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O GRUPO

Carlos Corrêa / enviado especial
O trecho percorrido por Paulo Odone

do local onde estava assistindo à partida
até o gramado foi feito em menos de cin-
co minutos. Tempo interminável para
quem avaliava uma questão que podia
decidir o destino do clube. Depois da
marcação do segundo pênalti para o
Náutico e das três expulsões (fora Esca-
lona, que já havia sido excluído), uma
idéia foi cogitada com força nos bastido-
res: retirar o time de campo.

A tese era favorável a levar tudo para
a Justiça, mas não terminar a partida
de Recife. Eram três as hipóteses: sim-
plesmente tirar os jogadores, forçar ex-
pulsões para não ter atletas suficientes
ou insuflar a torcida gremista a invadir
o campo. De um lado, conselheiros favo-
ráveis a sair dos Aflitos. Entre eles, não
estava o assessor de futebol Renato Mo-
reira, que aconselhou Odone a seguir o
jogo. Sua sugestão falou mais alto, aju-
dada também por uma premonição de
Paulo Odone. “Entrei no campo e, quan-
do vi o Galatto, achei que ele podia pe-
gar o pênalti”, diz o presidente. O Grê-
mio ficou e Galatto pegou.

Antes, porém, Marcel resolveu pedir
para a torcida invadir o campo. Uma
pessoa atendeu, mas foi contida com
violência. Para sorte do Grêmio, a solici-
tação do meia não foi levada em consi-
deração pelos demais gremistas.

QQuuaassee  oo  GGrrêêmmiioo  ddeeiixxaa  aa  ppaarrttiiddaa
DIEGO VARA

O árbitro expulsa mais um do Grêmio: o destino parecia selado e, por pouco, o time não abandonou o campo de batalha

O SOFRIMENTO

❉ Alguns jogadores não viram os lan-
ces-chave da partida: a defesa de Ga-
latto e o gol de Anderson. Eles estavam
no vestiário e funcionários da Federa-
ção Pernambucana de Futebol tranca-
ram o acesso do túnel ao gramado.
Nem o pedido de um oficial foi atendi-
do. Foram necessários cinco minutos
para que o portão fosse aberto.

❉ A notícia do pênalti defendido che-
gou com o portão ainda fechado. Uma
ligação avisou da defesa. Os jogadores,
presos, chutavam as paredes e pula-
vam para comemorar. Mal sabiam que
o Grêmio estava vencendo. “O Galatto
defendeu?”, perguntou Patrício ao sair
do vestiário. “Sim, e o Anderson até já
fez 1 a 0”, veio a resposta.

❉ Um dos jogadores mais desespera-
dos nos minutos finais era o meia Luiz
Fernando. Preso no vestiário, ele supli-
cava aos funcionários para que abris-
sem. “Eu quero ver o jogo!”, berrava.
Mais tarde, em plena comemoração, foi
abraçado pelo assessor de futebol Re-
nato Moreira, que de tão emocionado
errou o nome: “Obrigado, Patrício!”.

❉ Está virando uma triste rotina nos
estádios. Dessa vez foi a torcida do
Náutico que deu demonstrações de ra-
cismo. Em pelo menos duas oportuni-
dades em que o zagueiro Domingos
participou das jogadas, houve um coro
de “Uh! Uh! Uh!”, imitando macaco.
Existe agora a expectativa sobre a sú-
mula do árbitro Djalma Beltrami.

O grupo do Grêmio foi formado em meio à competição. Durante quase toda a campanha, o treinador Mano Me-
nezes teve o apoio da direção, que conseguiu os reforços necessários. O time que iniciou o torneio teve que ser re-
modelado para que os resultados positivos aparecessem. O primeiro reforço foi no gol. Eduardo pediu para deixar o
clube e o treinador resolveu apostar no jovem Galatto, que se  tornou uma das principais figuras da campanha. Pa-

ra a lateral-direita, foi trazido Patrício,
que havia atuado no clube em 2000.
Para a zaga, chegaram Domingos e Pe-
reira. O chileno Escalona também veio
em meio à competição e tomou conta
da lateral-esquerda. Um dos grandes
nomes da equipe chegou mais tarde: o
volante Sandro Goiano, que estava no
Paysandu. Do Palmeiras, vieram Mar-
cel e Ricardinho, que foram importan-
tes para a obtenção do título. O ata-
cante Lipatin fez gols importantes,
mas o principal reforço foi o jovem An-
derson. Vendido para a Europa, voltou
ao clube para as fases decisivas. Ou-
tros destaques foram o voltante Lucas,
o zagueiro Marcelo Oliveira, o meia
Marcelo Costa e o lateral Raone.

