil, o nome de nossa cidade.
O Gazeta, desde já, só tem a parabenizar
todos os organizadores deste maravilhoso.
evento, em especial à Vereadora Rosângela
Alfenas e ao Presidente Dr. Fabiano dos
Santos. Evento este que, acima de qualquer
coisa, está contribuindo para voltarmos a ser
o "país do futebol" (em um país como o nosso
isto é importante) e para a expansão do futebol
feminino pelo Brasil.
Participaram do torneio: Alagoas(AL),
Aliança(GO),
Botafogo(RJ),
CFZ(DF),
Cruzeiro(BH), Flamengo(RJ), Fluminense(RJ),
Futebol Esperança
(RJ), Galícia(BA),
Grêmio(RS), Intemacional(RS), Internacional de
Petrópolis (RJ), IPE(RN), Juventus(SP),
Madureira(RS), Maringá(PR), Matonense(SP),
Santa Isabel(Ubá), São Cristovão(RJ) e Sport
Recife(pE).
.
A seguir publicamos algumas
opiniões de técnicos sobre o
Campeonato, colhidas até o
fechamento desta edição:

"Fomos bem recebidos
e
acolhidos. Estando longe de casa isto
nos deixa mais a vontade. Tivemos
boas condições de treino e repouso.
Ficamos um pouco chatedo no jogo
Internacional x S. Isabel, onde nossa
atleta se machucou e levaram 25
minutos para conseguir uma
ambulância. "
Internacional

Ciro - Técnico do
(Porto Alegre-RS)

Rosângela

Alfenas

"Trouxemos uma equipe muitojovem, com
intuito de participar da competição feminina
mais importante do país (4" melhor futebol
feminino do mundo), um campeonato de
altíssimo nível técnico".
Moacir - Técnico do Futebol Esperança

(Rio-RJ)
"Excelente iniciatíva, campeonato bom,
de nível elevado e opúblico está de parabéns.
Temos de cumprimentar a Rosãngela Alfenas
pela iniciativa, espero que mais pessoas
façam o mesmo."
Bruno - Técnico do Spon (Recife-PE
"Elogiâvel a iniciativa, ofutebol feminino

está em um momento difícil no BrasiL Temos
de reconhecer o esforço da comunidade de
Ubâ. Os grandes méritos vãopara as pessoas
que tiveram iniciativa de conseguir a
competição. "
Mauro - Técnico do Grêmio (Porto
Alegre-RS)

FUTEBOL FEMININ.O
Ubá está
vivendo dias
de glória e de
projeção
nacional,
com
o IV
Campeonato
de Futebol
Feminino, da
CBF. Thiago
Ribeiro,
estudante de
jornalismo da
FAGOC
e
nosso
e s t a g iá r io, Campeonato, Pref*!lto ~CJ e esposa Dra. Vama e Dr.
estréia
em
LU/z Mlguel, da CBF.
nossas páginas fazendo um balanço do Torneio, desde a Abertura
até o momento. Pág. 08.
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Santa Isabel x Sport Recife :
é a vaga na semifinal
de. não é só o "Santa", mas
..•...•..
unes que ainda respiram no IV

"Santa".

As guerreiras

saoaao

e neste domingo, teremos a
quatro equipes que vão fazer

semifinal dessa fita e ninguém vai ter
orrer desta semana, tivemos as .

(";t

.as

pernambucanas do Sport Recife e podem
até empatar,

'e final de semana. Neste

enfrentam

~
~
~

~

porque estão na' mesma

~
.~

situação do Internacional: Venceram o
Fluminense por 2 x O(Formiga. e Nildinha)

::

e o Sport Recife empatou em Ox O, sendo

~
~
~

derrotado pelas tricolores nos. pênaltis.

~

Mesmo que dê um empate e o Sport vença

'O

nos pênaltis, o

~
~

"Santa" ficaria com

quatro pontos e as pernambucanas sócom .

.2

Ipono Alegre goleou o Goiânia, mesmo

três. Na verdade, não sou nenhuma mãe·

c

assim, após estar perdendo' por 1 x O

Diná e nem tenho pretensão de ser, mas .

~

aurante quase todo o primeiro tempo. Ao
final, ficou 6 x 1 para o time do Servando

pode estar pintando uma reedição da Copa .
Sul-Minas nestas semifinais, porque as •

Lopes, nosso fotógrafo. No mais, foi'
~...,M:ttonense q x 1 Madmeita:, eruzejro"3 x

chances maiores estão com Internacional
• e 6rêmiu;'emz;eiro e Santa Isabel Saúde, .

~
~
CI1~

ndo nos pênaltis; Grêmio de

de Minas Gerais.
O Cruzeiro do Badô me parece ter a .

quartas de final. Só o Internacional

de

~

I

egre :2 x 1 no Futebol Esperança,
I Futebol Esperança, Santa

parada mais indigesta para cheg*;.à
semifinal: por que enfrenta a Matonense,

.
.

tU
~

O
~

U.J

neste domingo, às9 horas e 30 minutos.;
no campo doAymorés.AequipedeM~ião
'
fez uma excelente campanha na primeira .
fase, muito embora tenha encontrado mrtito
às 9 horas e 30 minutos, no campo
Bandeirante, temlnternacional e CFZ.

P!"""J>éWi1UU.

encer está no "porco" e o
Jmemacirn.li se classifica com um empate,

mais dificuldades
para derrotar
o
.
Madureira nesta fase que o Cruzeiro.
~;;

Todos mundo lá pra conferia essa fita ... ;

FUI!!!

o CFZ vença na disputa e leve
o. As 15 horas e 30 minutos,
enfrenta o Maringá e quem
, o porco. Às 19 horas, no
• =: morés,

temos o pega do
CI1
CL)

~

O
o,
cr.,

~~

• 321919

MAICON, esperança de vitória e do título no Santa Isabel

) \)

\.)

