
Representantes dos times receberam regulamento e afinaram detalhes com a organização

Copa Integração inicia 
em uma semana
Reunião para entrega do regulamento e definição de detalhes ocorreu nesta 
quarta. Competição deve reunir 16 times dos bairros e de localidades do interior
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O futsal é uma paixão 
antiga dos vera-cruzenses. 
Não é à toa que reúne deze-
nas de atletas no tradicional 
Campeonato de Verão do 
Clube Vera Cruz, a cada 
início de ano, e no inverno, 
une bairros e localidades do 
interior na Copa Integração 
de Futsal, numa promoção 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Turismo. 
Antes chamado de Intervilas, 
o certame inicia oficialmente 
na sexta-feira, dia 20 de julho, 
e deve envolver 16 times. A 
rodada de abertura será no 
ginásio do Parque de Even-
tos, a partir das 19h30min.

A noite desta quarta-feira 
foi marcada por reunião, 
na própria Secretaria de 
Cultura, para a entrega do 

regulamento, explicação de 
alguns detalhes do certame 
e adiamento para terça-fei-
ra do prazo de devolução 
das fichas de inscrição com 
o plantel de cada equipe, 
assim como dos valores co-
brados de caução. O titular 
da pasta, Marcelo Henrique 
Carvalho, explica que as ro-
dadas acontecerão três vezes 
por semana, nas segundas, 
quartas e sextas-feiras à noi-
te, tendo três partidas por 
rodada. O início será sempre 
às 19h30min.

QUEM PARTICIPA
São 16 times que acenaram 

participação nesta edição da 
Copa Integração de Futsal: 
Arco-Íris, Cipriano 1 e Ci-
priano 2, Linha Capão, São 
Francisco, Centro, Boa Vista 
1 e Boa Vista 2, Araçá 1 e Ara-
çá 2, Vila Progresso 1 e Vila 
Progresso 2, Entre Rios, Li-

AGENDA ESPORTIVA

· ÁSCORI
O Campeonato da Amizade, organizado pelo 
Áscori, de Linha Henrique D’Ávila, tem rodada na 
tarde deste sábado. Às 14 horas, pelo sub 18, Os 
Faixas x Pena Cell se enfrentam. Às 14h45min, 
jogo válido pelos veteranos, Os Faixas x Verinha. 
E às 15h40min, também pelos veteranos, Áscori 
x Juventude.

· ADAE
Vem aí a segunda edição da Corrida Solidária da 
ADAE. Será no dia 5 de agosto, a partir das 9 ho-
ras. A largada será da Praça José Bonifácio, com 
percursos de 3,5 e 6 quilômetros. As inscrições 
podem ser feitas nas academias do município 
ou acessando o site www.youmovin.com.br. 
Prestigie.

nha Henrique D’Ávila, Leo-
poldina e uma dúvida entre 
Ferraz ou Andréas. Se todas 
as equipes confirmarem, até 
terça, com a devolução das 
fichas e caução dentro das 
regras, ficam quatro chaves 
na disputa. Ainda na terça, 
após esgotar este prazo, a Se-
cretaria de Cultura, Turismo 
e Esporte vai anunciar os três 
confrontos da primeira roda-
da, no ginásio do Parque de 
Eventos.

A competição visa pro-
mover a integração entre 
os bairros e as localidades, 
fortalecendo as relações co-
munitárias. O certame é 
itinerante e será sediado em 
vários ginásios esportivos do 
município. Cada time pode 
inscrever até 15 atletas, sen-
do que esses devem residir 
no bairro ou na localidade 
que representam.

