
O Colégio Marista Medianeira
(Erechim), de Fabian (E, na fo-
to), e o Colégio Farroupilha-PA,
de Silva (D), se enfrentam às 11h
deste domingo, no Estádio Colos-
so da Lagoa, em Erechim, pela fi-
nal do Guri Bom de Bola, com
transmissão da TVCOM. O cam-
peonato, promovido pela RBS TV,
contou com a participação de
1.618 escolas do Estado. 

Na partida de ida, em Porto
Alegre, houve um empate de 1 a
1. Se acontecer outro empate, ha-
verá prorrogação com morte súbi-
ta. Persistindo a igualdade, pênal-
tis. Em dezembro, as duas equipes
disputarão a Taça Encontro dos
Campeões, em Florianópolis.

Entre uma e outra frase do
avaliador, em uma tarde de ou-
tubro, um menino cutuca o cole-
ga e pergunta baixinho:

– Quem é ele mesmo?
– Parece que é Jair o nome.

Não sei direito quem é – respon-
de o outro.

Omotivo da dúvida no caso
faz parte da história do Inter.

Jair, ou Príncipe Jajá, jogou como
meia na multicampeã equipe dos
anos 70 e hoje é um dos avaliado-
res das peneiras no clube. Não é o
único ex-jogador. O meia Dori-
nho, que atuou entre os anos 60 e
70, o acompanha. São as palavras
de Jair que fazem os 12 selecio-
nados entre os 60 candidatos da
primeira fase da peneira sorrirem
instantes antes do último teste da
seleção, contra os infantis do In-
ter.

– O meu teste foi só 20 minu-
tos, um bando de gente, não é es-
se mumu de vocês. Aí joguei de-
mais, marquei dois gols. Me apro-
varam, claro – sorri Jair. – Agora,
veinho, é com vocês. O negócio é
ali dentro.

Contra os demais concorrentes
na peneira, os 12 escolhidos se
destacaram. Frente ao garotos do
clube, a diferença de qualidade fi-
ca evidente. Descontado o entro-
samento dos meninos do Inter, a
desigualdade no porte físico é evi-
dente. Com a proximidade do tér-
mino do jogo, a tendência de que
ninguém seja aprovado aumenta.
Final de partida: 4 a 0 para o In-
ter. Mais uma vez, a caminhada
silenciosa para o vestiário, mais
uma vez o nervosismo. Mais uma
vez a expectativa ante o discurso
de Leonardo Alonso, coordenador
técnico das peneiras.

– Mirem-se no exemplo do Ca-
fu. Teve que passar por diversos
testes até ser descoberto, hoje é
capitão da Seleção Brasileira. Um
dia pode dar certo. E se não der,
estudem – aconselha.

Em seguida, comunica que ne-
nhum dos meninos foi aprovado.
Dessa vez, as reações são diferen-
tes da manhã. A tristeza é maior,
o abatimento é claro e surge a ira.
Primeiro, em resmungos. Depois,
em contestações e, finalmente,
em críticas.

– Estou perdendo aula, vim de
Sapiranga e eles nos colocam pa-
ra jogar contra um time experien-
te. Não tem como se destacar! Eu
não venho mais aqui – esbraveja
Eduardo Thiesen, um gremista
que desprezou a rivalidade clubís-
tica em busca de seu sonho.