\ J U U \) U

OVAL, MERCÊS, PIRAÚ

DISQUE NOTICIARIO:

~

(32) 3531-5554

,

E-mail: acordazm@uai.com

..br

________
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UM JORNAL DE VERDADES

SAN,TA::lS~BEL CADA VEZ MAIS
PE'RTO ,DQ"TíTlJLO,' BRASILEIRO
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de 2001

Santa Isabel rumo às finais do
Brasileiro Feminino
Nada como uma vitória convincente para
teso
conquistar de vez os inúmeros torcedores
No 2° tempo, o Sport foi desesperadapresentes aó estádio. Santa Isabel e Sport
mente ao ataque, porém só levava perigo
ao gol de Andréia nas falRecife se enfrentaram
tas cobradas pela capitã
num duelo de vida ou
Suzana. O tempo foi pasmorte pela 2a fase do
sando e jogo passou a ser
Campeonato Brasileiro
mais cadenciado pelo Sande Futebol Feminino. A
ta Isabel, que tocava a bola
partida foi realizada no
e cadenciava o jogo. Aos
Estádio Afonso de Carvalho e a única solução
22 minutos a estrela da
artilheira Nildinha voltou a
para as equipes era a
vitória.
brilhar. Depois de uma falha
da
zagueira
A partida começou
pernambucana, a atacante
quente com as duas
marcou o 4°g01 do Santa
equipes procurando o
gol.
Isabel, seu 4° na partida.
O jogo se mantinha
O Santa Isabel continuou
tocando
a bola e, aos 35 mibem disputado, até que,
aos 27 minutos, a atanutos, Maicon arrancou do
cante Nildinha aproveimeio campo até a pequena
área, tocando na saída da
tou um escanteio bem
.
.
Nildinha, artilheira do jogo
goleira.
batido por Maicon e Santa Isabel e Sport, marcando 4 gols
cabeceou para o fundo
do gol. Aos 35 minutos, Ludmila foi expulSport Recife
Santa Isabel
sa infantilmente, complicando assim o sis12-Ivete
12-Andréia
tema de marcação do time ubaense. Com
2-Manú
2-Keila
isso o Santa Isabel se fechou e num con3-Patrícia
13-10si
tra-ataque rápido, marcando seu segundo
6-Valéria
4-Ninha
gol num oportunismo de Creusa, que rou5-Déva
6-Sil
bou a bola e tocou na medida para Nildinha,
16-Fabiane
5-Mercia
19-Ludmila
19-5uzana
que novamente estufou as redes. Com 2 x
17-Maicon
7-Sandra
O a favor, o time ubaense passou a buscar
9-Nildinha
8-Flávia
surpreendente o 3° gol, que veio através de
1O-Formiga
9-Alessandra
um pênalti cobrado pela goleadora Nildinha,
l
l-Creusa
lO-Adriana
aos 42 minutos.
l-Cris
lI-Maria Helena
No intervalo do jogo, houve um desafio
14-Juliana
12-Bubiana
aos torcedores dos vários times do Brasil,
"13-Erica Carla
4-Rita
que testavam sua pontaria e precisão com
18-Cristiane
14-Maria Helena
chutes do meio campo, sendo premiados os
15-Fabiana
melhores com camisas dos times participanI

Rua São José, 339 ..Centro .. Ubá .. MG

DISK-ENTREGA: 3531-305-8 / 7033

ACADEMIA JURANDIR TAEKWONDO CLUBE

PROMOÇÃO:
Durante o Campeonato Brasileiro
Matrículas grátis + 1 camisa de
TAEKWONDOno valor de R$ 15,00

{-

,I

Rua XV de Novembro, 150 .. Centro ..Ubá ..MG

Carne Fresca de Suínos
Bovinos, Aves e Peixes

fONE:
(32) 3532-294"\

Sílvio Raposo Júnior

-'-Açougue Centenário

Academia Jurandir TaekwandoClub é filiada a Federaçãode taekwanda de MinasGerais e ConfederaçãoBrasileira.

TAEKWONDO
também no Tabajara,
Mangueiras e Praçade Esportes.
Somente para sócios.

DEFESA PESSOAL - NUTCHACO E TAEKWONDO
2a. 4a e 6a .Crianças: 17:30 às 18:40/ Adultos: 19:00 às 20:30

Rua 22 de Maio, 81 - Centro - Ubá - MG - FONE: 3532-4250

Mestre:
'Jurandir Bráz Ferreira4° DAN •.

Pça. da Ind~pendência, 6
Uba - MG

APRENDA TAEKWONDO

Fone: 3531-4744/3531-1422

Q~dá~
dá WeeJJlRg. A-lOJASacatu

ir

COSMÉTICOS e PERF_UMARIA
e agora com AMPLO SALAO DE BELEZA

NCIS"

4

J

UTEBOL

~

Especializado em casamentos, baiizados,
aniversários e em festas em geral.
Guarde para sempre suas melhores lembranças.

FONE: 3532-4899 / 2303

}1Ita Quaúdade nos video ciips
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PORTO ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2001

+ MARCELO

o Inter acertou ontem o empréstimo

do volante Marcelo para
o Cerezo Osaka, último colocado do campeonato japonês, até
o final do ano. Um dirigente japonês esteve à tarde no BeiraRio acompanhado do empresário Gilmar Rinaldi para acertar
os últimos detalhes da transação. Esta será a segunda vez que
o volante deixa o Beira-Rio por empréstimo desde que foi
profissionalizado, em 1995. Há dois anos, ficou seis meses
no Flamengo e conquistou o título da Copa Mercosul.
Marcelo foi titular do Inter no primeiro semestre, mas atuou
pouco com Parreira. Machucou-se no amistoso contra o
Criciúma, o primeiro do técnico, e retomou há duas semanas,
jogando pelo Rolinho em Sapiranga. Voltou a sentir a lesão
nos treinos na sexta-feira e retomou ao departamento médico.

+ FEMININO

O técnico Cyro Leaes poderá escalar a equipe completa para
o jogo de hoje, às 16h, contra a Matonense-SP, válido pela
semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A
competição está sendo realizada em Ubá (MG). A vitória
garante o time na final, sábado.