MMuuddaannççaa  ddee  ffoottooggrraaffiiaa
DIEGO VARA

Grupo que começou contra o Náutico: muito diferente do que abriu a temporada

OS HERÓIS

DIEGO VARA

Assim nasce um ídolo: Galatto, um prata da casa, é comemorado pelo torcedor. Por ele passou o retorno à Série A

Carlos Corrêa
Desde o final da tarde de sábado, o

torcedor do Grêmio tem um novo he-
rói. Aquele que no início da tempora-
da era o quarto goleiro da equipe, on-
tem teve seu nome gritado em todas
as esquinas pelas quais passou o ca-
minhão de bombeiros que levava a de-
legação do clube. A cada vez que ouvia
“Galatto! Galatto!”, o goleiro sorria de
orelha a orelha e batia no peito, apon-
tando o escudo do clube.

A jogada que colocou o jogador na
história do clube ocorreu com 58 mi-
nutos de jogo. Ademar cobrou o pê-
nalti que colocaria o Náutico na Série
A, mas, com as pernas, Galatto impe-
diu. “O jogador quando atua em casa
geralmente chuta cruzado”, lembra
ele, explicando como havia se prepa-
rado para a jogada.

Outro ídolo, Anderson, confirmou
sua condição ao marcar o gol. O meia
afirmou que havia passado a semana
sem conceder entrevistas para a im-
prensa com a intenção de manter o fo-
co unicamente no jogo de sábado.

OO  ggoolleeiirroo  ee  oo  ccaarrrraassccoo
DIEGO VARA

Anderson deixa o Olímpico com a certeza do dever cumprido

A PELEIA

Carlos Corrêa 
Um pouco antes, Escalona havia colocado a mão na bola e sido ex-

pulso pelo árbitro Djalma Beltrami. Chegou a motivar um grito de “Es-
se cara é um animal!”, do preparador de goleiros Francisco Cersósimo.
Mas até aí, dentro de campo o clima não era de violência. Então uma
bola foi cruzada do lado esquerdo do ataque do Náutico e bateu no co-
tovelo de Nunes. O pênalti marcado deu início a uma confusão que ter-
minou 26 minutos depois, com direito a três expulsões, conflitos com
a Polícia, invasão de dirigentes, de torcidas e por fim, de um milagre.

Tão logo soou o apito de Beltrami para marcar o lance, os jogadores
partiram de imediato contra o árbitro. Patrício foi um dos primeiros.
Sem medir a força, deu um peitaço no árbitro, que chegou a ir para
trás com o impacto. Acabou expulso na hora. Depois foi Nunes que te-
ve o mesmo destino, por reclamação. As discussões continuaram e a
Polícia Militar invadiu o gramado. Patrício tentou ficar na frente de um
deles e acabou derrubado. Foi a senha para a invasão da direção. 

O auxiliar técnico Sidnei Lobo reconheceu o ex-presidente Luís Car-
los Silveira Martins, Cacalo, no meio da confusão e pediu para que ele
ajudasse a controlar o lateral Patrício e o levasse para o vestiário. Ca-
calo só conseguiu depois de agarrar o jogador com uma gravata no pes-
coço. “Pode ficar tranqüilo, que aqui ninguém vai bater em jogador do
Grêmio”, disse o dirigente, acalmando o jogador.

Trabalho também passou o próprio Lobo para controlar o zagueiro
Domingos. Expulso depois de dar um tapa na bola, quando ela estava
nas mãos de Beltrami, o jogador foi retirado para o vestiário. Inconfor-
mado, ele gritava e chutava quase tudo o que via pela frente. Não teve
medo nem mesmo de encarar um policial militar que tentou impedir o
retorno dele ao gramado. “Que foi? Não vai deixar eu voltar?”, disse. 

Em meio à confusão envolvendo os jogadores, dezenas de torcedo-
res do Náutico foram atendidos por equipes médicas atrás do gol de-
fendido por Galatto. Muitos passaram mal depois de uma confusão
nas arquibancadas, onde houve corre-corre e agressões.

As brigas e as discussões foram apenas o capítulo final de uma se-
mana na qual o foco para Grêmio e Náutico esteve quase que sempre
voltado para as questões extracampo, como a preocupação dos diri-
gentes em evitar que as torcidas de Pernambuco estourassem foguetes
no hotel do Grêmio, na região da Grande Recife.

AAoo  mmeellhhoorr  eessttiilloo  ggaaúúcchhoo,,  ttcchhêê!!
DIEGO VARA

Time enfrentou a arbitragem e os policiais: tudo para colocar o clube no seu devido lugar

O JOGO

❉ Mais uma vez, faltou espírito de jogo em confrontos do
Grêmio com os pernambucanos. Se tudo começou com
um vestiário do Olímpico sem água para o Santa Cruz, o
problema seguiu em Recife. Os foguetórios, marcas re-
gistradas dos últimos duelos, mais uma vez deram as
caras. Mas dos dois lados. Dessa vez, o Grêmio acertou
com torcedores do Sport uma forma de atazanar a dele-
gação do Náutico. Na madrugada de sexta-feira para sá-
bado, uma bateria de fogos foi explodida em frente ao
hotel onde eles estavam. No sábado, o Náutico não libe-
rou o acesso nem mesmo dos goleiros ao gramado para
realizar o aquecimento. A comissão técnica também re-
clama de que os pernambucanos teriam colocado pro-
dutos tóxicos no vestiário.

