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Equipes protagonizaram duelo de paridade na quarta-feira. Promessa é repetir hoje à noite

Empate na ida deixa decisão em aberto
Kaimana e Fumaceira ficaram no 3 a 3, na noite de quarta-feira. Hoje, a partir das 20 horas, Clube Vera Cruz sedia a finalíssima de 2019
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FUTSAL DE VERÃO

“Na minha opinião, não 
teremos prorrogação”

“Jogar para definir logo
no tempo normal”

Verão do Clube.
Vem curtir!
Oferecimento:

· FUTEBOL
O Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Vera Cruz 
segue neste fim de semana. 
Em Entre Rios, o Entre Rios 
recebe o Verona. No Estádio 
da Colina, o Clube Vera Cruz 
enfrenta o Juventude. Os jogos 

serão no domingo, dia 24. Os 
aspirantes jogam às 13h45min 
e os titulares às 15h45min. 

· BOCHA
O Campeonato Municipal de 
Bocha de Vera Cruz teve início 
na tarde do último sábado. O 

Pritsch A venceu o Amcipro por 
4 a 1; o Bar Encontro dos Ami-
gos ganhou do Pritsch B por 4 
a 1; o Sempre Amigos venceu 
por 3 a 2 o Entrada Ferraz; o 
Bar do Rosa ganhou de 3 a 
2 do Bar do Digo; e a equipe 
Mota venceu o Bar da Alemoa 

por 3 a 2. A competição segue 
com jogos na noite desta sex-
ta-feira e na tarde do sábado, 
dia 23. Hoje, jogam, a partir 
das 19 horas, Bar do Digo e 
Pritsch B, na Vila Triângulo. 
Amanhã, a partir das 14 horas, 
se enfrentam: Bar Encontro 

dos Amigos e Sempre Amigos, 
no Bar Encontro dos Amigos, 
em Mato Alto; Equipe Mota 
e Entrada Ferraz, no Equipe 
Mota, em Ferraz; Pritsch A e 
Bar da Alemoa, no Rincão da 
Serra; e Bar do Rosa e Amcipro, 
em Linha Tapera. 

AGENDA

É tudo nesta sexta-feira. 
Após empate no primeiro jogo, 
a grande decisão do Campeo-
nato de Verão do Clube Vera 
Cruz está aberta. Kaimana ou 
Fumaceira, quem fica com 
o troféu da edição 2019? As 
equipes se enfrentam hoje à 
noite, em promessa de ginásio 
lotado de torcedores. Antes do 
duelo derradeiro, jogam Rese-

nha e Verona, na disputa pelo 
terceiro lugar, a partir das 20 
horas, com até 15 minutos de 
tolerância.  Não há vantagem. 
Quem vencer no tempo nor-
mal leva. No caso de empate, 
prorrogação. Persistindo a 
igualdade, pênaltis. No emba-
te entre Kaimana e Fumaceira 
será assim também. Sem van-
tagens. A regra é a mesma que 
para o jogo do terceiro lugar. 

NO JOGO DE IDA
O jogo de ida da final foi 

disputado na noite de quarta-
feira, dia 21. Em quadra, Fu-
maceira e Kaimana travaram 
um duelo equilibrado e empa-
taram em 3 a 3. Os gols foram 
de Marcos Adriano, Murilo e 
Maiquel, para o Fumaceira, e 
de Neizinho, Rodrigo e Lucas, 
para a Kaimana. A equipe 
de arbitragem foi formada 
por Airton Minetto, Sandro 
Jost, Mirandia Moreira e Ari 
Oliveira.

Quem vencer o Campeonato 
leva para casa troféu, 
medalhas e premiação em 
valor. Serão agraciados 
também o segundo e o 
terceiro lugares, além dos 
individuais: destaque, 
goleiro, artilheiro, revelação, 
treinador e disciplina. 

Capitão do Fumaceira, 
Murilo de Oliveira, de 22 
anos, diz que o grande 
desafio do jogo desta 
sexta-feira é não perder 
o foco, manter a con-
centração, a garra e a 
pegada da equipe, que 
vem sendo a mesma ao 
longo do campeonato. 
“Assim, teremos uma 
chance maior para sairmos com o 
resultado positivo”, frisa o atleta. 
“Com o empate da quarta, o jogo 
ficou aberto. As duas equipes 

têm totais condições de 
sair com o título máxi-
mo: 50/50. Nós vamos 
continuar com a nossa 
filosofia de jogo, mar-
cação forte e sair para 
jogar com a bola nos pés, 
como viemos fazendo 
ao longo do certame. E, 
na minha opinião, não 

teremos prorrogação. São 
dois times muito qualificados e 
completos. Vai ser mais um bai-
ta jogo! Que vença o melhor...”, 
deseja ele.

Aos 33 anos, o capitão 
da Kaimana é Gilson Al-
meida. Segundo ele, o 
empate do primeiro jogo 
mostrou o equilíbrio que 
será a final. “A equipe 
do Fumaceira é mui-
to qualificada e chegou 
com mérito nesta final. 
E a gente respeita e vem 
respeitando eles desde o 
início da fase classificatória, quando 
mostraram que tinham uma grande-
za e uma certa força na competição”, 
frisa. “E agora, com este empate, 

a gente vai procurar ir 
para o segundo jogo res-
peitando muito a equipe 
deles, mas sabendo que 
a nossa também foi mon-
tada para ser campeã. 
Foram pegos jogadores de 
qualidade, temos um bom 
plantel, e vamos tentar jo-
gar para definir o jogo logo 

no tempo normal. É claro 
que a equipe deles também pensa 
nisso, mas a nossa vai concentrada 
e focada para definir este jogo antes 
da prorrogação”, arremata.

MURILO GILSON