~

..•.
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~

PORTO ALEGRE, SÁBADO, 8 DE SETEMBRO DE 2001

+ JULGAMENTO

A súmula da partida contra o Botafogo-Sl',
disputada no Beira-Rio na semana passada,
foi entregue na quinta-feira à noite à
auditora Mariane de Oliveira Souza, da
Comissão Disciplinar n° 2 do Superior
Tribunal de Justiça Desportiva (STID). O
documento, redigido pelo árbitro do jogo,
Edílson Soares da Silva, relata a pedrada
desferida contra a cabeça do bandeirinha
Márcio Antônio Martins. O Inter pode ser
punido com a perda do mando de até três
jogos. O julgamento deve ocorrer no dia 17.
Se condenado, a equipe gaúcha mandar os
jogos em Santa Catarina.

+ FEMININO

O título brasileiro de futebol feminino não
virá dessa vez. Mas uma vitória no Gre-Nal
na disputa pelo terceiro lugar hoje à tarde
recompensa a frustração pela derrota nas
semifinais. O duelo entre as gaúchas será
em Ubá, no interior mineiro, preliminar da
final do brasileirão para mulheres, entre
Santa Izabel, de Minas, e Matonense, de
São Paulo, que eliminou o Inter.

+ PONTE

PRETA

O técnico Marco Aurélio confirmou a
equipe com três volantes para enfrentar o
Inter, amanhã. O mais avançado do meiocampo será Marquinhos, volante nos tempos
de Flamengo e Palmeiras. Elivélton volta
como lateral-esquerdo, e o volante Mineiro,
também. O meia Piá, um dos principais
jogadores, cumpre suspensão. Ronaldão
segue fora, com lesão muscu1ar~!!o1w~eitnro>----
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Mário Marcos
de Souza

Apagão

Faz tempo

A iluminação do
Estádio Bento Freitas, em
Pelotas, não resistiu ao
longo tempo de .
inatividade. No jogo de
quarta-feira, entre Brasil e
São José, pela Série C do
Brasileirão, o campo
ficou às escuras por 20
minutos (foto). O São
José até desconfiou de
desligamento proposital
(o Brasil venceu por 1 a
O), mas desde cedo os
. refletores davam sinais de
que não resistiriam até o fim. Nem a escuridão
parou a torcida xavante. Foi o show de sempre.

Pelo jeito, o técnico Marcelo
Bielsa não estava tão errado
assim ao deixar o ídolo
argentino Batistuta de fora da
lista de convocados para o jogo
contra o Brasil, em Buenos
Aires. O atacante passa no
momento pelo mais longo
período sem fazer gols nos
últimos 10 anos de carreira.
O último marcado pelo
jogador da Roma foi no dia 17
de junho, quando seu time
garantiu o título italiano
vencendo o Parma por 3 a 1.
Depois disso, nada mais, o que
deixa os torcedores da Roma
intrigados.

Está certo
que elas não
venceram o
título,mas
tiveram razão
para a festa.
Comas
medalhas do
terceiro lugar,
a taça e o troféu de goleadora (Duda, 10 gols), o
time feminino do Inter comemorou a campanha no
Brasileiro disputado em Ubá, Minas Gerais. O time
gaúcho, com média de idade de 21 anos, petdeu .
apenas uma partida, entre as sete disputadas.

Centenário
Mais um clube brasileiro está
chegando aos cem anos. Hoje, o
14 de Julho abre em
Livramento o Escritório Oficial
do centenário. Uma equipe
especial discutirá as festividades
e participará da edição de um
livro sobre a história do clube.
No próximo ano, a equipe
espera voltar ao Gauchão, com
a ajuda de um patrocinador
(Almadén) e de um convênio
com o Flamengo. É uma data
para orgulhar uma torcida.
e-mail: mario.souzaçuzerohora.com.br

-
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GRE-NAL pode decidir brasileiro

A

dupla GRE-NAL está nas quartas-de-final do XI Campeonato Brasileiro de Futebol
Feminino, realizado em Ubá, Minas Gerais. A competição reúne um total de 20 equipes,
distribuídas em cinco grupos, com quatro times cada. Classificam-se para esta fase da
competição, 12 equipes, em quatro grupos de três, jogando todos contra todos dentro do
seu grupo. Apenas um de cada chave passa para a fase semifinal.
O grupo do Inter é composto por CFZ (Equipe do Zico) e Goiânia. O Internacional,
na primeira fase da competição, não levou nenhum gol, venceu as três partidas disputadas e mantém, até o momento, o ataque mais positivo do campeonato com 13 gols. A
artilheira do Brasileiro é Duda com sete gols. O Inter classificou-se como o melhor do
grupo e obteve a primeira colocação na classificação geral.
No grupo do Grêmio, está a equipe do Maringá e Futebol Esperança (formado por
atletas que participaram dos quatro últimos Campeonatos de Favelas organizados pela
CBF). A campanha tricolor contabiliza três vitórias, oito gols a favor e apenas um contra.
Se a dupla continuar vencendo na competição, o confronto final do campeonato
poderá ser decidido em um GRE-NAL. Para que isso ocorra, será necessário Inter e
Grêmio vencerem suas chaves e o jogo seguinte, válido pela semifinal. Três jogos separam a dupla da final do XI Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol.

Revista

--

F"LlL"ebo/

ToL"a/

...•

• ~ •.• 1.

Bola pra Frente

TABELÁO
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Resultados de 23 de julho a 22 de agosto de 2001

(ii
Flávio Fiorin
arkus Vitorino

~
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~
Campeonato

Brasileiro
de Futebol
UBÁlMG

Feminino

200

l' Fase
Grupo A

J

18/08 - Internacional(RJ)
1x3 Aliança;
Cruzeiro 3x2 Maringá
20/08 - Internacional(RJ)
Ox4 Maringá;
Cruzeiro 6x2 Aliança
22/08 - Maringá 6x3 Aliança;
Internacional(RJ)
1x3 Cruzeiro
Grupo B
19/08 - Botafogo 2x3 Fluminense;
Galícia 1x2 CFZ
21/08 - Botafogo
1x2 Galícia;
CFZ 1xO Fluminense
23/08 - Fluminense
3x1 Galícia;
Botafogo 2xO CFZ
Grupo C
19/08 - Juventus
Ox2 Matonense;
Grêmio 5x1 São Cristóvão
21/08 - Juventus
5x1 São Cristóvão;
Grêmio 1xO Matonense
23/08 - Matonense
10xO São Cristóvão;
Juventus
Ox2 Grêmio
Grupo D
18/08 - Goiânia 2x2 Madureira (vitória do Madureira
nos penaltis);
Sport Recife 2x1 IPE
20/08 - Goiânia 4x2 IPE;
Sport Recife 2x1 Madureira
22/08 - Madureira
lxl IPE;
Goiânia lxl
Recife nos penaltis)
Grupo E

