
Nos titulares, Boa Vontade abriu vantagem para a final, após vencer o Verona por 2 a 0

No domingo, Santo Souza e Ivanir Marques torceram para o Verona

Copa na TV e disputa em 
Lª Capão pelo Municipal
Enquanto a Seleção Brasileira fazia sua estreia na Copa do Mundo, na tarde de 
domingo, torcedores não deixaram de prestigiar o início da decisão local
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Primeiro grande jogo. Portugal e Espanha fizeram o 
primeiro grande jogo, o jogo realmente carregado de al-
ternâncias no placar, rivalidade, emoções e chances de gol, 
desta Copa do Mundo. Do lado da Espanha, um 3 a 3 que 
teve gosto de derrota, apesar da paridade do confronto. 
E Portugal apostando todas as suas fichas em seu grande 
artilheiro. É praticamente o exército de um homem só. Mas 
um homem que resolve.

A primeira decepção. No sábado pela manhã, o pri-
meiro tropeço de uma das favoritas. A Argentina revelou, 
contra a Islândia, todas as suas fragilidades. Uma defesa 
inconsistente, lenta e mal posicionada. Um ataque de 
qualidade, mas pouco municiado. E um Messi que, ao invés 
de ter a confiança de seus torcedores, acaba por ser pres-
sionado e pouco rende. Não deixou de tentar. Mas não foi 
efetivo e até pênalti perdeu. Ao final, um empate por 1 a 1 
que reacendeu todas as críticas ao time de Jorge Sampaoli. 

Outros que tropeçaram. Além da Argentina e mesmo 
de Portugal e Espanha, favoritos que não venceram, a 
Copa seguiu mostrando surpresas. O Brasil só empatou. E 
a Alemanha perdeu para o México. A atual campeã, em sua 
estreia, se mostrou um time coletivamente menos organi-
zado, tecnicamente menos qualificado e emocionalmente 
menos preparado. Sofreu o gol do México, se jogou ao 
ataque desordenadamente e o tempo todo esteve mais 
perto de tomar o segundo gol do que de empatar. Ao final, 
a derrota não pôde ser sequer lamentada. 

Para os apreciadores. Mas nem tudo na Alemanha é 
ruim. Toni Kroos é um capítulo que encanta os apreciadores 
do bom futebol. E sobre ele um dado interessante: aos 
16minutos do segundo tempo de seu nono jogo em Copas 
do Mundo, justamente na estreia contra o México, o camisa 
8 da seleção alemã errou seu primeiro passe em mundiais. 
Antes disso, em 8 jogos completos, seu aproveitamento 
era de 100%. 

Decepções individuais. A Copa até aqui não é só de 
decepções coletivas. Das grandes estrelas, que chegaram 
à Rússia com apostas de serem os grandes destaques do 
Mundial, Salah sequer entrou em campo e nomes como 
Messi, Mbapé, Griezmann e Pogba, Neymar e Draxler foram 
muito mal na estreia. 

Sempre ele. O mesmo não se pode dizer de Cristiano 
Ronaldo. O Robozão estreou na Copa fazendo tudo o que 
se espera dele. E mais um pouco. O repertório foi variado. 
Teve gol de pênalti que ele mesmo sofreu. Teve gol de 
fora da área. E, por fim, um gol daqueles de virar vinheta 
na Copa. Uma cobrança de falta por fora da barreira, no 
ângulo. Praticamente encerrada a primeira rodada, CR7 é 
o artilheiro e grande destaque individual da competição. 

Tropeço. Um capítulo especial para a 
estreia do Brasil. Contrariando expec-
tativas de torcedores e de quase toda 
a imprensa brasileira, o Brasil não 
venceu. Graças a um certo preciosis-
mo, uma dose generosa de enfeite e 
sensação de que venceria ao natural, 
o time de Tite até saiu na frente. Mas ce-
deu o gol de empate numa cobrança de escanteio, sentiu 
o golpe, se desconcentrou e se desorganizou no campo 
e não conseguiu mais furar a defesa suíça. O empate foi 
lamentado, atribuído em parte à arbitragem (não teria 
marcado falta em Miranda no gol suíço, nem pênalti em 
Gabriel Jesus) e gerou críticas. Neymar fez partida muito 
ruim, tanto na parte técnica, quanto na sua postura em 
campo, pouco competitiva, soberba e individualista. Tite 
foi conservador nas mudanças e alguns nomes sentiram 
o peso da estreia. Tomara que contra a Costa Rica, a Copa 
comece pra valer. 

O domingo foi de puro fu-
tebol: na TV, porque o Brasil 
disputou a primeira partida 
pela Copa do Mundo 2018; e 
em Linha Capão, já que tinha 
o jogo de ida da final do Cam-
peonato Municipal de Vera 
Cruz. Tem quem optou por 
deixar a seleção verde e ama-
rela e assistir o início da deci-
são local. Não se arrependeu.

No primeiro jogo, esse va-
lendo pela categoria aspiran-
tes, Clube Vera Cruz e Verona 
empataram em 1 a 1. Cássio 
Chagas marcou para o Clube 
e Ezequiel da Rocha anotou 
para o Verona. Na semana 
que vem, quando acontece a 
partida de volta, se houver 
empate no tempo normal a 
decisão será na prorrogação. 
Persistindo o empate, o título 
fica com o Clube.

No outro jogo do domingo, 
dia 17, o Boa Vontade abriu 
vantagem frente ao Verona, 
na categoria titulares. Em casa, 
venceu por 2 a 0, com gols de 
Cássio Souza e Guilherme 
Wegner. Para o confronto de 
volta, pode até perder por um 
gol de diferença que ergue o 

troféu de campeão deste ano. 
Se o Verona vencer por dois 
de diferença, leva o jogo à 
prorrogação. No tempo extra, 
a vantagem do empate é do 
Verona.

NADA DE COPA
No dia em que o Brasil 

estreou na Copa do Mundo, 
na Rússia, a torcida em Vera 
Cruz não foi só para a seleção  
de Tite. Em Linha Capão, os 
apaixonados por futebol fi-
zeram bonito e incentivaram 
quem disputava lance a lance 
a decisão do campeonato lo-
cal. Santo Souza, de 52 anos, 
revelou que não podia deixar 
de assistir ao jogo do Verona. 
“Para assistir ao Brasil, terei 
outras oportunidades. Neste 
jogo aqui não tem como ver 
os lances depois. Só estando 

presente”, comenta ele. 
Quem também não perdeu 

a partida foi Ivanir Marques, 
de 42 anos. Ele foi ver um 
amigo jogar pelo Verona. Para 
Marques, enquanto estiver 
rolando bola pelo Municipal, 
a preferência será por assistir 
estes jogos. “Depois que aca-
bar o Municipal vou acompa-
nhar o Brasil na Copa”, disse. 
O que também contribui para 
que o vera-cruzense não assis-
ta ao maior evento esportivo 
do mundo, segundo ele, é a 
descrença no time brasileiro. 
“Estou desacreditado. Acho 
que o Brasil não vai longe”, 
prevê. O próximo compro-
misso de Neymar e da seleção 
canarinha é frente à Costa 
Rica, às 9 horas de sexta-feira, 
dia 22.


