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“Até a pé nos iremos, nos passos de um Imortal”

Os irmãos Fernando e Eduardo Bueno remontam a imortalidade gremista a partir da vida de seu avô Augusto, em
uma epopeia sobre a saga da família tricolor. Uma obra emocionante e verídica, que vai encantar todos os

gremistas espalhados pelo Brasil

A história de um torcedor confunde-se com a história de seu clube de coração. Isso talvez seja evidente. Inesperado seria a trajetória
de um clube confundir-se com a vida de um de seus fanáticos seguidores. Em , os irmãos Eduardo e
Fernando Bueno retratam a saga de Augusto Scravaglione Romulo, próprio avô dos autores, que esteve desde o berço umbilicalmente
ligado ao tricolor dos Pampas. Esta epopéia familiar é narrada em primeira pessoa pelo vovô de 112 anos, imortal tal qual sua maior
paixão.

Mais do que uma biografia do avô ou uma memória gremista, este
livro é um retrato do amor e devoção de um povo ao futebol. Não tem
o propósito apenas de mostrar que o Grêmio é uma família unida em
torno do mesmo objetivo mas, sobretudo, estimular outras famílias
gremistas espalhadas pelo mundo a também deixar registradas suas
próprias histórias de amor pelo imortal tricolor.

E em uma obra gremista, ainda por cima assinada pelos irmãos
Bueno, não poderia faltar provocações ao maior rival. Aliás, até o
próprio título já traz uma alfinetada no Inter, como contam na orelha
do livro. “Veja só: o Grêmio é campeão do mundo e da Libertadores,
tão bem. O Grêmio é campeão do Brasil, na Segundona também. O
Grêmio é 35 vezes campeão gaúcho, campeão do torneio Sul-
Brasileiro (1962), campeão da Copa Sul (1999), tetracampeão da
Copa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana. Ou seja,
campeão de tudo . Campeão de todos.
Campeão de tudo”.

, como contam seus autores no próprio, é simultaneamente factual. Tudo nele retratado é verdade
“pelo menos o que interessa” ao mesmo tempo em que tudo é alegórico, mesmo porque o tricolor é um clube essencialmente épico,
mítico e legendário, como a saga dos grandes guerreiros.

Essas sagas estão em um outro livro que, assim como a obra dos irmãos Bueno, faz parte da coleção de estreia do selo “Paixão entre
Linhas”, da Editora Leitura. é um guia, em formato de bolso, com as principais informações sobre o Grêmio:
todos os títulos, jogos inesquecíveis, patrimônio, símbolos, hino, números da torcida, atletas que mais atuaram pela equipe, maiores
artilheiros, curiosidades e muito mais. Este livro foi organizado por toda a equipe do , o centro de
memória do clube.

Já para os membros mais novos da família tricolor, o “Paixão entre Linhas” preparou Com
textos de Eduardo de Ávila e ilustrações de Nilson Bispodejesus, este livro mostra a história de cinco jovens que têm em comum o
amor pelo tricolor e contam ao pequeno leitor tudo o que sabem sobre o time, dos bastidores da fundação aos feitos mais recentes,
como a memorável Batalha dos Aflitos. Trata-se de uma forma eficaz de fidelizar novos fãs e estimular o hábito da leitura entre as
crianças.
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Com o Grêmio, Onde o Grêmio Estiver!

Entrevista com Eduardo Bueno e Fernando Bueno, autores de Grêmio Campeão Acima de Tudo

O que faz do Grêmio um clube diferente de todos os outros? Por que o torcedor do Tricolor deve ter orgulho de seu
clube?

Porque o Grêmio é Imortal, campeão ACIMA de tudo, é Imortal não porque não perde, mas porque nunca desiste ou se entrega. E
como se diz aqui na nossa terra: "Não tá morto quem peleia". Acho que a pergunta deveria ser porque o Grêmio tem orgulho da sua
torcida? Porque somos iguais ao clube, a mesma coisa, temos a mesma alma, não nos entregamos nunca, em qualquer campeonato,
em qualquer divisão.
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Entrevista com Eduardo Bueno e Fernando Bueno, autores de Grêmio Campeão Acima de Tudo

Cite um jogo inesquecível na trajetória do Grêmio.

Quais os maiores ídolos da história do clube?

No processo de elaboração do livro, houve alguma informação sobre o clube que o surpreendeu?

Qual o episódio mais curioso da história do Grêmio?

Para terminar, o que acha da dobradinha entre futebol e literatura?

O Grêmio tem 106 anos, tem um jogo no mínimo por ano inesquecível para sua torcida. Mas 10x0 no campeão que se diz de tudo é
maravilhoso, estão marcados na paleta, nunca vão esquecer nem em mil anos.

São tantos que vou dar só os com a letra A: Alberto ,Arlindo, Ari Hercílio, Aureo, Airton Ferreira da Silva, Alcindo, por aí vai, amanhã os
com B.

A certeza de "Quem nasce da rejeição nem em cem anos cura o complexo de inferioridade".

Que mesmo jogando "futebol society", com 7, somos Campeões Brasileiros da Segundona.

Com certeza tem muito ainda a ser explorada neste Brasil, o tal país do futebol.
.
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