Sport

Recife

(vitórias

18/08 - Internacional
(RS) 3xO Futebol
Sta. Isabel 11xO Alagoas

Esperança;

20/08 - Internacional
(RS) 9xO Alagoas;
Sta. Isabel 2xO Futebol Esperança
22/08 - Futebol Esperança
12xO Alagoas;
Internacional
(RS) 1xO Sta. Isabel
2' Fase
Grupo F
25/08 - CFZ 2x2 Goiânia (4x2 penaltis)
28/08 - Inter x Goiânia
Grupo G
25/08 - Maringa 2x1 Futebol Esperança
28/08 - Grêmio x Futebol Esperança
Grupo H
26/08 - Matonense 2x1 Madureira
29/08 - Cruzeiro x Madureira
Grupo I
25/08 - Sta. Isabel 2xO Fluminense
29/08 - Sport Recife x Fluminense

do Sport

ISIU
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Bou PRA FRENTE

Lancamento foi um sucesso
,!)

Para

marcar o lançamento

da única publicação gaúcha dedicada exclusivamente

ao futebol, a Revista Bola Pra Frente, foi·

realizado um coquetel na noite do dia 31 de julho, no restaurante Birra & Pasta, segundo piso do Praia de Belas Shopping
Center, em Porto Alegre. O evento reuniu centenas de pessoas, como personalidades do futebol gaúcho, dirigentes de clubes
e entidades esportivas, profissionais da imprensa esportiva do Estado e de agências de publicidade, entre outros convidados.
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Sucesso no coquetel de lançamento
Renato Marsiglia entre Duda e Fernanda, atletas do Inter
Paulo Dias Almeida e Farid Gerrnano Filho
Batísta Filho e Farid
Orestes de Andrade
Fáoio Bernardi, Flávio Fiorin e Markus Vitorino
Edir de Quadros

8
9
10
11
12
13
14
15

Fiorin, Bagatini, Jober Teixeira, Renato Cogo e Francisco Camargo
Vitorino, Fiorin, Emidio Perondi e Paulo Pelaipe
José Mocellin, Perondi, Edir e Pelaipe
Hiran e Picasso
Fiorin, Luciano Périco, Leticia Senna, Vitorino e Aléxis Cardosc
Fiorin, Vitorino, Leticia e Roberto Brauner
Aléxis Cardoso, José Otávio Germano e Farid
Jober, Celso Gomes e Fiorin
Setembrol2OO1
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FUTEBOL FEMININO
"INTER É MEDALHA DE BRONZE"
A Torcida Colorada parabeniza a Direção, Comissão Técnica e
Atletàs por mais esta conquista do Futebol Feminino.
Essa é a melhor colocação de Clube Gaúcho dentro desta
Competição Nacional, tendo como goleadora a atleta Duda.

VALEU!!!

--

CORREIO DO POVO

UM JORNAL

COMPROMETIDO

COM

OS

INTERESSES

PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA,

-.

....•

DO RIO

GRANDE

11 DE SETEMBRO

VÔLEI - As 12 jogadoras da seleção brasileira feminina juvenil,
campeãs mundiais na República
Dominicana, desembarcam hoje
pela manhã no Rio de Janeiro.
Na final, domingo, a equipe venceu a Coréía do Sul por 3 aO.
MORTE - O presidente do Comitê Olímpico Japonês, Yushiro Yagi, de 72 anos, que defendeu recentemente a candidatura de
Osaka aos Jogos Olímpicos de
. 2008, morreu subitamente na
. noite de domingo, depois de ter
perdido os sentidos na sauna de
um hotel da cidade japonesa.
FUTEBOL - Deu Internacional
no Gre-Nal que decidiu o 3º lugar
do Brasileiro feminino, sábado,
em Ubá (MG).Após 1 a 1 no tempo normal, as colora das venceram as gremístas nas penalidades por 4 a 2. O título da competição ficou com as anfitriãs do
Santa Isabel, que na final venceram a Matonense (SP)por 1 a O.

HÁ MAIS

DE 2001

DE UM SÉCULO
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Septernber 9, 2001

Santa Isabel from Ubá-MG is the Brazilian Champion of2001 .

...•

By Alexandre Mathias
Santa Isabel 1 Matonese

O

It was a great game well played by both teams. This is Santa Isabel's second championship.
Tournaments
Best Forward

best
with 10 goals

Duda from Internacional

Best keeper
Isabel

Andrea

Suntaque

from Santa

Third place game
Internacional (Rio Grande do Sul) 1 Gremio 1 (Internacional wins on penalty kicks)
Fair Play Trophy
Internacional, from Rio de Janeiro

htrp: \\\\ 'w. womensoccer.com/refs/cornnebol-refs/

cornn-brazil_9septernberO 1.htrnl

9/12/2001
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Alegre, Terça-feira, 11 de setembro de 2001 .
~

~OSUL~

~

Esportes ~

Cois__
.
osESPORTES
Campeões da Europa
• A Liga dos Campeões da
Europa começa hoje, com a
disputa de sete jogos. Roma
X Real Madrid, Lokomotiv
Moscou X Anderlecht,
Dinamo Kiev X Borussia
Dortmund, Liverpool X
Boavista, Mallorca X
Arsenal, Schalke X
Panathinaikos, Galatasaray
X Lazio, Nantes X PSV A
rodada prossegue amanhã.

Futebol feminino
• o time de futebol
feminino do Inter ficou com
o terceiro lugar no
Campeonato Brasileiro ao
vencer o Grêmio nos
pênaltis, depois do empate
em 1 a 1. A partida foi
realizada no último final de
semana, em Ubá, Minas
Gerais. Na final, o Santa
Isabel, que jogava em casa,
venceu a Matonense-Sl; por
1 a 0, e ficou com o título.

PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2001

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

• EMPRÉSTIMO

M.

