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Ademir, Adriel e Séres Frantz chegam cedo para garantir um lugar privilegiado à beira da quadra

Kaimana venceu mais uma na quarta: 4 a 3 contra o Boa Vontade

Eles chegam cedo e ficam na primeira fila
A exemplo da família Frantz, de Entrada Ferraz, outras tantas são presença confirmada nas noites de jogos pelo Campeonato de Verão
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PARA TORCER

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

PONTOS
12
9
9
6
3
3
3
3

GC
9

10
11
17
9

10
13
19

GP
19
11
12
15
9
9
9

14

EQUIPE
Kaimana
Fumaceira
Resenha 
Verona
Boa Vontade
Nacional
Dínamo
Sextas

JOGOS
4
4        
4
4
4
4
4
4

Tabela atualizada até a rodada de quarta-feira, dia 23.

MAIS JOGOS
Com a desistência de parte 
das equipes participantes, 
não haverá disputas pelo 
feminino em 2019. Isso 
influencia diretamente nas 
rodadas do masculino, que 
deixam de ser realizadas 
nas noites de segunda-feira. 
Hoje, a partir das 20 horas, 
tem mais três jogos. Depois, 
só na quarta-feira da semana 
que vem. Nesta sexta, dia 
25, se enfrentam Dínamo 
e Fumaceira; Kaimana e 
Resenha; e Nacional e Boa 
Vontade. Na quarta-feira, dia 
30, jogam Dínamo e Sextas; 
Boa Vontade e Verona; e 
Resenha e Fumaceira. 

Aos 52 anos, Ademir Frantz 
já perdeu as contas de quantas 
partidas de futebol - seja de 
salão ou de campo - já assistiu. 
O apreço pelo esporte é o que 
motiva o morador de Entrada 
Ferraz e a família a prestigia-
rem as competições locais. No 
Campeonato do Clube Vera 
Cruz não é diferente. Há uns 
quantos anos ele é torcedor 
confirmado à beira da quadra 
do Clube. Pai do atleta Daniel 
Frantz, que em 2019 joga pelo 
Fumaceira, seu Ademir e a es-
posa Séres e o filho mais novo, 
Adriel, de 12 anos, foram em 
quase todas as rodadas desta 
edição. Confessa ele, perdeu 
uma, mas porque tinha outro 
compromisso. “Senão, estaria 
aqui. Mesmo quando o Daniel 
não joga, viemos para torcer, 
olhar os outros jogadores. 
Conheço a maioria dessa gu-
rizada”, comenta ele, que saiu 

cedo de casa para garantir um 
lugar privilegiado.

Aliás, é sempre o primeiro 
da fila, no lado direito de 
quem entra no ginásio do 
Clube. Com algumas difi-
culdades para caminhar e 
fazendo uso de muleta, seu 
Ademir traz uma cadeira de 
praia, a fim de sentar mais 
confortável. A esposa tam-
bém. E, acompanhados do 
chimarrão, fazem a torcida. 
Costumam ficar até o final 
dos jogos. “A torcida, claro, 
é para o Fumaceira, porque 
meu filho joga, mas não deixo 
de vibrar pelos outros, que 
nem o Nacional, o Boa Vonta-
de, são tudo jogadores que a 
gente conhece, até pelos anos 
que acompanho”, diz.

Assim como Ademir, tan-
tos outros marcam presença 
a cada nova rodada. A bebi-
da típica do Rio Grande do 
Sul é companhia ferrenha 
para muitos, que mesmo 
com o calor, não deixam de 

unir a paixão dos gaúchos, 
o chimarrão, com a paixão 
nacional, o futebol.

RODADA DE QUARTA
Kaimana e Boa Vontade 

abriram a noite de jogos na 
quarta-feira, dia 23. O pri-
meiro gol saiu nos segundos 
iniciais e foi marcado pela 
equipe comandada por Mar-
celo Henrique de Carvalho, 
o Marcelão. Aliás, a equipe 
dele venceu a partida por 4 a 
3. Os gols da Kaimana foram 
de Rodrigo, Colono, Marcos 
Adriano e Miroquinha. Para 
o Boa Vontade, descontaram 
William, Romarinho e Caio. 
Já no segundo jogo, o duelo 
foi entre Nacional e Resenha, 
com vitória do Nacional pelo 
placar de 3 a 1. Os gols foram 
de Maurício e Carlos (2), para 
o Nacional, e de Cássio, para o 
Resenha. No encerramento da 
sexta rodada, o Verona goleou 
o Sextas por 9 a 5. Marcaram 
para o Verona Gabriel (3), 
Axiel (2), Maiquel, Marcelo 
(2) e Diogo. Para o Sextas, 
balançaram a rede Marcionei 
(3), Alisson e Maxuel.

RODADA DE SEGUNDA
A quinta rodada foi rea-

lizada na noite de segunda-
feira. No primeiro duelo, 
enfrentaram-se Nacional e 
Sextas, com vitória do Sex-
tas por 3 a 2. Os gols foram 
de Alisson (2) e Marcionei, 
descontando Henrique e 
Diego. No segundo confron-
to, a Kaimana enfrentou o 
Fumaceira e venceu por 5 a 
1. Os gols foram de Marcos 
Adriano (2), Rodrigo (2) 
e Neizinho, descontando 
Marcos. No último jogo, o 
Dínamo foi derrotado pelo 
Verona por 3 a 2. Os gols 
do Verona foram de Carlos, 
Gabriel e Marcelo. Os do 
Dínamo de Guilherme e 
Jeyson.

A TABELA
Com seis rodadas reali-

zadas, a Kaimana lidera a 
tabela de classificação, com 
12 pontos. Em quatro jogos, 
o time de Marcelão venceu 
os quatro. Foram, ao todo, 
19 gols anotados. Na vice 
liderança está o Fumaceira, 
com nove pontos. Resenha é 

terceiro, também com nove. 
A última colocação é do Sex-
tas, que, em quatro jogos, 
somou apenas três pontos. 
Na artilharia está Marcos 
Adriano, da Kaimana, com 
sete gols. Na segunda posi-
ção aparece Marcionei Ma-
chado, do Sextas, com seis.


