
Aos 41 anos, Betinho aceitou o convite da gurizada do Fumaceira para treinar a equipe
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Clube fica sem campeonato no feminino

E SPORTE 15ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2019

Verão do Clube.
Vem curtir!
Oferecimento:

Agora, a emoção é do lado de fora
De goleiro a técnico, Roberto Jordani da Silva, o Betinho, conta dos desafios de treinar o Fumaceira. Time está em posição privilegiada

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

NOVA FUNÇÃO

Ele tem 41 anos. É conheci-
do no futebol local por atuar 
como goleiro. Mas, em 2019, o 
Campeonato de Verão do Clu-
be Vera Cruz reservou outra 
função para Roberto Jordani 
da Silva. Betinho, como é mais 
conhecido, está do lado de 
fora da quadra, atuando como 
técnico do Fumaceira. Nos três 
primeiros jogos, conseguiu 
vitória - uma, inclusive, contra 
o atual campeão: o Verona. Foi 
na estreia, no dia 11 de janeiro, 
com placar de 4 a 1.

Mas engana quem pensa 
que a tarefa de treinador é 
menos árdua do que aqueles 
que estão dentro das quatro li-
nhas. É preciso, revela Betinho, 
aprender a lidar com tática, 
com preparação de jogo. “É 
diferente, mas eu me orgulho, 
porque é uma coisa que no 
futebol eu sempre busquei”, 
conta ele, que vê no Campeo-
nato de Verão uma vitrine para 
os atletas que estão buscando 
nome na região.

ATUAÇÃO QUE FACILITA
Estar junto com a equipe, 

conhecer o grupo e a maneira 
de jogar facilitam na hora 
de planejar. E Betinho sabe 
bem disso. Sua atuação como 
goleiro, atesta ele, deu ainda 
mais visão sobre as partidas. 
“Eu sempre vi o jogo de trás. 
Então, você tem uma noção 
maior de posicionamento, de 
marcação e de saída rápida 
de jogo”, frisa ele, que co-
menta que entre os desafios 
de treinar o Fumaceira está o 
de escalar a gurizada nova, 
dar ritmo de jogo, além de 
fundamento e esquema, 
sabendo que o campeonato 
do Clube é feito por joga-
dores experientes. “É gasto 
muito dinheiro para trazer 
jogadores de fora. E o Fu-
maceira não. Foram todos na 
parceira. Com pouco recurso 
se faz faz muito”, sublinha 
ele, convidado pelos atletas 
da equipe, já que o grupo 
deve ser semelhante ao que 
vai atuar no Municipal de 
Futebol de Campo, que co-
meça no próximo mês em 
Vera Cruz.

Estava prevista para a noi-
te da última sexta-feira a 
continuação dos jogos pela 
categoria feminino. Porém, 
o quarto time que iria dis-
putar os jogos desistiu. E, 
por consequência, mais uma 
equipe, que já havia sinali-
zado participação, alegando 
um número muito pequeno 
de disputas. 

Desta forma, restaram dois 
times – Feras da Bola e Ve-
rona - que chegaram a jogar 
na noite de quarta-feira, em-
patando em 2 a 2. A organi-
zação, frente a isso, decidiu 
suspender o campeonato na 

categoria e realizar apenas 
uma nova disputa entre Fe-
ras da Bola e Verona para a 
definição da vencedora. A 
data do embate ainda será 
divulgada. 

NO MASCULINO
Com o cancelamento do 

feminino, a rodada de sexta-
feira contou com apenas dois 
jogos. No primeiro duelo, o 
Fumaceira venceu o Boa Von-
tade pelo placar de 2 a 1, com 
gols de Maiquel e Gilnei, para 
o Fumaceira, e de Romarinho, 
para o Boa Vontade. No outro 
jogo, duelaram Resenha e Dí-
namo. Vitória do Resenha por 

5 a 4. Os gols foram anotados 
por Cássio, Fagner, Leonardo 
(2) e Anderson, para o Re-
senha, e por Jeyson, Josias, 
Castelo e Eduardo Nicolay, 
para o Dínamo. Na noite de 
ontem, três jogos agitaram a 
competição: Nacional e Sex-
tas; Kaimana e Fumaceira; 
e Dínamo e Verona. Até o 
fechamento desta edição, eles 
estavam em andamento.

Na noite desta quarta-fei-
ra, dia 23, o Clube tem nova 
rodada. A partir das 20 horas 
se enfrentam: Kaimana e Boa 
Vontade; Nacional e Resenha; 
e Verona e Sextas.

CLASSIFICAÇÃO
POS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

PONTOS
9
9
6
3
3
0
0
0

GC
5
8
5
5

14
4
6

10

GP
10
11
10
6

10
3
4
3

EQUIPE
Fumaceira
Resenha 
Kaimana
Boa Vontade
Dínamo
Sextas
Nacional 
Verona

JOGOS
3
3
2
3
3
2
2
2

Tabela atualizada até a rodada de sexta-feira, dia 18.

· TRANSFERIDO I
A primeira etapa do Vera Cruz 
Verão de 2019, que aconte-
ceria no domingo, dia 20, foi 
transferida. O motivo foi a 
chuva que atingiu a região na 
última semana. O evento, con-
forme a Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer, será 

em 3 de fevereiro, no Balneário 
Rekanto, em Linha Henrique 
D’Ávila

· TRANSFERIDO II
O Campeonato Regional de 
Futebol Sete Gol de Placa de 
Ferraz também transferiu os 
jogos previstos para o sábado, 

dia 19, em virtude da chuva. 
As partidas serão recuperadas 
no próximo sábado, dia 26, 
quando jogam: Soldas Bolgrin 
e Sem Stress; The Mister e H’Le-
ra; Independente e Juventude 
Unida; Bataioli e Quilmes; Per-
sonal Car e Inter/Monte Verde; 
e Milam e Evaldo Prass. 

· TORNEIO DE FAMÍLIAS
A AERC Juventude Unida, de 
Dona Josefa, promove no dia 
3 de fevereiro seu tradicional 
Torneio de Futebol Sete de 
Famílias. A confirmação das 
equipes, segundo a orga-
nização, deve ser até o dia 
1º. O valor por time partici-

pante é de R$ 250, mas que 
inclui 10 fichas de almoço. 
A premiação será entregue 
para as quatro equipes me-
lhor colocadas, com troféu e 
medalhas. Recebe distinção 
também a equipe mais disci-
plinada, o goleador e goleiro 
menos vazado. 
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