./

Thiago Freitas e Fábio Nunes serão
emprestados pelo Inter até o fim do
t ano ao Mogi Mirim-SP, que disputa
t a Série C do Campeonato Brasileiro.
I Os jogadores, revelações dos
juniores, já haviam sido emprestados
durante o primeiro semestre.

• FUTEBOL FEMININO

A equipe feminina do Inter venceu
no sábado o Gre-Nal válido pelo
terceiro lugar do Brasileirão da
categoria, realizado em Ubá (MG). O
Gre-Nal terminou empatado em 1 ~ 1
no tempo regulamentar. Nos pênarà,
deu Inter 4 a 2.

• ESTÁDIO LIBERADO

O Inter não foi denunciado ao STm
pel~ !ncidente envolvendo ~
311Y1119T ~0I::t.n1~~~'"

u 1/,
•...••
~

eo
..
'·,:.I'~
~.

~l~l-I
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13/08/01
Equipe feminina

embarca

para disputar

o Brasileiro

A equipe de futebol feminino do Internacional,
bicampeã da Copa
Sul-Brasileira, embarca às 14h desta terça-feira (14/8) para Ubá,
Minas Gerais, onde será disputado o Campeonato Brasileiro. A
estréia da equipe será na sexta-feira, 17 de agosto, contra o
Esperança, do Rio de Janeiro, e a competição irá até o dia 9 de
setembro.

o internacional, que é treinado por Ciro Leães, possui no grupo
duas atletas que integram a Seleção Brasileira: a atacante Karina e
a lateral Liese.

20/08/01
10/08/01

Egyi~J~mjl1ll'!ª-º.Q_ll1t~[~!>!ª-'1;;S
Brasileiro

prQ~i!Jl-ª__
til!.ª~_dº

10/08/01

PROJETO CRIANÇ~ÇQJ.!tRADA
Inter atualiza débito em ~llíª_~mlliLD.Q.C's
sócios

15/08/01

Inter

10/08/01

ComeÇa_a Semtmbt fase!tQ.J.Jnba V.,!!rmelha

10/08/01

Acesso fácil ao Beira-Rio
Rolinho pega o Sap.iral!9ª-ne!i!!~LquarYl3eir-ª

10/08/01

Inter

10/08/01

SOLIDARIEDADE
Inter vai hastear a bandeira
segunda-feira

23/08/01
13/08/01
13/08/01
13/08/01
14/08/01
15/08/01
15/08/01

e-rnail
,RiU'ª

reduz preço ~ressos

e reabre "Coréia"
nesta

Futebol feminino vence mais uma e passa de fase
JogadQ.[~restlit!Jl
soli!tarie!tade
à~rial1c;..as ÇOm
câncer
Futsal W.venil do Inter r~resenta
o Estado na
Taca Brasil,
EguipeJemil'!ina
e!!l-ºarcª-R!3..r!1--ºi~putar o
Brasileiro
luniores do Inter fazem Rrelimlnar n.-ª..Rróxima
quinta
Futsal juvenil do Inter empata em 3 a 3 na
estréia

15/08/01
15/08/01

Juniores

16/07/01

Inter

derrota

16/07/01

Inter

renova com Diogº

17/07/01

fazem a prelin:'!lllar dúntçr

x Bª-hia

Guarani

30/07/01

Zagueiro Bernardi acerta com o tnter
Meninos do Inter acumulam vitórias em São
Paulo
Volante Anderson é reintegrado ao gruR.Q
profissional do Inter
lnter completa reestruturação
do seu sistema de
informática
Inter assina contrato de patrocínio com o
Banrisul
Inter estréia~tr.ª_9.Ji..-ºl.cd.O...9º, camisas 'com
novo patrocinio
luniores pegam o Fluminense Ilas oitavas da
CODaBrasil

:2/07/01

lUCA RENOVA

16/07/01

Inter

23/07/01
23/07/01
25/07/01
2f3/07/01

()K

contrata

r

gravar senha

CADASTRE-SE
•
último

brasileira

Inter mantém preco dos ingressos
Projeto Criança Colorada leva mais duas escolas
ao Beira-Rio

20/07/01

senha

bate o FlamengCL!l_ofut1õ-ª1juvE;.!1il

20/08/01

13/08/01

login

lateral esquerdo

resultado

Paraná

3

INTERNACIONAL
próximo

O

jogo

INTERNACIONAL

x
Ponte Preta
Beira-Rio

09/09/01 16:00
enquete
Você acredita ser
importante que as
notícias do Clube sejam
antecipadas pelo site
antes de serem
divulgadas para a mídia?

r
r
r
r

Sim
Talvez
Não
Não sei

ói<

Wederson

:v..w.intemacional.com.br/news.asp?Id_News=197

03/09/2001
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20/08/01
Equipe feminina

do lnter estã na próxima

fase do Brasileiro

o time

feminino do lnter se classificou por antecipação à próxima
fase do Campeonato Brasileiro, que está sendo disputado em Minas
Gerais. Na primeira rodada, sábado (18/8), a equipe venceu o
Futebol Esperança, por 3 x O, com três gols de Karina, atleta da
Seleção Brasileira.
Nessa segunda-feira (20/8), o Clube derrotou ao CSA, de Alagoas,
aplicando uma goleada: 8 x O. Duda foi a artilheira da partida,
fazendo seis gols. O resultado classificou o Inter para a fase
seguinte da competição.
O Colorado está na cidade-sede de Ubá. O último confronto da
etapa classificatória será nesta quarta-feira (22/8), diante do Santa
Isabel, equipe da casa.

