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Nos veteranos, turma do Os Faixas festejou vitória

Equipe do sub-18 também pôs sorriso de vitória de rosto

Os Faixas leva o título 
nas duas categorias

Avante e Linha Santa Cruz estão na decisão

Jogos decisivos do Campeonato da Amizade, organizado pelo Áscori,
de Linha Henrique D’Ávila, foram realizados na tarde do último sábado
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Estão conhecidos os cam-
peões do Campeonato da Ami-
zade, competição de futebol 
sete organizada pelo Áscori, 
de Linha Henrique D’Ávila. 
As partidas derradeiras foram 
realizadas na tarde de sábado, 
dia 11. Os Faixas/Ajax ergueu 
o troféu na categoria sub-18 e 
Os Faixas ficou com o título 
nos veteranos. Na disputa do 
terceiro lugar, pelos veteranos, 
melhor para o Verinha.

Além das premiações aos 
vencedores, o certame fez a 
entrega das distinções. O go-
leiro menos vazado no sub-18 
foi Maurício, do Pena Cell; o 
goleador foi Douglas, do Pena 
Cell; e o troféu disciplina desta 
categoria ficou com Os Faixas. 
Já nos veteranos, o goleiro me-
nos vazado foi Júnior, do Os 
Faixas; o goleador foi Eberson, 
do Juventude; e a melhor dis-
ciplina ficou com o Juventude.

RESULTADOS
Na finalíssima do sub-18, o 

Pena Cell enfrentou Os Faixas 
e venceu pelo placar de 3 a 0, 
com gols de Ezequiel, Gabriel 
e Anderson. Porém, como Os 
Faixas havia vencido a primei-
ra partida, a decisão foi aos pê-
naltis. Nas cobranças, melhor 
para Os Faixas, que venceu por 
2 a 1. E na disputa derradeira 
do veterano, enfrentaram-se 
Os Faixas e Juventude. O jogo 
encerrou em 2 a 1, para Os 

Faixas, com gols de Paulo e 
Nestor. Cebola descontou para 
o Juventude. Na disputa do 
terceiro lugar do veterano, o 
Verinha venceu o Áscori por 
1 a 0, com gol de Aloísio.

A organização do campeo-
nato agradece a todos os res-
ponsáveis pelas equipes e aos 
juízes, que, segundo Valdivino 
Barboza, conduziram muito 
bem os jogos.

SUB-18
3º lugar: Áscori
2º lugar: Pena Cell
1º lugar: Os Faixas

VETERANO
4º lugar: Áscori
3º lugar: Verinha
2º lugar: Juventude
1º lugar: Os Faixas

Campeonato Regional de Futebol. O Campeonato Regional já 
desperta a atenção e ocupa boa parte da conversa da boleiragem 
local. O Boa Vontade, cujo elenco completo já foi divulgado na 
semana que passou, representará Vera Cruz. E vai estrear em casa, 
fazendo a abertura do campeonato dia 1º de setembro, contra o 
Bom Jesus. Jogo grande, já na largada, para testar o potencial do 
time e para levar um grande público a Linha Capão. Para ver bom 
futebol e para reconhecer o trabalho de todo o staff que circunda o 
Boa e faz de tudo para colocar um bom time em campo.  Trombudo, 
sob o comando de Darley Costa e Formosa, sob orientação de Marcio 
Forster, representarão Vale do Sol e se enfrentarão já na primeira 
rodada, dia 2 de setembro. Quem conhece os times inscritos, aposta 
que os três (Boa, Trombudo e Formosa) têm amplas condições de 
se classificar, especialmente se fizerem o dever de casa. Também 
se fala bem do Cruzeiro, representante de Sinimbu, e do Bom Jesus, 
atual campeão da Copa Cidade de Santa Cruz do Sul.

Finalista da Copa Regional. Uma vez mais o Verona faz bonito 
na Copa Regional de Futsal, agora na categoria Sub-20. Com um 
time composto integralmente por atletas de Vera Cruz, comandados 
pelo treinador Edenilson, filho do velho Nelsindo, o time não só 
representa a cidade com grande dignidade, como abre as portas e 
lança uma nova safra. Com ótima campanha, se classificou à final. 
A decisão será nesta e na próxima terça-feira, sempre às 19h30min, 
no Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz do Sul,  contra a fortíssima 
equipe do Nadas Branco, de Rio Pardo, cujo time adulto também 
está na decisão, além de jogar o Estadual de Futsal. Vale salientar 
que até aqui todos os deslocamentos, de ônibus, até a cidade 
vizinha foram custeados pelos próprios atletas. Para a decisão, os 
dedicados dirigentes do Verona estão buscando apoio para custear 
transporte aos atletas e aos torcedores que formam a família Ve-
rona. De modo que quem puder ajudar, com pouco que seja, será 
muito bem-vindo e estará investindo numa juventude que precisa e 
faz por merecer. E por uma entidade, o Verona, que faz muito pelos 
seus, com todos os sacrifícios possíveis. 

