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Palmeiras
Flamengo
Internacional
São Paulo
Grêmio
Atlético
Santos
Atlético-PR
Fluminense
Cruzeiro
Bahia
Corinthians
Botafogo
Ceará SC
Vasco da Gama
América-MG
EC Vitória
Chapecoense
Sport Recife
Paraná

Legenda:
P-pontos; J-jogos; E-empate; D-derrotas; GP-Gols pró; GC-Gols contra; SG-saldo de gols
      Taça Libertadores          Rebaixados

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

A organização do Campeo-
nato de Futsal do Trombudo 
chegou a anunciar rodada 
dupla para este fim de se-
mana. No entanto, na quar-
ta-feira, dia 24, cancelou os 
jogos de sábado, alegando 
motivos de força maior. Por-
tanto, partidas somente hoje.

Trombudo faz nova
rodada nesta sexta

Basquete conquista título de torneio estadual

Jogos serão entre Mercado Terra Sul e Ferraz, pelos veteranos; Stressados 
e Mancha Verde, Independente e H’LERA e Esparta e Damolé, pela força livre

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

FUTSAL EM VALE DO SOL

FEMininO DE SAnTA CrUz

Está querendo assistir jo-
gos de futsal? A pedida deste 
término de semana são os 
confrontos pelo Campeonato 
do Trombudo, de Vale do 
Sol. Hoje à noite, a partir das 
19h30min, jogam: Mercado 
Terra Sul e Ferraz, valendo 
pelos veteranos; Stressados e 
Mancha Verde, Independente 
e H’LERA e Esparta e Damo-
lé, pela categoria força livre.

RESULTADOS
Teve rodada dupla na úl-

tima semana em Vale do Sol. 
Na noite de sexta-feira, dia 
19, valendo pela 13ª rodada, 
o Furacão do Vale venceu o 
Mercado RS por 8 a 7, com 
gols de Cássio (4), Vanderlei 
(3) e Silmar.  João (3), Albano 
(2) e Marcelo (2) desconta-
ram para o Mercado RS. No 
segundo jogo, as equipes do 
Ruaceiros e do H’Lera fica-
ram no empate em 4 a 4. Os 

gols foram de Jairo (2), Gusta-
vo e Roni, para o Ruaceiros, e 
de Moisés (3) e William, para 
o H’Lera. No terceiro jogo, em 
partida bastante equilibrada, 
o Atlético venceu o Milan por 
6 a 5, com gols de Jason (3), 
Robson (2) e Maicon, enquan-
to Roberto (4) e Alan descon-
taram. E no último confronto 
da noite, o Clubinho ganhou 
do Real Sociedad por 5 a 3, 
com gols de Guilherme (3) e 
Edson (2). Eduardo (2) e Gio-
vani anotaram para o Real. 

Na noite de sábado, valen-
do pela 14ª rodada, a equipe 
do Amigos da Bola goleou o 
Gonçalves Dias, em jogo vá-
lido pelos veteranos. O placar 
fechou em 10 a 3, com gols de 
Julio (3), Marcelo (2), Adilson 
Rusch (2), Adilson, Leandro e 
Luiz, para o Amigos da Bola, 
e de Claudio (2) e Marcos, 
para o Gonçalves Dias. No 
segundo jogo, o Penadina 
venceu o Vila Real por 7 a 
4, com gols de Jackson (4), 

Mateus (2) e Geovani, descon-
tando Eduardo (3) e Jardel. 
No terceiro confronto, esse 
equilibrado, as equipes do 
Mancha Verde e do Damolé 
ficaram no empate em 4 a 
4. Marcaram para o Mancha 
Verde William (3) e Marcos, 
enquanto Darling, Israel, 
Leandro e Marlon anotaram 
os gols do Damolé. E no 
último embate da rodada, o 
Sequelas venceu o Entrada 
Feraz por 4 a 2, com gols de 
Marlon (2) e Anderson (2). 
Marcelo e Bruno marcaram 
para o Ferraz.

Mais uma vez, o basquete 
feminino de Santa Cruz do 
Sul foi destaque no Estado. 
No último fim de semana, 
uma das equipes da catego-
ria sub-13 do Clube União 
Corinthians conquistou o 
título do 1º Encontro Esta-
dual de Basquete, realizado 
em Santa Rosa. Dois times 
do Unico representaram o 
município na competição. O 
time A ficou campeão invic-
to e o B terminou na quinta 
colocação.

