
Um outro Grêmio. O Grêmio venceu o Fortaleza no 
sábado. Uma vitória magra, mínima e sem brilho. Ainda 
assim, essencial para dar tranquilidade e alguma con-
fiança. Mas o fato é que as manchetes acertadamente 
destacam o baixo rendimento, o distanciamento deste 
time atual, daquele Grêmio dos melhores tempos. Não é 
o mesmo Grêmio, dizem. Mas a pergunta é: e como se-
ria? Neste exato momento, considerando o time que ga-
nhou a Copa do Brasil em 2016, apenas Pedro Geromel 
e Maicon estão em campo (Kannemann está lesionado 
e Everton era reserva). Os outros 9 titulares são outros. 
Em relação ao time campeão da Libertadores em 2017, 
só o zagueiro Geromel está em campo. Portanto, não 
há como se comparar o Grêmio do melhor passado 
recente, com o Grêmio atual. Com o que aí está exata-
mente o grande desafio do técnico Renato. Encontrar 
uma formatação tática e um jeito de jogar adequado 
à característica de seus atuais jogadores. E voltar a ter 
desempenho mudando, refazendo a estrutura. 

Um Inter que precisa dar um passo. O Colorado 
viveu, num passado recente, os piores momentos de 
sua história. Aí, se refez enquanto Clube, se remontou 
como time. Hoje ninguém poderá dizer, com toda crítica 
que se queira e possa fazer, que Odair Helmann não 
tem uma equipe organizada, um padrão de jogo claro, 
pensamentos e ideias coerentes de futebol. Trata-se, sem 
dúvida, de um time muito competitivo, com o direito de 
sonhar para qualquer conquista. Mas aí é que está: para 
conquistar, é preciso ter aquele algo a mais, a qualidade 
de um time superior, que o refinamento técnico dá. É 
preciso agora o ajuste fino, o toque de qualidade, a re-
gularidade para ganhar quando tem que ganhar. Perder 
para o lanterna da competição, em casa ou fora, é sinal 
de que ainda é preciso dar um passo a mais, subir um 
degrau na escada, para mudar de patamar. 

Alegria na dor. Quem escreve para emitir opinião 
tem de fazê-lo com desprendimento, independência e 
coragem. Não pode se omitir de elogiar quando é justo, 
nem de criticar quando há razão. E acreditem: criticar, 
mesmo que seja feito com respeito e serenidade, provo-
ca alguma dor. Não dá prazer. Daí que se engana quem 
pensa que a realização de um cronista é o aplauso ou 
o abraço do elogiado. A grande satisfação é quando 
alguém é criticado, entende, assimila, reconhece as 
razões. Porque esta reação mostra grandeza e humil-
dade. E não raro grandeza e humildade são qualidades 
dos melhores competidores. E das melhores pessoas. 
Neste final de semana, recebi duas manifestações muito 
parecidas, diante de críticas duras que precisei fazer. 
De grandes e humildes pessoas. Não imaginam o bem 
que fizeram.

O Dínamo venceu. O final de semana de chuva can-
celou quase todo o futebol amador. Mas não o Clube 
União. E quando cheguei ao Clube, meio da tarde, uma 
justa euforia: o Dínamo venceu. Mais, o Dínamo goleou, 
6 a 1. Este time integralmente vera-cruzense, caseiro, 
que não conta com dinheiro, investimento ou jogado-
res contratados, enfim, viu sua batalha começar a dar 
frutos. O Dínamo venceu! E eu tive um sábado feliz.   

O Bronco perdeu. Um fato raro aconteceu: o Bronco 
não ganhou nesta rodada. O que não muda nada. O 
time segue líder, segue com um grupo aparentemente 
comprometido e que rema para um mesmo lado. Segue 
com jogadores experientes, ao lado de uma gurizada 
que tem presente e tem futuro. Então o Bronco só dei-
xou o campeonato ter mais graça. Não mais do que isto. 

