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Boa Vontade ergue 
o troféu do Municipal
Embora derrotado no jogo de volta, equipe de Linha Capão ficou campeã 
pela soma do placar frente ao Verona. Nos aspirantes, Clube se deu melhor
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ASPIRANTES
Goleador: Daniel Macedo
Goleiro menos vazado: Maurício 
Destaque: Guilherme Henrique

TITULARES
Goleador: Cássio André Souza
Goleiro menos vazado: Diego da Rosa (Xuxu)
Destaque: Gerson Schroeder (Xuxa)
Melhor disciplina: Verinha

Foi no barro, na sujeira. Na raça e na atitu-
de. Clube Vera Cruz e Boa Vontade soltaram 
a voz para comemorar o título no Municipal 
de Futebol. A equipe de Carlos Jardel Henn 
levou a melhor no segundinho. A de Cássio 
Dorfey, nos titulares. Rendeu diversas pu-
blicações na internet: o Clube compartilhou 
a #ébicampeãoquesedizné? e o Boa a #ocam-
peãovoltou. Teve também carreata e muita 
festa pela conquista.

Na disputa derradeira, junto ao Estádio 
Norberto Otto Wild, Verona e Clube Vera 
Cruz se enfrentaram nos aspirantes, na tarde 
de domingo, dia 1º de julho. A vitória foi do 
Clube, por 1 a 0, com gol de Guilherme Olivei-
ra. No ano passado, a equipe já havia ficado 
com o título. Nos titulares, quem comemorou 
foi o Boa Vontade, que apesar da derrota no 
jogo deste fim de semana pelo placar de 2 a 1, 

sagrou-se campeão pela soma dos placares. A 
partida de ida da finalíssima terminou em 2 
a 0 a seu favor. O gol do Boa foi anotado por 
Miroca. Xuxa e Marcionei marcaram para o 
Verona, seu adversário. A última conquista 
do Boa pelo Municipal foi em 2015.

A premiação aos campeões e aos desta-
ques (veja quadro) foram entregues após as 
partidas.

TITULARES
Boa Vontade

ASPIRANTES
Clube Vera Cruz

Um senhor jogo de futebol. França e Argentina se en-
frentaram pelas oitavas de final, naquele que foi disparado o 
melhor jogo da Copa até então. A vitória dos franceses, 4 a 3, 
veio com uma atuação de luxo de Mbappé, 19 anos e dono de 
arrancadas verticais e efetividade na frente do gol. Teve ainda o 
melhor da individualidade francesa, teve seu já diagnosticado 
descompromisso tático e uma certa irresponsabilidade defen-
siva. Do lado argentino, um placar que não diz o que foi o jogo. 
Muita transpiração, pouco talento, uma defesa constrangedora 
e um placar que só não foi mais dilatado, porque é de dar gosto 
a entrega e a gana com que os hermanos se atiram ao jogo. 

Uruguai com autoridade. Sob o comando de Cavani, a 
celeste uruguaia avançou, vencendo Portugal por 2 a 1. Com 
Cristiano Ronaldo controlado pelo sistema defensivo uruguaio 
e com o ataque charrua mostrando o melhor de sua intensi-
dade, a vitória foi de uma seleção que faz campanha e pode, 
sim, sonhar com o título. 

No coração. E na estratégia. A Rússia foi a campo para 
enfrentar a Espanha ciente de sua inferioridade. Abraçou a 
estratégia de seu treinador e se postou quase inteira atrás da 
linha da bola. Saindo atrás do marcador, não se desarrumou, 
encontrou o empate numa das raras escapadas e, extenuada, 
apostou todas as suas fichas nos pênaltis. Foi mais competente 
na hora decisiva, mandou uma das favoritas de volta para casa. 

A propósito. Números. Estatísticas. Eles não dizem tudo 
sobre o jogo. E às vezes até confundem. A Espanha, eliminada 
pela Rússia, teve 76% de posse de bola. Trocou inacreditáveis 
1137 passes e teve 9 finalizações certas no gol, contra 1 dos 
russos. No final, não foi efetiva, não venceu e a eliminação 
veio nos pênaltis. 

Croácia com drama. A Croácia eliminou a Dinamarca nos 
pênaltis, no jogo mais cheio de alternativas das oitavas. Com 
direito a pênalti perdido pelos croatas a 10 minutos do segun-
do tempo da prorrogação. Com a igualdade no tempo normal 
e no tempo extra, a disputa de pênaltis teve erros, alternância 
e vitória da Croácia. 

Um Brasil que vence. Despachamos o 
México, um 2 a 0 incontestável, e estamos 
nas quartas de final. Mais do que isso, 
jogo a jogo, desde o empate na estreia 
contra a Suíça, o Brasil cresce, melhora, 
se consolida. Não é um time que dê es-
petáculo, como nunca foi, por exemplo, 
a Alemanha dos melhores tempos. Tal qual 
os grandes times germânicos, este Brasil de 
Tite é eficiente, pragmático. Se assenhora dos fundamentos 
do jogo, responde com frieza às exigências do adversário. 
Quando é acossado e precisa se defender, é sólido. Atua com 
linhas próximas, variando o 4-1-4-1. Que tanto pode se tornar 
4-4-2, quanto 4-2-3-1 sem mexer em nomes, apenas movendo 
as peças e mudando o posicionamento, sobretudo de Paulinho 
e Wiliam. É lúcido na articulação, tem infiltrações que abrem 
defesas e gradativamente começa a ter o fora de série, o dife-
rencial técnico, o homem que decide o jogo. Neymar, enfim, 
começa a ser o protagonista não só do time, mas do Mundial. 
Tem números absolutamente positivos, lidera uma série de 
quesitos estatísticos, sua postura está bastante diferente, mais 
coletiva e mais sóbria. E sua investida contra as defesas segue 
agressiva. O Brasil chega entre os 8 melhores com força. O 
sonho está mais vivo do que nunca. 

Agora a Bélgica. Graças a uma vitória épica, tendo saído 
de um 2 a 0 contra e tendo feito o 3 gol, o gol da vitória, fal-
tando 10 segundos para o fim do jogo, a geração de ouro da 
Bélgica superou o Japão e se põe agora no caminho do Brasil 
pelo hexa. Um time rápido, lúcido e envolvente do meio para 
a frente, que tem em Lukaku, De Bruyne e Hazard suas princi-
pais referências técnicas. Mas uma defesa frágil, com alguma 
desorganização e menos qualidade se comparada aos demais 
setores do time. 


