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Grêmio se impôs ao Corinthians
com a autoridade de um verdadei-

ro campeão e, em pleno Morumbi,
aplicou 3 a 1 na equipe paulista. Mari-
nho, Zinho e Marcelinho Paraíba mar-
caram os gols do tetracampeonato da
Copa do Brasil. 

Com uma atuação quase perfeita, a
equipe de Tite sufocou os paulistas e
calou mais de 80 mil corintianos. O
Grêmio venceu com a mesma superio-
ridade com a qual fez 3 a 1 no Juven-
tude, na final do Gauchão. Vinte anos
depois de vencer o seu primeiro título
nacional, o Brasileirão de 1981, no
Morumbi, o Grêmio retornou a São
Paulo para conquistar o seu sexto
campeonato brasileiro.

Desde o começo, o Grêmio partiu
para cima. Até os 25 minutos de jogo,
Marcelinho Paraíba e Zinho já haviam
perdido duas grandes oportunidades
de gol. Completamente domindado, o
Corinthians não conseguia levar van-
tagem sobre a defesa gremista. 

Aos 42, o Grêmio abriu o placar

através de uma jogada ensaiada. Zi-
nho cobrou o escanteio, da esquerda,
no primeiro poste, Marinho se anteci-
pou à zaga e desviou de cabeça.

No 2º tempo, a 1 minuto, Marceli-
nho roubou a bola de João Carlos,
passou para Zinho, que invadiu a área
e fez 2 a 0. Aos 24, Scheidt fez falta em
Marcelinho e foi expulso. Aos 41, de-
pois de uma tabela com Zinho, Fábio
Baiano deixou Marcelinho Paraíba na
cara do gol, e ele apenas encostou a
bola para o gol, fechando o placar do
tetra gremista na Copa do Brasil.      

Corinthians: Maurício; Rogério
(Andrezinho), Scheidt, João Carlos e
Kléber; Otacílio, M. Senna (Pereira),
Marcelinho e Ricardinho; Müller (Gil) e
Éwerthon. Técnico: W. Luxemburgo.

Grêmio: Danrlei; Ânderson Lima
(Itaqui), Marinho, Mauro Galvão (Alex
Xavier) e Rubens Cardoso; Roger, Ân-
derson Polga, Tinga e Zinho; Luís Má-
rio (Fábio Baiano) e Marcelinho Paraí-
ba. Técnico: Tite.

Árbitro: Antônio Pereira (GO/Fifa).

Grêmio de Tite dá show e massacra
Fez 3 a 1 e poderia ter ampliado, tal a superioridade. Marinho, Zinho e Marcelinho marcaram os gols
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Tite abraça Marcelinho Paraíba e Rubens Cardoso: Grêmio esteve perfeito

AGRESSÃO — O técnico do Co-
rínthians, Wanderley Luxembur-
go, quebrou a sua rotina de nun-
ca falar antes dos jogos. Na che-
gada do seu time ao Morumbi,
defendeu o clube das acusações
de agressão ao auxiliar-técnico
do Grêmio, Cléber Xavier, no trei-
no de sexta-feira: “Ninguém agre-
diu ninguém aqui”, defendeu. 
FRUSTRAÇÃO I — Na chegada do
Corinthians ao Morumbi, o presi-
dente do clube paulista Alberto
Dualib, era só otimismo: “Não
precisamos ganhar, pois o empa-
te nos favorece. Contudo, tenho
certeza que vamos para cima do
Grêmio e vencer esse jogo”. A ex-
pectativa do presidente foi frus-
trada por uma grande atuação
da equipe treinada por Tite.
FRUSTRAÇÃO II — Em compen-
sação, o vice-presidente de fute-
bol gremista, José Otávio Germa-
no, fez o prognóstico acertado,
mesmo antes de ver bola rolar.
Disse que o seu time iria para o
Morumbi para vencer: “O Grêmio
é muito grande e não se assusta
com o estádio lotado”.
CUCA — Os ex-jogador gremista
e agora treinador lembrou do pri-
meiro título do Grêmio na Copa
do Brasil, em 1989. Foi ele quem
fez um dos dois gols que assegu-
rou a vitória sobre o Sport Recife
na final: “Foi a primeira edição do
torneio e não tínhamos com sa-
ber se a competição iria vingar”.
NEUTRO — Ex-jogador do Grê-
mio, o lateral Paulo Roberto ga-
rantiu que o Morumbi é um está-
dio neutro. “A torcida fica muito
longe do gramado”, justificou ele,
com conhecimento de causa, po-
is disputou a final do Campeona-
to Brasileiro de 1981, quando o
Grêmio ganhou o título na vitória
de 1 a 0 sobre o São Paulo.
MEDALHA — Em meio à uma
grande confusão na comemora-
ção pelo título, ainda no gramado
do Morumbi, quem levou a pior
foi o jovem volante Ânderson Pol-
ga que perdeu a medalha forneci-
da pela CBF a todos os jogadores
campeões. O jogador ainda pediu
ajuda de alguns companheiros e
membros da imprensa, mas não
conseguiu achar a medalha. De-
pois de algum tempo de procura,
ele acabou desistindo e voltou a
comemorar a grande conquista.
ZÉ MÁRIO — Apesar de morar no
Rio de Janeiro, Zé Mário, ex-trei-
nador do Internacional, foi ao
Morumbi, ontem, para assistir a
final da Copa do Brasil 2001.

