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GAUCHÃO I — Copa Emídio Pe-
rondi, ontem, Santa Cruz 2 x 0
Guarani-V.A.
GAUCHÃO II — Segundona Gaú-
cha, ontem, Pelotas 5 x 0 São
Paulo. Hoje, 15h30min., Riogran-
dense-S.M. x Ipiranga-Sar.
CRUZEIRO-P.A. — O técnico Luís
Severo espera contar com o za-
gueiro Silva e o meia Giliard, que
estão lesionados, no jogo de do-
mingo, às 13h30min., contra o
Inter B, no Beira-Rio. Vinícius e
Arruda, suspensos, não jogam.
ELIMINATÓRIAS — Sul-America-
na, hoje: Bolívia x Venezuela.
PAULISTA — Série A, hoje: São
Caetano x Portuguesa Santista,
Marília x Rio Branco, Paulista x
Inter de Limeira, Palmeiras x
União Barbarense, Ituano x Amé-
rica e Mogi Mirim x Santo André.
PERNAMBUCANO — Ontem:
Santa Cruz 2 x 0 Ipiranga e Náu-
tico 4 x 2 Sport Recife. 
SANTOS — O clube pediu e a Fe-
deração Paulista mudou o local
do clássico contra o São Paulo,
da Vila Belmiro, em Santos, para
o estádio do Mogi Mirim. O Trico-
lor paulista pode comemorar o tí-
tulo estadual já nesta quinta-fei-
ra, se vencer a Portuguesa.
PALMEIRAS — O volante Magrão
está fora do restante do Campeo-
nato Paulista. Ele sofreu uma le-
são parcial do músculo adutor da
coxa esquerda e ficará afastado
por duas ou três semanas.
CORINTHIANS — O meia Roger
negou qualquer tipo de atrito com
o técnico argentino Daniel Passa-
rella. O jogador disse estar con-
formado com o afastamento da
equipe e espera ter uma nova
chance na próxima partida.
ARGENTINA — Uma vitória sobre
a Colômbia amanhã, em Buenos
Aires, praticamente garantirá os
argentinos na Copa da Alemanha
de 2006. Para isso, o técnico José
Pekerman, que preservou os
principais jogadores na vitória de
virada por 2 a 1 sobre a Bolívia,
vai escalar força máxima.

Dois Toques

20h — TV2 Guaíba: 2 Toques;
20h20 — TV2 Guaíba e TVCom,
futebol, Gauchão: Glória x Inter;
13h — SporTV e SporTV2, tênis:
Masters Series de Miami/Quatro
partidas nos dois canais;
17h — ESPN Brasil, futebol, Eli-
minatorias: Bolivia x Venezuela;
20h30 — SporTV, futebol regional:
Campeonato Paulista: São Caeta-
no x Portuguesa Santista;
20h30 — Premiere, pay-per-view,
futebol: Campeonato Gaúcho:
Grêmio x Brasil; Paulistão: Pal-
meiras x União Barbarense.
Observação — A programação é
fornecida pelas emissoras de tele-
visão e está sujeita a alterações.

Esportes na TV

A repercussão nas últimas sema-
nas que teve o caso envolvendo os
cheques emitidos pela ISL para o pa-
gamento de multas do Grêmio e  que
o clube alega nunca ter passado por
sua contabilidade fez com que um
dos lados envolvidos contratasse um
advogado para tratar especialmente
da questão. A Bahía Futbol Interna-
cional, empresa que serviu como in-
termediária nas negociações envol-
vendo Paulo Nunes, Amato e Astra-
da, será atendida pelo advogado Flá-
vio do Couto e Silva.

Em um comunicado distribuído
ontem à imprensa, está ressaltado
que o empresário Dody Sirena é re-
presentante da Bahía no Brasil, mas
não é ou mesmo foi sócio da empre-
sa. O documento também afirma
que a empresa atualmente repre-
senta mais de 100 jogadores e técni-
cos em todo o mundo e tem licença
da Fifa para agenciar jogadores.

