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Muito mais que um jogo

Embora o momento tenha 
sido histórico para os santa-
cruzenses amantes do fute-
bol, o encontro de Avenida e 
Corinthians trouxe memórias 
também para quem gosta de 
basquete. Em 1996, o hoje 
União Corinthians, na época 
Corinthians/Pony RS, duelou 
com o Corinthians/Amway-SP, 
pelo Campeonato Brasileiro 
de Basquete, e foi derrotado 
pelo time paulista.  Foi nesse 
clima que a Gazeta Esporti-
va, de São Paulo, abordou a 
partida histórica entre os dois 
clubes. Quem também rela-
tou a coincidência entre as 
cidades foi o Globo Esporte, 
que além da equipe de bas-
quete, encontrou jogadores 
do Avenida com passagens 
pelo Corinthians, e comparou 
Fabiano Daitx ao técnico Tite. 

A partida histórica entre Avenida e Corin-
thians ganhou destaque estadual e na-
cional. Na quarta, os principais jornais de 
Porto Alegre estampavam em suas man-
chetes o duelo do Periquito contra o Corin-
thians pela Copa do Brasil. Na Zero Hora, a 
contracapa foi toda dedicada ao periquito 
e destacou o sonho verde e branco. Já o 
Correio do Povo destacou a campanha e a 
grande fase do Periquito.
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Em Santa Cruz, 
família espera 
os guerreiros

Domingo tem 
gauchão e será 
contra o Inter

Os compromissos do Ave-
nida não param. Neste fim 
de semana, o Periquito vai 
enfrentar o Internacional, pelo 
Campeonato Gaúcho. A partida 
será no domingo, dia 24, no Es-
tádio dos Eucaliptos, em Santa 
Cruz, a partir das 16 horas. E o 
presidente do Clube, Jair Eich, 
faz convocação aos torcedores, 
para que prestigiem a disputa. 
“Temos ainda quatro rodadas 
no Gauchão. Estamos numa si-
tuação, não vamos dizer deses-
peradora, mas que requer todo 
o cuidado, porque precisamos 
pontuar e pontuar bem”, diz ele, 
que quer ver torcida também 
nos duelos contra o São José, o 
Novo Hamburgo e o Juventude.

A delegação chegou em Santa 
Cruz por volta das 16 horas de 
ontem. A esposa e a filha do 
jogador Alexandre Camargo 
estavam lá, assim como dezenas 
de outros familiares de atletas e 
dirigentes. Foram abraços, beijos 
e pedidos de autógrafo. Também 
pudera: o Avenida brilho no Su-
deste. “Saímos daqui confiantes 
em fazer um bom jogo e não 
esperava em 10 minutos abrir 
um placar de 2 a 0. Mas ficou o 
desejo de uma classificação, de 
uma vitória inédita para o Clu-
be”, diz ele, que descansa nesta 
sexta para retornar aos treinos 
pré-jogo de domingo.

O presidente da Federação Gaúcha 
de Futebol, Francisco Novelletto, foi 
exclusivamente a São Paulo acom-
panhar o Avenida. Para ele, o traba-
lho desempenhado pelo presidente 
do clube, Jair Eich, foi fundamental 
para que o Avenida tivesse êxito. 
“Digo que Santa Cruz tem que fazer 
uma estátua para o Jair. Só eu sei o 
quanto é difícil manter um time na 
primeira divisão e está aí o Jair, com 
muito sacrifício, fazendo bonito 
com o Avenida já em duas das três 
competições que disputa nesse 
ano” elogiou.

O Periquito fez bonito! Saiu da partida de cabeça erguida e 
aplaudido pelo torcedor que assistia a atuação histórica do 
clube. Emocionado, o diretor de marketing do Avenida, Diogo 
Louzada, classificou o momento como espetacular. “Jamais 
imaginávamos, no melhor do sonhos, ter construído esse placar 
de 2 a 0 aqui na Arena. Inclusive, fomos o primeiro time gaúcho 
a fazer dois gols aqui no estádio”, frisou. Para Louzada, o gol 
que o Corinthians conseguiu no final do primeiro tempo foi, 
infelizmente, o combustível para o time voltar mais forte. “O 
placar final não condiz com o que foi o jogo, mas ficamos co-
nhecidos. O Avenida está sendo grande nesse dia histórico para 
Santa Cruz do Sul”, avaliou. Para encerrar, fez um agradecimen-
to e um pedido. “Muito obrigado, torcedor. Sem vocês, jamais 
esse momento estaria acontecendo. Pedimos que continuem 
nos apoiando, a gente precisa de vocês”, arrematou.

Santa Cruz e boa parte do Rio 
Grande do Sul pararam na noi-
te de quarta para ver a atuação 
do Avenida. Na terra da Okto-
ber, concentração de torcedo-
res por todos os lados. A maior 
delas no restaurante Alviverde. 
Uma das torcedoras que mar-
cou presença era Patrícia Molz. 
Ela disse que o coração estava 
nas mãos e que não acreditaria em dois gols logo de arrancada.
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