Rápidas. O Avenida está classificado à próxima fase 
da Série D. As meninas do Brasil, ainda sem Marta e 
lideradas por Cristiane, estrearam com goleada na Copa 
do Mundo feminina. E o Brasil está pronto para iniciar 
a Copa América de futebol masculino. Sem Neymar e 
com a chance de mostrar que é possível ter um time 
sem sua estrela. 
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Avenida se classifica 
no Brasileirão série D
Equipe de Santa Cruz 
enfrentou o Maringá, 
na tarde de domingo, 
em casa, e saiu com 
vitória. Próximo jogo 
é contra o Caxias

Com resultado do domingo, Periquito avança para a segunda fase da competição

FUTEBOL

O público torceu e a 
classificação veio. 
Na tarde de domin-

go, dia 9 de junho, em jogo 
disputado no Estádio dos 
Eucaliptos, em Santa Cruz 
do Sul, o Avenida venceu 

o Maringá Futebol Clube e 
passou para a próxima fase 
do Campeonato Brasileiro 
Série D, em primeiro lugar no 
seu grupo, com 10 pontos. O 
único gol da partida foi ano-
tado por Flávio Torres, aos 37 
minutos do primeiro tempo. 
Conforme regulamento, o 
próximo compromisso do 
alviverde é contra o segundo 
colocado do grupo A16, o 
Caxias, pela segunda fase da 
competição nacional. A data 
ainda será confirmada.

O JOGO DE DOMINGO
Em casa, o Avenida entrou 

em campo com Fabiano He-
ves; Alexandre Bindé, Luís 
Henrique, Claudinho e Roger; 
Davi (Jô), Felipe Manoel e 
Alexandre (Márcio): Canhoto, 
Elias (Tito) e Flávio Torres. A 
arbitragem foi de Jefferson 
Moraes, Cristhian Sorence e 
Paulo Almeida. Dois cartões 
amarelos foram dados ao 
Avenida e um ao Maringá. O 
atleta Rogerinho, da equipe 
visitante, tomou vermelho.

DIVULGAÇÃO

O Inter lutou até o fim, mas 
acabou derrotado por 2 a 1 
pelo Vasco, na noite de sexta-
feira. Após um início de par-
tida corrido, em que a equipe 
da casa se mandou para o 
ataque, empurrada pela festa 
da torcida, o colorado cresceu 
no jogo e criou boas chances. 
Em cinco minutos, no en-
tanto, os mandantes conse-
guiram marcar duas vezes e 
desceram para os vestiários 
com a vantagem no placar. 
O Inter voltou ofensivo para 
a etapa final, e, logo aos 10 
minutos conseguiu descon-
tar, com Emerson Santos. Os 
minutos seguintes foram de 

intensa pressão vermelha. 
Jonatan Alvez, inclusive, 
chegou a empatar a partida, 
mas a arbitragem assinalou 
impedimento. O Inter agora 
volta as atenções para a par-
tida contra o Bahia, amanhã, 
às 21h30min, no Beira-Rio. 
O confronto vale pela nona 
rodada do Brasileirão.

GRÊMIO
O Grêmio enfrentou na 

noite de sábado, dia 8, o 
Fortaleza. Com gol de Pepê, 
aos 44 minutos do segundo 
tempo, o Tricolor venceu os 
visitantes pelo placar de 1 a 
0. Visto a realização da Copa 
América, na Arena, o Grêmio 

cedeu o estádio à Conmebol 
e mandou a partida no está-
dio Centenário, em Caxias 
do Sul. A etapa inicial foi de 
pouca produção de ambas as 
equipes. Equilibrado e com 
forte marcação, o jogo não 
teve grandes oportunidades 
de gol. As melhores chances 
saíram dos pés de Vizeu, 
aos 33 minutos, e Thaciano, 
aos 39, mas sem gols. Com o 
resultado do fim de semana, 
o Grêmio conquistou três 
pontos e subiu para a 13 ª 
colocação, com oito pontos. 
O próximo jogo será con-
tra o Botafogo, amanhã, às 
19h15min.