Bahía contrata um
advogado no Brasil

A CADA RODADA UMA DECISÃO NO GAUCHÃO NA GUAÍBA
A partir das 20h10min, do Olímpico,

GRÊMIO x
BRASIL-PEL
Narração: Haroldo de Souza
Comentários: Vinícius Sinott

Reportagens: Luiz Carlos Reche, Ernâni
Campelo, Filipe Gamba e Fabiano Brasil 

de Vacaria,

GLÓRIA 
x INTER

Narração: Orestes de Andrade 
Comentários: Edegar Schmidt

Reportagens: Flávio Dal Pizzol e Rafael Serra

e, do Sady Schmidt,

15 DE CAMPO BOM 
x CAXIAS

Reportagens: Luciano Silveira
Plantão: Rogério Böhlke  

Chefia de Esportes: Luiz Carlos Reche

As três contas bancárias citadas em um do-
cumento enviado oficialmente pelo Grêmio à ISL
em 11 de maio de 2000 como os destinos das
quantias a serem pagas ao Rangers, da Escócia,
River Plate, da Argentina e Palmeiras por multas
relativas às contratações, respectivamente de
Amato, Astrada e Paulo Nunes, não coincidem
com as contas dos três clubes.

Procurados pela reportagem do Correio do
Povo ontem à tarde, funcionários do Palmeiras e
do River Plate negaram ter os clubes contas no
exterior. No documento do Grêmio, o dinheiro
para o Palmeiras deveria ser depositado em uma
agência do banco C.B.C., em Nova Iorque, en-
quanto o do River Plate deveria ser endereçado a
uma agência do banco Citibank, também em
Nova Iorque. Ambos os clubes alegam não terem
contas bancárias na cidade norte-americana.

A quantia que, segundo o documento, deve-
ria ser encaminhada para o Rangers tem como
destino listado uma agência de Miami do banco
Credit Lyonnais. A conta bancária, porém, não
seria do clube escocês, pois teria o mesmo nú-
mero de outra para a qual o Grêmio encami-
nhou um pagamento de 500 mil dólares para o
argentino Amato, em março de 2000, a título de
direito de imagem para o jogador.

O presidente do Grêmio na época, José Al-
berto Guerreiro, que assina o documento envia-
do à ISL em 2000 assegura que os números das
contas bancárias foram repassados ao clube pe-
la Bahía Internacional. O dirigente afirma que
documentos que compravariam ter a empresa
espanhola informado ao Grêmio os números das
contas bancárias estavam no clube à época em
que ele era presidente.

Clubes não possuem conta no exterior

Hiltor Mombach e Carlos Corrêa
ais de 500 mil dólares de diferença entre o
que foi pago ao Rangers, da Escócia, pela

contratação do argentino Gabriel Amato, e o que
consta como valores que saíram da ISL para efe-
tuar o negócio motivaram a troca de diversas
correspondências entre o síndico da massa fali-
da ISL Internacional, Thomas Bauer, e o diretor
financeiro do clube escocês, Douglas J. Odam.

As cartas datam do período entre o final de
2001 e início de 2002. Ao final de uma delas, en-
viada em 9 de janeiro de 2002, Odam ressalta a
possibilidade de que tenha havido “evidências
de possível uso indevido e fraudulento de docu-
mentos simulando serem do Rangers Football
Club e o uso da assinatura de um de seus fun-
cionários”. O dirigente estaria se referindo ao fa-
to de que os 500 mil dólares de diferença não fo-
ram pagos ao clube, mas sim a um acordo esta-
belecido entre o Grêmio e uma empresa de nome
The Rangers Image Rights Corp. relativos aos di-
reitos de imagem do jogador.

Entre os fatos que causam estranheza para
Odam, estão o nome da empresa, semelhante ao

do clube, e a assinatura, parecida com a de An-
drew Dickson, controlador financeiro do Ran-
gers. O clube da Escócia, porém, nega ter qual-
quer vínculo ou relação com a The Rangers Ima-
ge Rights Corp. ou mesmo ser de Dickson a as-
sinatura. “Andrew Dickson (...) não tem conheci-
mento desta pessoa jurídica, não tem conheci-
mento desta cópia de contrato e, apesar de reco-
nhecer a assinatura como muito semelhante a
sua, nega ter assinado tal documento”, afirma
Odam na correspondência.

Na carta, o dirigente do Rangers lembra ain-
da que a “assinatura constante do contrato de ‘i-
magem’ é muito similar a que Andrew Dickson
deu em um fax enviado a Jose Antonio Martin
em 18 de janeiro de 2000”.

Presidente do Grêmio à epoca da negociação,
José Alberto Guerreiro, esclarece que de fato
houve um pagamento efetuado pelo Grêmio a
Amato por valores referentes a direito de ima-
gem. O dirigente confirma a quantia de 500 mil
dólares e afirma que foi exigência do próprio jo-
gador que os valores fossem depositados na con-
ta da Rangers Image Rights Corp..

As correspondências Rangers/ISL
Clube contesta possuir filial responsável por direito de imagem e nega ter recebido 500 mil dólares
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