
A mesma torcida que tomou as ruas de
Porto Alegre há pouco mais de dois anos, co-
memorando a conquista do bicampeonato da
Libertadores da América, deu ontem seu vere-
dicto final para a atual geração de jogadores
do Grêmio. “Tem que limpar tudo isso, colocar
gente nova no time, tirar fora esses mercená-
rios”, gritaram vários gremistas ao final da
partida em que o time sofreu sua sexta golea-
da no Campeonato Brasileiro e viu ressurgir a
terrível possibilidade de ser novamente rebai-
xado à Segunda Divisão. Os 4 a 1 para o Gua-
rani, também ele um candidato ao rebaixa-

mento, em pleno Dia de Finados, foram de-
mais para toda a instituição.

Desta vez, nem mesmo o presidente Luiz
Carlos Silveira Martins, que se acostumou a
dividir os gremistas entre verdadeiros e falsos,
teve a ousadia de contestar. “Foi um desastre,
a maior vergonha que já passei, a torcida tem
razão em protestar”, admitiu Cacalo, utilizan-
do frases curtas em vez dos longos discursos.

Minutos antes de a partida terminar, já se
podia ouvir o forte protesto de torcedores. “Ão,
ão, ão, queremos Felipão”, gritavam dezenas
deles, estrategicamente colocados a uma dis-

tância inferior a 5 metros da casamata do téc-
nico, mas separados pelo fosso. O grito ecoava
forte nos ouvidos de Hélio dos Anjos, que via
ruir naquele momento o sonho de ser cam-
peão de qualquer coisa no Grêmio. “Não ima-
ginava chegar a esse clube aos 39 anos e, de
uma hora para outra, ter que recomeçar tudo,
quem sabe fora dele. O único dado positivo é
que vou crescer na minha carreira”.

Enquanto a torcida, em romaria, deixava o
estádio sob chuva, carregando almofadas com
a inscrição “agora é banguzão”, Cacalo expli-
cava que nenhuma mudança seria tomada de

cabeça quente. Até mesmo uma comparação
com Rafael Bandeira dos Santos, que coman-
dava o clube no ano da 2ª Divisão, ele teve de
ouvir. “A torcida sabe quem é quem”, conse-
guiu articular, em meio a microfones.

Os jogadores tinham pouco a dizer. “Só nos
resta pedir desculpas pelo que ocorreu”, afir-
mou Guilherme. “Explicar o quê? Para depois
saírem dizendo que só servimos para dar ex-
plicações?”, atrapalhou-se Danrlei.

O Grêmio muda hoje. A tempo de mobilizar
o grupo em busca de um ponto salvador, que
afastará o perigo do rebaixamento.

A imagem da humilhação  
Cacalo após o vexame: desolação e cálculos para fugir do rebaixamento
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Dênis Abrahão, que não quer assumir o futebol, e Bolzoni, que está largandoTorcida revoltada: mudanças já

O modestíssimo Guarani comemora os 4 a 1: resultado que ninguém explicou 

Nem o objetivo de terminar a
temporada com “dignidade” foi atin-
gido. Depois dos 4 a 1 de ontem à
tarde, no Olímpico, em sua sexta go-
leada no Brasileiro, o Grêmio se
aproxima do fundo do poço, ou seja,
do rebaixamento. No jogo que pode-
ria servir para amenizar a crise, já
que o Guarani está longe de figurar
entre os grandes times da competi-
ção, o time montado pelo presidente
Luiz Carlos Silveira Martins e seus
companheiros voltou a dar vexame.

O Grêmio estava bem, dominan-
do o jogo, até que aos 25min o árbi-
tro marcou pênalti, inexistente, so-
bre Paulo Isidoro. Dinei bateu e fez 1

a 0. Houve a reação, mas o goleiro
Pitarelli manteve a vantagem. No 2O

tempo, aos 8min, Dinei ficou livre
para ampliar. P. Isidoro aumentou
para 3 a 0. Beto descontou aos 19.
No minuto seguinte, Dinei fez 4 a 1.

Grêmio: Danrlei; Arce, Rivarola,
Éder e A. Silva (Dário); Dinho (Otací-
lio), Goiano (Jé), Beto e S. Manoel;
Dauri e Guilherme.

Guarani: Pitarelli; Marinho, Sor-
ley e L. Cláudio; Ferreira (Edinho),
Mineiro, Jean Carlo (Luciano), P. Isi-
doro e Vaguinho; Samuel e Dinei
(Marcão). Árbitro: Luciano Augusto
de Almeida (DF.) Renda: R$
12.610,00.Público: 2.067 pagantes.

Goleada indigna no Olímpico

Ainda no vestiário, enquanto lá fora os torcedores pro-
testavam pelo novo vexame gremista, o técnico Hélio dos
Anjos atendia a uma ligação no seu telefone celular. “Em
meio àquele clima tenso, um dirigente de clube queria me
contratar”, revelou o treinador, ontem à noite, acrescen-
tando que o dirigente voltou a telefonar para a sua casa.
“Se eu for demitido pelo Grêmio, vou parar um tempo pa-
ra refletir e me reciclar”, adiantou.

A um amigo, Hélio dos Anjos confidenciou que não irá
ficar supreso se for demitido hoje pela manhã, quando
está prevista uma reunião no Olímpico. “Estou tranqüilo.
Sei da minha capacidade. Desde 92, atingi todos os obje-
tivos pretendidos pelos times que comandei. Tenho três
títulos regionais consecutivos. Em 95 pelo Remo, invicto.
Em 96 e 97 com o Sport”, contou o treinador, garantindo
não ter se preocupado por ser chamado de “burro”.

A direção do Grêmio deve demitir Hélio dos Anjos, mas
não está confirmado que irá contratar um substituto ime-
diatamente. Edinho, o mais cotado, voltou a negar, on-
tem, que tenha mantido contato com alguém do clube.

Hélio dos Anjos espera
ser demitido ainda hoje

Hélio dos Anjos foi chamado de ‘burro’ pelo torcedor gremista

“Não peço demissão, tenho
minha consciência tranqüi-
la.” Hélio dos Anjos

“Sou ofensivista, acredito
nessa equipe, nessa cami-
sa.” Hélio dos Anjos

“Não dá nada certo, não
conseguimos fazer mais
nada direito.” Arce

“Agora, só nos resta torcer
para que este ano acabe lo-
go.” Cacalo

“É constrangedor ter que
buscar um ponto para fugir
do rebaixamento.” Cacalo

“Foi uma vergonha, Deus
queira que isso nunca mais
se repita.” Cacalo

O México se classificou para a
Copa da França após empatar  em
0 a 0 com os Estados Unidos, on-
tem. Ainda restam duas vagas na
Concacaf. Na disputa, a Jamaica,

os EUA e a El Salvador.

Edmundo, do Vasco, é o goleador
do Campeonato Brasileiro, com
24 gols. Ele está a apenas cinco
de bater o recorde estabelecido

por Reinaldo, do Atlético Mineiro,
que em 1977 marcou 28 gols.
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UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO


