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Favoritas que confirmam. A Copa do Mundo está estra-
nha. Há resultados que chamam a atenção e há favoritas 
que tropeçam. Mas há quem confirme expectativas. Com 
ou sem dificuldades, a França e sua jovem geração venceu 
seus dois jogos. Superou Austrália e Peru e está classificada 
à próxima fase. A Espanha, depois do empate empolgante 
com Portugal, venceu o Irã. E junto com os portugueses, que 
venceram o Marrocos, lidera seu grupo. Inglaterra e Bélgica, 
bem cotadas, mas sem a pressão de serem grandes favori-
tas, também venceram seus jogos e avançam, sem alardes 
e com alguma tranquilidade. O Brasil deve confirmar. 

100%. Além da França no Grupo C, Rússia e Uruguai, no 
Grupo A, venceram seus dois jogos, classificaram já na se-
gunda rodada e mantém 100% de aproveitamento até aqui. 

Sem viradas. Até ontem (quinta-feira), havia um dado 
interessante neste Mundial: não houve nenhuma virada 
de placar. Significa que quem saiu ganhando, ou venceu 
ou empatou. Ninguém teve forças para virar. 

Pênaltis. Com o auxílio do VAR, a Copa do 
Mundo deste ano tem a maior média de 
pênaltis marcados entre os mundiais 
deste século. Até aqui, já são 11 pe-
nalidades assinaladas. A tecnologia 
parece, gradativamente, eliminar a 
discussão, a polêmica e a infração 
sonegada. E contra a imagem revista, 
com lance parado e reiniciado, não há 
do que reclamar. 

Poucos gols. Ainda que até aqui se tenha visto jogos 
bem jogados, com destaque, em termos de desempenho, 
para França, Espanha, Inglaterra, Rússia e Bélgica, esta é 
uma Copa de poucos gols. Com média de 2,18 gols por jogo, 
tem sido possível observar defesas bem posicionadas, qua-
se sempre em duas linhas de quatro jogadores à frente do 
goleiro e compactadas em 20 ou 30 metros. Em situações 
assim, se não houver um jogador capaz de quebrar linhas 
a dribles ou investidas individuais, a vantagem será das 
defesas. Como tem sido. 

Ainda Neymar. Um dos assuntos mais comentados nes-
te início da Copa foi Neymar. Por seu cabelo extravagante, 
por seu rendimento baixo no primeiro jogo, pelo número 
de faltas sofridas, por sua postura, um tanto arrogante 
e provocativa. De tudo isso, é fato que Neymar vem de 
longa parada e fez, contra a Suíça, seu primeiro jogo ofi-
cial em muitos meses. Seria natural que seu rendimento 
estivesse longe do ideal. Também é fato que o camisa 10 
da Seleção Brasileira tem todos os predicados para estar 
entre os melhores do mundo. É rápido, é extremamente 
habilidoso, bate com as duas pernas com igual precisão e 
faz gols, muitos gols. É decisivo e inegavelmente valioso. 
O que atrapalha, em muitos momentos, é sua postura. É 
sua atitude que parece indolente, individualista. É a pro-
vocação de faltas e a irritação do adversário. E as vezes até 
de seus torcedores. Neymar tem ferramentas. E os anos 
lhe ensinarão a usá-las e tirar o máximo de seu potencial. 
Enquanto isso, tem de ser mais cuidado e preparado, do 
que jogado aos leões. Até porque, o último e derradeiro 
fato: ninguém, por mais que tenhamos bons valores, tem 
mais capacidade para ser o diferencial técnico do Brasil 
na busca do hexa. 

A propósito. Quem hoje elogia Cristiano Ronaldo e 
aponta o dedo dizendo que Neymar deve ser como ele, tal-
vez esqueça que o português fez exata (e miseravelmente) 
apenas um gol em cada Copa que disputou. Foi criticado 
em todas as outras por seu desempenho, por sua vaidade, 
por seu cabelo, por seus trejeitos. Mas amadureceu, os anos 
lhe trouxeram sabedoria. Exatamente o que acontecerá 
com o (ainda) menino Ney.

Percurso total era de 70 quilômetros

Trilheiros não se intimidaram com as baixas temperaturas

Frio não intimida e 315 
participam de encontro
Trilheiros enfrentaram, inclusive, temperaturas negativas no último domingo. 
Roteiro partiu do Clube e contemplou localidades como Andréas e Dona Josefa
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PURA ADRENALINA

O domingo foi gelado. 
Os termômetros na Capital 
das Gincanas chegaram a 
marcar temperaturas ne-
gativas. Mas nem por isso, 
315 trilheiros deixaram de 
participar de mais um en-
contro, promovido pelos 
Pintos do Barro. A largada 
foi no Clube Vera Cruz, às 
8h30min. Eles passaram pelo 
interior – Linha Borges de 
Medeiros, Andréas e Dona 
Josefa foram algumas das 
localidades. Cruzaram por 
trilhas inéditas e se aventu-
raram em meio à natureza.  
Ao todo, aponta o presidente 
do grupo Pintos do Barro, 
Dany Christian de Melo San-
tos, foram 70 quilômetros. 
O primeiro a completar o 
trajeto chegou ao Clube às 
11h10min – quase três horas 
na pilotagem.

TRADICIONAL 
O Encontro de Trilheiros 

é evento tradicional dentro 
dos festejos de aniversário de 
Vera Cruz. Este ano estava 
marcado para acontecer no 
dia 3 de junho. Mas, devido à 
greve dos caminheiros, a or-
ganização decidiu transferir 
para o último fim de semana. 
“Pela falta de combustível, 

poderia ser que algum ca-
minhão não conseguisse 
trazer alguma moto ou até 
faltar gasolina para o piloto 
participar”, comenta o orga-
nizador. Embora o domingo 
escolhido para o evento te-
nha registrado temperaturas 

absurdamente mais baixas, o 
frio intimidou cerca de 15% 
dos participantes, segundo 
Santos. Teve motociclista de 
40 diferentes cidades do Rio 
Grande do Sul. As mais dis-
tantes: Pelotas e Hulha Ne-
gra, ambas do sul do estado.


