
Grupo Arauto vai acompanhar o Avenida, em São Paulo
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JOGO CONTRA O CORINTHIANS
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Após empate no primeiro jogo, Fumaceira ganhou do Resenha por 5 a 3 na voltaNa sexta-feira, Kaimana venceu no tempo normal e na prorrogação

Kaimana e Fumaceira fazem a final 
Equipes foram as melhores na fase classificatória e disputam a decisão do futsal em 2019. Primeiro jogo será na noite desta quarta-feira
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CAMPEONATO DE VERÃO

Verão do Clube.
Vem curtir!
Oferecimento:

Estão definidas as duas 
equipes que disputam a final 
do Campeonato de Verão do 
Clube Vera Cruz. E foram 
as que tiveram as melhores 
campanhas na fase classifica-
tória: Kaimana e Fumaceira. 
Desde o início da competição, 
em 11 de janeiro, os times se 
destacaram. Encerraram a 
primeira fase no topo da tabe-
la e garantiram o passaporte 
direto à semifinal, não preci-
sando disputar as quartas de 

final. Na semifinal, a Kaimana 
enfrentou o Verona. No pri-
meiro jogo, perdeu de virada, 
pelo placar de 8 a 6. Na noite 
de sexta-feira, dia 15, quando 
ocorreu a partida de volta, 
tratou de reverter o resultado 
negativo. No tempo normal, 
venceu por 5 a 4, o que levou 
o embate à prorrogação. No 
tempo extra, mais uma vitória 
do time treinado por Marcelo 
Henrique de Carvalho – com 
placar de 4 a 2 favorável à 
Kaimana. Os gols da Kaimana 
foram de Marcos Adriano (4), 
Neizinho (3), Rodrigo e Júnior. 

Para o Verona anotaram Diogo 
(3), Gabriel, Axiel e Maiquel.

Antes deste jogo, entraram 
em quadra Fumaceira e Re-
senha. Na primeira partida, 
realizada na quarta, empate 
em 2 a 2. No jogo de volta, 
na sexta, o Fumaceira venceu 
pelo placar de 5 a 3, com gols 
de Cássio, Marcos Adriano 
(2) e Gilnei (2), garantindo seu 
nome na finalíssima. Para o 
Resenha, descontaram Robson 
Calixto (2) e Cássio.

AS FINAIS
O primeiro jogo da finalís-

sima acontece na noite desta 

quarta-feira, dia 20. Haverá 
apenas uma partida, esta en-
tre Kaimana e Fumaceira. De 
acordo com a organização do 
campeonato, o embate está 
agendado para iniciar às 20 
horas, com até 15 minutos de 
tolerância. O horário será este, 
também, em função do jogo 
do Avenida e do Corinthians, 
válido pela Copa do Brasil. É 
a oportunidade dos apaixo-
nados pelo futebol poderem 
assistir aos dois jogos. 

Já na sexta-feira, dia 22, será 
a grande decisão do certame. 
Jogam Resenha e Verona, na 

disputa pelo terceiro lugar, e 
logo depois Fumaceira e Kai-
mana, pela briga do prêmio 
máximo.

Até a noite da última 
sexta-feira, o artilheiro da 
competição, com 16 gols 
marcados, era Gilnei de 
Almeida, o Neizinho, da 
Kaimana. Na vice-artilharia 
estavam Rodrigo Cortes, 
o Dadinho, e Marcos de 
Oliveira, ambos da Kaimana 
e com 12 gols cada.

O grande e histórico con-
fronto entre Corinthians e 
Avenida será nesta quarta-
feira, dia 20, na Arena Co-
rinthians, em São Paulo, às 
21h30min. Assim como na 
primeira fase, o jogo contra 
os paulistas será em disputa 
única. O time de Santa Cruz 
garantiu a classificação após 
vencer o Guarani de Campi-
nas (SP), por 1 a 0, com gol 

de Flávio Torres, na última 
quarta-feira, dia 13, em Santa 
Cruz.

E para contar de perto as 
emoções do confronto de 
Avenida e Corinthians, o 
Grupo Arauto estará em São 
Paulo. O jornalista Guilher-
me Bica embarca nesta quar-
ta-feira, dia 20, e vai narrar 
os bastidores desse momento 
histórico. A cobertura irá 

contemplar as diferentes pla-
taformas de comunicação do 
Grupo, como Portal, Rádio e 
Jornal. Na internet, você irá 
assistir vídeos, bem como fo-
tos e textos de como São Pau-
lo está para este confronto. 
Guilherme vai buscar o di-
ferente, a emoção da cidade, 
o que é notícia nos jornais, o 
que os torcedores esperam 
do embate, se conhecem o 

Avenida, o que sabem do sul, 
entre tantas outras coisas. 
Além disso, o jornalista irá 
acompanhar dentro do está-
dio como está o coração dos 
torcedores e toda a delegação 
que acompanha os atletas do 
Periquito.

Pela Arauto FM, Guilher-
me irá trazer os momentos 
mais marcantes em bole-
tins. E no Jornal, a edição 

impressa de sexta-feira virá 
recheada do que de mais 
importante ocorreu em São 
Paulo.

OFERECIMENTO
A cobertura do jogo en-

tre Avenida e Corinthians, 
pelo Grupo Arauto, tem 
o oferecimento de: Alde-
matt; Joalheria e Ótica Kothe; 
CFC Celso; 1.0 Veículos; e  
Barbearia Kuhn.