“Não venho mais aqui”
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Placar ZH

RBS TV (51) 3218-5676
9h30min: Esporte Espetacular
16h: Brasileirão, Santos x Fluminense
23h57min: Lance Final
PAMPA (51) 3218-2525
16h: Brasileirão, Paraná x Cruzeiro
TVCOM (51) 3218-5676
11h: Guri Bom de Bola, Medianeira x
Farroupilha
21h: Bate Bola
NET (51) 3218-7878
SKY 0300-7897759
Pay-per-view do Brasileirão
17h: Bahia x Atlético-PR (76/Net e

105/Sky)
18h: Paysandu x Juventude (75 e 101)
18h: São Paulo x Vitória (77 e 103)
SPORTV
4h: Vôlei Masculino, Brasil x China
18h: Guarani x Corinthians
1h30min: Vôlei masculino, Brasil x
Canadá (madrugada de segunda)
ESPN/International
17h25min: Italiano, Chievo x Milan
ESPN/Brasil (11) 3677-7700
12h: Italiano, Bologna x Roma
14h: Espanhol, Valladolid x Atlético
18h: Espanhol, Murcia x Valencia

hoje na tv

(Em caso de dúvidas, consulte a operadora Net ou Sky de sua cidade. A programação
divulgada é de responsabilidade das emissoras e está sujeita a alterações)

■■ OS NÚMEROS NO INTER
* 1.200 meninos passaram pelas peneiras em 2003
Apenas oito ( 0,6%) foram aprovados (sete infantis e um
juvenil)

■■ OS NÚMEROS NO GRÊMIO
* 3.500 meninos foram avaliados em 2003
Apenas nove (0,2%) foram aprovados (três infantis, quatro
juvenis e dois juniores)

Os dois clubes da capital pedem a mesma documentação
para os garotos: carteira de identidade e atestado
médico mostrando que o jovem está apto a jogar. Para
menores de idade, também é solicitado a presença de um
responsável na inscrição. Inter e Grêmio não cobram
nenhuma taxa pelas avaliações técnicas e retomam os
testes a partir de março de 2004 . Os interessados podem
entrar em contato com os clubes pelos telefones: (51)
3230- 4600 (Inter) e 3218-2000 (Grêmio).

Vestibular difícil

Os números para tentar a sorte
na peneira são de assustar os can-
didatos. Inter e Grêmio têm mé-
dia inferior a 1% de aprovação
(ver quadro). O processo que teve
acompanhamento de Zero Hora, e
que acabou por reprovar todos os
garotos é tido como comum. Ex-
ceção é quando um ou outro me-
nino é escolhido.

Bom exemplo disso é a catego-
ria júnior do Inter. Há dois anos,
nenhum jogador é selecionado.
Isso porque o critério estabelecido
no Olímpico e no Beira-Rio é
bem claro: só entra quem estiver
pelo menos no mesmo nível dos
atletas do clube.

Por conta deste critério é que os
avaliadores revelam existir tantos
questionamentos às avaliações.
Os pais que acompanham aos jo-
gos imaginam que os filhos terão
boas chances por marcar um gol

ou driblar com categoria um ad-
versário. Se esquecem que irão
competir contra jovens do mesmo
nível e, pior, buscando ocupar a
vaga de outros já acostumados
aos clubes, com treino físico
constante.

Por essa batalha, passaram os
irmãos gêmeos Murilo e Muriel
Oliveira Duarte, 15 anos. A dupla
veio de São Gabriel em abril para
passar pela peneira. Foram os úni-
cos aprovados na sua etapa, mas
mal sabiam que a luta não acaba-
va aí. Uma vez no grupo do Inter,
precisam conviver com a descon-
fiança dos demais jogadores que,
no início, evitam trocar passes
com os mais novos.

– Ninguém falava com a gente.
Aí, no primeiro treino jogamos
muito bem e o pessoal começou
a ficar nosso amigo – revela Mu-
riel.

Aprovação é inferior a 1%

Sentados no campo careca, os candidatos ouvem os
avaliadores (acima). Frustrado com a reprovação,
Eduardo (no detalhe) reclama do método de seleção

Muriel (E) e Murilo é uma nova dupla de gêmeos selecionada pelo Inter

FOTOS JÚLIO CORDEIRO/ZH

JOSÉ DOVAL/ZH

GRÊMIO
Em mais uma medida para evitar o rebaixa-
mento, o Grêmio colocou em dia os salários
dos jogadores. O pagamento de direito de
imagem estava atrasado havia cinco meses.
Agora, falta quitar as dívidas com somente
oito jogadores do grupo. 

