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Definidas as quartas. Estão definidos os confrontos 
que decidirão os semifinalistas da Copa do Mundo da Rús-
sia. Os classificados, com exceção da própria Rússia, são 
exatamente aqueles que se previu e cravou, com base nos 
desempenhos até então demonstrados. E nem a Rússia pode 
ser chamada propriamente de zebra, ainda que a Espanha 
seja um time melhor. O fato é que na hora da decisão, as 
seleções favoritas, com maior ou menor grau de dificuldade, 
se impuseram e passaram. 

França x Uruguai. O primeiro confronto de quartas de 
final, às 11 horas desta sexta-feira, põe frente a frente a 
jovem, rápida e habilidosa geração francesa, contra a fibra, 
a solidez, a força física e a imposição anímica do Uruguai. 
De um lado, uma constelação de jovens talentos: Kanté, 
Matuidi, Pogba, Dembélé, Giroud, Griezmann e Mbappé. Um 
time veloz, habilidoso, insinuante e agressivo do meio para 
a frente, mas frágil e descompromissado defensivamente, 
pouco afeito às tarefas de marcação, contenção e proteção 
sem a bola. De outro, um time muito coletivo, que aposta na 
dupla de centrais defensivos, Giménez e Godin, e nos seus 
dois atacantes, Cavani e Luiz Suárez. Mas com a lesão de Ca-
vani, praticamente fora da partida ou altamente descontado, 
as possibilidades uruguaias diminuem muito. Faltará força 
ofensiva. Só por esta razão, o favoritismo é francês. 

Brasil x Bélgica. Na tarde de sexta-fei-
ra, um dos confrontos mais esperados 
do Mundial. Duas gerações absoluta-
mente talentosas, de nomes muito 
bem cotados antes e durante a Copa. A 
Bélgica e sua novíssima geração, muito 
parecida com a França, aposta todas as 
suas fichas do meio para a frente. É lá que 
estão nomes como Dembélé, Witsel, Eden Hazard, Romelu 
Lukaku,  Mertens e Kevin De Bruyne. Sua defesa, no entanto, 
é o ponto fraco. Prova disso é a classificação heroica, depois 
de estar perdendo por 2 a 0 para o Japão, com grandes difi-
culdades defensivas. Já o Brasil, de Tite, está entre os times 
mais eficientes, pragmáticos, organizados e efetivos desta 
Copa. Tem uma defesa sólida, a menos vazada junto com 
o Uruguai, um meio campo bem postado e que consegue 
atender as demandas defensiva e ofensiva e um ataque peri-
goso, em que se destaca Neymar. Se as gerações têm talento 
semelhante, um time é mais organizado e equilibrado que 
outro. Se der a lógica e nada sair do lugar, o Brasil avança.  

Croácia x Rússia. Com muitas dificuldades para superar 
Dinamarca e Espanha, respectivamente, Croácia e Rússia não 
têm times muito diferentes. O que separa uma da outra é que 
a Croácia tem mais talento para construir e mais capacidade 
ofensiva. Se conseguir superar a falta de peso de sua camisa 
e alguma dificuldade de ser decisiva, a equipe de Modric 
avança. Croácia é favorita, apesar da empolgação russa. 

Inglaterra x Suécia. Aqui outro confronto bastante equi-
librado, com duas equipes que baseiam seu jogo na força 
física, no passe seco e vertical e na bola alta. A Inglaterra, 
ainda que esteja devendo e mostrado menos do que dela 
se esperava, é melhor. Deixou um ponto de interrogação 
depois de ter muito trabalho para superar a Colômbia, mas  
ainda assim carrega ligeiro favoritismo. 