Das 20 meninas que com-
petiram, cinco são do Projeto 
Craques da Bola, Cidadãos 
do Amanhã: Danielle Ma-
chado, Ellen Aline Strohm 
Moraes, Antonia Sperb, Lui-
za Drescher e Maria Eduarda 
Silva Marques. As atletas 
integram o núcleo do projeto 
no bairro Aliança, realizado 
em parceria entre a Prefeitu-
ra de Santa Cruz do Sul, atra-
vés da Secretaria de Esporte, 

e o Clube União Corinthians. 
A delegação foi acompanha-

da pelo treinador, Reginaldo 
Soares.

QUAnDO se acha-
va que Lewis Hamil-
ton e Mercedes fa-
riam a festa em Aus-
tin, foi o viking Kimi 
Raikkonen, com uma 
Ferrari imbatível, que 
entornou o caldo da 
fervura prateada. A 
estas alturas do cam-
peonato, já “saído” 
para a Sauber em 2019, correndo como “free lancer”, o 
nórdico de Maranello fez uma corrida perfeita, mostrando 
a Sebastian Vettel como ele deveria fazer. Na largada Kimi 
ultrapassou o súdito que tinha a pole, suportou a pressão 
do mercedino e de Mad Max nas últimas voltas, para vencer 
novamente depois de cinco anos. Com o lugar mais alto do 
pódio, Kimi adiou o título de Hamilton. 

FOi mesmo uma vitória muito aplaudida pelos torcedores, 
ferraristas principalmente. Kimi, apesar daquele jeito sorum-
bático, frio, é um cara muito querido no meio do esporte 
automobilístico, tanto entre companheiros, como pelos fãs. 
Na corrida em Austin, ele foi combativo, não errou, e jogou 
limpo quando recebeu o ataque do súdito na primeira curva. 
Poderia ter forçado um toque e, com isso, jogaria Lewis para 
fora, ajudando o companheiro Sebastian Vettel. Nada disso. 
Defendeu-se legal e depois andou num ritmo forte, ajudado 
por um bom trabalho da equipe, que desta vez não errou.

POiS já é rotina. Mais uma vez o alemão ferrarista come-
teu erros. Nos treinos foi desatento, desrespeitou a bandeira 
vermelha e recebeu punição no grid de largada. Por isso, teve 
que sair em quinto, e logo em seguida, de modo afoito se 
envolveu em um toque com o taurino Ricardão. Rodou e teve 
que fazer nova corrida de recuperação. Ele ainda passaria o 
come-quieto Valtteri Bottas quase ao final, chegando em 4º 
lugar, atrás de Hamilton. A diferença pró Lewis é de 70 pontos 
em 75 ainda a serem disputados. A Ferrari e Vettel respiram 
por aparelhos...

MESMO um visivelmente frustrado Hamilton ao final, é 
preciso reconhecer que ele foi inteligente ao não atacar de 
forma incisiva a corrida de Kimi Raikkonen. Nas voltas der-
radeiras, com Seba na quinta colocação, ele tentaria uma 
ultrapassagem por Max Verstappen, uma vez que o segundo 
lugar lhe daria o título. Como se sabe, o “enfant terrible” não 
dá moleza, e Lewis acabou na área de escape. Não fez nova 
tentativa, pois, é claro, teria tudo a perder com uma presu-
mível saída de pista, ou pior, uma rodada que lhe tiraria fora 
da prova. Foi prudente e a festa pode acontecer ao som dos 
“mariachis” mexicanos.

nOVO abandono de Ricardão dá impressão mesmo de 
boicote da Red Bull por ver seu piloto ir de mala e cuia para 
a Renault no próximo ano. A equipe até o deixa fora de infor-
mações e atualizações sobre o carro. Ao reclamar, teria ouvido 
de que suas queixas deveriam ser respondidas pelos futuros 
chefes. Enquanto o australiano vai para os boxes gauleses 
em 2019, os taurinos energéticos optam pelo motor Honda. 
Vão trocar um motor que foi motivo de troca de acusações 
com os franceses, por outro propulsor que até agora não 
apresentou confiabilidade. Até chamado de motor de F-2 
por Fernando Alonso...

FOi também Alonso que soltou o verbo na corrida em 
Austin. Logo na largada ele foi tocado por Lance Stroll, da 
Williams. Rodou e não deixou por menos: “é impossível 
correr contra estes pilotos. O baixo nível destes jovens é ina-
creditável”. O canadense é ruim demais, e ainda se achou no 
direito de criticar Felipe Massa, dizendo que não aprendeu 
nada com ele. De fato, incompetentes não aprendem nun-
ca. Ele, Stroll, chegou a bater em Sebastian Vettel depois da 
bandeirada final, na volta de desaceleração, na Malásia, em 
2017.  Precisa dizer mais? Só está lá porque Papai Stroll banca 
a brincadeira do filho.


