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21h45min de quarta-feira, 20 de 
fevereiro de 2019. Rogério, Mateus, 
Ricardo e Patrícia estão em São 
Paulo, na Arena Corinthians. Todos 
com histórias e caminhos diferen-
tes, mas juntos pelo mesmo motivo: 
assistir ao jogo entre Corinthians 
e Avenida, pela segunda fase da 
Copa do Brasil. Dentro de campo o 
placar aponta 2 a 0, para o Esporte 
Clube Avenida. No acanhado e 
descoberto espaço destinado aos 
visitantes, no setor leste do estádio, 
de onde o quarteto assistia o duelo, 
incredulidade, euforia. Êxtase.  É o 
Davi batendo Golias. Os minutos 
vão passando e o imponente es-
tádio se cala por alguns instantes. 
O único som que se ouve vem 
justamente daqueles que entraram 
pelo portão G em Itaquera. Patrícia, 
Ricardo, Mateus, Rogério e outros 
cerca de 20 torcedores fazem ecoar: 
“Vamo, Vamo, Nida! Vamo, Vamo, 
Nida!” Era a história sendo escrita. 
Era um pequeno clube do interior 
do Rio Grande do Sul calando na 
bola um dos gigantes do país. 

Os minutos que se sucedem são 
de pressão, adrenalina em alta. 

Nem a garoa fina que cai após 
uma intensa tempestade que ante-
cedeu a partida é capaz de esfriar 
os ânimos no estádio. Encharcada 
e emocionada, a torcida alviverde 
assiste atenta a partida, com exceção 
de Rogério. Primo de Tito, autor 
do segundo gol do Avenida, ele 
alterna entre as mãos no rosto e o 
celular, por onde se comunicava em 
vídeo com familiares do jogador. 
Nos demais setores, os corinthianos 
voltam a cantar, embalando o seu 
esquadrão. Quando 
o placar eletrônico da 
Arena já marcava 45 
minutos do primeiro 
tempo, o “todo pode-
roso timão” diminui 
o marcador. Patrícia, 
que veio de Agudo, 
na região central do 
Estado, para assistir a partida cruza 
os braços e em tom de voz baixo, 
como se conversasse consigo mes-
mo, lamenta: não, não!

Fim de primeiro tempo: 2 a 1. 
Mateus consola o irmão Rogério. 
Os primos do autor do gol histórico 
do Avenida haviam deixado Gua-
rulhos, a cerca de 20 quilômetros 
da capital, para ver Tito jogar. Co-
rinthianos de coração, eles naquele 
momento apenas queriam que o 

jogo recomeçasse e acabasse quase 
que no mesmo instante. Eles que-
riam festejar com Tito. Queriam ver 
o Avenida despachar o Coringão.

Reinicia o duelo e os minutos 
parecem não passar. Ricardo, assim 
como Matheus e Rogério, tinha um 
motivo especial para estar ali. Com 
os olhos direcionados para o meio 
de campo, torcia para desarmes 
precisos e bons passes do amigo 
Felipe Manoel, meio campo do 
Periquito, e com quem jogava bola 

há mais de 10 anos ali 
no bairro de Itaquera. 
Naquele momento, o 
setor onde Felipe es-
tava era o mais movi-
mentado em campo. 
Abafa e pressão e o 
que mais se temia 
aconteceu. Desvio de 

cabeça na área e empate paulista. Da 
arquibancada, a aflição toma conta. 
Tito sai machucado instantes após 
sofrer uma falta de Fagner. Rogério 
esbraveja: “eu avisei que era pra ele 
cuidar com as entradas do Fagner. 
Agora, sentiu o joelho e o juiz não 
deu nem cartão”.

O placar que levaria a decisão 
para a marca penal volta a ser movi-
mentado depois dos 40 minutos. Co-
rinthians 3 a 2. O sonho que por mais 

de 60 minutos parecia real, caía por 
terra. No pequeno espaço verde do 
estádio, o que por alguns instantes 
era decepção, vira reconhecimento. 
Do outro lado, os torcedores paulis-
tas olham para a torcida do periquito 
e desabafam com palavrões e gestos 
ofensivos. Patrícia sorri e comenta 
com o namorado, Felipe: “olha só, 
realmente estavam com medo de 
serem eliminados por nós”. Poucos 
minutos depois, 4 a 2. Rogério fala 
em ir embora, mas Mateus pede 
para esperar em meio a gritos de 
Olé dos paulistas. Era o Avenida 
que fazia história e provocava na 
torcida adversária reações como se 
por um momento o alviverde santa-
cruzense parecesse o maior rival da 
trupe de Fabio Carille, o Palmeiras. 

Fim de jogo, e delírio dos Corin-
tianos. Do lado do Avenida, aplau-
sos para o time que bravamente deu 
o melhor e foi até onde era possível. 
Sim, senhores, o Avenida acabou 
perdendo. Foi eliminado. Mas volta 
para a terra da Oktoberfest reconhe-
cido nacional e mundialmente como 
o time que uniu torcedores rivais 
em vários estados do país, que uniu 
famílias de diferentes lugares e que 
por 60 minutos fez o que parecia 
ser impossível. Salve Avenida! És 
Gigante!

O AVENIDA SURPREENDEU
Saiu na frente no placar, com dois gols de vantagem, mexeu com o coração do torcedor, mas acabou superado pelo Corinthians. 
Fez história e já em casa, de volta a Santa Cruz, coloca foco total no Gauchão. Primeiro compromisso é domingo, frente ao Inter

GUILHERME BICA
Enviado especial a São Paulo
jornalismo@arautofm.com.br
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Ontem à tarde, familiares recepcionaram jogadores, comissão técnica e dirigentes do Avenida. Teve abraço, beijo, choro e até sessão de autógrafos com os novos ídolos

4 a 2 
foi o resultado da 

partida, favorável ao 
time de São Paulo

NA COPA DO BRASIL


