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Torneio busca conhecer o melhor jogador do município

Noite será de torneio 
de sinuca em Vera Cruz

Fase classificatória termina neste sábado

Campeonato Brasileiro terá árbitro de vídeo

Jogos acontecem a partir das 19h30min, junto ao Bar Pritsch, em Rincão 
da Serra. Inscrições seguem abertas e têm valor diferenciado para ranqueados
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A Liga Independente pro-
move, nesta sexta-feira, a 
partir das 19h30min, o 1º 
Snooker Man de Vera Cruz, 
um torneio de sinuca para 
conhecer o melhor jogador 
do município. Os jogos, na 
modalidade individual, serão 
junto ao Bar Pritsch, em Rin-
cão da Serra. A inscrição tem 
valor de R$ 25 para jogadores 
não ranqueados e varia para 
os ranqueados, cujo nome 
pode ser consultado junto à 
organização. A reinscrição 
tem valor de R$ 25. Os per-
dedores que se reinscreve-
rem farão uma eliminatória 
para voltar à disputa entre 

os vencedores. A premiação 
será de 60% das inscrições, 
mais troféu para o primeiro 
lugar; 30% das inscrições 
para o segundo lugar; e 10% 
das inscrições para o terceiro 

lugar. Podem participar do 
torneio apenas jogadores de 
Vera Cruz e Vale do Sol. In-
formações no Bar Pritsch ou 
com Katraca, pelo telefone 
(51) 99832-2750.

As equipes que integram 
os grupos C, F e G do Cam-
peonato Regional de Fute-
bol Sete Gol de Placa, de 
Ferraz, ainda brigam por 
vaga na próxima fase da 
competição. Até agora, 10 
estão garantidas nas oitavas 
de final (veja quadro). E os 
jogos deste sábado, dia 2 de 
março, marcam o término 
da classificatória. A partir 
das 13 horas, jogam: Ju-
ventude LHD e Monterrey; 

Juventude Unida e Quilmes; 
Independente e Bataioli; Boa 
Vontade e Sem Compromis-
so; Katraca’s e Albardão; e 
Os Faxas e Junção Esportiva.

INSCRIÇÕES
Conforme a organiza-

ção do certame, seguem 
abertas as inscrições para 
as categorias veteranos e 
sub-18. Informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(51) 99944-2316, com Derli 
Blank.

Foi aprovado o uso do 
sistema de Árbitro de Ví-
deo (VAR) no Campeonato 
Brasileiro, introduzindo a 
novidade à elite do esporte 
nacional. As equipes de ar-
bitragem terão o auxílio da 
tecnologia nos 380 jogos da 
competição. A CBF assumirá, 
integralmente, os custos com 
tecnologia e infraestrutura, 
cabendo aos clubes apenas 
o pagamento das despesas 
com o capital humano, como 
ocorre, tradicionalmente, com 
as equipes de arbitragem.

A CBF apresentou também 

campanha educativa pelo res-
peito à arbitragem e às regras 
do jogo. O objetivo é garantir 
mais tempo de bola rolando, 
menos punições disciplinares 
e um melhor produto para o 
público. “Tivemos a adoção 
definitiva do VAR para os 
380 jogos do Brasileirão já 
para este ano. Fizemos uma 
exposição técnica aos presi-
dentes dos clubes de como vai 
funcionar e aprovamos um 
apoio financeiro da CBF do 
ponto de vista tecnológico, de 
R$ 12 milhões, para que este 
projeto fosse implementado 

NOVA temporada, 
novo regulamento, no-
vos motores, novas co-
res, novos pneus, novos 
pilotos, a F-Um é uma 
categoria que tenta se 
renovar para recuperar 
o prestígio perdido pe-
los campeonatos previsí-
veis dos últimos anos. Apenas três equipes tinham condições 
de chegar ao pódio. Todo o resto sempre se contentou em 
ser coadjuvante, à espera de incidentes de prova de que 
possam se beneficiar na classificação final. Por essas e por 
outras, o público automotivo começa a gostar da Fórmula 
E. No e-campeonato em andamento, são quatro provas com 
quatro vencedores diferentes. 