JUVENTUDE
O Juventude tem um jogo complicado neste
domingo, no Estádio Mangueirão, em Be-
lém. A equipe gaúcha enfrenta o Paysandu,
a partir das 18h, com o mesmo objetivo do
adversário: vencer e fugir de vez da zona de
rebaixamento. 

CRUZEIRO
O Cruzeiro pode conquistar o título do Bra-
sileirão neste domingo, em Curitiba. Para
isso, precisa vencer o Paraná, a partir das
16h, no Pinheirão, e contar com uma derro-
ta do Santos para o Fluminense, na Vila
Belmiro. 

BRASCAR
Tarumã conhecerá neste domingo os cam-
peões da Brascar, às 13h30min. A gaúcha
Cristina Rosito é favorita. A programação
terá também o Gaúcho de Protótipos, a Tu-
rismo Divisão 3, a F-Fusca, a Multimarcas e
o Te Vira nos 80. O ingresso custa R$ 10.

NILMAR
O atacante Nilmar, do Inter, viaja neste do-
mingo aos Emirados Árabes para o Mundial
sub-20. Ele não foi liberado para seguir no
Inter até o fim do Brasileirão. 

SKATE
O campeão brasileiro da modalidade street
de skate será conhecido neste fim de sema-
na, em Novo Hamburgo. O Qix Pro Contest
2003, sexta e última etapa do Circuito Brasi-
leiro Profissional, ocorre no Qix Skate Park.
As pistas abrem às 10h de domingo, com in-
gressos a R$ 10.

VÔLEI
A Unisul está na final Supercopa masculina
de vôlei, às 11h deste domingo, no Ginásio
Municipal de Bento Gonçalves, na Serra. A
equipe derrotou o Minas por 3 sets a 2, na
manhã de sábado. Ulbra e Bento decidiriam
a outra vaga na tarde de sábado. 

JUDÔ
Sogipa e São Caetano fazem neste domingo,
a partir de 10h30min, o primeiro combate
das finais do I Grand Prix Nacional de Judô,
em Porto Alegre. Pelo clube gaúcho, os des-
taques são João Derly, Moacir Mendes Jr. e
Edmílson Conceição. A segunda rodada será
em 4 de dezembro, em São Caetano do Sul. 

Guri Bom de Bola tem final em Erechim
ANTÔNIO PACHECO/ZH – 16/11/2003

JOGOS PELO MUNDO
DOMINGO: Brasileirão – Santos x Fluminense, Paraná x Cruzeiro, São Caetano x
Goiás, Bahia x Atlético-PR, Guarani x Corinthians, São Paulo x Vitória, Paysandu x Ju-
ventude. Brasileirão/Série C – Botafogo-PB x Santo André, Campinense x Ituano. Es-
tadual de Juniores – Cruzeiro-PA x São José-CS, São José-PA x Inter. Estadual de Ju-
venis – Sobradinho x RS Futebol. Alemão – Freiburg x Eintracht Frankfurt, Kaiserslau-
tern x Hertha Berlim. Espanhol – Espanyol x Sevilla, Málaga x Osasuna, Racing San-
tander x Zaragoza, Valladolid x Atlético de Madrid, Real Madrid x Albacete, Murcia x
Valencia. Francês – Paris Saint-Germain x Nice. Inglês – Tottenham x Aston Villa. Ita-
liano – Ancona x Brescia, Bologna x Roma, Empoli x Parma, Lazio x Perugia, Lecce x
Sampdoria, Udinese x Siena, Chievo x Milan. Argentino – Gimnasia-LP x Colón, Rosá-
rio Central x Olimpo, San Lorenzo x Banfield, Talleres x Estudiantes, Boca Juniors x
Quilmes, Chacarita Juniors x River Plate.
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