Faltam 3. Prognósticos a parte, o fato é que o Brasil está 
há três jogos do hexacampeonato. E por mais que tenha pela 
frente adversários respeitáveis, sobretudo Bélgica e o ven-
cedor de Uruguai ou França, os sinais são positivos. O time 
é bom, o planejamento parece ter sido muito cuidadoso, a 
Seleção nem está isolada e fechada, como nos tempos de 
Dunga, nem aberta e exposta, como em 2006. Os jogadores 
parecem centrados, focados e maduros para a conquista. 
O time é eficiente e dá resultado. E há o homem capaz de 
desequilibrar. Sonhar é possível. 
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· CFC CELSO
A fase classificatória da Copa 
CFC Celso está chegando ao 
fim. Neste domingo, dia 8, 
ocorre a penúltima rodada, no 
campo do São José, em Rincão 
do Sobrado, com os duelos 
entre Rio Pardinho e Aliança, 
às 13h30min, enquanto que 
às 15h30min  jogam Linha 
Santa Cruz e São José. A última 
rodada está prevista para o 
dia 15, mas pode sofrer alte-
rações caso a Seleção Brasileira 
chegue à decisão da Copa do 
Mundo. Estes jogos estão pre-
vistos para o Estádio Nascer do 
Sol, em Linha João Alves: Rio 
Pardinho e São José; e Linha 
Santa Cruz e João Alves. Na 
atual situação, o Juventude é 
líder com 16 pontos. O Avante 
é segundo, com 15 pontos e 
sete jogos. Em terceiro está o 
João Alves, com 14 pontos e 
seis partidas. O Linha Santa Cruz 
é o quarto, com nove pontos 
e cinco jogos; em quinto vem 
Aliança, com quatro pontos e 
seis jogos; Pinheiral, quatro 

pontos e sete jogos; em sétimo 
lugar estão São José e Rio Par-
dinho, ambos com três pontos 
e cinco partidas.

· VÔLEI
A terceira rodada do Cam-
peonato da Liga Feminina de 
Voleibol de Vera Cruz será neste 
domingo, dia 8. Serão cinco 
jogos: às 8h30min, Wilson’s 
e Sincotec; às 9h50min, Uni-
das e Life Style; às 11h10min, 
Match Point e Pró-Vôlei; às 
13h15min, Unidas e Sincotec; 
e às 14h35min, Match Point e 
Life Style.

· ÁSCORI
A semifinal do Campeonato da 
Amizade, organizado pelo Ás-
cori, de Linha Henrique D’Ávila, 
será na tarde deste sábado, dia 
7 de julho. A partir das 14 horas, 
valendo pelo sub-18, jogam Os 
Faixas e Pena Cell. Na sequên-
cia, a partir das 14h45min, se 
enfrentam Os Faixas e Verinha, 
valendo pelo veterano. O ter-
ceiro jogo da tarde também é 

válido pelos veteranos. A partir 
das 15h40min duelam Áscori e 
Juventude.

· FUTSAL
A Copa Integração de Futsal de 
Vera Cruz começa na próxima 
sexta-feira, dia 13 de julho. Os 
times interessados em partici-
par devem fazer a entrega das 
fichas, devidamente preenchi-
das, até o dia 11 de julho, na 
Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer de Vera Cruz, 
que novamente irá organizar 
o certame que integra as equi-
pes do centro, dos bairros e do 
interior. A previsão é de que 12 
times participem.

· ADAE
Vem aí a segunda edição da 
Corrida Solidária da ADAE. Será 
no dia 5 de agosto, a partir das 
9 horas. A largada será da Praça 
José Bonifácio, com percursos 
de 3,5 e 6 quilômetros. As ins-
crições podem ser feitas nas 
academias ou pelo site www.
youmovin.com.br.

AGENDA ESPORTIVA

O último sábado marcou 
o início do Campeonato de 
Futsal de Formosa. Foram 
quatro jogos. No primeiro, 
entre Formosa e Entrada 
Ferraz, melhor para o time 
do Formosa, que venceu por 
4 a 2, com gols de Josimar 
(2) e Gustavo (2). Descontou 
Jardel (2). No outro embate, 
Juventude Formosa e Unidos 

do Vale empataram em 3 
a 3. Os gols foram de Wil-
liam, Andrei e Fábio, para 
o Juventude Formosa, e de 
Paulo, Jerônimo e Lisandro, 
para o Unidos do Vale. Na 
terceira partida, mais um 
placar equilibrado. Monte 
Verde e Formosa Centro  
empataram em 1 a 1. Márcio 
marcou o gol do Monte Ver-
de e Magaiver anotou o do 
Formosa Centro. No último 
jogo, o Rio Pardense venceu 

o Pumas, pelo placar de 4 
a 2, com gols de Luís (3) e 
Marques. Ricardo e Civiliano 
descontaram.

PRÓXIMA RODADA
A segunda rodada da 

competição será realizada 
na noite desta sexta-feira, 
dia 6 de julho. A partir das 
19 horas jogam: Desportivo e 
Juventude Formosa; Entrada 
Ferraz e Monte Verde; Uni-
dos do Vale e Rio Pardense; 
e Clubinho e Formosa.


