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Carlos Corrêa
Todo o nervosismo acumulado nos minutos finais em Recife

tiveram vazão de uma maneira impensável para quem mostrou
uma postura cautelosa e contida a temporada inteira. Assim que
o árbitro Djalma Beltrani deu por encerrada a partida, Mano Me-
nezes partiu em disparada pelo campo assoprando uma corneta,
com os olhos esbugalhados. Entrevistas com o treinador, só no
vestiário, e mesmo assim a muito custo. Isso porque, entre uma
resposta e outra, eram muitos os cumprimentos que ele recebia
de dirigentes, torcedores ou jogadores. 

Pelos atletas, foi erguido e atirado para o alto no festivo vestiá-
rio gremista no Estádio dos Aflitos, enquanto seu nome era grita-
do em coro. Campeões, não havia motivo para os jogadores terem
receio mesmo de jogar água no comandante, que nessa situação
até ria das brincadeiras dos seus comandados.

Só depois, com mais calma, foi que Mano pôde conversar com
os outros dirigentes e repórteres. Não sem antes ser interrompi-

do por uma ligação vinda de Porto Alegre. Era Jeovânio, que com
uma lesão no tornozelo direito desfalcou o time nas duas últimas
rodadas e havia ligado para o supervisor Antônio Carlos Verardi.
O volante fazia questão de cumprimentar o treinador naquele
momento. Mano então foi para um canto do vestiário, tendo que
se abaixar para escutar melhor a ligação. Foi elogiado e elogiou o
jogador, apontando ainda que aquela era uma conquista não
apenas dos 11 jogadores que entraram em campo, mas de todos
os que participaram da campanha na Série B.

Terminada a ligação, Mano tentou mais uma vez falar com os
repórteres. Foi interrompido então por um policial, que lhe pedia
o uniforme. O técnico acabou saindo do vestiário sem camisa e
prometendo atender à imprensa no hotel onde a delegação esta-
va hospedada. Foi lá que deixou escapar o desejo de participar da
montagem de um clube no início da temporada. Garantiu não ter
nada ainda acertado com o Grêmio, mas foi claro: “O técnico tem
que aproveitar a chance de subir de divisão”, afirma ele.

MMaannoo::  ddaa  ccaauutteellaa  àà  ccoorrnneettaa
O COMANDANTE

Alegria incontida ao final da partida dramática: o comandante do Grêmio deixa a frieza de lado para viver o seu momento de herói

❉ Entre os assuntos abordados por Mene-
zes no hotel, estava a sua relação com An-
derson. O técnico voltou a negar qualquer
rixa com o garoto e aproveitou para elogiar
o caráter do jogador. Justificou sua au-
sência em algumas partidas pelas
atuações do meia e a reação dos restantes,
que viam apenas Anderson ser elogiado
por torcida e imprensa: “O grupo sente
quando o elogio é desproporcional”.

❉ Durante toda a competição, uma das
características do time do Grêmio foi man-
ter a tranqüilidade em momentos-chave.
Tudo o que não houve a partir do segundo
pênalti assinalado contra o time no sába-
do. As quatro expulsões preocuparam Ma-
no, que temeu pelo pior. “Quase coloca-
mos tudo a perder”, admite ele. Segundo o
técnico, sua entrada em campo foi para
afastar os jogadores do árbitro.

❉ É quase regra que os técnicos digam
que, mesmo nos momentos mais difíceis,
a esperança estava mantida. No sábado,
Mano não chegou a jogar a toalha, mas
admite que, em certo momento, a espe-
rança caiu a níveis alarmantes. “Não cos-
tumo achar que não dá, mas há horas em
que é muito mais provável que não dê”,
lembra ele, referindo-se ao final do jogo.
Para felicidade dele, e dos gremistas, deu.

FOTOS DIEGO VARA

Anderson enlouquecido: um lance genial decidiu a partida

O público de mais de 20 mil pessoas no Estádio dos
Aflitos era notoriamente quase que formado por torcedores
do Náutico. Pois as poucas vozes gremistas falaram mais
alto e, no final do jogo, o que se ouvia era o hino do Grêmio.
Não apenas entoado pela torcida, mas principalmente pe-
los jogadores. Ricardinho e Alessandro, dois atletas que
vieram de outros estados, cantavam todo o primeiro verso
como se fosse uma música conhecida havia anos.

Os dirigentes estavam em catarse. O choro, que não foi
contido, não era aquele de marejar os olhos. Era um choro
copioso e interminável. Conselheiros acostumados às con-
quistas do clube diziam a todo momento nunca ter visto
nada igual. Não era um privilégio dos velhos conhecidos do
Olímpico. “Que camisa é essa, minha nossa? Eu nunca vi
coisa parecida!”, dizia, com sotaque baiano, o preparador
de goleiros Francisco Cersósimo. Sobrou até tempo para a
tradicional flauta. “Não disseram que era Gre-Nau? Pois
então, Gre-Nau ou Gre-Nal, a gente ganha todos mesmo”,
disse o assessor de futebol Paulo Pelaipe.

Paralelamente, seguia a festa dos atletas, interrompida
por um pedido de silêncio do lateral Patrício. “Ei, caiu a fi-
cha de vocês? Nós somos campeões brasileiros! Campeões
brasileiros!”, gritou, de cima de um dos bancos. Foi a se-
nha para a gritaria voltar com toda a força.

No hotel, a comemoração teve seqüência. Os jogadores
chegaram e pularam direto para a piscina, com roupa
mesmo. Os demais hóspedes apenas olhavam tudo.

SSiillêênncciioo  ppaarraa  oouuvviirr
oo  hhiinnoo  ddoo  ccaammppeeããoo

A FESTA


