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inter

semdesdém por clássico

Se há algo a dizer
sobre a relação de
Mano Menezes com
os clássicos é que ele
sabe o peso que
essas partidas têm.
Não tem nada de
“mais um jogo”, “vale
os mesmos três
pontos” e demais
expressões usadas
para reduzir a
importância dos
confrontos.

Talvez por isso, o
técnico apresente
bom histórico nesses
embates. Inclusive
com más lembranças
para os colorados. E
também por isso, não
seja possível cravar
que o time está
escalado para visitar o
Grêmio no domingo.

Por mais que seja
uma partida pela 10ª
rodada do Gauchão e
que pouco valha em
termos de
classificação (o
Grêmio já garantiu a
primeira colocação na
primeira fase, o Inter
também já avançou
às semifinais), um
Gre-Nal raramente é
esquecido.

Por isso, Mano
valoriza a rivalidade
entre os times:

– É um jogo que
muitas vezes vale
mais do que o
campeonato e vamos
tratar com essa
importância.

Invencibilidade

O técnico passou
por clássicos
defendendo cinco
equipes: Grêmio,
Corinthians,
Flamengo, Cruzeiro e
Palmeiras. Segundo o
site Ogol, o cartel é de
63 jogos, com 29
vitórias, 20 empates e
14 derrotas. Uma
estatística curiosa: na
prática, está invicto
em Gre-Nal.

Ele era o técnico do
Grêmio no período
2005 a 2007. Houve
seis clássicos neste
período, quatro em
2006, dois em 2007.
O Inter venceu um,
perdeu dois e
empatou três. Mas a
vitória colorada, no
segundo turno do
Brasileirão de 2006,

não tinha Mano na
casamata: ele estava
suspenso e viu das
cabines Iarley marcar
o gol do 1 a 0.

Claro que nos
outros clubes não teve
um desempenho tão
alto, mas saiu de
todos com vantagem.
Até no Flamengo,
onde ficou pouco
tempo, conseguiu
saldo positivo. Pelo
Cruzeiro e pelo
Corinthians (como já
tinha sido no Grêmio),
conquistou os
campeonatos Mineiro
e Paulista em cima de
rivais – em Minas,
contra o Atlético-MG,
em São Paulo, diante
do Santos. E até
comandando o
Palmeiras, de onde
saiu sem deixar tanta
saudade, ficou com
números equilibrados.

Estratégias

Historicamente, pelo
respeito aos clássicos,
costuma fazer
preparações especiais.
Pelo Cruzeiro, mexeu
no time para enfrentar
o Atlético-MG na Copa
do Brasil de 2019.
Sem Fred, montou
um time sem
centroavante, com
Pedro Rocha como
jogador mais
adiantado. O atacante
foi o melhor em
campo na goleada por

3 a 0 na ida. Na volta,
levou 2 a 0, mas
garantiu a vaga.

Sua mais célebre
mudança de
estratégia gaúcha foi
na decisão do
Gauchão de 2006,
quando colocou um
lateral diferente no
meio-campo em cada
partida da final (leia
abaixo).

São essas
memórias e esse
respeito ao clássico
que impedem a
segurança de
antecipar o time do
Inter para o Gre-Nal. O
treinador até falou
sobre isso:

– A estratégia é a
única coisa que não
se pode falar, é o que
se consegue esconder
ainda em um futebol
com informações que
chegam de todos os
lugares. Mesmo que a
formação seja
conhecida pelas
pessoas na sexta-
feira, a estratégia e a
tática do jogo são
coisas que você pode
esconder.

Sendo assim, que
não se descarte um
Inter diferente daquele
que vem sendo
escalado. Será que
vem algum lateral no
meio? Um volante a
mais? Luiz Adriano?
Os treinos fechados
de agora em diante
poderão responder.

ManoMenezes chegará ao seuprimeiro
Gre-Nal pelo Colorado combomretrospecto
emconfrontos de grande rivalidade local.

