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                                                           Divulgação 

 
Fábio Rochemback representa jogadores e entrega 
doação da "caixinha" a Instituto Geração Tricolor 

 
O Grêmio encontrou uma boa maneira de aplicar a "caixinha" dos atletas. Em vez de financiar 
a festa de fim de ano do clube, o dinheiro arrecadado com as multas impostas por Renato 
Gaúcho desde sua chegada foi doado ao Instituto Geração Tricolor, que trabalha com crianças 
e adolescentes de seis a 14 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica nas 
famílias de jogadores das categorias de base e funcionários do clube. 
 
A doação aconteceu na terça-feira. Depois de ouvirem uma palestra da primeira dama do 
clube, e presidente do instituto, Luciana Kroeff, os jogadores se motivaram a participar da 
ação e o capitão Fábio Rochemback foi o responsável por oficializar a doação. 
 
O Instituto Geração Tricolor recebe as crianças com uma equipe especializada, cede 
alimentação, acompanhamento pedagógico, atividades culturais, recreativas, sociais e 
esportivas. Os encontros acontecem no ginásio David Gusmão, no estádio Olímpico. 
 
O valor presente na "caixinha" dos jogadores não foi divulgado. Porém, Renato Gaúcho 
adiantou que alguns atletas haviam sido punidos por estarem acima do peso, neste caso cada 
um pagou R$300,00 por quilo acima do normal. Além disso, Jonas contribuiu pela expulsão 
contra o Santos, julgada desnecessária pela comissão técnica. Outro a pagar caixinha foi 
Renato Gaúcho, que se atrasou para comandar dois treinamentos ao ficar atendendo os 
torcedores no pátio do estádio Olímpico. 
 
O grupo de atletas do Grêmio volta a trabalhar na tarde desta quarta-feira. O último 
compromisso pelo Campeonato Brasileiro está marcado para este domingo, às 17h, contra o 
Botafogo, no Olímpico. Pela grande mobilização de torcedores adquirindo entradas através do 
site oficial do clube, a expectativa é que não haja venda nas bilheterias e os 10 mil restantes 
dos 20.500 que foram colocadas à venda sejam comercializados ainda nesta quarta. 
 
Fonte: UOL, 1 dez. 2010. [Portal]. Disponível em: <www.uol.com.br>. Acesso em: 2 
dez. 2010. 
 


