
Teve grito de apoio, vaia, expul-
são, gols e muita comemoração. De-
pois de dois tempos de adrenalina 
a mil, a Kaimana soltou o grito de 
campeã. Mais do que isso: ecoou 
que é tricampeã do Campeonato 
de Verão do Clube Vera Cruz. Em 
2019, a adversária foi a equipe do 
Fumaceira. Na partida de ida da 
decisão, ambas empataram em 3 a 
3, o que deixou ainda mais compe-
titiva a finalíssima: quem vencia no 
tempo normal levava o ouro. E foi 

o que o time de Marcelo Henrique 
de Carvalho, o Marcelão, fez. Não 
chegou a marcar o primeiro gol 
da noite – esse foi de Marquinhos, 
para o Fumaceira – mas tratou logo 
de empatar e começar a ampliar. O 
primeiro tempo terminou em 2 a 1 
para a Kaimana, com gols de Júnior 
Dettenborn e Neizinho. 

Na etapa complementar, aos sete 
minutos, Colono marca o terceiro 
da Kaimana. Três minutos depois, 
Daniel Frantz desconta para o 
Fumaceira: 3 a 2 para a Kaimana. 
Faltando dois minutos para o final 
do jogo, o goleiro Jardel Moraes, do 

Fumaceira, comete falta e é expul-
so. Na cobrança, a Kaimana fecha 
o marcador em 4 a 2, com Marcos 
Adriano. Ainda na sexta, tomaram 
cartão vermelho Gilson de Almeida 
e Fernando Ritzel.

TERCEIRO LUGAR
A sexta-feira começou com a 

disputa do terceiro lugar, em jogo 
único. Estavam na briga Resenha e 
Verona. O Verona, até então atual 
campeão, aplicou uma verdadeira 
goleada: 13 a 4. Os gols foram de 
Marcelo (2), Diogo (3), Jackson (2), 
Douglas (2), Ricardo (2), Gabriel e 
Ezequiel, para o Verona. Descon-

taram Cássio (3) e Leonardo. O 
resultado deu o bronze ao Verona.

EM NÚMEROS
A 47ª edição do Campeonato de 

Verão contou com a participação 
de oito agremiações. Ao todo, fo-
ram 269 gols marcados. A equipe 
que mais vezes balançou a rede 
foi a do Verona, com 61, seguido 
de Kaimana, com 60. O Fumaceira 
marcou 33; o Resenha, 31; o Sextas, 
28; o Nacional, 21; o Dínamo, 18; e 
o Boa Vontade, 17. Ainda, no início 
da competição, teve um jogo pelo 
feminino, entre Verona e Feras da 
Bola, que terminou em 2 a 2.
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SOLTA O GRITO QUE 
A KAIMANA É TRI
Equipe enfrentou o Fumaceira, na noite de sexta-feira, 
pela final do Campeonato de Verão e venceu pelo placar de 4 a 2
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