."

login

di?ifPG71t1t2
20/08/01
10/08/01

'

~q~i.pe feminina.do
Brasileiro

e-rnall
Inter.~!iltá

"-a.pró:x:im.a.f.as~ do

OK

10/08/01

PROJETO CRIANÇA COLORADA
lnter atualiza débito em conta e envia DOC's P<:IJOt
sócios

15/08/01

lnter

10/08/01

Começa.a..J.iJ;l.gundafase do linha

Rolinho p.e.9.a ..C!.Sªptrang.~Ul~Jª ..g~aJ:.t.a.:fel@

10/08/01

lnter

10/08/01

SOLIDARIEDADE
Inter vai hastear a bandeira
segunda-feira

13/08/01
13/08/01
14/08/01
15/08/01
15/08/01

último

reduz P..r:.~~.~teingI~!i.~º-S_eJeabre":':~ºL~il'l":':'.
brasileira

15/08/01
15/08/01

Juniores

16/07/01

Inter

derrota

16/07/01

Inter

renova com DiogQ

17/07/01

ZaguejJ.º-ª-er.nJ~I.LC:il.ªçer~a.sº-m.!;tJ!l~~r
Meninos do Inter acumulam vitórias em São
Paulo
Volante Anderson é reintegrªºº-.ªº.9LY.P.º
(!rofisJlÚ9nal do Inter
Inter c.Q1Dple1:J3.
rJªest[l,JtJJ[~ção do seu sistema
iDformª-tk.a
lnter assina contrato de.p--ª~cínio ....Çomo
Banrisul
lnter estréia, contra .OBQtiifQgo~ camisa~orn
novo patrocínio

20/07/01
23/07/01
23/07/01
25/07/01
28/07/01

Juniorespegam

x Bahia.

Guarani

o Flurninense

Paraná

3
O

próximo

Inter mantémpreç() ..dC!s.Ln...gresso$
e.rm..e!().~.tia.I1Ç.ª_Çºl()LiI.dê!.J.e'!.a
..mais ...
c:I!Jªs_e~ç--º-lªs
ao Beira-Rio
de lnter

nas oitavas

'w\\w.intemacional.com.br/news.asp?Id_News=205

resultado

INTERNACIONAL

nesta

Futebol feminino vence mais uma ep.aJiõsad_~.@s(;!
Jogªdºre~ PIe!i~ª.m.s-ºJigªrie.gª~e.-ª!U~.Ú~U1Ç~ com
câncer
Futsal jy'venl! ..d9.J:nJeLte...PJ'~!Llltª.()J;.stª.º-(LlHl
Taça Brasil
~yj.P..efen1jotmU.~_mg.ª.r.ç~t'p_al'-ª
di~.Yta!'..()
Brasileiro
Juniores do Inter fazem Pl'eJi.11Ü!1ªLn~..r:ID.<Ima
9.Yinia
Futsal Ütv_el1iLq~LI."!eLempªt.a_4;LnJ.~.ª-~.na
estréia

fazruu a preliminar

senha

CADASTRE-SE

Acesso fácil ao Beira-Rio

13/08/01

gravar

Vermelha

10/08/01

23/08/01

r

bate o Flam~on9J~!s.ªU!L\tenil

20/08/01

13/08/01

senha

jogo

INTERNAOONAL
x
Ponte Preta
Beira-Rio
09/09/01 16:00
enquete
Você acredita ser
importante
que as
notícias do Clube sejam
antecipadas
pelo site
antes de serem
divuigadas para a rnidia?

r
r

Talvez

r

Não

r

Não sei

Sim

OK

de

da

03/0912001
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23/08/01
Futebol feminino

vence mais uma e passa de fase

A equipe feminina do Sport Club Internacional derrotou o Santa
Isabel, de Ubá, time formado por várias atletas da Seleção
Brasileira, e está na próxima fase do Campeonato Brasileiro. Duda,
cobrando falta, marcou o único gol da partida, disputada nessa
quarta-feira (22/8), às 19h, em Ubá. O Internacional saberá na
noite de hoje (23/8) quem será o adversário da próxima fase.

dfITYWíüí19
20/08/01
10/08/01
10/08/01

~qyíp~Je.mi!:!üla.do:J:.nter
Brasileiro

está. naprôxima

PROJETO CRIANÇAC_QI-QRADA
lnter atualiza débito em conta e envia DQ..~~p_ara
~óciClli.

