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À beira da quadra, torcida vibra pelas equipes. Expectativa é de mais público nos próximos jogos

Rumo às finais, espera de mais público
Projeção do Clube é de que mais torcedores assistam ao segundo jogo da semifinal, nesta sexta-feira, e aos decisivos, na semana que vem
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CAMPEONATO DE VERÃO

Clube Vera Cruz e Inde-
pendente fizeram a estreia 
do Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo de Vera 
Cruz, na tarde do último do-
mingo, dia 10. Nesse fim de 
semana, a competição segue, 
com quatro partidas, duas 
pelos aspirantes e duas pelos 

Vera Cruz tem novidades a 
partir de hoje. Com tradição 
de 20 anos em Candelária, 
a Escolinha Korpus Futsal 
abrirá um núcleo na Capital 
das Gincanas, com treinos 
no ginásio poliesportivo do 
Parque de Eventos, no bairro 
Araçá. As atividades serão 
desenvolvidas nas quar-
tas e nas sextas-feiras, das 
15h30min às 17h15min, para 
as categorias 2004 a 2007, e 
das 17h15min às 19 horas, 
para as categorias 2008 a 
2013. Como atrativos, frisam 
os coordenadores Douglas 
Braga e Rodrigo Magno, 
estão a participação em com-
petições regionais, viagens 
estaduais e interestaduais, 
além da participação em ava-

O público já acompanha de 
forma massiva as partidas do 
Campeonato de Verão. Mas a 
tendência, projeta a presidên-
cia da entidade, é de aumento 
no número de torcedores nas 
próximas três noites de com-
petição. Isso porque o certame 
está na fase decisiva. Nesta 
sexta-feira, por exemplo, tem 
o segundo jogo da semifinal, 
quando as duas equipes que 
irão disputar o troféu 2019 
serão conhecidas. Na quarta-
feira, dia 20, acontece o pri-
meiro jogo da final e na sexta, 
dia 22, a grande decisão. Neste 
dia, além do jogo de volta 
tem a disputa pelo bronze. 
“Aguardamos mais pessoas 
para prestigiar o futsal. O 
público já está bom, mas pode 
lotar o ginásio do Clube”, frisa 
o presidente Alvonir Flores.

Na noite da última quarta-
feira, enquanto o Avenida 
encarava o Guarani-SP, pela 
Copa do Brasil, dois jogos 

movimentaram a quadra do 
Clube. No primeiro deles, 
disputa entre Kaimana e 
Verona. A Kaimana, que se 
classificou para esta fase sem 
passar pelas quartas de final, 
pela boa campanha, chegou 
a abrir vantagem no placar. 
Mas foi superada. Ao final, 
vitória do Verona por 8 a 6, 
com gols de Axiel (3), Mai-
quel (3), Gabriel e Diogo. Para 
o time da Kaimana anotaram 
Neizinho (2), Junior (2), Ro-
drigo e Marcos Adriano.

Na segunda partida da 
noite, esta entre Fumaceira 
e Resenha, empate em 2 a 2. 
Assim como a Kaimana, o 
Fumaceira se classificou direto 
para a semifinal, sem disputar 
o jogo das quartas de final. 
Nesta semana, não conseguiu 
mais que o empate. Os gols do 
Fumaceira foram de Zé Antô-
nio e Cássio e os do Resenha 
de Robson e Anderson. 

PARA SEXTA-FEIRA
A decisão de quem avan-

ça para a fase final será na 
noite de hoje. A partir das 

20h30min, enfrentam-se Re-
senha e Fumaceira. Como a 
primeira partida terminou 
empatada, quem vencer no 
tempo normal está garantido 
na finalíssima. Se houver em-

pate, o jogo vai à prorrogação. 
Persistindo a igualdade no 
placar, disputa de pênaltis. 
Logo depois duelam Verona 
e Kaimana. Para o Verona, 
basta um empate no tempo 

normal. Se a Kaimana vencer, 
a partida vai para a prorro-
gação. Quem vencer, avança 
para a final. Se o placar en-
cerrar igual às duas equipes, 
disputa de pênaltis.

titulares. O Independente 
recebe o Águia/Nacional/
Juventude Unida, em Vila 
Progresso, enquanto que Ve-
rinha e Clube Vera Cruz se 
enfrentam no Estádio Muni-
cipal Norberto Otto Wild. Os 
dois jogos são no domingo, 
dia 17. Os aspirantes jogam às 
13h45min (com tolerância de 
15 minutos) e os titulares às 
15h45min (mesma tolerância).

BOCHA
Também o fim de semana 

será marcado pelo início do 
certame de bocha, organizado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo, Esportes e 
Lazer. Os jogos começam no 
sábado, dia 16.  São, ao todo, 
10 equipes participando este 
ano: Bar da Alemoa, do Cen-

tro; Amcipro, da Cipriano; 
Bar Encontro dos Amigos, 
de Mato Alto; Bar do Digo, 
de Vila Triângulo; Entrada 
Ferraz, de Ferraz; Bar do Rosa, 
de Linha Tapera; Sempre 
Amigos, de Mato  Alto; Bar 
Pritsch B, do Rincão da Serra; 
Bar Pritsch A, também do Rin-
cão; e Equipe Mota, de Ferraz.

Os jogos iniciam às 14 ho-
ras, sendo turno e returno. 
Os primeiros confrontos são: 
Sempre Amigos e Entrada 
Ferraz, em Mato Alto; Pritsch 
B e Bar Encontro dos Amigos, 
em Rincão da Serra; Bar da 
Alemoa e Equipe Mota, no 
Centro; Bar do Rosa e Bar 
do Digo, em Linha Tapera; 
e Amcipro e Pritsch A, na 
Cipriano.

Participam do Municipal de 
Futebol em 2019 os times:

Águia/Nacional/Juv. Unida
Clube Vera Cruz 
Entre Rios
Independente
Juventude de Lª H. D’Ávila
Verinha 
Verona

No ano passado, lembra o 
professor Douglas Braga, 
a escolinha de Candelária 
participou de competições 
como Copa MX, Nossa Liga de 
Futsal, Liga Integração e UEF 
Cup. Atualmente, treinam 
130 alunos, de três a 15 anos.

liações em clubes, como Grê-
mio, Internacional e ACBF, 
de Carlos Barbosa. 

Informações quanto à men-
salidade podem ser obtidas 
pelos telefones (51) 99913-
8899, com Rodrigo, ou pelo 
98183-6235, com Douglas. Os 
pais que desejarem saber mais 
da escolinha podem compa-
recer hoje à tarde no ginásio.