Rafael DiveRio
rafael.diverio@zerohora.com.br
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Técnico costuma valorizar

duelos contra times rivais

A Diretoria Geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, torna público o presente edital de abertura do processo eleitoral para o
CONSELHO DE REPRESENTANTES SINDICAIS - CORES, nas Secretarias, Autarquias
eFundaçãopara o triênio 2023/2026, conforme calendário abaixo:
-Abertura doProcessoEleitoral, dia 02/03/2023 (quinta-feira).

João Ezequiel da Silva Cindi Regina Sandri Jaílson Bueno Prodes
Diretor Geral Diretora Geral Diretor Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO DE
REPRESENTANTES SINDICAIS - CORES

Porto Alegre, 02 de março de 2023.

Grêmio e Arena
Porto-alegrense aceitaram
o pedido do Inter e
reduziram o valor do
ingresso para torcedores
visitantes do Gre-Nal. Foi
definido que os bilhetes
custarão R$ 90. Antes, o

preço anunciado era de
R$ 120.

O Inter havia notificado
o Ministério Público e a
FGF cobrando isonomia.
A argumentação era de
que o valor de ingresso
definido para os

torcedores do setor
visitante feria o Estatuto
de Defesa do Torcedor
por existir diferença para
o valor cobrado da torcida
do Grêmio no mesmo
setor – arquibancada
Superior Sul.

As vendas começam
hoje, às 9h, no Beira-Rio.
Os sócios terão prioridade
hoje e amanhã. Caso os
ingressos não sejam
esgotados, não sócios
poderão comprar bilhetes
no sábado.

Preço dos ingressos colorados é reduzido

tiMeS De Mano Contra oS PrinCiPaiS aDverSárioS

Clássicos J V E D
Grêmio (vs Inter)* 5 2 3 0
Cruzeiro (vs Atlético-MG e América-MG) 27 14 7 6
Flamengo (vs Vasco, Fluminense e Botafogo) 3 2 1 0
Corinthians (vs Palmeiras, São Paulo e Santos) 25 10 8 7
Palmeiras (vs Corinthians, São Paulo e Santos) 3 1 1 1

Total 63 29 20 14
*Tem uma derrota, mas estava suspenso

CoM a Mão De Mano

Clássicos que marcaram a trajetória do atual treinador colorado por três clubes diferentes

Gauchão 2006
/// O Inter era favorito ao título

estadual. Tanto que no
final do ano se consagrou
campeão mundial. Mas na
decisão do Gauchão, o então
técnico tricolor deu um nó.
No primeiro jogo, escalou o
lateral-direito Alessandro como
meia, ocupando espaços e
dominando o setor. Acabou
0 a 0. No segundo, escalou o
lateral-esquerdo Wellington no
centro. Um gol de Pedro Júnior,
quando o lateral já havia saído,
é verdade, garantiu o 1 a 1 e o
título para o Grêmio de Mano
graças ao gol fora de casa.

Paulistão 2009
/// O Corinthians tinha a

desvantagem de decidir na Vila
Belmiro o Paulistão de 2009.
E, para piorar, no primeiro
jogo, o Santos havia arrancado
um empate em 1 a 1. Por
isso, cabia ao time de Mano
Menezes a vitória na partida
de volta. Ele fez uma troca na
equipe: Dentinho deu lugar a
Morais. Mas para além das
mudanças, o Timão teve um
Ronaldo inspiradíssimo. O
Fenômeno fez um dos gols mais
bonitos do ano, encobrindo
Fábio Costa e dando a vitória
por 3 a 1.

Copa do Brasil 2019
/// O Cruzeiro não vinha bem (e

terminou o ano rebaixado
à Série B). Mas superou o
rival Atlético-MG nas quartas
de final da Copa do Brasil.
Para buscar um “fato novo”,
Mano mexeu na estrutura da
equipe. Colocou Pedro Rocha
como centroavante, deixando
o ídolo Fred no banco. O Galo
não entendeu a mudança,
custou a compreender o que
ocorria. O time de Mano fez
3 a 0 na ida. Na volta, até
sofreu, mas administrou e,
mesmo perdendo por 2 a 0,
avançou.


