
Na sexta, venceram Dínamo, Kaimana e Nacional
A sétima rodada do Cam-

peonato de Verão foi dispu-
tada na noite da última sex-
ta-feira. No primeiro duelo, 
se enfrentaram Dínamo e 
Fumaceira. Vitória do Dí-
namo por 4 a 3, com gols de 
Felipe, Castelo, Eduardo e 
Josias, descontando Marcos 
Adriano e Murilo (2). Logo 
depois, a Kaimana goleou o 
Resenha por 6 a 1. Os gols fo-
ram de Neizinho (4), Colono 

e Rodrigo, para a Kaimana, 
e de Cássio, para o Resenha. 
No fechamento da rodada, 
Nacional e Boa Vontade en-
traram em quadra. Melhor 
para o Nacional, que ganhou 
por 3 a 1, com gols de Au-
gusto, Cassinho e Maurício, 
descontando Willian.

Até agora, a liderança da 
competição é da Kaimana, 
que soma 15 pontos. Em se-
gundo está o Fumaceira, com 

nove. O Resenha também 
tem nove pontos, mas ocupa 
a terceira colocação. 

PRÓXIMA RODADA
Nesta quarta-feira, dia 30 

de janeiro, a partir das 20 
horas, jogam: Dínamo e Sex-
tas; Boa Vontade e Verona; e 
Resenha e Fumaceira. Já na 
sexta, dia 1º de fevereiro, se 
enfrentam: Resenha e Vero-
na; Nacional e Fumaceira; e 
Kaimana e Sextas.

JOGOS DA KAIMANA
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Verão do Clube.
Vem curtir!
Oferecimento:

Kaimana ainda tem pela frente o Sextas e o Dínamo

Cinco jogos, cinco vitórias e a liderança
Kaimana soma 15 pontos no Campeonato de Verão. Objetivo é terminar fase inicial na ponta da tabela, garantindo ingresso direto à semifinal
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BOA COLOCAÇÃO

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

PONTOS
15
9
9
6
6
6
3
3

GC
10
14
17
11
16
17
12
19

GP
25
14
13
12
13
15
10
14

EQUIPE
Kaimana
Fumaceira
Resenha 
Nacional
Dínamo
Verona
Boa Vontade
Sextas

JOGOS
5
5         
5
5
5
4
5
4

Tabela atualizada até a rodada de sexta-feira, dia 26.

A Kaimana entrou em qua-
dra cinco vezes. Venceu todos 
os jogos e soma 15 pontos. É 
líder isolada do Campeonato 
de Verão do Clube Vera Cruz 
e, segundo cálculos da equipe, 
precisa de apenas um ponto 
para encerrar no topo da fase 
classificatória, garantindo 
passaporte direto à semifinal 
da mais tradicional competi-
ção de futsal de Vera Cruz. 
As vitórias são atribuídas, 
conforme o treinador Marcelo 
Henrique de Carvalho, o Mar-
celão, à vontade e à disposição 
dos atletas. “O grupo está 
bem unido, sabendo o que 
quer: que é classificar entre 
os dois primeiros na fase ini-
cial, para fugir do jogo único 
e encarar direto a semifinal”, 
observa ele, que vê a fase 
seguinte como outro campeo-
nato. “Jogo mata a mata muda 
tudo”, frisa.

Pela fase classificatória, a 
Kaimana joga ainda com o 

Sextas, no dia 1º de feverei-
ro, e com o Dínamo, no dia 
6. “Vamos tentar vencer os 
dois jogos, lógico. Mas, vindo 
mais um ponto, destes seis 
disputados, somos primeiro 
na classificação geral”, subli-
nha o treinador, que enxerga 
nas vitórias uma motivação 
aos jogadores. “As vitórias 
sempre motivam. A guriza-
da fica pra cima, mais solta 
para jogar. Mas, ao mesmo 
tempo, tu tem que fazer uma 
correlação e estar cobrando 
eles, para que não aconteça de 
entrar num oba-oba, de achar 
que as coisas vão acontecer 
ao natural e que os gols virão 
sem muito esforço”, comenta. 
“Precisamos estar motivados, 
ganhando, mas sempre com 
o intuito de jogar e jogar bem 
pelo resultado. Não dá pra 
baixar a guarda”, arremata.

DESAFIOS 
Tradicional campeonato 

de futsal de Vera Cruz, o 
Verão do Clube conta com a 
participação de oito equipes 
em 2019. E esse número é, 

justamente, um dos principais 
desafios a serem superados, 
frisa Marcelão. “Quem entra 
ali [na disputa do campeona-
to], entra para ser campeão. 
Então, o grande desafio é 
superar os times, pois todos 
têm condições de ganhar”, 
aponta ele. Outro fator desa-
fiador, destaca o treinador, é 
o ambiente quente dentro da 
quadra, o que acaba cansando 

14.01
Kaimana 4 x 3 Nacional

16.01
Kaimana 6 x 2 Verona

21.01
Kaimana 5 x 1 Fumaceira

23.01
Kaimana 4 x 3 Boa Vontade

25.01
Kaimana 6 x 1 Resenha 

muito o jogador. “Tentamos 
formar um grupo bastante 
parelho tecnicamente para 
poder mudar o time e não cair 

o rendimento. Até agora, isso 
está dando certo”, sublinha 
Marcelão, feliz com a coloca-
ção da equipe.

· CORRIDA NO LITORAL
O fim de semana foi de corrida 
pela 15ª Travessia Torres Tra-
mandaí (TTT). E de Vera Cruz, 
Luiz Carlos Souza foi o único 
a marcar presença nos 82 
quilômetros (percurso total). 
Ele completou a prova em 9 
horas e 24 minutos. De outras 
cidades, como Santa Cruz do 
Sul, diversas foram as parti-
cipações. Os competidores 

largaram às 6h30min, na praia 
de Torres, e foram até Imbé. 
Este ano, a prova incluiu a mo-
dalidade trote – corrida leve 
dos competidores –, partindo 
do farol de Capão da Canoa 
até a plataforma de Atlântida. 
O trecho compreendeu cinco 
quilômetros. Ao todo, 3,5 mil 
maratonistas correram sob o 
sol forte do último sábado, 
dia 26. 

· BOCHA 
Nesta terça-feira, dia 29 de 
janeiro, tem nova reunião 
sobre o Campeonato de Bocha 
de Vera Cruz. O encontro será 
na Secretaria de Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer, junto ao 
ginásio do Parque de Eventos, 
a partir das 19 horas, e servirá 
para a entrega das fichas às 
equipes e mais definições 
sobre o certame.

· AVENIDA
O domingo não foi de bons 
resultados para o Avenida. O 
time de Santa Cruz enfrentou o 
Caxias pela terceira rodada do 
Gauchão, mas acabou superado 
por um 1 a 0, no Estádio Cente-
nário. Agora, o próximo desafio 
do Periquito é nesta quarta, 
contra o Aimoré. O jogo será em 
casa, no Estádio dos Eucaliptos, 
a partir das 20h30min.

· TORNEIO DE FAMÍLIAS
A AERC Juventude Unida, de 
Dona Josefa, promove no 
próximo domingo, dia 3 de 
fevereiro, seu tradicional 
Torneio de Futebol Sete de 
Famílias. A confirmação das 
equipes, segundo a organi-
zação, deve ser até o dia 1º. O 
valor por time participante é 
de R$ 250, mas que inclui 10 
fichas de almoço. 
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