A grande decisão

20h — TV2 Guaíba: 2 Toques
21h — TV2 Guaíba: Cadeira Cativa 
16h — ESPN Internacional – gofe :
Senior PGA Tour Golf, The Insti-
net Classic, rodada final
16h40 — SporTV – futebol, Mun-
dial Sub-20: Irã x França
20h — SporTV – basquete mascu-
lino, 12o Campeonato Nacional, fi-
nais: Vasco x COC/Ribeirão (SP)

Esportes na TV

Danrlei – A segurança de um multicampeão. 8
Ânderson – Marcação forte e muita bravura. 8
Marinho – Gol e total segurança na zaga. 10
M. Galvão – Muita categoria. Saiu lesionado. 9
R. Cardoso – Marcou e apoiou na hora certa. 8
Roger – Experiente e seguro como sempre. 8
Polga – Boa técnica e marcação muito forte. 9
Tinga – Movimentação e aplicação tática. 8
Zinho – Liderança e um futebol exuberante. 10
Luiz Mário – Pouca contribuição ofensiva. 7
Marcelinho – Sem o brilho de outros jogos. 7
Alex Xavier – Entrou e mostrou segurança. 7
Fábio Baiano – Ajudou a garantir a vitória. 7
Itaqui – Futebol discreto e eficiente. 7

Marinho e Zinho, soberbos
Mauricio – Sem culpa nos gols sofridos. 7
Rogério – Pesado e lento na marcação. 4
João Carlos – Falhou feio no segundo gol. 3
Scheidt – Boa técnica, mas acabou expulso. 6
Kléber – Tentou apoiar, mas sem sucesso. 5
Otacílio – Não repetiu a atuação anterior. 5 
M.Senna – Estava completamente perdido. 3
Marcelinho – Sempre muito perigoso. 7
Ricardinho – Sentiu a marcação de Tinga. 6
Muller – Sem força e sem velocidade. 4
Éwerthon – Fez um gol e correu muito. 7
Pereira – Abusou da violência. 3
Gil – Deu mais agilidade ao ataque. 6
Andrezinho – Melhorou o setor ofensivo. 5

Marcelinho, sempre perigoso

O meio-campo Zinho começou a comemora-
ção por seus 34 anos de vida dentro de campo,
durante a festa pelo título da Copa do Brasil.
Multicampeão nas várias equipes em que pas-
sou, Zinho disse que ainda quer levantar mais
troféus e vai chegar à Seleção Brasileira. “Estou
jogando bem, meu time está bem, os títulos es-
tão voltando. Tenho fôlego, físico e já trabalhei
muito bem com o Felipão e posso voltar, afirmou

Zinho, que teve um excelente participação na vi-
tória de ontem, tendo feito, inclusive um dos três
gols do Grêmio.

Zinho – que passou por maus momentos no
Grêmio, junto com o restante do time, no ano
passado – foi o maestro da vitória gremista. No
intervalo do jogo, ele fez um prognóstico que as-
sustou os corintianos: “Nosso gol demorou para
sair, mas se a gente mantiver essa mesma von-

tade em campo, as di-
ficuldades vão au-
mentar para eles”.

O jogador, um dos
mais experientes do
elenco gremista, disse
que está completa-
mente adaptado ao fu-
tebol do Rio Grande
do Sul. “Esse grupo é
muito unido, o melhor
que já trabalhei. Fui
campeão em equipes
fortes como Palmeiras
e Flamengo, mas esse
Grêmio é ainda mais
forte. Estou perfeita-
mente adaptado”.

O aniversariante presenteia o torcedor

O ‘maestro’ Zinho, que completou 34 anos, festeja com Ânderson Lima

Artilheiro do Grêmio na temporada, Marcelinho
Paraíba, marcou o seu 16º e último gol pelo Grêmio
aos 41 minutos do segundo tempo, na conquista da
Copa do Brasil sobre o Corinthians. No dia 28, o ata-
cante se apresentará ao Hertha Berlin.   

“Essa foi a melhor despedida que alguém poderia
ter”, disse ele. “Dedico o gol para a minha mãe, que
está de aniversário e também à Paraíba”, completou
o craque, que promete comemorar o título dançando
forró em Campina Grande. “Meu sonho é voltar pa-
ra o Grêmio. Quero sair e deixar as portas abertas
para um dia retornar.” 

O sonho de quem sai
Rubens Cardoso e Paraíba, que deixa o Grêmio