DE fato, o desequilíbrio de forças na F-Um vem se acen-
tuando desde a chegada da tecnologia dos propulsores 
híbridos, isso lá em 2014. As estatísticas não mentem. Até a 
última corrida de 2018, apenas três equipes venceram: Mer-
cedes, Ferrari e Red Bull. E ainda assim em proporções bem 
desiguais. Em 100 corridas, os prateados foram vitoriosos 74 
vezes, o pessoal de Maranello ficou com 14 vitórias e segui-
da de perto pelos taurinos energéticos, com 12 conquistas. 
Nenhuma outra equipe recebeu a bandeira quadriculada 
em primeiro lugar. Precisa mais argumentos para explicar a 
previsibilidade da F-Um?

COM certeza, a Liberty Media sabe disso e tem um grande 
desafio em achar soluções para mudar estes números. Nas 
motorizações as mudanças são apenas pontuais. As modi-
ficações maiores estarão na aerodinâmica. A intenção do 
novo regulamento, que alterou as dimensões dos carros, é 
diminuir a turbulência e melhorar as condições de ultrapas-
sagens, e com isso aumentar o nível de disputa. Teoricamente 
falando, com menos turbulência, um carro pode se aproxi-
mar mais do adversário da frente, exercendo uma espécie 
de pressão psicológica tentando induzir ao erro e conseguir 
um lugar à frente. 

TEORIA à parte, vamos esperar pelos resultados de pista, 
em situação de corrida. A simples mudança do regulamen-
to técnico terá condições de trazer novos carros ao pódio? 
Alguém é capaz de apostar que apenas restrições aerodinâ-
micas farão a Mercedes andar no meio do pelotão? Ou até 
Ferrari e Red Bull largar lá na turma da fumacinha, exceto por 
punições? Ou, ao contrário, quem aposta nos coadjuvantes 
dos últimos cinco anos saindo na frente? Sem dúvida, todos 
gostariam de uma mexida radical no grid. A resposta para 
as novas regras, quem ganha, quem perde, só na Austrália 
daqui a duas semanas.

OS testes de pré-temporada estão terminando hoje, 
sempre no circuito da Catalunha, em Barcelona. Serve não 
só para apresentar os carros e suas inovações como tam-
bém para que os novos pilotos conheçam o circuito. Esses 
treinos ganham importância porque nenhuma equipe sabe 
exatamente o que a outra trará. Quando precisam mexer 
de verdade nos carros, trabalham com os boxes fechados 
para evitar a espionagem da concorrência. Mas na pista os 
resultados nem sempre são conclusivos, porque os técnicos 
experimentam diversas combinações de torque do motor, 
peso de combustível, pneus, peças, etc.

“BONS tempos nos testes não significam nada” diz o che-
fão da Red Bull, Christian Horner. E ainda ironiza: “a Ferrari 
todos os anos é a campeã da pré-temporada”. Ele reconhece 
que o pessoal de Maranello apareceu forte nos treinos. Resta 
saber se ao longo do campeonato terá o mesmo fôlego. 
Opinião à parte, fica claro que o ferrarista Sebastian Vettel 
dedicou-se ao máximo nestes dias de trabalhos coletivos na 
Catalunha. Seba quer deletar aquela impressão que deixou 
dos seus erros na temporada passada, de corridas perdidas 
por falta de concentração e impaciência. Que seja.

CLASSIFICADAS

PRIMEIRA RODADA

Grupo A: 
Nacional e Atlântico 

Grupo B: 
Soldas Bolgrin e H’Lera

Grupo D: 
Personal Car e Evaldo Prass

Grupo E: 
River/Cachoeira e Formosa 
Grupo H: 
Pumas/Ferraz e ECGB

O Brasileirão começa no final 
do mês de abril. A primeira 
rodada está definida: Grêmio 
x Santos; Atlético-MG x 
Avaí; Ceará x CSA; Palmeiras 
x Fortaleza; São Paulo x 
Botafogo; Flamengo x 
Cruzeiro; Fluminense x Goiás;
Chapecoense x Internacional;
Bahia x Corinthians; Atlético-
PR x Vasco da Gama.

com participação discreta dos 
clubes, que pagarão o pessoal, 
como já é feito”, explicou Val-
ter Feldman.


