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Porto Alegre, (dia) de (mês) de (ano). Entrevista com Renato José Sonzer a cargo da
pesquisadora Aline Rodrigues Guimarães, para o Projeto Garimpando Memórias do Centro
de Memória do Esporte.

A.R. - Renato eu gostaria de te perguntar qual o seu envolvimento com o Esportivo
Master1? Desde quando tu estás atuando? Qual foi o início?

R.S. - Desde quatro de abril de, eu acho, 1996 ou 1997 fundamos o Esportivo. Fundamos,
eu e mais quatro companheiros. Para formar, ter uma atividade para os ex-atletas que tem
um passado brilhante e que estavam parados. Ai um motivo pessoal para voltar e formar
um campeonato estadual dessa categoria e iniciamos esse grupo maravilhoso que a gente
só leva alegria para esse pessoal.

A.R. - Antes disso Renato, teu envolvimento com o Esportivo já era forte?

R.S. - Olha, eu, como torcedor do Esportivo, não em qualquer envolvimento com a
diretoria. Sempre fui torcedor do Esportivo. Sempre gostei do Esportivo porque o tem uma
história no Rio Grande do Sul, no Brasil de tradição, com a dupla Grenal2, jogando no
interior do estado, sendo campeão... Isso é muito gratificante, nos incentivando a ser
torcedor.

A.R. - Certamente. Eu queria saber como funciona a escolha dos jogadores para montar um
grupo.

R.S. - Isso é uma troca de idéias. Nós procuramos normalmente trabalhar com pessoal...
Fomos atrás de informações de jogadores que estão em plena atividade, que estão jogando,
que estão bem fisicamente... Porque tem muitos jogadores que depois que param de jogar,
ficam mais velhos, acabam perdendo muito... Acabam ganhando peso por não ter mais
treinamento e isso acaba prejudicando o biofísico do atleta.
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Clube Esportivo Bento Gonçalves, fundado em 28 de agosto de 1919. O Departamento Máster foi
fundado somente em 4 de abril de 2004 por iniciativa de um grupo formado por ex-dirigentes e exjogadores do clube.
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Referência aos times Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Clube Internacional.
Renato José Sonzer
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A.R. - A maioria deles são ex-profissionais? Lidar com esse pessoal é tranqüilo? Ou
existem vaidades?

R.S. - Existe sempre alguma vaidade. Mas isso é fácil de administrar. A gente troca uma
ideia com o pessoal e dificilmente há um problema no meio do grupo. O pessoal já está
com a cabeça feita, já não tem aquele problema de ser jovem e cometer erros...

A.R. - E as perspectivas futuras Renato? Pretende seguir em algum projeto?

R.S. - Pessoalmente, eu estou muito satisfeito com o Master, pretendo continuar no Master,
pois é muito gratificante o trabalho que fazemos com eles.

A.R. - é um grupo de quantos jogadores hoje?

R.S. - Hoje nós temos uma média de 20 a 30 atletas em atividade fazem parte do grupo
porque nessa faixa de idade temos problemas com lesões, problemas de saúde, problemas
familiares, que a gente não fica obrigado a participar todo final de semana.

A.R. - Como funciona em nível de organização assim, existe uma federação que comanda
tudo?
R.S. - Existe sim, tem a Federação3 que fica em Porto Alegre, mas de lá só saem as
resoluções mais pontuais, como datas de jogos, o calendário mesmo e algumas
regulamentações. Mas como todo os envolvidos já tem uma certa experiência e muito bom
senso, o negocio é bem maleável eu diria.

A.R. - Acho que era isso então Renato, muito obrigada.

R.S. - De nada, estou à disposição.
[FINAL DA ENTREVISTA]
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Federação Gaúcha de Futebol.
Renato José Sonzer