DEPOIS daque-
la corrida sempre 
i m p re v i s í v e l  d o 
Azerbaijão, foi um 
alento assistir ao 
GP da Inglaterra. Em 
Spielberg a Merce-
des fez fiasco, mas a 
equipe se preparou 
para dar o troco na 
“casa” de Lewis Ha-
milton. Não foi o que se viu. Antes mesmo de completar a 
primeira volta, o súdito já estava em último lugar depois de 
levar um toque de Kimi Raikkonen nas primeiras curvas após a 
largada. Hamilton insinuaria ao final da prova que tinha sido 
propositado. Mas quem conhece o nórdico, sabe que ele não 
joga de forma desleal, mesmo tendo sido punido no episódio. 
Ademais, Kimi não aceita ordens antiéticas.

POR outro lado, a reação de Hamilton vindo lá da turma 
da fumacinha e chegando quase à vitória, mostrou que a 
Mercedes estava mesmo com o carro bem preparado. Mas 
tinha ainda Sebastian Vettel pela frente. O alemão aproveitou 
bem a estratégia da Ferrari e levantou um troféu verdadei-
ro, diga-se, nos domínios da Rainha. O companheiro Kimi 
completaria o pódio. O mercedino Valtteri Bottas viria em 
4º lugar. Enquanto estava na ponta defendeu-se muito bem 
com belas manobras para não perder a posição para Vettel. 
Os compostos do “come-quieto” estavam no limite e foi 
perdendo rendimento. 

NA quinta posição chegaria um apagado Ricardão. O 
taurino parece que perdeu a motivação depois que a Ferrari 
e Mercedes já definiram as duplas para 2019. A fase do aus-
traliano não é das melhores. Os resultados e as performances 
seguem abaixo do que pode fazer principalmente no com-
parativo com Verstappen, que vive momento bem melhor. 
Exato, “Mad Max” vem sendo mais efetivo nas últimas provas, 
mas teve problemas com os freios em Silverstone, o que o 
fez se recolher aos boxes. Ricardão ainda leva vantagem na 
pontuação, mas Verstappinho vem tirando a diferença.

SEJA coincidência ou não, Nico Hulkenberg, da Renault, 
foi o 6º na prova e é também a posição que ocupa no Cam-
peonato de Pilotos. O incrível Hulk fez uma corrida superando 
as dificuldades e os erros de estratégia da equipe gaulesa. 
Nico e a Renault vão liderando a “segundona”. Logo depois, 
Esteban Ocon, trazendo um 7º lugar para a Force India. Em 8º 
Fernando Alonso, sempre conseguindo uns pontos para uma 
McLaren sem ritmo e sem rumo. O espanhol está ali brigando 
por posição com pilotos que ele costumava ultrapassar nos 
bons tempos. São as voltas que o mundo dá. Na F-Um tam-
bém tem disso.

EM 9º lugar, Kevin Magnussen salvando as honras da 
Haas, depois que Grojão mais uma vez se envolveu em um 
incidente com Carlos Sainz da Renault, ambos foram parar 
nos “pneus” e abandonaram. Fechando o G10, Sergio Perez, 
da Force India, beneficiado por uma punição discutível apli-
cada a Pierre Gasly, da Toro Rosso. Desta vez não deu para o 
monegasco Charles Leclerc. Fez um rápido pit stop, mas uma 
roda solta na sua Sauber-Alfa-Romeo o tiraria da prova em 
seguida. A dupla da Williams, os martinianos Stroll e Sirotkin 
completariam a prova, mas nos dois últimos lugares. 

COM a vitória do alemão Sebastian Vettel, que abre confor-
tável vantagem sobre Lewis Hamilton e mais o terceiro lugar 
de Kimi Raikkonen, a Ferrari também vira o Campeonato dos 
Construtores. O pessoal de Maranello agora tem 287 pontos 
contra os 267 da Mercedes. Silverstone não foi aquilo que 
Lewis e a Mercedes estavam preparando. A próxima corrida, 
em Hockenheim, apresenta uma situação interessante. Os 
alemães estarão focados no compatriota pilotando uma Fer-
rari, ou torcerão pelo time da casa, a Mercedes, com um súdito 
inglês ao volante? Quem vai botar água no chope de quem? 