15/08/01

Inter

10/08/01

~.çª.jI_~egltn(:ta.fª,se

10/08/01

Acesso fácil ao Beira-Rio

20/08/01

Rolinho p~~-º

bate o Flamengc;'-I1ºfI,l1sa.liuvel1il

Inter

SOLIDARIEDADE
Inter vai hastear a bandeira
segunda-feira

13/08/01
13/08/01
13/08/01
14/08/01
15/08/01
15/08/01
15/08/01

OK

brasileira

nesta

Futebol feminino vence mais uma~-ª_s~.~U;I.e_f!!~e
Jog.ª~Q~~PJ~stét.r.tLsÇ)Jic:Lªrj~qad~_ª-:!i.çtiançascom
câncer
Futsal j uveniLq_º_J;n:.teJJ.ePJesen!ª-9_~tadº-nª
ma
Brasil
~q ui p.e_fernL':Ü!l.a_emb.ªJçª_.PªHI--º!sP-l,I_tªL9
Brasileiro
Juniores do Inter fazemprelLrnI!:!ªJ...J)jI_próxima
gYm!.ª
FutsalJ.yy:e_!1iL~º...l!1!.eLempata em 3 a 3 na
~tréia
Inter mant~J.eço
d.Q~j!19I_essos
~~to
Çti<Ul~Ç).lorada
~~~.1I_'l~
ao Beira-Rio

16/07/01

Inter

derrota

16/07/01

Inter

renova com Dio9.º

17/07/01

30/07/01

Zagueiro Bernardi acerta com o Inter
Meninos do Inter acumulam vitórias em São
Paulo
Volante Anderson é reintegrª-ºº-ª-Q..9f!!1!Q
PLQfll>sion~d.9_lm~J:
Inter com~ta
LeestLY.~!!I-ªSão do seu sistema de
informática
Inter assina contrato de patrocínio com o
Banrisul
Inter estréia, çQ.n1Iª.º __
Botafºgº,J;:ª-mi~a.s_çº!lJ
novo~1rºçi!:!io
Juniores Pegam o Fluminense nas oitavas da
Copa Brasil

12/07/01

JUCA RENOVA

16/07/01

23/07/01
25/07/01
28/07/01

fazem a PLeJjml"-ªI ..!te..J..!lje.L~J~ª_b.ia
Guarani

16/07/01

Inter contrata lateral~querdo
Wederson
SELEÇÕES COLQRADAS CAMPEÃS SUL~
AM.ERICANAS

24/08/01

Inter

27/08/01

~gui.peí~mi!liné!

relembrará

gravar senha

CADASTRE-SE

último

resultado

Paraná

3

INTERNACIONAL

O

próximo jogo
INTERNACIONAL
x
Ponte Preta
Beira-Rio
09/09/01 16:00

..e.~~$

Juniores

23/07/01

r

reduz.JU~gLde.jng[.e_:!i.~o_s
_~r~_ª!u~_·:.ç9r.êia~~
..

15/08/01

20/07/01

senha

S.ª-ltita-')9.<Ln.§tª-.~uarta-feira

10/08/01

23/08/01

login
e-mail

~o Linha .Vermelha

10/08/01

13/08/01

fase do

enquete
Você acredita ser
importante que as
notícias do Clube sejam
antecipadas pelo site
antes de serem
divulgadas para a rnidia?

r

Sim

r

Talvez

r

Não

r

Não sei

OK

'------)

25 anos do octa gaúcho
j~ga nesta terça-feira

bttp://www.intemacional.com.brlnews.asp?Id_News=207

03/09/2001
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27/08/01
Equrpe feminina jOgt:i nesra terça-feira

o time feminino do Internacional jogará, nesta terça-feira (28/8),
às 9h30, contra o Goiânia, a sua primeira partida da segunda fase
do Campeonato Brasileiro, que está sendo disputado em Minas
Gerais.
A equipe colorada não contará com a lateral Paty, que cumpre
suspensão automática, e com a atacante Maria, que se recupera de
uma lesão na coxa direita.
Nesse domingo (26/8), na abertura da segunda fase, o F. C. Zico
venceu ao Goiânia nos pênaltis. Essas duas equipes completam a
chave. Na próxima quinta-feira (30/8), as gaúchas enfrentam o F.
C. Zico, na última partida da fase. Apenas o primeiro colocado de
cada grupo passa à semifinal.
<,

'1

login
e-mail

z01iYR1titJ_,

senha

20/08/01

.~guipe_f~.mj!1ina.do. ~nter estána próxima f.as~ do
Brasileirq

10/08/01

FRQ] ET.9~RIAN_ÇA_k.OL.QRADA

10/08/01

lole,. atualiza
~º-çiQ,$

15/08/01

Inter

...•.

10/08/01

Começil.il

-

10/08/01

Acesso fáciLl;to Beira-Rio

20/08/01

Rol.inho pega o ~apiral!gª

10/08/01

Inter

10/08/01

SOLIDARIEDADI.;,
In..ter vai haste;;lr a bandeira
~e.g~Oda~.feira

13/08/01
23/08/01
13/08/01
13/08/01
13/08/01
14/08/01
15/08/01
15/08/01

-

CADASTRE·SE

n~~a.q.uarta-feira.

Paraná

3

o

brasileira

Ponte Preta

ln..t~r den:_ota Guarani

16/07/01

Inter

17/07/01

ZaguEliro.Bernardi acerta .çgm .o..J nte r
Meruno_sdo ;tnter acumulam vitórias em. São
.~ulo
~.9lante.Anderson
é reint,ggr;3dp ao 9rtlM
profis~Lonal...d.9j,ntex
Inte.r completa reestruturaçª-º...do seu.sistema.síe
jntQ..rmál!ç,,~
Int~I asslmLç!~,l1[ªtº....d~Ratrocíniocom o
Banrisu!

_de.:tn.1erxBahia

renovêu:om--º-,~o

Jnter~e.!;tr~a,

jogo

x

nesta

16/07/01

preJimimu

próximo

INTERNACIONAL

Futebol feminino vence mais uma ep<tssª~e.fase
Jog!i.dº-r~~LPresta.l!l ..soILd~Jiedªcte_às.ç!ia.rlçéJ1iSQm
câncer
Futsa! ju,,~mil.ºº_JnJeLIepr.es~.l!tª-º.t:sJªdº...!1a
Ta~a..PHlsil
J:.quipe_Jeminina embarca para disputarc
Brill1i,ileir()
Juniores do Inter fazem P.re.l.iminªL.!1a. PIQlC.i.mjl
quinta
f_utsaljljvenil
do Inter empata em 3 a 3 na
~tti!.rn

fazem a

resultado

INTERNACIONAL

red_uz pr_eç()_cle.ingres.sqs e r~.abre ".Ç()ré~a.~·
..

Juoiores

25/07/01

último

S~gunda fase do Linha Vermelha

15/08/01

23/fJ7/01

gravar senha

bate o Flamengollo_f.!J!sêtlJuvenil

15/08/01

23/07/01

r

em conta e envia DOC's para

Inter mantémpreç,o~os
JJ:l9I~.sOS
p-Iºjetºçrian.ca
Colorada leva mais duas escolas
ªº-.BeirA.-Rio.

20/07/01

-

débito

O}(

contra o Botaf~go,

Beira-Rio
09/09/0116:00
enquete
Você acredita ser
importante que as
notícias do Clube sejam
antecipadas pelo site
antes de serem
divulgadas para a midia?

r
r

Sim
Talvez

r

Não

r

Não sei

OK

camisas ,ÇQffi

hnp://www.intemacional.com.br/news.asp?Id_News=211
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29/08/01
Futebol feminino ganha mais uma e está a um empate da
semifinal

o time

