
Equipe do Andréas comemorou vitória. Placar terminou em 3 a 1 a favor da equipe

Goleiro menos vazado: Márcio, do Andréas Goleadores: Maiquel e Anderson

Disciplina: Juventude/Aplicasul 

Andréas leva o futebol 
sete de Dona Josefa
Equipe venceu o Guris Marcello/Machado, na tarde do último sábado. 
Em terceiro lugar ficou o Amigos da Bola, após vitória na prorrogação
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Foi sob um sol de mais de 30 graus a últi-
ma rodada do Campeonato de Futebol Sete 
de Dona Josefa. Na tarde do último sábado, 
duelaram pela Taça 160 Anos da Comunida-
de Imaculada Conceição Andréas e Guris/
Marcello Machado. O placar foi aberto já nos 
primeiros minutos, pelo time do Andréas, que 
logo depois ampliou a vantagem para 2 a 0, 
aproveitando os erros do adversário. Mas ainda 
na primeira etapa, o Guris/Marcello Machado 
cresceu. Anderson marcou o primeiro e o time 
começou a mostrar um futebol mais ofensivo, 
com diversas arriscadas no gol do Andréas. 
Teve, inclusive, bola na trave.

No segundo tempo, a equipe perdedora in-
sistia ao técnico que trocasse jogadores. O cansa-
ço, sobretudo pelo calor do sábado, foi desgaste 
para a gurizada que, após substituições, tomou 
o terceiro gol. O placar de 3 a 1 foi segurado 
até o final e deu o título ao Andréas. Os gols 
da equipe campeã foram de Maicon, Jonathan 
e Maiquel. Anderson anotou aos perdedores.

Também no sábado teve a disputa pelo 
terceiro lugar. Em campo, Amigos da Bola e 
Juventude/Aplicasul. Eles empataram em 3 a 
3 no tempo normal. Assim, a decisão foi à pror-
rogação. O Amigos da Bola marcou duas vezes 
e conquistou o bronze. Celson (4) e Maurício 
marcaram para o Juventude/Aplicasul. Carlos 
Daniel, Evandro e Tiano descontaram.

O destaque deste campeonato, frisou a 
organização, foi a disciplina das equipes. Em 
26 jogos, nenhum cartão vermelho aplicado. 
Confira os destaques abaixo.

Campeão Brasileiro. Marcelo Boeck é vera-cruzense. Rodou o 
mundo e o Brasil, mas nunca abandonou suas origens. Tem aqui 
bem firmes e bem cultivadas as suas raízes, sua família e seus ami-
gos. Portanto, é justo e merecido que Vera Cruz reconheça mais um 
grande feito em sua carreira: sob seu comando dentro do campo, 
boa parte da competição como capitão do time, o Fortaleza con-
quistou o título de Campeão Brasileiro da Série B. Depois do acesso 
da C para a B, no ano passado, agora a chegada à elite do futebol 
nacional é coroada com o título e com uma temporada impecável. 
A ponto de, no jogo do acesso, semana passada, os comentaristas 
da transmissão no SporTV classificarem sua atuação como uma das 
maiores de um goleiro brasileiro nesta temporada. Não é pouca 
coisa. É muito e merece todos os aplausos. 

De impressionar. Todos os gremistas devem lamentar ainda 
hoje a eliminação diante do River Plate na semifinal da Libertado-
res. Mas não há amante do futebol que não tenha reverenciado uma 
final de Copa Libertadores da América entre River Plate e Boca Ju-
niors e que não tenha se encantado com o espetáculo dentro e fora 
das quatro linhas na partida de ida da decisão. Que jogo! Que festa!

Aspirantes do Boa Vontade. Começou a semifinal do Campeo-
nato Regional. E no jogo de ida, no último domingo, o Segundinho 
do Boa conseguiu uma importante vitória, 1 a 0 diante do Cruzeiro, 
de Sinimbu. Uma vitória que reafirma o potencial da equipe, a 
grande campanha feita até aqui e o favoritismo para estar em 
mais uma final de Regional. É belíssimo o trabalho dos aspirantes 
de Linha Capão. 

Titulares. Também no domingo, em Rio Pardinho, o Boa Von-
tade fez o primeiro jogo entre os Titulares, contra o América. No 
final, empate em 2 a 2. E o resultado pode ser examinado sob dois 
ângulos. Ganhando de 2 a 0, há quem certamente lamentará a que-
da de rendimento e o empate sofrido no final do jogo. Outros, no 
entanto, saberão identificar um enfrentamento muito equilibrado, 
contra um adversário que merece todo o respeito, num confronto 
em que o Boa Vontade esteve desfalcado de nomes importantes. 
Logo, o empate fora de casa, numa disputa que se resolverá nos 
detalhes e que será decidida em casa, não pode ser lamentado. É 
resultado bastante aceitável. 

Jogo de dois tempos. O jogo de ida foi uma partida de dois 
tempos totalmente distintos. Na primeira etapa, o Boa Vontade 
foi a campo com postura tática e com atitude muito diferentes do 
confronto contra o Saraiva. Foi uma equipe mais atenta, mais com-
prometida, mais disposta. Um time que foi intenso e combativo no 
meio campo, que tratou de marcar alto, no campo do adversário e 
de preocupar o time do América. Foi assim que conquistou a vanta-
gem, 2 a 0, com dois bonitos gols do atacante Guilherme Wegmann. 
No segundo tempo, no entanto, o time pareceu ter sentado sobre 
a vantagem. Recuou a marcação, ofereceu campo ao adversário, 
que passou a entrar pelos lados e pelo meio. Com uma defesa 
mais exposta e com a bola sendo entregue ao adversário a todo 
momento, o resultado foi atrair o América para os arredores do gol 
defendido por Xuxu. As substituições não só não alteraram este 
panorama, como diminuíram a velocidade e o poder de desafogo 
do Boa Vontade. Que cedeu o primeiro gol, não voltou para o jogo 
e acabou não resistindo ao empate. Que, repita-se, não é de se 
lamentar. Mas que se deve, muito, a um recuo e a uma mudança 
de proposta na segunda etapa. 

Grêmio quer voltar. O campeonato do Grêmio, nesta reta 
final de Brasileirão, é por vaga direta à Libertadores de 2019. Para 
ficar entre os 4 primeiros do campeonato, foi importante a vitória 
suada, no final, contra o Vasco e mais importante ainda será o con-
fronto direto contra o São Paulo, na próxima rodada. E esta tarefa 
será tanto menos difícil e desgastante se as decisões do festejado 
técnico Renato Portaluppi forem tomadas ouvindo o que o campo 
está dizendo. Uma meia cancha com Michel, Cícero e Maicon juntos 
simultaneamente produz um time lento e burocrático. Matheus 
Henrique e Jean Pyerre pedem passagem. Melhoram o time e têm 
de ser escalados. 

Inter ainda sonha. Para um time que ainda sonha com o título, 
o empate do Inter contra o Ceará, mesmo sendo na casa de um ad-
versário que vem embalado e de bom rendimento, não é resultado 
a se festejar. Mas partindo do pressuposto que será muito difícil 
alcançar o Palmeiras, o empate representa ponto conquistado na 
disputa por vaga direta à próxima Libertadores. O que, para um 
time recém saído da Série B, é quase título.