❉ De um lado, Pernambuco, do outro, o Grêmio. A Pre-
feitura de Recife patrocinou tanto Náutico como Santa
Cruz para que a capital tivesse dois representantes na
Série A em 2005. Os torcedores, quando chegavam ao
estádio no sábado, eram presenteados com apitos e ban-
deiras que de um lado tinham a bandeira do estado e do
outro o escudo do clube. Minutos antes da partida, com
os apitos soando, a impressão era de que o Grêmio joga-
ria no inferno. O espírito de união entre os dois times da
capital pernambucana também foi visto no jogo, quando
o alto-falante informou nos Aflitos o gol do Santa Cruz e
houve comemorações nas arquibancadas, com direito a
coro de “Pernambuco! Pernambuco!”. A resposta do lado
azul foi imediata: “Sul! Sul! Sul!”.

Ilgo Wink
O Grêmio volta à Série A do Campeonato Brasileiro

de cabeça erguida e com mais um título em sua história:
campeão da Série B, com 12 pontos ganhos. A conquis-
ta veio com a vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, sábado,
no Estádio dos Aflitos, em um jogo dramático, marcado
pela bravura e pela altivez de sete jogadores que, duran-
te dez minutos, honraram a camisa tricolor como pou-
cas vezes se viu na era do futebol profissional.

Mais uma vez, foi tudo muito difícil para o Grêmio.
Aos 34 minutos, o zagueiro Domingos fez uma falta des-
necessária em Paulo Matos dentro da área. O árbitro
marcou pênalti. Bruno Carvalho chutou na trave direita.
A sorte começava a favorecer o Grêmio. O Náutico ainda
teve duas boas situações, mas Galatto salvou.

No segundo tempo, o time pernambucano continuou
em cima. Aos 25 minutos, Kuki, o goleador do Náutico,
ficou livre para marcar, mas chutou por cima, para de-
sespero da torcida. O Grêmio tentava garantir o empate.
A situação começou a ficar complicada aos 33 minutos,
quando Escalona, infantilmente, desviou a bola com a
mão esquerda. Ele, que já tinha cartão amarelo, foi ex-

pulso. Com um jogador a mais, o Náutico apertou ainda
mais, buscando o gol da classificação.

No minuto seguinte, Galatto empurrou Miltinho na
área, quando era driblado. O árbitro não marcou o pê-
nalti. Aos 35, Djalma Beltrami voltou a errar, agora con-
tra o Grêmio. A bola foi arremessada de fora da área e
bateu no braço direito de Nunes. O árbitro marcou pê-
nalti. Na seqüência, revoltado com o erro da marcação,
Patrício correu e jogou o corpo sobre Beltrami. Foi ex-
pulso. Cercado pelos jogadores, o árbitro acabou expul-
sando também o volante Nunes. Houve invasão de diri-
gentes do Grêmio. Depois, Domingos, ao tentar impedir
a cobrança do pênalti, também foi expulso.

A partida recomeçou aos 61 minutos. O Grêmio com
sete jogadores, o Náutico com 11. E ainda tinha um pê-
nalti para ser cobrado. A torcida do Náutico já festejava
a classificação para a Primeira Divisão. Ademar cobrou
e Galatto defendeu para escanteio. Aos 63 minutos, An-
derson escapou pela esquerda, driblou Batata na veloci-
dade e foi derrubado. O zagueiro foi expulso. Na cobran-
ça da falta, Marcelo encostou rapidamente para Ander-
son, que se aproveitou da desatenção da zaga, invadiu a

área e, com muita categoria, desviou
do goleiro, marcando um gol inacredi-
tável. Depois, o Náutico, parecendo
atordoado, tentou de maneira desor-
ganizada o empate.

Náutico: Rodolpho; Bruno Carva-
lho (Miltinho), Tuca, Batata e Ademar;
Cleisson, Tozo (Betinho), David (Ro-
mualdo) e Danilo; Kuki e Paulo Matos.
Técnico: Roberto Cavalo.

Grêmio: Galatto; Patrício, Domin-
gos, Pereira e Escalona; Nunes, San-
dro Goiano, Marcelo Costa e Marcel
(Anderson); Ricardinho (Lucas) e Lipa-
tin. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Djalma Beltrami (RH), com
Hilton Rodrigues e Carlos de Lima.

OO  rreettoorrnnoo  ccoomm  ttííttuulloo
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Anderson entrou no segundo tempo, marcou um golaço e acabou consagrado com um dos heróis da conquista
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Galatto, o grande herói gremista