feminino do Internacional goleou ao Goiânia por 6 x 1,
ontem pela manhã e, se empatar com o C. F. Zico, na próxima
quinta-feira (30/8), passará para a semifinal do campeonato
Brasileiro, que está sendo disputado em Minas Gerais.

~~
20/08/01
10/08/01

•

~

~,

oi:

"::' ~ ~ ~
~

o)

fquipe_feminilJa
j3rasileirQ

'{_

do I!l~erestá

na próxima fase do

10/08/01

pROJETO CRIANÇACOlORADA
lnter atualiza débito em conta e envia DOC'spssra
sócios.

15/08/01

lnter gate-º

10/08/01

Com~çiULSegU_ndê,l.fasegº ..l..jRhª.Y~rmel!:1ª

e-mail
senha

Flal)1_~ono

login

futsé!1 juvenil

10/08/01

Acesso fácil ao Beira-Rio

20/08/01

Rolinho p'e.9ª9 ..~ªpira.ogª.n~tª-9YJHla.:::f~jra

10/08/01

Inter reduzJ!.T.e.\';o.de_iogressos e reabre "Coréia" .

10/08/01

SOLIDARIEDADE
Inter vai hastear a bandeira
segl!!!.º-a::f~J-ª

13/08/01
23/08/01
13/08/01
13/08/01
13/08/01
14/08/01
15/08/01
15/08/01

brasileira

Futebol feminino vence mais uma e passa de fase
Joga.gor~~LP.~~!aID_~º,-LcIªr.i~cIª-d~-ª~
cr ian\,;ª~~Lll'!
câncer
Futsal iuy.eoj1º-(Ll.Rt~L.!.eJmi~senta_-º-~~tª-donÊ
~~_a.J'a.1iil
~lIiº~ ..~.ro.i!Jina.~rol:J.alC:ªJJél_~a_.ºisputar
o
Brasileiro
Juniores do Inter fazem.preJ.Lroil1ªLfI-ª.prólCjma
Quinta
Futsal iYl.'~!1jLdº.II'l1.eLe!llp.atª_em..~j~.~_[l.a
~tréia.

15/08/01
15/08/01

Juniores fazem a pr:~!.i.mimH_!Je
Inter x Bahia

16/07/01

Inter derrota

16/07/01

lnter renova com Dio9.o

17/07/01

30/07/01

Zagueiro Bernardi acerta com o Inter
Menioos do Inter acumulam vitórias em São
Paulo
Volante Anderson é reintegrado ao gr.Y.Pºprofissional do Inter
Inter co mpJ~.tª-!~s.tLy.tll.@sªºA9 se.!!..1i.ist~mª--c::!.~
informática
Inter assina contrato de P.~LQ.çin.i9~º_m_º
Banrisul
Inter estréiaz_ç().!!~HLº-!3_0.!cIfºgº,S-ªrni~",-~
..çºm
novo PªIT9Ç]!ljo
Juniores p~gª111çd:LYmiJl~n..~~Ulª~()lta.Y.a~u~a
Copa Brasil

12/07/01

JUCA RENOVA

16/07/01

23/07/01
23/07/01
25/07/01
28/07/01

Guarani

16/Q7/01

Inter contr;;Jta lateral eSQuerdo Wederson
SElEÇÕES COlORADAS CAMPI;;ÃSSUL..:
AMERICANAS

24/08/01

Inter relembrará

27/08/01

I;.qu!p.efeminLnajo9ª .n.~s.tª Jer~.:Jeirª
Inter conclui neg9çi.ações e contrata Fábio

2~anos

OK

r

gravar senha

nesta

Inter mantém p.reçº ..dQs.ingL~$-º$
projeto-'_rl<lm;ªÇolor;uLcd~.Y.ª-m_iªi~_d.y.<ls
escolas
ao Beira-Rio

20/07/01

""

'-'

CADASTRE-SE

último resultado
Paraná

3

INTERNACIONAL

O

próximo jogo
INTERNACIONAL

x
Ponte Preta
Beira-Rio
09/09/01 16:00
enquete
Você acredita ser
importante que as
notícias do Clube sejam
antecipadas pelo site
antes de serem
divulgadas para a mídia?

r

Sim

r

Talvez

r
r

Não
Não sei
OK

do_octa gaúchº

http://www.internacional.com.br/news.asp?Id_News=217

03/09/2001

Porto Alegre, Terça-feira, 14 de agosto de 2001
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Brasileiro de Futebol Feminino
• o Internacional estréia hoje na segunda
fase do Campeonato Brasileiro de Futebol
Feminino, em Ubá (MG). As coloradas
enfrentam o Goiânia às 9h30min. O Grêmio
joga com o Futebol Esperança às 15h.
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FUTSAL - Campeonato gaúcho,
HIPISMO - O cavaleiro Luiz Felipe
série ouro, 2' fase, resultados da de Azevedo montou Etincelle Masrodada do sábado à noite: UCS sangana e conquistou a primeira
, (Caxias do Sul) O x 1 UPF (passo etapa do Grand Slam 2001, o sexI Fundo), Guarany (Espumoso) 4 x 4
to Circuito Hípico do Estado do
Reserg (Bento Gonçalves), Ipíranga Rio. O evento temiinou ontem no
(Frederícó Westphalen) 1 x 6 Hotel do Frade.em Angra dos Reis.
Ulbra-Gbíü/Chevrolet e Atlântico FUTEBOL - Pelocampeonato bra(Erechim) 2 x 2Acbf. O Atlântico 'sileiro feminina, o.Inter joga amalidera com 10_pontos ganhos e a nhã contra o Goiânia. A equipe coUlbra é segunda corri9'em 3 jogos." lorada não contará com Paty, que
CROSS COUNTRY -'- A 5' etapa dó' cumpre suspensão automática, e
campeonato gaúcho cross country .:' com Maria, que se recupera de
Turbo Moto, que contou com 130' uma contusão. O Grêmio também'
participantes, ontem, na granja joga amanhã, contra o Esperança.
Armadilha, em Itapuã, nesta Capi- ~F·INDY - O norte-americano AI
tal, conferiu o primeiro lugar na UnserJr, venceu ontem, em Saint
categoria sêníor ao piloto José Al- Louis (EUA),a l P etapa da Indy
fredo Dias, de Porto Alegr~., .' . ~Raeíng League (lRL).Ele dividiu o
MARATONA '-..:...O angolano João' pódio com' Mark Dísmore; que fiBatista Nytimba foi o vencedor da cou com a segunda colocação, e
5' Meia Maratona Internacional do Sam Hornish Jr. em terceiro.
Rio de Janeiro, ontem pela manhã.
Quanto aos brasileiros, Aírton DaEntre as mulheres, a ganhadora
ré foi 9" e Felipe Gíaffone abandofoi a brasileira Selma dos Reis.
nou. Sam Hornísh Jr. é o líder.
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ZERO HORA

1ESPORTES

• FEMININO
O técnico Cyro Leaes poderá escalar a equipe completa para
o jogadé hoje. às 16b. contra a Matonense..sP. válido pela
semifinaI do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A
competição está sendo realizada em Ubá (MG). A vitória
garante o time na final. sábado .
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