Inter surpreende. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro 
se aproxima do fim e o time do Internacional surpreende ao se 
manter na ponta de cima. O time oscila entre o terceiro e quarto 
lugares e já ameaçou os líderes. Reforçou o grupo, parece se livrar 
da dependência de D’Alessandro e se tornou uma equipe tatica-
mente organizada, com linhas e setores que funcionam. Nomes 
como Patrick, Dourado, Nico Lopez e Potker parecem recuperar o 
seu melhor futebol e tem afiançado esta boa campanha, ao lado 
de uma dupla de zaga que, sempre que está junta em campo, 
figura entre as melhores da competição. Os torcedores colorados 
começam a sonhar grande. 

O preço dos gols. O Internacional anunciou oficialmente no 
último domingo a contratação do centroavante peruano Paolo 
Guerrero. Trata-se, sem dúvida, de um dos bons atacantes em ação 
no futebol brasileiro, que chega para fardar e ocupar a titularidade 
imediatamente. É claramente melhor do que os atacantes que já 
estão no Beira Rio, de modo que quanto ao aspecto técnico não há 
qualquer reparo à sua aquisição. A grande discussão é quanto ao 
custo do negócio. Porque é inegável que o seu melhor momento, 
aquele do Corinthians campeão mundial, já foi há muito tempo. 
Depois disso seu desempenho não teve o mesmo nível de exce-
lência. E, o mais controverso, é o valor, que gira na casa dos R$ 500 
mil ao mês, por três temporadas, para um jogador que já tem 34 
anos. Um negócio, sob o aspecto financeiro, de alto risco, que fica 
no limite entre a ousadia e a irresponsabilidade.

Grêmio e o agosto decisivo. O agosto, que já vai pela metade, 
reserva 9 importantes jogos para o tricolor. Que tem apostado num 
time alternativo para o Brasileiro e na sua formação titular na Copa 
do Brasil e na Libertadores. Curiosamente é onde o time tem tido 
mais dificuldades. Com a saída de Arthur e com algumas decisões 
questionáveis de Renato (Marcelo Oliveira, Cícero e André, por 
exemplo) o time perdeu bastante de sua mecânica, de seu encaixe 
e de sua naturalidade. Empatou com o Flamengo e perdeu para o 
Estudiantes, por Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. Em 
ambos os casos está muito vivo, dependendo de vitórias simples 
para seguir adiante. Mas são jogos que exigirão um melhor rendi-
mento, ajustes na escalação e um acréscimo de desempenho de 
algumas peças, como Maicon, Luan e Pedro Geromel, que parece 
sofrer de uma queda de ritmo depois da Copa.

O Campeonato Sub-18 da 
Lifasc definiu seus finalistas. 
No domingo, os garotos do 
Avante e do Linha Santa Cruz 
asseguraram suas equipes na 
decisão, que começa em 26 de 
agosto. A finalíssima está mar-
cada para o dia 2 de setembro.

RESULTADOS
Em Quarta Linha Nova 

Baixa, o Avante confirmou sua 
classificação às finais da Copa 
CFC Celso com uma goleada 
de 5 a 0 sobre o atual campeão, 

o João Alves. Como havia 
vencido a primeira partida, na 
semana passada, pelo placar 
de 2 a 1, tinha a vantagem 
do empate. Mesmo assim, o 
time comandado pelo técnico 
Nestor Schütz impôs um bom 
futebol e assegurou a vaga.

No outro duelo, em Cerro 
Alegre Alto, o Linha Santa 
Cruz garantiu a classificação 
com uma vitória de 2 a 0 sobre 
o Juventude local, eliminando 
a equipe de melhor campanha 

na fase inicial. Como já havia 
vencido a partida de ida por 2 
a 1, o Linha Santa Cruz jogava 
por um simples empate. Mas 
aproveitou os contra-ataques 
para alcançar a classificação.

PAUSA
A decisão do certame come-

ça só no dia 26. Isso porque, as 
atenções nesta semana se vol-
tam à disputa da Olimpíada 
Rural, no próximo domingo, 
no campo do Aliança, em Alto 
Linha Santa Cruz. 


