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“Tua senda de vitórias, Inter é o colorado das glórias”

A sincronia entre a expansão de Porto Alegre e as glórias crescentes do Internacional ao longo dos últimos 100
anos está em , de Luis Augusto Fischer, escritor apaixonado, que

presenteia sua torcida centenária com uma obra única e comovente sobre o time colorado
Sangue, Suor e Talento- O segredo Colorado

Um clube em sincronia com sua cidade. Assim o escritor e professor
de literatura Luis Augusto Fischer define o Internacional de Porto
Alegre. Roteirista dos filmes “Nada vai nos Separar” (2009) e
“Gigante” (2007), sucessos sobre a história do Colorado, Fischer
lança agora o livro ,
pelo selo “Paixão entre Linhas”, da Editora Leitura.

A obra mostra como os últimos 100 anos de Porto Alegre
confundem-se com a trajetória do centenário Sport Club
Internacional. Fundado em um momento de novidades
aparecimento do automóvel na cidade, difusão da luz elétrica , suas
maiores glórias tem início nas décadas de 1920 e 30 em um
município que se modernizava com o avanço da industrialização. É
nesse período que é inaugurado o estádio dos Eucaliptos, antiga
casa do time, e que o chamado Rolo Compressor domina o futebol
local.

Nos anos 1960, quando o país começa finalmente a ser unificado,
em Porto Alegre é inaugurado o Complexo Viário da Conceição, de
grande importância para todo o estado, enquanto o Inter constrói o Beira-Rio, iniciando o clico de sua equipe tricampeã brasileira. Já
nos anos 2000, quando a capital gaúcha entra definitivamente na onda da globalização, principalmente sediando as primeiras edições
do Fórum Social Mundial, o Colorado conquista o mundo, com o título de 2006 sobre o Barcelona.

é parte integrante da coleção de estreia do selo “Paixão entre Linhas”. Nas palavras de Luis Fernando
Veríssimo, a obra de Fischer é única: “existem muitos bons livros sobre o Internacional, mas, com certeza, nenhum como este”.

A nação colorada ainda recebe da Editora Leitura mais dois presentes que vão preservar sua memorável história e transmiti-la a
futuras gerações de torcedores e cidadãos porto-alegrenses.

é um verdadeiro guia onde os colorados encontram tudo o que precisam saber sobre o clube, da maior
goleada sobre o Grêmio, um 7 a 0 em 1948, ao motivo pelo qual o Saci foi escolhido para ser o mascote. Organizado também por Luís
Augusto Fischer, o livro em formato pocket é composto por textos curtos, tabelas e fichas técnicas, que facilitam a compreensão da
história avirrubra. O patrimônio, os símbolos, a evolução da torcida, os atletas que mais defenderam a equipe, principais artilheiros,
duelos marcantes, todas as conquistas, colorados na seleção brasileira, e muitas curiosidades.

Completa a coleção , de Eduardo de Ávila com ilustrações de Nilson Bispodejesus. Nesta
divertida história em quadrinhos, cinco amiguinhos mostram que, apesar de novos, já sabem tudo sobre o Internacional. Contam
para os torcedores do futuro, então detalhes de episódios importantes do clube, como a fundação, a construção de Beira-Rio, o
primeiro título em 1927, o Rolo Compressor, entre muitas outras histórias. Ao jovem que está aprendendo o que é o amor pelo futebol,
é uma forma de fortalecer essa relação com o time, além de incentivar a leitura.
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Colorado das Glórias! Orgulho do Brasil!
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Entrevista com Luis Augusto Fischer, autor do livro Sangue, Suor e Talento

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

Cite um jogo inesquecível na trajetória do Inter.

Quais os maiores ídolos da história do clube?

No processo de elaboração dos livros, houve alguma informação sobre o clube que o surpreendeu?

Qual o episódio mais curioso da história do Inter?

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

Te digo dois dos vários motivos: o Inter tem uma história na qual há vários momentos de ousadia, inovação, invenção, sempre no
rumo correto - fomos o primeiro time sulino a ter jogadores negros; fomos o primeiro a assumir a profissionalização, numa época em
que os clubes de elite queriam preservar o futebol apenas para os amadores; tivemos a primeira torcida organizada, no começo dos
anos 40. O outro motivo é a história das conquistas, numa trajetória gradativa e ascensional: primeiro a hegemonia estadual, nos
anos 40; depois a nacional, nos 70; e finalmente as conquistas maiores, da Libertadores e do Mundial, nos anos 2000. Tudo motivo de
orgulho. E mais um, desculpa porque ia esquecendo: nunca saímos da primeira divisão.

A linda conquista do Mundial, em dezembro de 2006.

Tesourinha e Carlitos, nos anos 40; Larry e Bodinho nos anos 50; Bráulio nos 60; Falcão, Valdomiro e Figueroa, nos 70; Taffarel e
Dunga nos 80; Fernandão recentemente.

Sim: a descoberta do quanto a história do Inter tem sintonia (na verdade, sincronia) com a história da cidade e do estado. Os grandes
ciclos colorados ocorrem simultaneamente aos grandes ciclos de Porto Alegre e do Rio Grande. Isso é uma prova, que eu não tinha
nunca visto, da profundidade da relação do clube com a comunidade.

Dentre vários, escolho um Grenal que nem é tão famoso, já da era do profissionalismo, em que o Inter ganhou de 6 a zero do
tradicional rival azul e houve ainda 5 gols nossos anulados -- se reconhecidos, teria havido um estrondoso placar. O nosso presidente
de então foi perguntar ao juiz por que tanta anulação, e este, suspeitamente, teria dito que já tinha havido gol demais no adversário.

Tem tudo para ser cada vez mais bem sucedida; na medida em que o nível de escolaridade do país cresce, como tem ocorrido nas
últimas décadas, é cada vez maior a demanda por textos que lidem com a vida real, com o cotidiano das pessoas, e o futebol é
certamente uma das maiores diversões no Brasil.
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